
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย ทวีศักดิ์  พรหมรักษา กํานัน 0 คีรีวง คีรีวง กระบี่

2 นาย เอกชัย ทองผาภูมิแฉลม ผญบ. 3 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

3 นาย ยิ่งสัน เขาวง ผญบ. 17 ยอดแกง นามน กาฬสินธุ

4 นาย สุเทพ  จาบุญ ผญบ. 8 หนองบัว นามน กาฬสินธุ

5 นาย สมชาย ประทุมแมน ผญบ. 4 คลองสมบูรณ คลองขลุง กําแพงเพชร

6 นาย สงัด  นามลิวัลย ผญบ. 2 สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน

7 นาย โสภณ  แกวอุดร ผญบ. 10 แวงนอย แวงนอย ขอนแกน

8 นาย โชติรัตน พันธแหยม ผญบ. 2 สองพี่นอง ทาใหม จันทบุรี

9 นาย ประสิทธิ์  กรรมสิทธ์ิ ผญบ. 8 ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา

10 นาย อนุชิต สิทธิเวช ผญบ. 5 บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

11 นาย สกล  นามบุรี ผญบ. 12 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท

12 นาย สมศักดิ์  ศรีสิน กํานัน 0 โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 นาย พิทยา ฟาโปรด ผญบ. 11 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาง บุญเจือ คํายอด ผญบ. 8 ทุงระยะ สวี ชุมพร

15 นาย เอกภพ  จตุโชคอุดม ผญบ. 9 ปอ เวียงแกน เชียงราย

16 นาย สมทรง นาระตะ ผญบ. 2 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย

17 นาย พรพรด จะตุเทน ผญบ. 4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม

18 นาย บุญธรรม สมตานอย ผญบ. 8 ริมใต แมริม เชียงใหม

19 นาย เรวัตร บรรจงการ ผญบ. 5 นาทามใต เมืองตรัง ตรัง

20 นาย บุญเที่ยง ทัศนา กํานัน 0 ชางทูน บอไร ตราด

21 นาย แดง  ในหลา ผญบ. 2 แมกาษา แมสอด ตาก

22 นาย ชูชาติ พรายงาม ผญบ. 1 ปาขะ บานนา นครนายก

23 นาย อุดมชัย ทวมอน ผญบ. 7 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม

24 นาย เอกชัย โพธิราช ผญบ. 9 โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม

25 นาย สิทธิ  ทิพยคูนอก ผญบ. 2 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา

26 นาย ฐิติโชติ อักษรเสือ ผญบ. 7 ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา

27 นาง ทัศนวรรณ ฝาดชิ่น ผญบ. 5 บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช

28 นาย สุภรณ กามูณี ผญบ. 8 ดุสิต ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

29 นาย โกมล กสิกรรม ผญบ. 6 วังมา ลาดยาว นครสวรรค

30 นาย เสถียร พรมอุทัย ผญบ. 23 บานไร ลาดยาว นครสวรรค

ชื่อ - สกุล

ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน รุนที่ 31/2562

ณ ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคใต อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
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31 นาย เกษม นุชเดื่อ ผญบ. 15 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

32 นาย ชูลกปลี นิจะ ผญบ. 5 เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส

33 น.ส. รินรดา  สุตา ผญบ. 8 เชียงกลาง เชียงกลาง นาน

34 นาย สํารวย หัตถมาศ ผญบ. 3 ถํ้าเจริญ โซพิสัย บึงกาฬ

35 นาย สมบัติ  เด็ชชัยภูมิ ผญบ. 9 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย

36 นาย มานิตย  ก่ิงไทร ผญบ. 7 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย

37 นาย ประคอง  บุญเริก ผญบ. 12 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย

38 นาย ประสิทธิ์  ยอดเกวียน ผญบ. 4 ทายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

39 นาย อัมพร เถาเครือมาศ ผญบ. 8 ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

40 นาย ยุทธนา วงษวิจารณ ผญบ. 8 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี

41 นาย หะมะ  สาแม ผญบ. 5 มวงเตี้ย แมลาน ปตตานี

42 นาย เฉลิมพงษ เกษมุติ ผญบ. 7 ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ภูดิท เหมือนแกว ผญบ. 8 หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา

44 นาย จําลอง  กันทะ ผญบ. 11 สระ เชียงมวน พะเยา

45 นาย มาโนชย คลองการ ผญบ. 1 ถํ้าทองหลวง ทับปุด พังงา

46 นาย ชูโชติ อนุมณี ผญบ. 9 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง

