
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย มะโน เครือแกว กํานัน 0 กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย อําพล อวยพร ผญบ. 14 สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี

3 นาง ดาวรุง พงษนภิส กํานัน 0 อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุ

4 นาง ศินันญา บุโคตร ผญบ. 9 โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ

5 นาย นัฐวุฒิ บัวพรม ผญบ. 3 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

6 นาย จําเนียน  สมีใหญ ผญบ. 9 หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

7 นาย พรสวรรค ประยูรชาญ ผญบ. 4 ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน

8 นาย แมน สุขสําราญ ผญบ. 3 ตะกาดเงา ทาใหม จันทบุรี

9 นาย นิกร ภูพนมภูมิ ผญบ. 8 บานชอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย สมหมาย สุวรรณวงษ ผญบ. 2 หนองบอนแดง บานบึง ชลบุรี

11 นาย สุเทพ นิลฉํ่า ผญบ. 12 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท

12 นาย สุนันท  อัตลา ผญบ. 4 โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ

13 นาย กาน  พงษสุพรรณ ผญบ. 3 บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ

14 นาง นงเยาว มาตยสถิต ผญบ. 4 บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร

15 นาย ชูชาติ  ทิจินะ ผญบ. 3 โปงผา แมสาย เชียงราย

16 นาย สมผัด   จันทาพูน ผญบ. 8 โปงผา แมสาย เชียงราย

17 นาย เจริญ วรรณเก ผญบ. 7 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

18 นาย สุนทร บุญตนั ผญบ. 10 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

19 นาย ปฐมพงศ พรหมประเสริฐ ผญบ. 3 บางดี หวยยอด ตรัง

20 นาย กรกฎ ถาวรกิจ ผญบ. ๓ หนองโสน เมืองตราด ตราด

21 นาย สุรศักดิ์  ศรีสุภาจันทร ผญบ. 5 วังจันทร สามเงา ตาก

22 นาย ชัชวาล แสงศรี ผญบ. 11 พระอาจารย องครักษ นครนายก

23 นาย ประจักษ สังขทอง ผญบ. 21 ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม

24 นาง ปรียาภรณ ฤกษยาม ผญบ. 13 น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม

25 นาย ประโยชน  รักษากิ่ง ผญบ. 2 อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

26 นาย อมรชัย  ธูปสระนอย ผญบ. 7 อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

27 นาย ประเสริฐ  ศรีอินทร ผญบ. 2 สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช

28 นาย ปฐมพงค นาทม กํานัน 0 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

29 น.ส. บุหรัน จันทาทอง ผญบ. 2 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

30 นาย ธงชัย พลเย่ียม ผญบ. 1 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน รุนที่ 39/2562

ระหวางวันที่ 10 - 21 ธันวาคม 2561

ณ ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคใต อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
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31 นาย นคร ชางปลิว ผญบ. 2 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี

32 นาย ไชมี มะ ผญบ. 3 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

33 นาย สุทธิพงษ เหลือพรอม ผญบ. 1 ดูใต เมืองนาน นาน

34 นาย ชายแดน วงคําแสง ผญบ. 8 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

35 นาย สําเริง  สังขสุขศรี ผญบ. 8 บานสิงห นางรอง บุรีรัมย

36 นาย ประคอง  วิเศษกูล ผญบ. 12 บานสิงห นางรอง บุรีรัมย

37 นาย รักชาติ คชชาญ ผญบ. 6 นางรอง นางรอง บุรีรัมย

38 นาย สรพงษ เหมือนอน ผญบ. 8 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี

39 นาย สมยศ หอยทอง ผญบ. 8 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบครีีขันธ

40 นาย สมชาย ใสสุก กํานัน 0 โคกปป ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

41 นาย เจะเซง็ เจะเซง็ ผญบ. 4 ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

42 นาย พงษกฤต อรุณวรรณ ผญบ. 2 หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา

43 น.ส. รัตนาภรณ งามดี ผญบ. 3 หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา

44 นาง กาญจนา  สมฤทธ์ิ ผญบ. 3 หยวน เชียงคํา พะเยา

45 นาย สมคิด บุญสนอง ผญบ. 9 ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

46 นาย พิทักษพล เยาวนุน กํานัน 0 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง

47 นาย บํารุง จักขุจันทร ผญบ. 1 ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

48 นาย ชัยยุทธ บุตรเพชรรัตน ผญบ. 5 บานแยง นครไทย พิษณุโลก

49 นาย เสริญ      รอดจีรา ผญบ. 7 วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

50 นาย สมจิตร โสสระเกษ ผญบ. 4 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ

51 นาย กฤษณพงศ พวงทับทิม ผญบ. 5 นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

52 นาย สมศักดิ์ เจริญคิด ผญบ. 11 ปาแมต เมืองแพร แพร

53 น.ส. เย็นจิตร จําปาแดง ผญบ. 11 กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม

54 นาย สมดี ขุนลาด ผญบ. 13 กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม

55 นาย นิวัตน จันปุม ผญบ. 2 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร

56 นาย สันติ พนาสัมฤทธิผล ผญบ. 4 แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน

57 นาย สํานวน ไชยวัฒน กํานัน 0 แคนนอย คาํเขื่อนแกว ยโสธร

58 นาย ซอเร มะลี ผญบ. 7 บาละ กาบัง ยะลา

59 นาย เดนชัย  กานศรีรัตน ผญบ. 13 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

60 นาย นิคม สิงหศนั่น ผญบ. 7 โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

61 นาย สุนัน มหานิล ผญบ. 3 บางใหญ กระบุรี ระนอง

62 นาย ถาวร แผลงภักดี ผญบ. 11 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

63 นาย ธนิสร  บัวขาว ผญบ. 0 ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี

64 นาย ธงชัย ลิ่มอรชร กํานัน 0 โคกตูม เมอืงลพบุรี ลพบุรี

65 นาย พินิจ  ศรีชุม ผญบ. 5 หลวงใต งาว ลําปาง
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66 นาย กัมปนาท สุภาวงค ผญบ. 5 วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน

67 นาย นภดล เดชาฤาชา ผญบ. 2 ผาขาว ผาขาว เลย

68 นาย ประพันธ  บุญชาลี ผญบ. 3 บัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ

69 นาย กวิน โถทอง ผญบ. 15 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ

70 นาย สนั่น โนนยะโส ผญบ. 5 บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร

71 นาย ปริวัชร พาอม ผญบ. 3 บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร

72 นาย หามิ เตะเหร็ม ผญบ. 9 ลําไพล เทพา สงขลา

73 นาย ทวี ก้ิมถาย ผญบ. 7 ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล

74 นาย เอกธณัช สุขแสงเนตร ผญบ. 5 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

75 นาย สถาพร ชื่นสมบัติ ผญบ. 8 บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมทุรสงคราม

76 นาย พูลลาภ บุญพยุง ผญบ. 1 สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

77 นาง สายหยุด อินทรประสงค ผญบ. 2 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแกว

78 นาย อาดูล ขอนบกลาง ผญบ. 10 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี

79 น.ส. จารุวรรณ ศรีเงนิทรัพย ผญบ. 2 พระงาม พรหมบุรี สิงหบุรี

80 นาย นเรศ แกวมณี ผญบ. 6 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย

81 นาย ชวง     อวมเสือ ผญบ. 1 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

82 นาง มณฑา บุญทองเล็ก ผญบ. 3 คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี

83 นาย เกรียงไกร พิริยสถิต ผญบ. 5 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

84 นาย ทวีศิลป  คงวัน ผญบ. 9 บุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร

85 นาย วิทยา  ทองยอย ผญบ. 10 เฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร

86 นาย สุวรรณ อุยะพิตัง ผญบ. 2 เมืองหมี เมอืงหนองคาย หนองคาย

87 นาย ทรงวุฒิ  ประสมศรี ผญบ. 7 วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู

88 นาย จักรพันธ วงษภา ผญบ. 4 สามโก สามโก อางทอง

89 นาง วิเชียร ไชยจันทร ผญบ. 7 หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

90 นาย เพ็ญศรี  เลื่อนแกว ผญบ. 4 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

91 นาย ประสิทธิ์ งามลุน กํานัน 0 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

92 นาย บุญลือ คนขยัน ผญบ. 9 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ

93 นาย วิโรจน บุญจันทรนันท ผญบ. 3 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี

94 นาย ทองดี จันทรภิรักษ ผญบ. 13 เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

95 นาย คําผาย แกวดวงงาม ผญบ. 6 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี


