
ล ำดับที่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์

1 นายทรงฤทธ์ิ  สินถาวร 104  ถ.มรุพงษ ์ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 091-0042472
2 นางสาวสุภาพร กั้วพิทกัษ์ 9/10  หมู ่2  ต.วงัตะเคียน  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 087-0409744
3 นายชาญณรงค ์เนตรโรจน์ 48/2  ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 087-5545496

4 นางสกีนา จอ้ยส าเภา 16   ม.4  ต.สนามจนัทร์ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 085-9417046
5 นายธงชยั  นาคมี 8  ม.4  ต.คลองบา้นโพธ์ิ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 080-8300948
6 นางสาวกญัญา จ าป่ัน 10 ม.1 ต.สนามจนัทร์ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 087-8166334
7 นางสนอง แปลงกิริยา 67/106   ม.2 ต.สนามจนัทร์ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 093-6817929
8 นางสาวสุจิรา สินถาวร 104 ถ.มรุพงษ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 081-0038899

9 นางอ าไพภทัร นาคะหิรัญ 33/3  ม.3 ต.ทา่ถ่าน อ.พนนสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 085-3946364

10 นางทองแดง เวียงสมุทร 136 ม.6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 -

11 นางสาวพิมพา เหรียญธีรธญั 117 ถ.ตลาดบา้นใหม่ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 083-9831662

12 นางสิตาวีร์ ธนาธิปชยัพฒัน์ 12/3 ม.2 ต.ทา่ถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 099-1549387

13 นางสาวนพวรรณ แกว้นพรัตน์ 117  ถ.ตลาดบา้นใหม่ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 081-6855036

14 นายสญัญา  พรมเสาร์ 4/3 หมู ่2 ต.บางกระเจด็ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 087-6139793

15 นางสุกนัยา พงษเ์จริญ 1/3  หมู ่3   ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 087-0633341

16 นายเจริญ เหรียญทอง 417 หมู ่ 1   ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 084-3491379

17 นายวนัชยั กาญจนวรดิลก 14/1หมู ่2 ต.บางกระเจด็ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 062-2695412
18 นายสมบรูณ์ กินนะลี 162หมู ่10 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 083-5857617

                               ท ำเนียบอำสำสมัครประชำสัมพนัธ์ประจ ำหมู่บ้ำนและชุมชน (อป.มช.) รุ่นที ่3



ล ำดับที่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์

19 นายอุทยั  คงวนั 1/1 หมู ่4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 084-5647006
20 นายสุรินทร์  แดงชาติ 32 หมู ่8 ต.บึงน ้ารักษ ์อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 089-8989460
21 นายสนิท  พุม่พวง 49/1หมู ่1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.เชิงเทรา 24180 099-1930984

22 นายณรงคเ์วทย ์เล้ียงบ ารุง 31 หมู4่ ต.บึงน ้ารักษ ์อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 090-9231092
23 นางชลิตา  ไทยแก่น 36 หมู1่ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 089-4964379
24 นางสาวสุภิสรา บรมสุข 417 หมู1่ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 084-9319882
25 นายพนัธ์พงษ ์สวสัดิถาวร 37/2  หมู ่5 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 087-0409744
26 นายธนภทัร ทองสกุล 1076  ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 080-1052040
27 นายเชาร์ วิสุทธ์ิธนากร 72/8 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 089-2445850

28 นายอุทิศ วงศม์าก 62 หมู ่9   ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 081-7626150

29 นางเตือนใจ  เจิมถาวร 33/43  หมู ่3 ต.บางขวญั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 062-8816896

30 นายอ านวย นามกร 377/1  หมู ่2 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 084-8795219
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