
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย สิทธิชัย เองฉวน ผญบ. 7 หวยยูง เหนือคลอง กระบี่

2 นาย เกรียงไกร ทองออน ผญบ. 3 บานเกา เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย บุญนํา ดวยโชติ ผญบ. 14 นาทัน คํามวง กาฬสินธุ

4 นาย บุญธรรม เดชโยธา ผญบ. 7 โพน คํามวง กาฬสินธุ

5 นาย ประดิษฐ นารอด ผญบ. 10 วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร

6 นาย ประพาส  คําพระแย กํานัน 16 บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

7 นาย ประพันธ  ดงใหญ ผญบ. 8 บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

8 นาย จันทรโท ชิดประทุม ผญบ. 3 หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

9 นาย ตอ พิศาลสาสน ผญบ. 1 ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย นิรุตต รุงสีอําพันทอง ผญบ. 7 พานทอง พานทอง ชลบุรี

11 นาย นิรันดร  ปรึกษา ผญบ. 9 สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท

12 นาง สมพร ขันชัยภูมิ ผญบ. 8 กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 นาง ชไมพร  วุนชีลอง ผญบ. 5 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาย สานิตย จารุจารีต ผญบ. 2 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร

15 นาง ภัครดา ภัทรจิตรากูล ผญบ. 13 ศรีดอนมลู เชียงแสน เชียงราย

16 นาง โสภา   สินธุชัย ผญบ. 7 แมเงิน เชียงแสน เชียงราย

17 นาย ครรชิต สมดี ผญบ. 8 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

18 นาย วุฒิไกร ทวีอภิรดีภูมิ ผญบ. 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

19 นาย วิวา เกาเอี้ยน ผญบ. 1 หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง

20 นาย อดิศกัดิ์ แหลมหลัก ผญบ. ๓ ชางทูน บอไร ตราด

21 นาย สุพจน  กาใจ ผญบ. 9 พะวอ แมสอด ตาก

22 นาย วิชัย บุญคํา ผญบ. 3 นาหินลาด ปากพลี นครนายก

23 นาย มงคล ทวีพรอนันตชัย กํานัน 0 หวยพระ ดอนตูม นครปฐม

24 นาง ประภัสสร ขันตะ ผญบ. 3 บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม

25 นาย บุญเกิด ยั่งยืน ผญบ. 2 กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา

26 นาย ธํารงค ศรีหาบุญทอง ผญบ. 11 หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

27 นาย อนัน ชูแกว ผญบ. 9 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

28 นาย ประพันธ เอียดทอง ผญบ. 12 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

29 นาย นิวัตต สุขเมฆ ผญบ. 3 หนองเตา เกาเลี้ยว นครสวรรค

30 นาย อุกฤษฎ แกวเกษ ผญบ. 2 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน รุนที่ 40/2562
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31 นาย สุรัช มะปูเลาะ ผญบ. 1 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

32 นาย สูดิง มะ ผญบ. 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

33 นาย สุวัจนชัย  ภิชัย ผญบ. 4 น้ําปาย แมจริม นาน

34 นาย กมล พลภักดี ผญบ. 3 นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ

35 นาย สมเกียรติ  สรอยงาม ผญบ. 5 สองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

36 นาย บุญสง  สดใส ผญบ. 14 หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

37 นาย จํารัส  สุพรรณ ผญบ. 20 หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

38 นาง จันทนา สุดสวาด ผญบ. 7 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี

39 นาย บุญรอด ทรศัพย ผญบ. 3 เขาแดง กุยบุรี ประจวบครีีขันธ

40 นาย ชนะพันธ ชาติกําเนิด ผญบ. 7 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

41 นาย มาหมูด  จารู ผญบ. 4 ดอนรัก ไมแกน ปตตานี

42 นาง เนตรดาว ใยวังหนา ผญบ. 6 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

43 นาง สมบูรณ ปนเทพ ผญบ. 2 สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย โกสินทร ศรีบรรเทา ผญบ. 16 บานตอม เมอืงพะเยา พะเยา

45 นาย โกมล พรามแกว ผญบ. 1 ลําแกน ทายเหมือง พังงา

46 นาย ถวิล มาสง ผญบ. 11 โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง

47 นาย ดาว เรืองอนันต ผญบ. 1 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

48 นาย รุง มวงแกว ผญบ. 12 นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก

49 นาย ชัยยุทธ โตยอด ผญบ. 1 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี

50 นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรนุช กํานัน 0 หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ

51 นาย อิ๊ก พูลสาริกิจ ผญบ. 8 วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

52 นาย รัฐกานต จันทนู กํานัน 0 วังหลวง หนองมวงไข แพร

53 นาย เกียรติศักดิ์ คําธานี ผญบ. 10 เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม

54 นาย อัมพร กองเพชร ผญบ. 9 เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม

55 นาย สรศักดิ์ จําปา ผญบ. 7 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร

56 นาย ประชิด ทิพยตระกูล ผญบ. 8 แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน

57 นาย จันทรศรี จันทรแสง กํานัน 0 ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร

58 นาย มะสาแปอิง แวมะแซ ผญบ. 1 ปูโรง กรงปนัง ยะลา

59 นาย ปริญญา  สัจจะวิสัย ผญบ. 2 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด

60 นาย สมทรง ศรีภักดี ผญบ. 4 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด

61 นาย ธัญญา พรหมกระโทก ผญบ. 1 ลําเลียง กระบุรี ระนอง

62 นาย สนิท สมเพ็ชร ผญบ. 2 พลงตาเอี่ยม วังจันทร ระยอง

63 น.ส. ดาวรุง  ภูเกิด ผญบ. 0 บานบึง บานคา ราชบุรี

64 นาย รวบ ชัยวัติ ผญบ. 3 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

65 นาย สมบัติ  โลมากุล ผญบ. 4 ปงดอน แจหม ลําปาง
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66 นาย สราวุฒิ คาํเวียง ผญบ. 6 หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน

67 นาย ทับทิม แสงมณี ผญบ. 12 ผาขาว ผาขาว เลย

68 นาง ทองอินทร ขันทอง ผญบ. 2 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

69 นาง ทองใส  จันทา ผญบ. 7 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

70 นาย โฆษิต โชติสาย ผญบ. 1 ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร

71 นาย สุรชัย แกนศักดิ์ศิริ ผญบ. 6 ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร

72 นาย วีรวัฒน  ขุนกิจ ผญบ. 7 พะตง หาดใหญ สงขลา

73 นาย วิโรจน  น้ําเย็น ผญบ. 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล

74 นาย สมชาย ทั่งจันแดง ผญบ. 10 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

75 น.ส. มณี ภานุมาส ผญบ. 2 บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาย เพ่ิมศักดิ์ ฮีสวัสดิ์ ผญบ. 6 บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

77 นาย แผน จันทะหนู กํานัน 4 ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว

78 นาย อานนท อภัยนอก ผญบ. 9 ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

79 นาง พันธประภา บางขาม ผญบ. 6 โพกรวม เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

80 นาย สามารถ พัดภู กํานัน 0 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย

81 นาย เฉลิม   นิ่มนวล ผญบ. 6 บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

82 นาย พิมล  เขียวสวัสดิ์ ผญบ. 4 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี

83 นาย ศิริชัย  ทองตะกุก ผญบ. 12 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

84 นาย เสริฐ พะงาตุนัต ผญบ. 9 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร

85 นาย เปรียว สุขลอย ผญบ. 7 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร

86 นาง หนูจันทร เทียนไสย ผญบ. 13 เฝาไร เฝาไร หนองคาย

87 นาย สมพงษ โสภาวรรณ ผญบ. 8 นาแก นาวัง หนองบัวลําภู

88 นาง อรุณศรี เที่ยงถ่ิน ผญบ. 2 เทวราช ไชโย อางทอง

89 นาย วันชัย เนตรวงค ผญบ. 13 ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

90 นาย เตรียม  วรรณพราหมณ ผญบ. 7 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี

91 นาง เพ็ญประภา แสนเทพ ผญบ. 3 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี

92 นาย มานพ สุนอง ผญบ. 1 แมพลู ลับแล อุตรดิตถ

93 นาย สําเนาว สิงหบุญ ผญบ. 2 หนองหลวง สวางอารมณ อุทัยธานี

94 นาย ภูวนาท อินทรัพย ผญบ. 5 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี

95 นาย สมบัติ สรองสิงห ผญบ. 11 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี


