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1 นายเต้ีย               ม่วงพา  22/2 หมู ่8 ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 089-2446094
2 นายเกียรติชยั    สวสัด์ินพรัตน์ 21 หมู ่2 ต าบลบางเล่า อ  าเภอคลองเข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 087-1432974

3 นายประดบั      กระแสร์โรจน์ 58/1 หมู ่2 ต าบลบางกระเจด็ อ  าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24110 081-9057380
4 นางมานี           ยะหตัตะ 154/1 หมู ่6 ต าบลหนองยาว   อ  าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 087-9137254
5 นายฉตัรชยั      บญุจนัทร์ 11  หมู ่6  ต าบลบางคา  อ  าเภอราชสาส์น  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 086-5426286
6 น.ส.อารีย ์       หนูนอ้ย 17 หมู ่3 ต าบลสิบเอ็ดศอก อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24140 087-1433657
7 นางสาวสุพรัตน์ สารสม 66   หมู ่6   ต าบลบางคา  อ  าเภอราชสาส์น  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   24120 081-4911666

8 นายประสูตร     มณีรัตน์ 323 หมู ่6 ต าบลทุง่พระยา  อ  าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24160 080-0930859

9 นายภิญโญ      เนียมสงค์ 34  หมู ่18 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24160 081-3768436

10 นายประธาน   พรหมมานนท์ 37 หมู ่10 ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24190 081-4364759

11 นายสมชาย      เซ่ียะสวสัด์ิ 136 หมู ่10   ต าบลหนองไมแ้ก่น   อ  าเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24190 087-5346469

12 นางสาวก าไร   บญุอยู่ 15/1 หมู ่8 ต าบลคลองหลวงแพง่ อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 084-1172491

13 นายคอรี            ดาแหมง็ 3/1 หมู ่12 คลอง 15  ต าบลบึงน ้ารักษ ์อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150  087-3638322

14 นางกญัญา        นาคะหิรัญ 12 หมู ่2 ต าบลทา่ถ่าน  อ  าเภอพนมสารคาม   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 038-551247
15 นางสาววิชยานนัท ์ นิราศภยั อบต.คลองหลวงแพง่ ต  าบลคลองหลวงแพง่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 087-9560159

 

                          ท ำเนียบอำสำสมคัรประชำสัมพันธ์ประจ ำหมู่บ้ำน (อป.มช.) รุ่นที่ 1



ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์

16 นางสาววราภรณ์  ยงถาวร  44/1 หมู ่2 ต าบลบางกะไห อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 085-1674312
17 นางกมลวรรณ   เนียรศิริ อบต.บา้นใหม่  หมู ่1 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 092-9541929
18 นางสาวสุภาพรรณ พรหมนิยม 34/1 หมู ่4 ต าบลบางไผ่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 082-2590880
19 นางสาวรุจิรา      กิมะพนัธุ์  77 หมู ่1  ต าบลบางแกว้  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 080-5655638
20 นายบญัชา           ศิริวรรณ  50/2 หมู ่9 ต าบลคลองหลวงแพง่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 081-6893285
21 นายจ ารูญ            สนธิโรจน์ 35/1 หมู ่9 ต าบลบางกะไห  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 081-9835692
22 นายไพบลูย ์       แกว้สวา่ง 51 หมู ่7 ต าบลบึงน ้ารักษ ์ อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150 082-3394428
23 นายจิราวฒัน์       เป๋อรุณ 50/1 หมู ่10 ต าบลบึงน ้ารักษ ์ อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150  089-0496021
24 นางศรีนวล         ศรีช านิ 4/1  หมู ่6  ต าบลบึงน ้ารักษ ์อ าเภอบางน ้าเปร้ียว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150 081-7950377
25 นางจุฑามณี        อยัวรรณ์ 59  หมู ่8  ต าบลบึงน ้ารักษ ์ อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150 081-4574760
26 นายณัฐสิทธ์ิ       ศรีหมาตร์  72  หมู ่3   ต าบลดงนอ้ย   อ  าเภอราชสาส์น   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 086-8424432
27 นายพิเชษฐ์        สุริยะกมลทิพย์ 86/1   หมู ่1  ต าบลบางไผ่  อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 038-823588
28 นายเดือน           อน้อารี 1507 ถนนเทพคุณากร  ต  าบลหนา้เมือง  อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 086-3127274

29 นายวิโรจน์        อาจหาญ 58/1 หมู ่12   ต าบลคลองตะเกรา  อ  าเภอทา่ตะเกียบ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24160 080-1021349
30 นางสาวสุพรัตน์ สารสม 66   หมู ่6   ต าบลบางคา  อ  าเภอราชสาส์น  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   24120 081-4911666

31 นายไพโรจน์     บญุสวน 33 หมู ่8  ต าบลบางขวญั  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 082-9781100
32 นายวิโรจน์       แสงเกิด 95  หมู ่3   ต าบลสิบเอ็ดศอก  อ  าเภอบา้นโพธ์ิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24140 089-6069262

33 นางเน้ือทิพย ์   นรวรา  60/3   หมู ่5   ต าบลวงัเยน็  อ  าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24190 081-8648434
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34 นายปราโมทย ์ มูลแสดง 68/1  หมู ่ 11  ต าบลหนองแหน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120 085-0918499

35 นายไชฤทธ์ิ      สิทธิประเสริฐ 18 หมู ่12   ต าบลคลองเปรง  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 080-0789118

36 นางสาวปญุญาพฒัน์  ใจสุภาพ 73 หมู ่5   ต าบลลาดกระทิง  อ  าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24160 090-7239548

37 นางอมรรัตน์  โพธ์ิส านกั 145   หมู ่ 6  ต าบลทา่สะอา้น  อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 083-9260095

38 นายสิริชยั        วชัรีนนัท์ 24 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ซอย 2 ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24110 081-9402126

39 นางสาวกชพร  ศรีเกษม 676  ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 081-1511658

40 จ.อ.สุนทร        กล่ินไม้ 255 หมู ่8 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24160 097-9419615

41 นางสุภาพร       รู้รอบ 1/1329  หมู ่14  ต าบลบางววั  อ  าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 081-4295177

42 นางณภทัร        คงเพง็ เอกสิทธ์คอนโดทาวน์  100  หมู ่6 ต.วงัตะเคียน อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 081-6827932
43 นายปิยศกัด์ิ     รัฐถาวร  453/9   ซอยมะยมคู่  ต  าบลหนา้เมือง  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 081-4541420
44 นางสาวเบญ็จวรรณ  เกตุแกว้ 84/1   ม.1  ต าบลบางซ่อน  อ าเภอบา้นโพธ์ิ   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   24140 095-7496852
45 นางสาวสุรัตน์  กอ้นทอง อบต.คลองนครเน่ืองเขต  ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา   24000 081-6574752
46 นางพรรณี       โภชฌงค์ 1/852   ม.14   ต าบลบางววั  อ  าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   24130 086-3816502
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