47 นาย สายัญห เผือกพูล ผญบ. 1 ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร

48 นาย ลพ สีเถ่ือน ผญบ. 3 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

49 นาย ประหยัด  สมานจิต ผญบ. 1 ไรโคก บานลาด เพชรบุรี

50 นาย วันชัย หงคทอง ผญบ. 10 ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

51 นาย ประเสริฐ สุดธา ผญบ. 7 ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

52 นาย วราวุธ สุรินทร ผญบ. 3 แมเก๋ิง วังชิ้น แพร

53 นาย บุญโฮม พรรษา ผญบ. 9 ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม

54 นาย บุญมี ตนกํ่า ผญบ. 2 สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม

55 นาย พรมมา วงคกระโซ ผญบ. 11 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

56 นาย พิทักษ แหลมสิงขร ผญบ. 10 สบเมย สบเมย แมฮองสอน

57 นาง สมศรี ปนทอง ผญบ. 4 เชียงเพ็ง ปาติ้ว ยโสธร

58 นาย คลอง พรมแกว ผญบ. 6 บาละ กาบัง ยะลา

59 นาง สมบัติ  ทองไทย ผญบ. 14 โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด

60 นาง ทองมี  ผาริโน ผญบ. 8 บึงเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด

61 นาย ธนพล ศรีฟา ผญบ. 2 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาง ลัดดา รัตนวิจิตร ผญบ. 8 ชาดโดน แกลง ระยอง

63 นาย วัลลภ  เกิดพิพัฒน ผญบ. 0 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี

64 น.ส. ทัศนีวรรณ สายศร ผญบ. 5 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

65 นาย ธีรวัต โกศล ผญบ. 2 บานแหง งาว ลําปาง
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66 นาย รชฏ สุราใหม ผญบ. 8 ศรีเตี้ย บานโฮง ลําพูน

67 นาย เข็มเรียน   นามนุษยศรี ผญบ. 8 หนองคัน ภูหลวง เลย

68 นาง หนูรักษ  พรหมมา ผญบ. 5 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

69 นาง นัฐลิกา  เพ็งพันธ ผญบ. 8 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

70 นาย บุญยง เจริญสุข กํานน 0 นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร

71 นาย เหมียน อิ่มบุญสุ ผญบ. 17 อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร

72 นาย ธีระยุทธ์ิ ศรีทอง ผญบ. 8 ปริก สะเดา สงขลา

73 นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร กํานัน 0 ทาเรือ ทาแพ สตูล

74 นาย สมพงษ วงษวีระกุล ผญบ. 4 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

75 นาย อนันต โชตชิวง ผญบ. 7 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาย เอกพันธ ชาวบานเกาะ ผญบ. 2 เจ็ดริ้ว บานแพว สมุทรสาคร

77 นาย นิกร อินทบาล ผญบ. 1 ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว

78 นาย มนตรี พลอยประเสริฐ ผญบ. 1 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี

79 นาย นพพร มานพ ผญบ. 2 โพทะเล คายบางระจัน สิงหบุรี

80 นาย กนก โตพวง ผญบ. 6 บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย

81 นาย ธนสิทธ์ิ  ทองตน ผญบ. 9 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี

82 นาย กิตต ิ ฉวาง ผญบ. 7 ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรธานี

83 นาย สุดใจ  เชี่ยวหมอน ผญบ. 8 พนม พนม สุราษฎรธานี

84 นาย สุริยา  ลาภจิตร ผญบ. 1 ทุงกุลา ทาตูม สุรินทร

85 นาย คําพันธ ใจกลา ผญบ. 4 หนองเมธี ทาตูม สุรินทร

86 นาย ทองแดง คําภูแกว ผญบ. 6 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย

87 นาย สกล แดงสีบัว ผญบ. 1 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย ประสิทธิ์ เรือนวิลัย ผญบ. 8 สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง

89 นาย ดํารง ทัศบุตร ผญบ. 5 ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

90 นาย คําโพน คาํเทพ ผญบ. 11 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี

91 นาย ประดิษฐ  ศรีสานาราช ผญบ. 12 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

92 นาย สมดี กองแกว ผญบ. 7 บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ

93 นาย วัชรเสถียร วองวิการณ ผญบ. 7 สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี

94 นาย อัมพร กุลวันดี ผญบ. 7 นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

95 นาย ไมตรี โสภานะเวช ผญบ. 14 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี


