
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ธนภัทร คงชนะ ผญบ. 2 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย สมจิตต์ บุญแหยม ผญบ. 4 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาย ไพรศักด์ิ แสนสุพรรณ ผญบ. 2 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย บุญแสง ยุคะรัง ผญบ. 4 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย จักรพัชร บุญสอน ผญบ. 3 จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร
6 นาย สาคร   แก้วดี ก านัน นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาย สมร   แก้วประดิษฐ์ ก านัน 9 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
8 นาย จรินทร์ เหล็กเพชร ผญบ. 5 คลองใหญ่ โป่งน  าร้อน จันทบุรี
9 นาย ธนภัทร เพียรพันธ์ุ ผญบ. 11 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ปวิตราธรณ์ ผญบ. 11 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
11 นาย บุญส่ง  สิงห์ทอง ผญบ. 7 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย สุรัตน์  ศรีอุดร ผญบ. 4 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาง สุบัน  อินทร์ภูเขียว ผญบ. 2 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นาย ด ารัส บัวสารบรรณ ผญบ. 2 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย ยุทธนา  ปัญญาสุ ผญบ. 15 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
16 นาย ประสงค์ วงศ์งาม ผญบ. 11 สถาน เชียงของ เชียงราย
17 นาย พรเทพ อุปธรรม ผญบ. 1 หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
18 นาย องอาจ ใจแก้ว ผญบ. 3 สันผีเสื อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 นาย อ านวย เพ็ชรรักษ์ ผญบ. 1 ละมอ นาโยง ตรัง
20 นาย จารึก นาวาผล ผญบ. ๗ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
21 นาย ชลอ เอ่ียมสะอาด ผญบ. 4 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
22 นาย อภิวัฒน์ ร้อยศรี ผญบ. 5 สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย เกรียงไกร คูสินทรัพย์ ผญบ. 12 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
24 นาย ปรีชา ชาดีกรณ์ ผญบ. 2 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
25 นาย สุเวศ ยวนนา ผญบ. 4 ดอนเมือง สีคิ ว นครราชสีมา
26 นาย อดุลย์ สุภาพ ผญบ. 11 กุดน้อย สีคิ ว นครราชสีมา
27 นาย วิใน จันทรประภา ผญบ. 4 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
28 นาย สวาท สุขบางนพ ผญบ. 8 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
29 นาย ไกรรัตน์ แย้มทิพย์ ผญบ. 7 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
30 นาย วิรัช พูลฉนวน ผญบ. 10 น  าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์

ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 23/2562

ระหว่ำงวันท่ี 5 - 16 พฤศจิกำยน 2561
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และฝึกอบรมภำคใต้ อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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31 นาย บุญเชิด คงตัน ผญบ. 7 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
32 นาย แวนูดี แวกีอจี ผญบ. 13 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
33 นาย เอนก อุ่มมี ผญบ. 7 ศิลาแลง ปัว น่าน
34 นาย เฉลิม อุดมกันต์ ผญบ. 5 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
35 นาย ชาญชัย  เย้ยไธสง ผญบ. 2 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
36 นาย อุดม  สอนอก ผญบ. 4 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
37 นาย ไตรทศ  นมัสสิลา ผญบ. 3 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
38 นาย เจริญ อารีย์ ผญบ. 19 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาง พัณนิดา เกตุแก้ว ก านัน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย วีรชาติ กองค า ผญบ. 4 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย อับดุลอาซิซ  เจะบู ก านัน 3 ม่วงเตี ย แม่ลาน ปัตตานี
42 นาย พิสน พรสูร ผญบ. 8 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
43 นาง วาสนา สุพัตเจตนี ผญบ. 6 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย รัก เจริญ ผญบ. 9 คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา
45 นาย ทรงศรี นพฤทธ์ิ ผญบ. 6 คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา
46 นาย อโนทัย เอียดมุสิก ผญบ. 10 ท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง
47 นาย วรรษธร แก้วหล้า ผญบ. 4 วังงิ ว ดงเจริญ พิจิตร
48 นาย อะรัญ ภู่จันทร์ ผญบ. 1 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
49 นาย พร  จ าปาวงศ์ ผญบ. 1 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
50 นาย พิเชษฐ ปาณะกุ ผญบ. 9 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
51 นาย ทองศรี ขันเงิน ผญบ. 5 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
52 นาย ภรธนา เป็นดี ผญบ. 5 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
53 นาย สุพัฒน์ ปะโมทะโก ผญบ. 5 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
54 นาย วงเดือน เยิงไธสง ผญบ. 15 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
55 นาย สม โพธ์ิไทรย์ ผญบ. 5 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
56 นาย พงศกร นายสกุล ผญบ. 11 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 นาย ประดิษฐ์ วงษ์กันยา ผญบ. 2 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
58 นาย อ าหมัด อะมิยะ ผญบ. 3 โกตาบารู รามัน ยะลา
59 นาย สุภาษิต  พลหนองหลวง ผญบ. 3 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
60 นาย บุญทัน  สีล าเนา ผญบ. 10 ดอกล  า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
61 นาย พิชิต วิเชียรรัตน์ ผญบ. 7 มะมุ กระบุรี ระนอง
62 นาย ธนกฤต ยุทธเจริญกิจ ผญบ. 3 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
63 น.ส. ศิรินทิพย์ วิเศษรจนา ผญบ. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
64 นาย รณภพ โพธ์ิประจักษ์ ผญบ. 7 ซับจ าปา ท่าหลวง ลพบุรี
65 นาย ประทีป รุ่มรวย ผญบ. 16 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง
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66 นาย สมศักด์ิ เทียมเพชร ผญบ. 11 ป่าไผ่ ลี  ล าพูน
67 นาย ธวัชชัย  ไชยมาตย์ ผญบ. 5 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
68 นาย สุรินทร์  บุญขาว ผญบ. 8 ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
69 นาย อิน ส าเภา ผญบ. 3 กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 นาย สิงห์ ขอมีกลาง ผญบ. 4 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
71 นาย เทิม บีลี ผญบ. 9 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
72 นาย กมล  คงเต็ม ผญบ. 3 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
73 นาย เรวัฒน์ บูอีต า ก านัน วังประจัน ควนโดน สตูล
74 นาง มณฑาทิพย์ ปานจุ้ย ผญบ. 11 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
75 นาย วัลลภพ เดชฉกรรจ์ ผญบ. 7 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย สุรพล หลงเป่ียว ผญบ. 6 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย อภิชาติ ฟอนโคกสูง ผญบ. 9 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว
78 นาย สังเวียน ศรเดช ผญบ. 12 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
79 นาย วิทยา เต่าทอง ผญบ. 3 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ไพฑูรย์ ส้มซ่า ผญบ. 3 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
81 นาย สยามเกียรติ เหลือวิลัย ผญบ. 17 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
82 นาง สุปัญญา  เข็มขาว ผญบ. 4 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
83 นาย จรัญ  แก้วศรีมล ก านัน 7 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84 นาง ศิริพร  สีเอก ผญบ. 15 บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
85 นาง กนกหวล  สาแก้ว ผญบ. 17 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
86 นาย ไพรี โคตรสงคราม ผญบ. 1 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย วิลัย  พรแก้ว ผญบ. 14 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย สมภพ ฤทธ์ิเอนก ก านัน ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย บุญมาก ศรีราฤทธ์ิ ก านัน ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาย อาทิตย์ ชัยมี ผญบ. 9 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย เวียงชัย  วุฒิอุทัย ผญบ. 1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย ภัทรพงศ์ ปัญญาสงค์ ก านัน บ้านเสี ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
93 นาย วิสูตร ศรีสด ผญบ. 6 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย สนธยา เคหะรมย์ ผญบ. 20 นิคมสร้างตนเองฯ สิรินธร อุบลราชธานี
95 นาย บุญเลิง สุดชัย ก านัน 6 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี


