
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย สุธี สกุลเพ็ชร ผญบ. 8 หนาเขา เขาพนม กระบี่

2 นาง ณัฐลดา มีสุข ผญบ. 2 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี

3 นาย เอิน คดิคา ผญบ. 8 นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ

4 นาย อรุณ ขาวพรมรินทร ผญบ. 6 หนองอิบุตร หวยผึ้ง กาฬสินธุ

5 นาง อาริษา รอดกสิกรรม ผญบ. 7 คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร

6 นาย พนม โสภาศรี ผญบ. 15 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน

7 นาย นิคม พลโยธี ผญบ. 10 สงเปอย ภูเวียง ขอนแกน

8 นาย ราเชฐ ศรีคงรักษ ผญบ. 5 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

9 นาย มนู ลันดา ผญบ. 18 ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธนภัทร อภัยวงษ ผญบ. 7 บึง ศรีราชา ชลบุรี

11 นาย อดุลย  การภักดี ผญบ. 11 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท

12 นาง จันทิพย  นิสัยกลา ผญบ. 9 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ

13 น.ส. สุนิสา  ภิญโญยาง ผญบ. 5 บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ

14 นาย ทรงพจน จิตรเจริญ ผญบ. 11 หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

15 นาย ฉัตรชัย  สอนแกว ผญบ. 3 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

16 นาย นําโชค   จิรภัทร ผญบ. 4 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

17 นาย กันติพัส อินตะ ผญบ. 4 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม

18 นาย สายัณฑ ชัยวงค ผญบ. 9 ปาแป แมแตง เชียงใหม

19 นาย กฤษฎา เสาะซิ้ว ผญบ. 3 ยานซื่อ กันตัง ตรัง

20 นาย สากร ประสิทธินาวา ผญบ. ๘ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด

21 นาง รติรัตน  ศิลปไพรสณฑ ผญบ. 4 วาเลย พบพระ ตาก

22 นาง สุภัชชา โพธาวิจิตร ผญบ. 3 บางสมบูรณ องครักษ นครนายก

23 นาย มนตรี เอี่ยมสําอางค ผญบ. 3 สามพราน สามพราน นครปฐม

24 นาย ไกรแสง หารอาษา ผญบ. 7 โพนทอง บานแพง นครพนม

25 นาง มนตรี จัดงาน ผญบ. 6 นางรํา ประทาย นครราชสีมา

26 นาย ไพโรจน คลังนอก ผญบ. 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา

27 นาย สิทธิโชค วูวงศ ผญบ. 8 คลองเส ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

28 นาย คําพร แสงระวี กํานัน 0 ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช

29 นาง แกวกัลยา วัฑฒะโน ผญบ. 2 หนองหมอ ตาคลี นครสวรรค

30 นาย ชนกฤต โชติพรม ผญบ. 2 หนองหมอ ตาคลี นครสวรรค

ชื่อ - สกุล

ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน รุนที่ 32/2562

ณ กองรอยปฏิบัติการฝกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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31 นาย หงษา ปานบก ผญบ. 10 ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี

32 นาย อาหาหมัด สาแม ผญบ. 6 บางเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส

33 นาย วิจิตร  แสนสี ผญบ. 10 ยม ทาวังผา นาน

34 นาย อําภัย มีสงคเปลือย ผญบ. 8 คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ

35 นาย สําเนือง  โพธ์ิเงนิ ผญบ. 6 จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย

36 นาย สิทธิมงคล  บุตรประโคน ผญบ. 9 เขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย

37 นาย วุฒิไกร  ฉิมงาม ผญบ. 2 สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย

38 นาย สิทธิชัย พุกพัก ผญบ. 1 ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาง วรรณลภา ชูแกว ผญบ. 10 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบครีีขันธ

40 นาง การเวก เถาทอง ผญบ. 4 โคกปป ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

41 นาย สุกรีพิล ี อายะมะโซ ผญบ. 5 ดอนรัก ดอนรัก ปตตานี

42 นาง อัญชลี คงสุภาพ กํานัน 0 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

43 น.ส. ทองหลอ อยูสบาย ผญบ. 6 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

44 นาย อุดร  ตันกูล ผญบ. 2 แมอิง ภูกามยาว พะเยา

45 นาย อายหมีด คํานึงการ ผญบ. 3 มะรุย ทับปุด พังงา

46 นาย สุนทร สังขทอง ผญบ. 12 โคกสัก บางแกว พัทลุง

47 นาย ประทวน องอาจ ผญบ. 14 สามงาม สามงาม พิจิตร

48 นาย จํารัส เอี่ยมสําอาง ผญบ. 4 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

49 นาย วรุธ  คอนหงาย ผญบ. 5 หวยลึก บานลาด เพชรบุรี

50 นาย นรัส ตรีสูน กํานัน 0 ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ

51 นาย วิชัย นันโตสกุลณีย ผญบ. 6 ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ

52 นาย มะกัน อินจันทร ผญบ. 2 เวียงทอง สูงเมน แพร

53 น.ส. เยาวรัตน ภูสีฤทธ์ิ ผญบ. 20 วังแสง แกดํา มหาสารคาม

54 นาย วิชาญ พลขันธ ผญบ. 21 มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม

55 นาย ยั่งยืน เครือศรี ผญบ. 12 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

56 นาง มั่นชัย วรปญญาเมธีกุล ผญบ. 5 หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

57 นาย รัฐศาสตร บุญโสม ผญบ. 5 ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร

58 นาย สะมะแอ วาเด็ง ผญบ. 2 กรงปนัง กรงปนัง ยะลา

59 นาย ฤทัย  ทราธร กํานัน 0 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด

60 นาย ถิรวัฒน บุคลิค ผญบ. 5 หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด

61 นาง สามะ มงเก ผญบ. 2 มวงกลวง กะเปอร ระนอง

62 นาย จําลอง ปานย้ิม ผญบ. 7 ชุมแสง วังจันทร ระยอง

63 นาย ประเสริฐ  แกวรอด ผญบ. 0 ลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรี

64 น.ส. วราภรณ วงศเจริญ ผญบ. 4 บางลี่ ทาวุง ลพบุรี

65 นาย ยนต ใจยัง กํานัน 0 วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
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ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดชื่อ - สกุล

66 นาง สิงหคํา บุญมี ผญบ. 2 เหลายาว บานโฮง ลําพูน

67 นาย เดนชัย   แถลงกัน ผญบ. 1 หวยสีเสียด ภูหลวง เลย

68 นาย ศาตราวุธ  จันทะเสน ผญบ. 13 ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ

69 นาง เจริญสุข  ชาญชิตร ผญบ. 3 ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ

70 นาย เกษ นิตคาํ ผญบ. 8 โพธิโพศาล กุสุมาลย สกลนคร

71 นาย ทองจันทร วระกัน ผญบ. 4 โพธิโพศาล กุสุมาลย สกลนคร

72 นาย วรานนท  นินวน ผญบ. 4 ลําไพล เทพา สงขลา

73 นาย อารีย  หมีนพราน ผญบ. 1 ทาเรือ ทาแพ สตูล

74 น.ส. นันทิยา นิลบัวคลี่ ผญบ. 1 บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 นาย ปริญญา ดรุณศรี กํานัน 0 ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม

76 นาย สมชาย เทศทองดี ผญบ. 9 ยกกระบัตร บานแพว สมุทรสาคร

77 นาย สมหวัง วุฒิวงค ผญบ. 6 โคคลาน ตาพระยา สระแกว

78 นาย พิเชษฐ กิจนิยม ผญบ. 8 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี

79 นาง วาสนา ชาญชัย ผญบ. 1 บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี

80 นาย ศักรินทร ไกรกิจราษฎร ผญบ. 15 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย

81 น.ส. สมลักษณ จันทรตรี ผญบ. 5 ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี

82 นาย นิพนธ  กลอมเมือง ผญบ. 6 บานเสด็จ เคยีนซา สุราษฎรธานี

83 นาย สมเกียรติ  จีนก้ิม ผญบ. 5 วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี

84 นาย ประสงค เกิดสันโดด ผญบ. 12 ทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร

85 นาย ภาคภูมิ  กระแสโสม ผญบ. 7 กาเกาะ เมอืงสุรินทร สุรินทร

86 นาย คําจันทร โนนแกว กํานัน 0 เฝาไร เฝาไร หนองคาย

87 นาย สมพงษ  อนุทรพันธ ผญบ. 6 ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย นาวี สุปนนี ผญบ. 2 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง

89 นาย สมเกียรติ ปฏิโชติ ผญบ. 7 แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

90 นาย ธนเกียรติ เหมชัย ผญบ. 10 หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

91 นาย กิจอุดม  สมใจ ผญบ. 18 บานขาว เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

92 นาย ชัยภัทร เมืองศรีสุข ผญบ. 1 บานเสี้ยว ฟากทา อุตรดิตถ

93 นาย รณชัย ปากเกล็ด ผญบ. 2 ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี

94 นาย สมเกียรติ สูงสงา ผญบ. 10 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี

95 นาย สุริยา เหลาบุตรศรี ผญบ. 6 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี


