
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย อนุชา  หลานเด็น ก านัน ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย ประเสริฐ เลาหเธียรประธาน ผญบ. 5 ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นาย สมบัติ อุ่นบุญเรือง ผญบ. 6 สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
4 นาย เทิดชัย ระวิชัย ผญบ. 13 สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
5 นาย สมบูรณ์ เอ่ียมพงษ์ ผญบ. 6 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
6 นาย สุเทพ  จงค า ผญบ. 7 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาง ปัทมา  รองศักด์ิ ผญบ. 10 หินต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นาง วิภารัตน์ นพพรพิทักษ์ ผญบ. 5 พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี
9 นาย วรรลภ สุขเอ่ียม ผญบ. 7 บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

10 นาย มานัส หม่ืนแสนกุล ผญบ. 5 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี
11 นาย ไพรัตน์  ชะเอมไทย ผญบ. 1 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย ทูล  พุ่มจัตุรัส ผญบ. 5 โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
13 นาย บุญมา  ยงจอหอ ผญบ. 10 โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
14 นาย หิรัญ ช่วยสมบัติ ผญบ. 15 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
15 นาย รุ่ง     ใจจาย ผญบ. 7 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
16 นาย วราวุธ  เปล่ียววิญญา ผญบ. 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
17 นาย ทิพรชัย จอมแปง ผญบ. 7 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
18 นาย ประพันธ์ จันธิมา ผญบ. 4 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
19 นาย วีระชัย รุ่งเรือง ก านัน นาพละ เมืองตรัง ตรัง
20 นาย เกษม วงษ์พานิช ผญบ. ๖ ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด
21 นาย จตุรงค์  สุทธิสา ผญบ. 8 ตากตก บ้านตาก ตาก
22 นาย สืบพงษ์ ภู่เพ็ชร ผญบ. 6 ปากพลี ปากพลี นครนายก
23 นาย ชรัญณัฏฐ์ จันทร์โอ ผญบ. 3 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
24 นาย สมเกียรติ สายจันทร์ ผญบ. 20 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย ชะนะ หารเอ่ียม ผญบ. 8 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
26 นาย พรพินิจ พัฒนกุล ผญบ. 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
27 นาย ชัยยุทธ ช่วยด้วง ผญบ. 10 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
28 นาย สมชาย ชมเชย ผญบ. 3 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
29 นาย รัตนโชติ กอนผ่อง ผญบ. 3 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
30 นาย ด ารงค์ สร้อยนาค ผญบ. 13 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 11/2562

ระหว่ำงวันท่ี 22 ตุลำคม - 2 พฤศจิกำยน 2561
ณ โรงเรียนข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครอง

ช่ือ - สกุล



2

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล

31 นาย วิสูตร์ ลานทอง ผญบ. 7 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
32 นาย ดอเลาะ สะมะแอ ผญบ. 6 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
33 นาย ประวิทย์  แขนงาม ผญบ. 2 ยอด สองแคว น่าน
34 นาย บุญรพ แจ้งจันทร์ ผญบ. 9 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย ค าไหล  แก้วพิลา ผญบ. 10 หนองงาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
36 นาย เทิน แว่นวิเศษ ผญบ. 3 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
37 นาย ชนชาติ  พรมนัด ผญบ. 10 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
38 นาย ชาญ กล่ินหวน ผญบ. 5 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย สมนึก ขุนอักษร ผญบ. 10 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย สุวรรณ ฉัตรคีรี ก านัน โคกปีป ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
41 นาย ฟูอัดร์  สกุลดีเย๊าะ ผญบ. 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
42 น.ส. เฉลา จ าแนกวุฒิ ก านัน หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
43 นาง ต้อย อินทร์อ่ า ผญบ. 6 หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย เจตน์  ก้อนแปง ก านัน แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
45 นาย สุรินทร์ ใบระหมาน ผญบ. 3 คุระ คุระบุรี พังงา
46 นาง อนงค์ จันทร์ทองอ่อน ผญบ. 3 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
47 นาง บังออน เมืองแก้ว ผญบ. 3 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
48 นาย การ พันแก้ว ผญบ. 7 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
49 นาย ฉัตร ตันจิตวนิช ผญบ. 6 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย รุ่งโรจน์ จ ารุณจิต ผญบ. 2 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
51 นาย ภาณุวัฒน์ ขจรกล่ิน ผญบ. 3 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย สุเทพ ทองมาศ ผญบ. 5 วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
53 นาย อนุรัก มีอ านาจ ผญบ. 13 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
54 นาย สมบัติ ดวงลิวงค์ ผญบ. 17 แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
55 นาง พัชรี  เสนปัน ผญบ. 9 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร
56 นาย เจษฎา เขตไพรศาล ผญบ. 6 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 นาย นุกูล สรสิทธ์ิ ผญบ. 4 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
58 นาย อัครเดช แตปูซู ผญบ. 2 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
59 นาย บพิตร  ชัยชารี ก านัน เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
60 น.ส. บุบผา  สาหนองหม้อ ผญบ. 5 ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย เรวัต นวลเขียน ก านัน ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
62 นาย สาโรจน์ สิงหเขตร์ ผญบ. 2 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย อ านาจ  อร่ามหนุน ผญบ. เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
64 ว่าท่ี ร.ต. อัฏฐวัฒน์ นาน้ าเชียว ผญบ. 5 สายห้วยแก้ว บ้านหมี ลพบุรี
65 นาย เมธี ค าภิโล ก านัน สบปราบ สบปราบ ล าปาง
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66 นาย ครรชิต รัตนเวียง ผญบ. 3 ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน
67 นาย ไพรวัลย์  ตันตุลา ผญบ. 9 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
68 นาย สมภาร ทองกลม ผญบ. 4 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
69 นาย ธีรพงษ์  พาหา ผญบ. 3 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
70 นาย พิชัย ผาอินทร์ ผญบ. 10 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร
71 นาย ส ารวย บุญชาญ ผญบ. 7 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร
72 นาย วิศิษฎ์  หวันสะเม๊าะ ผญบ. 2 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
73 นาย อติชาต  ราโอบ ก านัน เขาขาว ละงู สตูล
74 น.ส. ขวัญเรือน นาคทิม ผญบ. 3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 น.ส. ยุพา เวชการ ผญบ. 5 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาง นฤมล น่วมนวล ผญบ. 2 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย สามารถ ศรีสอาด ผญบ. 12 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
78 น.ส. วิชชุดา โพธ์ิณะชาติ ผญบ. 1 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
79 ร.ต. ชยานันท์ สุขประเสริฐ ผญบ. 6 ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย นวย พุ่มโต ผญบ. 2 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย ชูชาติ  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ ผญบ. 5 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
82 นาย วิทยา  บุญเจริญ ผญบ. 3 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
83 นาย สุนทร  ทองผ้ึง ผญบ. 6 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
84 นาย ศักด์ิ  ทาทอง ก านัน น้ าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
85 นาย วรเมธ  อ้อมแก้ว ผญบ. 15 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย วิเชียร ทองสงค์ ผญบ. 5 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
87 นาย อา ทาผิง ผญบ. 12 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 น.ส. พิกุล แพรเขียว ผญบ. 4 อบทม สามโก้ อ่างทอง
89 นาย ทวน ไหมมี ผญบ. 2 นาหมอม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย ชูศักด์ิ  กุลสุวรรณ ผญบ. 8 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย บัวไลย พลโต ผญบ. 6 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาง ทองแถม แก้วประยูร ผญบ. 6 เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์
93 นาย ธนพงศ์ ทองแพ ผญบ. 1 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาย ไชยา  คุณธรรม ผญบ. 11 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
95 นาย ครองศัด์ิ  รัตนะโสภา ผญบ. 8 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


