
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย กมล กองชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
2 น.ส. กาญจนา กองเก้ียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
3 นาง ณิกุลภรณ์ ศรีค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
4 นาย ทองเม้ียน กรวดนอก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
5 นาย บุญธรรม มาบ้านโตย ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
6 นาย วิเชียร จันทวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
7 นาย วินัย ทองบ่อ ก านัน สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
8 นาย วุฒิชัย ใจอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 16 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
9 นาย วุฒิชัย ทองเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
10 นาย ส าเนาว์ เทียนนาวา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
11 น.ส. เสาวภา กุณฑล ผู้ใหญ่บ้าน 12 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
12 นาย ท้าย ธาตุน้ า ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
13 นาย ธีระวัฒน์ ขยัก ผู้ใหญ่บ้าน 2 สบสาย สูงเม่น แพร่
14 นาย บรรจง ปอกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
15 นาง เบญจมาศ อินกา ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
16 นาย พัสกร เข่ือนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
17 นาย ภุชงค์ ส าลีราช ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทองกวาว เมืองแพร่ แพร่
18 นาย สรพงษ์ อ่ินศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
19 นาย สัญญ์ ปานเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
20 นาย สายชล ลือโฮ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
21 นาย อาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
22 นาย อุทิตย์ จินดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สบสาย สูงเม่น แพร่
23 นาย ประสงค์ แจแฮ ผู้ใหญ่บ้าน 96 ห้วยปูลิง เมืองฯ แม่ฮ่องสอน
24 นาย พิพัฒน์ บุญปวน ผู้ใหญ่บ้าน 1 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
25 นาย รัตนพันธ์ สีแก้วบันดาลสุข ผู้ใหญ่บ้าน 15 ห้วยโป่ง เมืองฯ แม่ฮ่องสอน
26 นาย วิทยา กมลเจริญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
27 นาย สิงห์ค า อมรใฝ่สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
28 นาย สุชาติ ฐานะเชิดชูวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
29 นาย สุรชัย ธรรมชาติแห่งเขา ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
30 นาย เกียรติ ทองราชา ผู้ใหญ่บ้าน 16 พิชัย เมืองฯ ล าปาง

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 70

ระหว่ำงวันท่ี 17 - 28 ส.ค.2563  ศูนย์ ดอยสะเก็ด
ช่ือ - สกุล



31 นาย ชัชชัย ค าภิระแปง ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาโป่ง เถิน ล าปาง
32 นาย ชีวิน เตชะอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
33 นาย ฐานันดร ใจนันตา ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
34 นาย ทองเปล่ียน สมกองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งฝาย เมืองฯ ล าปาง
35 นาย ธีระพงษ์ ค าอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 8 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง
36 นาย บุญสงค์ วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ถอด เถิน ล าปาง
37 นาย ประเสริฐ ค าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาโป่ง เถิน ล าปาง
38 นาย ศรีวัน เมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง
39 นาย สมบูรณ์ อุนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
40 นาย สุพจน์ ไชยยา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง
41 นาย ชัยพร หลวยสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน
42 นาย นิรัน อุดอ่ินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาทราย ล้ี ล าพูน
43 นาย บุญมี สานา ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทราย ล้ี ล าพูน
44 นาย ภานุพงศ์ อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน
45 นาย วิรัตน์ ทิพย์เมศ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทาปลาดุก แม่ทา ล าพูน
46 นาย สมชัย ไชยนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน
47 นาย สมชัย น้อยมี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน
48 นาย อนุสิษฐ์ บุญมาถึง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่าสัก เมืองฯ ล าพูน
49 นาย อนุสิษฐ์ บุญมาถึง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่าสัก เมืองฯ ล าพูน
50 นาย อรรณพ ทาสัก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีบัวบาน เมืองฯ ล าพูน
51 นาย อาทิตย์ มาตุทาวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทากาศ แม่ทา ล าพูน
52 นาย อ านาจ กฤษศรีชุม ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน
53 นาย ก าพล อินบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
54 นาย จรูญ จงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
55 น.ส. จันทิมา อยู่จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
56 นาย ชูชาติ เก็บนิล ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
57 นาย ธนวัฒน์ ไกรกิจราษฏร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
58 นาย นเรต เครือเอ็ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
59 น.ส. ปิยะพร กล่องพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
60 นาย พวัง จันทร์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
61 นาย วิเชียร์ พลอยมอญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
62 นาย สุเทพ อยู่บุญ ก านัน ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
63 นาย เอนก ยังเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64 นาย ชลิต น้อยท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์



65 นาย ด าเนิน ฝ้ันเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
66 นาย บุญเลิศ มีท้วม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
67 นาย บุญส่ง ณะสิงห์ ก านัน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
68 นาย มหพร เขียวค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
69 นาย ศรายุทธ คงขลิบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
70 นาย สมมาท ธูปเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
71 นาย สายรุ้ง ค าใส ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าเสา เมืองฯ อุตรดิตถ์
72 นาย สุรสิทธ์ิ วงษ์ชัยบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 น้ าไผ่ น้ าปาด อุตรดิตถ์
73 นาย ด ารง คงคณะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเสา เมืองฯ อุตรดิตถ์
74 นาย เอกพล ปานงาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
75 นาย กฤษณะ เอ่ียมโอษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแก เมืองฯ อุทัยธานี
76 นาย ดาว ประวาลวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
77 นาง นภารัตน์ งามข า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
78 นาย พันเนตร์ อินทสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองพังค่า เมืองฯ อุทัยธานี
79 นาย มนตรี ภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
80 นาย วินัย ค าครองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
81 น.ส. ศิริมนต์ สุขสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 12 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
82 นาย สมนึก พวงสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พลวงสองนาง สว่างอารมรณ์ อุทัยธานี
83 นาง สมพิศ สีแตง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เนินแจง เมืองฯ อุทัยธานี
84 นาย อ านาจ เพียงเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
85 นาย อุดม การโสภี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
86 นาย ชัยวัฒน์ กะถินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
87 นาง แตงทัย แสงอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
88 นาย ทิวา วิเศษพิริยะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก
89 นาย บัญญัติ อ่ิมอรชร ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
90 นาย ปราโมทย์ สุไชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
91 นาย พัฒนพงษ์ จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
92 นาย รัง ม่วงทิม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
93 นาย วิชาญ ศรีจูม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
94 นาย วิโรจน์ แขไข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
95 นาง ศรีนวล พิมพา ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
96 นาย สมพงษ์ เครือหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ไทยย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก


