
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ตรีรัตน์ ราชกิจจา ผญบ. 6 พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี
2 นาย ประหยัด อรุณปรีย์ ผญบ. 6 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นาย ณัฐพล ดุลนีย์ ผญบ. 2 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 นาย พิทักษ์ แกมนิรัตน์ ผญบ. 11 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
5 นาย บุญส่ง มีพา ผญบ. 12 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
6 นาย อุดม  กันหาเล่ห์ ผญบ. 2 กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น
7 นาย สมพงษ์  สอนศรี ผญบ. 6 บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น
8 นาย จุมพล ภาณวงษ์ ผญบ. 5 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาง วาสนา สุขพราย ผญบ. 5 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

10 นาย วีระชัย บริบูรณ์ ผญบ. 2 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย กมล  การภักดี ผญบ. 11 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
12 นาย ไพบูลย์  แหล่พ่ัว ผญบ. 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาย ขวัญชัย  เต่าเถ่ือน ผญบ. 10 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
14 นาย ธีรยุทธ สมศรี ผญบ. 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
15 นาย สุระศักด์ิ  ศรีษะธร ผญบ. 2 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
16 นาย แดง     อัศวภูมิ ผญบ. 5 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
17 นาย ปรีชา หน่อแก้ว ผญบ. 3 ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม่
18 นาย สมใจนึก ตาค า ผญบ. 5 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
19 นาย อติชาต ฤทธ์ิหมุน ผญบ. 1 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
20 นาย วิชัย พันธ์ุแสง ผญบ. ๒ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
21 นาย กู้แฮ  วารีมานะ ผญบ. 9 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
22 นาย สมชาย สุขเหลือ ผญบ. 10 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
23 นาย อภิเชษฐ์ สุขพ่วง ผญบ. 16 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย ปรีดา วงศ์เทวราช ผญบ. 1 พิมาน นาแก นครพนม
25 นาย บัญชา กอบขุนทด ก านัน วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา
26 น.ส. สุนิสา เทียนขุนทด ผญบ. 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
27 นาย สง่า ศรีจรุง ก านัน หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
28 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ศิริสุข ผญบ. 2 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
29 นาย วสุพล นกทอง ผญบ. 2 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
30 นาย กมล อ้นอารี ผญบ. 4 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์

ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 24/2562

ระหว่ำงวันท่ี 5 - 16 พฤศจิกำยน 2561
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31 นาย พิสิฐศักด์ิ ตรีคงคา ผญบ. 2 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
32 นาย ธีระยุทธ เฉลิมขวัญ ผญบ. 3 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
33 นาย พิศ  สีจันทร์ ผญบ. 4 แม่สาคร เวียงสา น่าน
34 นาย ชนะ  ศรีจันทร์ ผญบ. 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
35 นาย วันชัย  นิลพยัคฆ์ ก านัน โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
36 นาย เริงชัย  จันตะคุปต์ ผญบ. 3 โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
37 นาย น้อย  ภูหลาบ ผญบ. 7 หินโคน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
38 นาย สมบัติ น้อยจีน ผญบ. 12 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาง จ าเนียร  บัวผัน ผญบ. 2 ทองมงคล บางสพาน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย ยุธนา จันตุ่ย ก านัน บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
41 นาย อดิศร  มะสา ผญบ. 4 พ่อม่ิง ปะนาเระ ปัตตานี
42 นาย สามารถ ภาคีสุข ผญบ. 2 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
43 นาย เสมอ แสวงเงิน ผญบ. 7 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประเทือง วิชัย ผญบ. 5 ควร ปง พะเยา
45 นาย ไพศาล แก้วประเสริฐ ก านัน บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา
46 นาย บุญเสริม จันทรัตน์ ผญบ. 5 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
47 นาย เลิศศักด์ิ กาสา ผญบ. 8 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
48 นาย ประเสริฐ พันบุตรดี ผญบ. 4 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
49 นาง นิตยา ลังพี ผญบ. 2 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
50 นาย วิไล กาตีวงค์ ก านัน พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
51 นาย วิชัย ทิพวัน ผญบ. 1 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
52 นาย ประสาร ชุ่มบุตร ผญบ. 2 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
53 นาย ประเสริฐ ริศา ผญบ. 5 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
54 นาย สมบัติ งามเชย ผญบ. 13 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
55 นาย ประพัฒน์ศร อุประ ผญบ. 1 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
56 นาย สากล บรรพตขจรเวช ผญบ. 14 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 นาย อุทร สุวะศรี ผญบ. 5 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
58 นาย ซุลกิฟลี กาซอ ผญบ. 3 ธารโต ธารโต ยะลา
59 น.ส. รัดดาพร สิทธิมาตย์ ผญบ. 18 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
60 นาย จตุพล  วินธิมา ผญบ. 7 นาโพธ์ิ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
61 นาย สถาพร สิงห์แก้ว ก านัน บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
62 นาย ราชันย์ นิเวศวรรณ ผญบ. 8 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
63 น.ส. ฉันทนา จิตภูธโรจน์ ผญบ. ส่ีหม่ืน ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 นาย ดรณเพชร ป่ินทองค า ผญบ. 8 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาย สุชาติ อุตวรรณ์ ผญบ. 11 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
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66 นาย สันต์พจน์ ค าสิทธ์ิ ผญบ. 8 ล้ี ล้ี ล าพูน
67 นาย อภัย    แสงขาว ผญบ. 6 จอมศรี เชียงคาน เลย
68 นาย อินทร์ศร ชาติมนตรี ผญบ. 1 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
69 นาย สวาสด์ิ  ชาลี ผญบ. 5 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
70 นาย เทวินทร์ พองพรหม ผญบ. 2 กุดบาก กุดบาก สกลนคร
71 นาย บรรเทิง ลามค า ผญบ. 9 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
72 นาย ธนพล  ทองมี ก านัน ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
73 นาย มาแอน  ปานกลาย ผญบ. 1 วังประจัน ควนโดน สตูล
74 นาง เสาวรส บุญเพ็ชร ผญบ. 3 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย สุบิน พวงมณี ผญบ. 3 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย ไชยนิตย์ เอ่ียมวงศ์ ผญบ. 6 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย สมบัติ แดงชะอุ่ม ผญบ. 6 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว
78 นาย ประมวล หงษ์อมร ผญบ. 6 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
79 นาย กฤษณะ รอดหลง ผญบ. 12 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ทองจันทร์ เผ่าทองงาม ผญบ. 6 บ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
81 น.ส. พัชรินทร์ รูปคมสัน ผญบ. 12 ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
82 นาย เกรียงไกร  ฮ่ันวิริยะนนท์ ผญบ. 3 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
83 นาย วิเชียร รัตนจินดา ผญบ. 7 ขุนทะเล เมืองฯ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สมพงษ์  ทศพร ผญบ. 14 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
85 นาย วิวัฒน์ สอนสะอาด ผญบ. 12 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
86 นาย พงษ์ศักด์ิ  ธงกลาง ผญบ. 8 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 น.ส. ค าพอง  มากจุล ผญบ. 3 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย นิวัฒน์ อินทร์มงคล ผญบ. 1 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย ปรีชา วริสาร ผญบ. 13 จานลาน พนา อ านาจเจริญ
90 นาง อรพิน  เช่ียวชาญ ผญบ. 15 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
91 นาง ราตรี  จันทวงษ์ ผญบ. 11 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
92 นาย อิทธิพล สนโต ผญบ. 8 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
93 นาย อุทัย จิตรสนอง ผญบ. 13 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
94 นาย พุทธา จันทร์สด ผญบ. 4 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
95 นาย ทองแดง ก่ิงหม้ัน ผญบ. 7 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี


