
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย บรรพต พวงเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย อภิชาต ดอกสาคู ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 น.ส. นิตยา แสนสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
4 นาย มานะ อุบล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นาย นิพนธ์ จินดากุลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
6 นาย รุ่ง ล ้าเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
7 นาย เกียรติศักด์ิ เกตุบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
8 นาย รัศมี เผ่าสีหา ผู้ใหญ่บ้าน 9 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย ธัญญะ ภุมมาจะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี
10 นาย อาคม บุญสง่า ผู้ใหญ่บ้าน 17 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
11 น.ส. หน่ึงฤทัย เจนจัดการ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
12 นาย เกรียงศักด์ิ พุทธิสาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี
13 นาย สุชาติ ศิวิไล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปะตง สอยดาว จันทบุรี
14 นาย พิชิต มีมาก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
15 นาย จ้ารัส นิวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
16 นาย พิทักษ์ พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
17 นาย ประจบ ฮกลิ ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
18 นาย จ้ารัส เอ่ียมโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
19 ว่าท่ี ร.ต. เผด็จ อินทสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
20 นาย ไสว สรเดช ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
21 นาย มนต์ชัย ศรีกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
22 นาย ชัยวัฒน์ อินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
23 นาย ช้านาญ เย็นขาว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
24 นาย เฉลิมชล นาดวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
25 นาย กันตพงษ์ ร่มทรัพย์สกุล ก้านัน เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
26 นาย เด่นไท พ่ึงโพสพ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
27 นาย น้าพงศ์ เอ่ียวสีหยก ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
28 นาย ปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
29 นาง สายใจ โชติชนะรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
30 นาย เอกลักษณ์ โตศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 40/2563

ระหว่ำงวันท่ี  20 - 31 มกรำคม 2563
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และศึกษำอบรมภำคเหนือ อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน

ช่ือ - สกุล



2

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย สมพร แข่งเพ็ญแข ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
32 นาย เพทาย รอดสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
33 น.ส. เจนจิรา แจ่มดอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนก้า สรรคบุรี ชัยนาท
34 นาง มะลิ พุ่มจ้าปา ผู้ใหญ่บ้าน 10 หันคา หันคา ชัยนาท
35 นาง ประนอม อินสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
36 นาย นริศ บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะกาง เมืองตราด ตราด
37 นาย กฤษณะ ไชยเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช้าราก เมืองตราด ตราด
38 นาย เพชร ท่าพริก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าพริก เมืองตราด ตราด
39 นาย บ้าเพ็ญ พฤกษากิจ ก้านัน สะตอ เขาสมิง ตราด
40 นาย ทวีป กุมภะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
41 นาย เจริญ สินศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สะตอ เขาสมิง ตราด
42 นาย วิโรจน์ ปฏิผล ผู้ใหญ่บ้าน 8 สะตอ เขาสมิง ตราด
43 นาย จตุพร ด้วงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
44 นาย พิชิต มาลีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
45 นาย สุนทร เนียมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
46 นาย ธวัช ลี กุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
47 นาง อรัญญา โคกเจริญ ก้านัน ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
48 นาง รัศมี วิจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
49 น.ส. อังคณา น่ังค่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแสง ปากพลี นครนายก
50 นาย อภิเชษฐ์ กิตติศักด์ิสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
51 นาย ประเสริฐ มีมูลทอง ก้านัน หินมูล บางเลน นครปฐม
52 นาง สุดา สามทองกล้่า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
53 นาย สามารถ เทียมอุบล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยายชา สามพราน นครปฐม
54 นาย สุพจน์ รุ่งประชา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยายชา สามพราน นครปฐม
55 นาย สมบูรณ์ สุขคลีวนัติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ล้าเหย ดอนตูม นครปฐม
56 นาย สถิต สามงามขาว ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล้าเหย ดอนตูม นครปฐม
57 นาย ปรีชา ห้วยหงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยขวาง ก้าแพงแสน นครปฐม
58 นาย ธรรมวิทย์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยขวาง ก้าแพงแสน นครปฐม
59 นาย ส้าเริง ชูชะเอม ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
60 นาย พนม แก้วบูชา ผู้ใหญ่บ้าน 3 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
61 นาย สิทธิกร เจริญการค้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
62 นาย บุญกอบ เหมือนเรือง ก้านัน ล้าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
63 นาย สุทธิรักษ์ ธูปแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล้าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
64 นาย พิเชฐ พ่ึงจีน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
65 นาย สรศักด์ิ พิมพ์ดี ก้านัน หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
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66 นาย สุริยะ ด้ารงชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
67 นาย พัลลภ พลบถึง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
68 นาย พนม อินทร์ประสิทธ์ิ ก้านัน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
69 นาย ชูศักด์ิ สวนทับทิม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
70 นาย สมใจ คนมินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
71 นาง ดวงเดือน มีเวช ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
72 นาย พิทักษ์ เช่ียวชาญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
73 นาง วันเพ็ญ เฮงสุวรรณ ก้านัน บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
74 นาง ปรินดา คมคาย ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
75 นาย สมพร ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
76 นาย ประเสริฐ ไพจิตรวิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77 นาย ศรีสวัสด์ิ บุญมา ก้านัน หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
78 นาย ไพโรจน์ ม่ังมี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย รัฐพงษ์ บุญเล่า ผู้ใหญ่บ้าน 10 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
80 นาง ยุพิน บุญประคอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ก้าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย มานพ ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
82 นาย มนตรี ศิลาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
83 นาง นิมิตร์ เสาเกลียว ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 นาง วิลัยวรรณ แสงย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
85 นาย ประสิทธ์ิ เจนดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 นาย ชูชาติ บรรดาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาดี นาดี ปราจีนบุรี
87 นาง บุญล้อม เสาวคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
88 นาง จีรนันท์ ศรีเขตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
89 นาย สาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
90 นาย สิงหา ใสกมล ผู้ใหญ่บ้าน 8 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
91 นาย สมควร ลึกลือ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
92 นาง สมคิด สุธงษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแก้ว
93 นาย ทองพูน ไชยรส ผู้ใหญ่บ้าน 4 ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว
94 นาย จันทร์ โสมาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
95 นาย วิจิตร จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว


