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อ. เมืองสระแก้ว 
อปท.  นายก  ปลัด  

อบจ.สระแก้ว นายทรงยศ  เทียนทอง นายนรินทร์  แช่มช้อย 
ทม.สระแก้ว นายตระกูล  สุขกุล นายเศรษฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต 
ทต.ท่าเกษม นายวิเชียร  สุคนธประทีป นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท ์
ทต.ศาลาล าดวน นายชาติชาย  เทียมเกาะ นายสุทัศน ์ ศิราแรง 
อบต. โคกปี่ฆ้อง นายสมโชค  เคลือบคลาย นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล 
อบต. ท่าเกษม นายสิทธิชัย  ประทีบแก้ว (รองปลัด) นายบุญจันทร์ ฝ่ายสูน 
อบต. ท่าแยก นายชูชาติ  ดัดงาม นายพรรษา  เบญจมานุกร 
อบต. บ้านแก้ง นายไพโรจน ์ เที่ยงธรรม นางศศิธารา  แอมโคก 
อบต. ศาลาล าดวน นายกรุงทอง  ประทังค า นางสมจิต  บรรจงจิตร ์
อบต. สระแก้ว นายสมบัติ  ชาญชัย   -ว่าง- 
อบต. สระขวัญ นางบุญช่วย  ช่างนับ นายสุพงษ์  ช่างนับ 
อบต. หนองบอน นายเจริญชัย  ชาญชัย (รองปลัด) นายธีรวุฒ ิ ไชยต้นเทือก 
อ. คลองหาด 
ทต. คลองหาด ร.อ.สุเทพ มากสาคร นายสุบิน  สินธุชัย 
อบต. คลองไก่เถื่อน นางสาวนันทนา  จันทะน้อย นายประยูร  มณีฉาย 
อบต. ซับมะกรูด นายธนภัทร  เจิมเกาะ นายณัฐนันท ์ ปั้นวงศ์รอด 
อบต. ไทยอุดม นางสาวมณีจันทร ์ ยอดทอง นายประวิทย ์ แสงเปล่ง 
อบต. ไทรเดี่ยว   นายมานพ  ศรีผ่อง 
อบต. ไทรทอง นางบุญถม  ยางสา นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง 
อบต. เบญจขร นายเอื้อน  อดทน นายอนันต์ สวัสด ี
อ. เขาฉกรรจ ์
ทต.เขาฉกรรจ ์ นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา นายอุทัย  เฮงประเสริฐ 
อบต. เขาฉกรรจ์ นายสุริยา  งามสุคนธ์รัตนา (รก.ปลัด) นายกฤษณะ  พิกุลทอง 
อบต. เขาสามสิบ นายจรัญ  ข าสขุเลิศ นางจิราพร  ลีละศาสตร ์
อบต. พระเพลิง นายกิตติ  ปักครึก นายกฤตปาณัสม ์โคตรสงคราม 
อบต. หนองหว้า นายวีระ  ฮวดเฮง นายจ านงค์  ชุมเปีย 
อ. วังน้้าเย็น 

ทม.วังน้ าเย็น นายวันชัย นารีรักษ ์ นายคนองพล  เพ็ชรรื่น 

อบต. คลองหินปูน นายชาญ โต๊ะสิงห ์ นายสายชล  กลัดบุบผา 

อบต. ตาหลังใน นายอนันต์  งอนชัยภูมิ นายมิ่งภพ  ศรีชบา 

อบต. ทุ่งมหาเจริญ นายสมชาย  อุ่นท ี นายอนุวัฒน์  พันธุเวช 

 

/อ. วัฒนานคร 



-2- 

อปท.  นายก  ปลัด  
อ. วัฒนานคร 

ทต.วัฒนานคร นายแสงประทีป  เทียนทอง นายวีระพจน์  มะโรหบุตร 

อบต. ช่องกุ่ม นายมนตรี  ประยงค์ข า นางสุจิตรา  ธีราภินันท ์

อบต. แซร์ออ นายนพีรวิช  งามแสง นายสนธยา  ฟ้าหทัย 

อบต. ท่าเกวียน นางสาวรัตนา  โตเจริญ นางพัชดารัตน์  เปลื้องสุวรรณ 

อบต. โนนหมากเค็ง นายเชาว์ชัยพัฒน์ ฉวีนิรมล นายทวินันท ์ พรมม ี

อบต. ผักขะ นายจรูญ  ประกอบผล นางสาวสุจิตรา  มณีตัน 

อบต. วัฒนานคร นายประยูร  เรียเต็ม นางณภัทร  โพธิ์รัตน์ 

อบต. หนองตะเคียนบอน นายสมชาย  คล่องวิเชียร นายพอสิทธิ ์ อุ่นจิตต์ 

อบต. หนองน้ าใส  ว่าง นายอริยะ ไชยแสง 

อบต. หนองแวง นายทวี  พงษ์ประเสริฐ น.ส.เฉลิมขวญั  โตข า 

อบต. หนองหมากฝ้าย นางสาวนิภาพร  ถาวรย่ิง นายกิตติภพ  ธุระงาน 

อบต. ห้วยโจด นายวิชัย  บรรณสาร นายราเชน  ขันตรีจิตร์ 

อ. อรัญประเทศ 
ทม.อรัญญประเทศ ว่าง นายสมชาย  ตระการกีรต ิ

ทต. บ้านด่าน นายชิติพัทร์  แก่นจันทร ์ ว่าง 

ทต. ป่าไร ่ ว่าง นายอนุสรณ์  อุ่นส าราญ 

ทต. ฟากห้วย นายสมาน  บูชารัตนชัย นายศักด์ิพัต  เนียมรินทร ์

ทต. บ้านใหมห่นองไทร นายธิติพัทธ์  เสมาทอง นายอ าภัย  เดชะ 

อบต. คลองทับจันทร ์ นายสมหมาย  บาดาล นายณัฐวุฒ ิ คงสม 

อบต. คลองน้ าใส นายปัญญา  บัวค า นายศุภชัย  บุญแนบ 

อบต. ทับพริก นายณปภัช  ลาน้อย   

อบต. ท่าข้าม นางพัฒนา  รัตนธรรม นายวรวัฒน์  เกตุเพชร 

อบต. ผ่านศึก นายค าน้อย  ภูตน นายอนุชา  เลื่อนเจริญ 

อบต. เมืองไผ่ นายสมพิศ  พูพวก นายธีรศักดิ ์  วรชัย 

อบต. หนองสังข์ นายลือชัย  แซเ่หลา นายเสกสิทธิ ์ หินโทน 

อบต. หันทราย นายนิวัฒน ์ เพ็ชรลับ นายวิญญู  กรยุรุ่งโรจน ์

/อ. ตาพระยา… 
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อปท.  นายก  ปลัด  
อ. ตาพระยา 

ทต.ตาพระยา (ว่าง) นายสมรัก  ศรีประมัย 

อบต. โคคลาน นายสมพร  สียางนอก นายสายชล  คนโต 

อบต. ตาพระยา พ.อ.นิวัตน์  หาญประสพ นางส ารวย  จารัตน์ 

อบต. ทัพไทย นายอนันชัย  พูพิลึก นายนรงค์  ยงเพชร 

อบต. ทัพราช นายพรพงศ์ เสาวคนธ์ นายเกียรติคุณ  ไตรรักษ ์

อบต. ทัพเสด็จ นายนท ี หวลประไพ (รองปลัด) นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน 
อ. วังสมบูรณ ์

ทต.วังสมบูรณ ์ นายพิเชษฐ ์  เลี่ยวบุ้นกิม นางนวรัตน์  พันธุเวช 

ทต. วังทอง นายณรงค์  จันทร์มงคล นางกาญจนา  ไม้สวัสดิ ์

อบต. วังใหม่ นางสุณี  รักซ้อน พ.จ.อ.เรืองชัย  รุ่งศิร ิ

อ. โคกสูง 

ทต. โคกสูง นายสมหวัง  แก่นจันทร์ใบ นายตรีเพชร  ธีรรัตนศิวกุล 

อบต. โนนหมากมุ่น นายวันชัย  ไพเราะ นางวาสนา  พึ่งโพธ์ิ 

อบต. หนองม่วง นายเทอดศักด์ิ  อาศัยกลาง นายภูมิสิทธิ์  นนท์ตา 

อบต. หนองแวง นายสมคิด  อินตรง นายเกรียงไกร  ไชยประภา 

 


