
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. จ ำนงค์ บุญวงค์ ผู้ใหญ่บ้ำน 4 หนองกร่ำง บ่อพลอย กำญจนบุรี
2 นำย วรพงษ์ ศรีนวลไสว ผู้ใหญ่บ้ำน 8 เนินยำง ค ำม่วง กำฬสินธ์ุ
3 นำย วรำกร แสงทองศรี ผู้ใหญ่บ้ำน 10 โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร
4 นำย ณรงค์ลักษณ์คะอังกุ ผู้ใหญ่บ้ำน 2 โพนเพ็ก มัญจำคีรี ขอนแก่น
5 นำย ถนอม ลำศรีสุข ผู้ใหญ่บ้ำน 8 โคกส ำรำญ บ้ำนแฮด ขอนแก่น
6 นำย บรรฑิต ใจดี ผู้ใหญ่บ้ำน 4 โพนเพ็ก มัญจำคีรี ขอนแก่น
7 นำง ค ำนึง จันทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้ำน 1 ฉมัน มะขำม จันทบุรี
8 นำย คทำวุธ วุฒิชัยชำญกุล ผู้ใหญ่บ้ำน 11 หนองไม้แก่น แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ
9 น.ส. สำยทอง บัวแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำน 3 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
10 นำย วินัย เทียนงำม ผู้ใหญ่บ้ำน 2 แพรกศรีรำชำ สรรคบุรี ชัยนำท
11 นำย บุญลือ ดบขุนทด ผู้ใหญ่บ้ำน 8 บ้ำนชวน บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
12 นำย วัลลพ หอพิกลำง ผู้ใหญ่บ้ำน 5 บ้ำนชวน บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
13 นำย ธนำพล วิเศษจำรุโรจน์ ก ำนัน แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
14 นำย สมพันธ์ กันทรพงศ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 2 แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
15 นำย บรรพจน์ ปันปวง ผู้ใหญ่บ้ำน 7 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
16 นำย ประธำน อำรี ผู้ใหญ่บ้ำน 8 ขัวมุง สำรภี เชียงใหม่
17 นำย วิเชษฐ อินทจักร ผู้ใหญ่บ้ำน 4 ยำงเนิ ง สำรภี เชียงใหม่
18 นำย สมนึก ฉิมไพร ผู้ใหญ่บ้ำน 7 ประณีต เขำสมิง ตรำด
19 นำย คณำธิป ดอยสกุลไกร ก ำนัน 6 แม่อุสุ ท่ำสองยำง ตำก
20 นำย ภำนุมำศ มำแม ผู้ใหญ่บ้ำน 1 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนำยก
21 นำง นิศำ เกรียงบูรณนันท์ ผู้ใหญ่บ้ำน 7 ดอนตูม บำงเลน นครปฐม
22 นำง เพ็ญนภำ วงค์ขวำหูม ผู้ใหญ่บ้ำน 1 สีชมพู นำแก นครพนม
23 นำย แพ คงจันทึก ผู้ใหญ่บ้ำน 9 ดอนเมือง สีคิ ว นครรำชสีมำ
24 นำย ไพโรจน์ ประจงกลำง ผู้ใหญ่บ้ำน 15 บัลลังก์ โนนไทย นครรำชสีมำ
25 นำย รุ่งโรจน์ รำนอก ผู้ใหญ่บ้ำน 8 ดอนเมือง สีคิ ว นครรำชสีมำ
26 นำย เทียม จุ้ยภู่ ผู้ใหญ่บ้ำน 9 สำยล ำโพง ท่ำตะโก นครสวรรค์
27 นำย ชำตรี คมภฤษ ผู้ใหญ่บ้ำน 8 บำงม่วง บำงใหญ่ นนทบุรี
28 นำย สุขสันต์ ฐำนะ ผู้ใหญ่บ้ำน 1 เมืองลี นำหม่ืน น่ำน
29 นำย เกียรติศักด์ิ ป้องกัน ผู้ใหญ่บ้ำน 1 บุ่งคล้ำ บุ่งคล้ำ บึงกำฬ
30 นำย ถำวร สุโข ผู้ใหญ่บ้ำน 9 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

รุ่นท่ี 53
ช่ือ - สกุล



31 นำง มำลัย จ ำปำนิล ผู้ใหญ่บ้ำน 14 ปรำสำท บ้ำนกรวด บุรีรัมย์
32 นำง อังคณำ กิจซ่ือตรง ผู้ใหญ่บ้ำน 11 หนองไม้งำม บ้ำนกรวด บุรีรัมย์
33 นำย อำรมณ์ ศรวัฒนำ ผู้ใหญ่บ้ำน 7 อ่ำวน้อย เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์
34 นำย สันติชัย แผ่นทอง ผู้ใหญ่บ้ำน 3 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี
35 นำย ณัฐพงษ์ ภำคเจริญ ผู้ใหญ่บ้ำน 1 บ้ำนเลน บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ

36 นำย อธิลักษณ์ มุสุ ผู้ใหญ่บ้ำน 4 ห้วยแก้ว ภูกำมยำว พะเยำ
37 นำย สหทัต สีสุข ผู้ใหญ่บ้ำน 6 ท่ำเย่ียม สำกเหล็ก พิจิตร
38 นำย ชนำธิป กลองชัย ผู้ใหญ่บ้ำน 1 นิคมพัฒนำ บำงระก ำ พิษณุโลก
39 นำย ชนิล อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้ำน 2 ท่ำตะคร้อ หนองหญ้ำปล้อง เพชรบุรี
40 นำย เอกชัย ขำวสะอำด ผู้ใหญ่บ้ำน 3 นำเกำะ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
41 นำย สมบัติ เมืองลอง ผู้ใหญ่บ้ำน 5 ปำกกำง ลอง แพร่
42 นำง พรรณี บุดมำก ผู้ใหญ่บ้ำน 10 ภำรแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหำสำรคำม
43 นำง พุฒ เข็มมำ ผู้ใหญ่บ้ำน 5 ภำรแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหำสำรคำม
44 นำย พัฒนศักด์ิ ปกครอง ผู้ใหญ่บ้ำน 13 นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย มุกดำหำร
45 นำย ประวิทย์ กมลวรรณหงส์ ผู้ใหญ่บ้ำน 10 บ้ำนกำศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 น.ส. จรวย พรทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้ำน 4 สำมัคคี เลิงนกทำ ยโสธร
47 นำย กมล นำวำ ผู้ใหญ่บ้ำน 3 ยำงค ำ โพนทรำย ร้อยเอ็ด
48 นำย ค ำพีร์ สุวรรณศรี ก ำนัน ดินด ำ จังหำร ร้อยเอ็ด
49 นำง ทองดี รูปข ำ ผู้ใหญ่บ้ำน 3 สำมขำ โพนทรำย ร้อยเอ็ด
50 นำย จักรินทร์ บัวสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 5 พลำ บ้ำนฉำง ระยอง
51 นำย ชัชชัย สินเกต ผู้ใหญ่บ้ำน 6 แพงพวย ด ำเนินสะดวก รำชบุรี
52 นำง สมพิศ ศรีวรรณโน ผู้ใหญ่บ้ำน 6 ศิลำทิพย์ ชัยบำดำล ลพบุรี
53 นำย เตือน วงค์ค ำปัน ผู้ใหญ่บ้ำน 2 แม่สัน ห้ำงฉัตร ล ำปำง
54 นำย วิชัย สุริยำ ผู้ใหญ่บ้ำน 3 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล ำพูน
55 นำย ทองดี วิทยัน ผู้ใหญ่บ้ำน 5 น  ำแคม ท่ำล่ี เลย
56 นำย สมศิล แก้วกัณหำ ผู้ใหญ่บ้ำน 2 ภูฝ้ำย ขุนหำญ ศรีสะเกษ
57 นำย สีใส มีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 3 ห้วยจันทร์ ขุนหำญ ศรีสะเกษ
58 นำง สุนันทำ ดับโศรก ผู้ใหญ่บ้ำน 3 สิ ขุนหำญ ศรีสะเกษ
59 น.ส. ประไพร ร้อยพำ ผู้ใหญ่บ้ำน 3 นำแต้ ค ำตำกล้ำ สกลนคร
60 นำย ธนสัน วสันต์ ก ำนัน 2 แพรกษำใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
61 นำง อ่อนจันทร์ วีรชัยเสวิน ผู้ใหญ่บ้ำน 8 โรงหีบ บำงคนที สมุทรสงครำม
62 น.ส. เย็นตำ สร้อยพวง ผู้ใหญ่บ้ำน 7 ท่ำจีน เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร
63 นำย ส ำเนียง พูพิลึก ผู้ใหญ่บ้ำน 8 ทัพไทย ตำพระยำ สระแก้ว
64 นำย กฤตภำส อภิวันท์ ผู้ใหญ่บ้ำน 10 หนองยำว เมืองสระบุรี สระบุรี



65 น.ส. นันท์ชนก ภูนิสัย ผู้ใหญ่บ้ำน 2 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
66 นำย รำเชน แจ่มทุ่ง ผู้ใหญ่บ้ำน 9 นำเชิงคีรี คีรีมำศ สุโขทัย
67 นำย จีระศักด์ิ ป่ินแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำน 1 บ้ำนกุ่ม สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
68 นำย ชรินทร์ ประเมินชัย ผู้ใหญ่บ้ำน 12 นำบัว เมืองฯ สุรินทร์
69 น.ส. นงลักษณ์ แม่นงำม ผู้ใหญ่บ้ำน 12 ยำง ศีขรภูมิ สุรินทร์
70 นำย วีระ ทองเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้ำน 3 ทมอ ปรำสำท สุรินทร์
71 นำย อ่อนตำ สุขเสริม ผู้ใหญ่บ้ำน 12 โพธ์ิชัย เมืองหนองคำย หนองคำย
72 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ ทูลพุทธำ ผู้ใหญ่บ้ำน 5 ด่ำนช้ำง นำกลำง หนองบัวล ำภู
73 นำย สมพงษ์ ทองมี ผู้ใหญ่บ้ำน 7 หัวตะพำน วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง
74 นำย เซ่ียม เสนำจิตร ผู้ใหญ่บ้ำน 4 ไร่ขี ลืออ ำนำจ อ ำนำจเจริญ
75 นำย จีรำวิชช์ สนิทชน ผู้ใหญ่บ้ำน 16 พันคอน กุมภวำปี อุดรธำนี
76 นำย มำนพ นำคหมู ผู้ใหญ่บ้ำน 3 ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
77 นำย นิคม จันทร์ฉำย ผู้ใหญ่บ้ำน 5 หลุมเข้ำ หนองขำหย่ำง อุทัยธำนี
78 นำย ภูมินทร์ มำลำค ำ ผู้ใหญ่บ้ำน 11 ท่ำลำด วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี
79 นำย สว่ำง สุขเกษม ก ำนัน ลำดควำย ศรีเมืองใหม่ อุบลรำชธำนี
80 นำย อุทิศ บัวดก ผู้ใหญ่บ้ำน 5 นำโพธ์ิ พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี


