
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย รัชชานนท์ ม่วงตารส ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
2 นาย นพดล รัตนพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
3 นาย สาคร ระวิวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย ค ามูล สุระแสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ  
5 นาย วิเชียร อุปวันดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น
6 นาย ไพศาล สินตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
7 นาย เอกพงษ์ ศรีภูชน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
8 นาย ชัยพร ศรีลาชม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
9 นาง จันทร์ทิพย์ พิมพ์ค าไหล ผู้ใหญ่บ้าน 15 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
10 นาย สมนึก นิเต็ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี
11 นาย ดิเรก โพธ์ิคี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
12 นาง ชลิดา รุ่งฤดีวรโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
13 นาย จักรพงษ์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
14 นาย เพ่ิมพูน มิตมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
15 นาย สน่ัน จรูญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
16 นาย สมบัติ สมตน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หินต้ัง เมืองฯ นครนายก
17 นาย บุรินทร์ กล่อมเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
18 นาย เสกสรร โกสาแสง ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
19 นาย สะเรีย ศรีวรขาน ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
20 นาย สมบัติ มนต์คาถา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งม่ัน นาแก นครพนม
21 นาย ยุทธนา แตะกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
22 นาย บุญเย่ียม ชวนนอก ผู้ใหญ่บ้าน 11 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
23 นาง สุรีรัตน์ จามกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
24 นาย รุ่งเรือง ชิณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
25 นาง ร าไพ ทิพย์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 11 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
26 นาย ศักรินทร์ สะเลมัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
27 นาย มานัด ฮาดระวัง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
28 นาย ธนภัทร นาหอค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 หอค า เมืองฯ บึงกาฬ
29 นาย อ้ม เทียกมา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

   โรงเรียนปลัดอ ำเภอ
ช่ือ - สกุล

รุ่นท่ี  44 ระหว่ำงวันท่ี 19 - 30 เมษำยน 2564



30 นาย โชติ พิมพาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
31 นาย คมกริช เพียขันทา ผู้ใหญ่บ้าน 13 โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
32 นาย ประเสริฐ มัชญิมา ผู้ใหญ่บ้าน 13 สตึก สตึก บุรีรัมย์
33 น.ส. ธาราวรรณ มาไลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิคม สตึก บุรีรัมย์
34 นาย รักชาติ บึงบัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
35 นาย สุขตรี สูงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
36 นาย อากาศ ชนะดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
37 นาย สมชาย แซ่ก้วย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี
38 นาย สมพร คงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
39 นาย พงษ์พันธ์ุ ศรีกล่ า ผู้ใหญ่บ้าน 11 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
40 น.ส. อุไรวรรณ์ สุนทรพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
41 นาย ฉัตรชัย จันทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
42 นาย มิตร เพชรเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
43 นาย อมรินทร์ ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44 นาย พิศิษฐ์ อัปมาเทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
45 นาง ยามจุรี วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
46 นาง ปินัง สลางสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
47 นาย จันตัย อินทะนิล ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุดน้ าใส ค้อวัง ยโสธร
48 นาย วิจารณ์ บุญประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร
49 นาง เยาวเรศ ศรีดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด
50 นาย ทองสอน น้อยอามาตย์ ก านัน 10 หนองตาไก้ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
51 นาย อุเทน เผือกนวล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
52 น.ส. รุ่งทิวา ศรีคง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
53 นาง จุฑามาศ ต้นสาลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี
54 นาย อนงค์ กระเด่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ภูหอ ภูหลวง เลย
55 นาย สหชาติ โพธ์ิขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพนเขาว เมืองฯ ศรีสะเกษ
56 นาย แสวง ดวงเสนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนเขาว เมืองฯ ศรีสะเกษ
57 นาย สมรักษ์ เทียมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ซ า เมืองฯ ศรีสะเกษ
58 นาย มิตชัย อุเทนท า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
59 นาย พงษ์เดช แสนสอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
60 นาย ธัชกร รอดศรีร ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
61 นาย ณัฐวุฒิ บัวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
62 นาย อดิศักด์ิ เช่ียวเอ่ียมวัฒนา ก านัน 1 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
63 นาง มะลิ เหรียญพานรอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี



64 นาย ยศนันท์ มณีย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
65 นาย ณัฐพิพัฒน์ สุขพัฒนสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
66 นาย เชาวนะ มะลิมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
67 นาย ลอย เดือนขาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
68 น.ส. บุญเล้ียง เปล่าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
69 นาย เอกลักษณ์ จ าปาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
70 นาง วรรณา ประชามอญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองกุแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
71 นาย ไพศาล เทพนิมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
72 นาย ปีรพงศ์ สอดศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
73 นาย สุระการ กามประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
74 นาย ปรีชา นิลสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี
75 นาย ไพบูลย์ อุไรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
76 นาย สมยศ วงศ์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
77 นาย บัวลี เกษาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ไพบูลย์ น้ าขุ่น อุบลราชธานี
78 น.ส. ศิริกาญจน์ เผ่าดวงดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
79 นาย บ ารุง พาหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
80 นาย เพชร ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ


