
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย วันโน เบิกนา ผญบ. 7 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย พฤฒิพงษ์ ขุนศรีจตุรงค์ ผญบ. 2 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย มงคล ประชาชัย ก านัน ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
4 นาย บุญเลิศ ส าเร็จล า ผญบ. 4 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
5 นาย นเรศ อึงอาคม ผญบ. 1 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
6 นาง เบญจรัตน์ นามมณี ผญบ. 18 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7 นาง พูนสุข โนนทนวงษ์ ผญบ. 8 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8 นาย ธะรงณ์ แสนบุญวัง ผญบ. 12 สะตอน สอยดาว จันทบุรี
9 นาง กัณชิศา วุฒิเขต ผญบ. 22 ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุวันชัย ใบใหญ่ ผญบ. 1 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย จรัญ  จันทร ผญบ. 1 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
12 นาย ถาวร  ช านาญ ผญบ. 4 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย ไพบูลย์ แฝงทรัพย์ ผญบ. 2 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นาย ปรีชา บุญสิน ผญบ. 1 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
15 นาย เฉลิมพล รักดิน ผญบ. 16 ต้า ขุนตาล เชียงราย
16 นาย ปวริศ    ปุ่นทอง ผญบ. 5 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
17 นาย สอน ต่อมแก้ว ผญบ. 12 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
18 นาย เกษม นันทนัด ผญบ. 17 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
19 นาย สมพร ใจสมุทร์ ผญบ. 11 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
20 นาย เรวัต ขาวละออ ผญบ. ๓ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
21 นาย รัชพล  แสงท้าว ผญบ. 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
22 นาย พรชัย ล้ิมกุล ผญบ. 4 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
23 นาย พนม เหมือนหนู ผญบ. 5 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
24 นาง รัตนาวดี ระวันประโคน ผญบ. 5 นาทม นาทม นครพนม
25 นาย ไปล่  ศิริวงศ์ ผญบ. 14 หนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
26 นาย สนอง รุ่งเรืองกิจกุล ผญบ. 4 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
27 นาย โชคชัย ศรีนวลอ่อน ผญบ. 6 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
28 นาย สิทธิพร พรหมเมือง ผญบ. 7 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
29 นาง ปรารถนา ปัญญาฤทธ์ิ ผญบ. 5 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
30 นาย อุเทน เพ็ชรรัตน์ ผญบ. 3 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 14/2562

ระหว่ำงวันท่ี 22 ตุลำคม - 2 พฤศจิกำยน 2561
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และฝึกอบรมภำคเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ช่ือ - สกุล



2

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล

31 นาย ธนกฤต แสงเพลิงฉาย ผญบ. 3 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
32 นาย มัคตาร์ โชะโก ผญบ. 4 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
33 น.ส. นิชดา  ปัญญาภู ผญบ. 8 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
34 นาย พิชิต  คงอุ่น ผญบ. 1 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย ถนอม  ฉิมจารย์ ผญบ. 1 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
36 นาย ดิเรก  ฉิมจารย์ ผญบ. 7 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
37 นาย สุวรรณ์  เพ่งพิศ ผญบ. 4 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
38 นาย ทรงยศ แก้วสมเด็จ ผญบ. 14 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย สมบัติ ทับทิมทอง ผญบ. 5 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง สวาท เจริญสุข ก านัน ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
41 นาย ปฏิพัทธ์  หนักแดง ผญบ. 2 บางโกระ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
42 จ.ส.อ. นิมิต โกนจนันท์ ผญบ. 4 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สายชล ชาลีมาศ ผญบ. 2 บางระก า นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย พงษ์พิสิทธ์ิ กันทะวงษา ผญบ. 7 ห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา
45 นาย สมเกียรติ  เผ่าจ ารูญ ผญบ. 7 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย ยะรัตน์ ชอบงาม ผญบ. 5 เกาะนางค า ปากพะยูน พัทลุง
47 นาย จ าเนียร ทองหล้า ผญบ. 7 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
48 นาย ทัย อ่ าทุ่ง ผญบ. 11 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
49 นาย บรรจบ ศรีสวัสด์ิ ผญบ. 8 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย ทรงยศ เช้ือรามัญ ผญบ. 15 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
51 นาย เสน่ห์     ประทุมสูตร ผญบ. 17 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาง ชลิดา ศรีสมยา ผญบ. 6 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
53 นาย สุภาพ บรรณกิจ ผญบ. 10 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
54 นาง บุดดี โคตรวงศ์ ผญบ. 16 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย ประเสริฐคุณ ทวีการ ผญบ. 9 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย สุวิทย์ สิงขา ผญบ. 10 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
57 นาย สุรพล อินบุญญา ผญบ. 5 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
58 นาย ธวัชชัย นุ่นแก้ว ผญบ. 4 คีรีเขต ธารโต ยะลา
59 นาย มีชัย  สุภศร ผญบ. 8 ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
60 นาง บังอร  บุญญาม่ิง ผญบ. 9 ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
61 นาย วิริยะ แย้มแก้ว ก านัน บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง
62 นาย ถิรเดช สุขใจ ก านัน มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
63 นาย ไพโรจน์  แช่จันทร์ ผญบ. ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 นาย สุเทพ สีสุมทรา ผญบ. 3 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
65 นาย จารุวัฒน์  วงค์ศร ผญบ. 9 นาแก้ว เกาะคา ล าปาง
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66 นาย อดุล ท้ายนาวา ผญบ. 1 บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน
67 นาย บุญธรรม ยศปัญญา ผญบ. 2 หนองบัว ภูเรือ เลย
68 นาย สิทธ์ิศักด์ิ ศักด์ิสิริโชติ ผญบ. 3 โพธ์ิวงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
69 นาย สุพิศ  อุ่นแก้ว ผญบ. 11 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
70 นาง นิสาชล ราชัย ผญบ. 10 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
71 น.ส. รัตนา โคตรธานี ผญบ. 7 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย ธรรมรงค์ แซ่ต้ัน ผญบ. 9 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
73 นาย หนับ เรืองฉิม ผญบ. 8 น้ าผุด ละงู สตูล
74 นาง วนิดา ศิริบรรจง ผญบ. 5 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย วัฒน์ธนัท ลิโรตน์ภควัต ผญบ. 5 ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย เทพมงคล ภู่ทอง ผญบ. 2 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย ประสิทธ์ิ อยู่เย็น ผญบ. 14 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาย สมคิด อ่ิมกระจ่าง ผญบ. 3 หนองจิก หนองแค สระบุรี
79 นาย สมเกียรติ สุภาพพันธ์ุ ผญบ. 4 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
80 นาย ส าเริง อาวร ผญบ. 2 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาง ประเสริฐ มาสมจิตร ผญบ. 6 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย วัชระ วรดิถี ผญบ. 5 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นาย ทวี  สมประสงค์ ก านัน 5 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
84 นาย วิจิตร บุญอิน ผญบ. 1 ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์
85 นาย สุวรรณ บุญโสม ผญบ. 6 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
86 นาย ธนวรรธน์ กล้าจริง ผญบ. 7 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย ยุทธนา มหานาม ผญบ. 2 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 น.ส. จรรยา บุญฤทธ์ิ ผญบ. 3 อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย ไสว จันดาวงค์ ผญบ. 4 นายม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาง ดาหวัน  ศรีเมือง ผญบ. 3 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาง กานแก้ว  ท้าวมะลิ ผญบ. 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาง นิศารัตน์ ตันเต็ม ผญบ. 4 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
93 นาง เกศรินทร์ ภุมรินทร์ ผญบ. 9 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย กัยวรรณ เกิดสุข ผญบ. 11 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
95 นาง เยาวลักษณ์ วงศ์สิม ผญบ. นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี


