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คํานํา 
 
รายงานการวิจัยเรื่องน้ี เปนความรวมมือทางวิชาการระหวางภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน กับ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในการศึกษาวิจัย
เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาตั้งแต
เร่ิมดําเนินโครงการในป พ.ศ.2526 ถึงปจจุบัน พ.ศ.2549 รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน่ืองจากที่ผาน
มาการดําเนินงานตามโครงการนี้ใชวิธีการฝกอบรมเพียงวิธีเดียว  

สําหรับในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น เดิมทีคณะผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูเขารับการอบรมทุกคน แตไมสามารถทําไดเน่ืองจากไมมีชื่อและที่อยู
ของผูเขารับการอบรมในบางรุน ในขณะที่อีกหลายคนไมสามารถติดตอไดเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู นอกจากนั้นในการศึกษาภาคสนามโดยการเยี่ยมเยียนและสัมภาษณ 
ผูเขารับการฝกอบรม มีขอจํากัดเรื่องการเดินทางและเวลา เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรม
อยูทั่วประเทศไทย แตคณะผู วิจัยก็ไดพยายามเก็บรวบรวมขอมูลเทาที่จะสามารถ
ดําเนินการไดใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สนับสนุนงบประมาณ  
ในการวิจัย ขอขอบคุณศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามและ
ใหผูขอมูลอันเปนประโยชนกับการวิจัย คณะผูวิจัยหวังวารูปแบบการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนบุตรเกษตรกรที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโครงการ 
รวมทั้งบุตรเกษตรกรที่มีความสนใจหรือมีใจรัก เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยาง
ยั่งยืนตอไป 

 
              คณะผูวิจัย 



 ข 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) เพื่อติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลการศึกษาสรุปไดวา 

1) การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร นับตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงป พ.ศ.2549  
ไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรไปแลวทั้งหมด 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 
จํานวน 1,986 คน ใชงบประมาณรวมทั้งหมด จํานวน 4,575,629 บาท มีหลักสูตรที่ไดจัดการฝกอบรม 
จํานวน 23 หลักสูตร มีปญหาในการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ หาผูเขารับการฝกอบรมยากเนื่องจากเปน
อาชีพที่ไมไดรับความสนใจ การจัดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ไดจาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก การทํางานยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยและมีหนาที่หลักที่ตองรับผิดชอบ 

2) การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูเขารับการอบรม
มีรายไดรวมภายในครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 22,743.61 บาทตอเดือน สวนใหญมีรายไดเพียงพอแตไม
เหลือเก็บ รอยละ 62.0 มีหนี้สินเฉล่ีย 273,721.42 บาทตอคน มีรายไดหลัก คือ การรับจาง ทํานา ทําไร 
สามารถนําความรูจากการอบรมไปใชไดบาง รอยละ 57.3 มีความตองการอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ไดแก การเลี้ยงโคขุน โคนม โคเนื้อ การผสมพันธุ การผสมเทียม การเพาะเห็ด ฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคน 
การทําเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม การผสมพันธุปลา เปนตน ตองการความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องเงินทุน อุปกรณทางการเกษตร หนังสือ เอกสาร วารสาร วีซีดีเกี่ยวกับ
การเกษตร พันธุสัตวและพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ เปนตน มีปญหาและอุปสรรคเรื่องเงินทุน ราคาของ
ผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได พันธุพืชหรือพันธุสัตว แหลงในการจําหนายผลผลิต เปนตน สวนใหญมี
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปานกลาง รอยละ 68.2 ไมประสบผลสําเร็จ รอยละ 22.3 
และประสบผลสําเร็จมาก รอยละ 9.6 มีความตั้งใจหรือความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตอไป รอยละ 72.3 ยังไมแนใจ รอยละ 24.1 ไมประกอบอาชีพ รอยละ 3.6 มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เชน มีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง มีการประชาสัมพันธให
ทราบเมื่อมีการจัดโครงการ 



 ค 

3) รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  

1. รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน มีวิธีการดําเนินงานโดยโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรรวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ซ่ึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยใหวิทยากรไป
ชวยสอนท่ีโรงเรียนในวิชางานเกษตร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศกึษา  

 2. รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูที่มีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขารวมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยเขารับการฝกอบรมระยะสั้น 
(1 – 2 วัน) หรือการฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร) สถานที่อาจเปนสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน หรือในชุมชน/หมูบานของเกษตรกร หรือในพื้นที่ของศิษยเกาโรงเรียนบุตร
เกษตรกร การฝกอบรมระยะสั้น (1 – 2 วัน) มีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรู
ทางการเกษตรอยูบาง การฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร) มีกลุมเปาหมาย คือ บุตร
เกษตรกรซึ่งเปนเยาวชนที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งศิษยเกา
โรงเรียนบุตรเกษตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงมีใจรักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และสามารถเขาฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร  

3. รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูเขารวมโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร ซ่ึงมีความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองที่บานเปน
รายบุคคล สวนโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพร
ความรูไปให อาทิ การจัดทําเอกสาร วีดีโอ วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร การตอบคําถามหรือปญหา รวมทั้ง
การไปนิเทศผูเขารวมโครงการเปนครั้งคราว โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรกร เกษตรกร 
หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทาง
การเกษตรอยูบาง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
  โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีแนวความคิดที่
จะจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2509 แตไดหยุดชะงักและลมเลิกไป เนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณ
สนับสนุน จนกระทั่งในป พ.ศ.2524 คุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม ไดบริจาคเงินสวนตัวสนับสนุน 
จํานวน 2,000,000 บาท ใหแกมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดตั้งเปนกองทุนระเบียบ คุณะเกษม เพื่อ
บุตรเกษตรกร และในป พ.ศ.2530 ไดบริจาคเงินสมทบกองทุนเพิ่มอีก 1,000,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีความประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตรหลานเกษตรกร 
ซ่ึงเปนเยาวชนสวนใหญของประเทศ ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรู
เหลานั้นไปชวยเหลือพอแมและใชในการประกอบอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น เนื่องจากคุณหญิงระเบียบ  
คุณะเกษม ไดเล็งเห็นวา เด็กในชนบทเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลว โอกาสที่จะศึกษาตอในชั้นเรียนที่
สูงขึ้นมีนอยมาก สวนมากมักจะถูกทอดทิ้งใหอยูในชนบท เด็กๆ เหลานั้นจะเรียนรูและหาประสบการณ
จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไมก็อพยพเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา โอกาสจะหาความกาวหนาใหกับ
ชีวิตนั้นมีความเสียเปรียบเด็กที่อยูในเมืองเปนอันมาก การเปดโอกาสใหบุตรเกษตรกรไดรับความ
ชวยเหลือดานการศึกษาอบรมและการเผยแพรความรูความเขาใจในดานวิชาการและวิชาชีพการเกษตร
แผนใหมแกบุตรเกษตรกรเพื่อใหประกอบอาชีพการเกษตรไดดีขึ้นนั้น ไดกระทํากันอยูแลวใน
หนวยงานของราชการและเอกชนในรูปแบบตางๆ กัน แตเนื่องจากเกษตรกรของประเทศมีเปนจํานวน
มาก ดังนั้นโอกาสดังกลาวที่บุตรเกษตรกรจะไดรับจึงไมทั่วถึง ยังขาดแคลนและตองการความชวยเหลือ
ทางดานนี้อีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการปลูกฝงใหรักและเห็นความสําคัญของ
อาชีพการเกษตร สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมแทนพอแม พัฒนาอาชีพและความเปนอยูของตน
หรือครอบครัวในชนบทใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  
ซ่ึงอยูภายใตการบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยนําดอกผลที่ไดรับไปใชจายในการฝกอบรม ซ่ึงไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกบุตรเกษตรกร รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 3-21 มิถุนายน พ.ศ.2526 จํานวน 35 คน ปจจุบันไดทําการ
ฝกอบรมไปแลว 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 1,986 คน จากการดําเนินโครงการที่ผาน
มาพบวา เปนการฝกอบรมเพียงระยะสั้นและไมมีการติดตามผลการดําเนินโครงการทั้งหมดวาผูเขารับ
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การฝกอบรมไดกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามเจตนารมณของโครงการนี้หรือไม มีปญหาและ
อุปสรรคอยางไร อีกทั้งการดําเนินงานที่ผานมา 23 ป มีการฝกอบรมเพียงรูปแบบเดียว ยังไมมีรูปแบบ
การดําเนินงานในลักษณะอื่น ๆ  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จึงตองการศึกษาติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานในลักษณะอื่นของโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยางยั่งยืนในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 การวิจยันี้มวีัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.  เพื่อติดตามและประเมนิผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
 3.  เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบตุรเกษตรกร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตระยะเวลา ศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจบุัน คือ พ.ศ.2526-2548 

2. ขอบเขตเนือ้หา  
 2.1  ศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
ในประเด็น 
 - หลักสูตรการฝกอบรม  
 - จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
 - งบประมาณที่ใช 
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 2.2  ศึกษาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในประเด็น 
 - สภาพทางสังคม  
 - สภาพชีวิตความเปนอยู  
 - การนําความรูไปใช  
 - ปญหาและอุปสรรค  
 - ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 
 1.  ไดทราบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

2.  ไดทราบผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาวาเปนอยางไร ผูเขารับ
การฝกอบรมกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม มีปญหาและอปุสรรคอยางไร 
 3.  ไดรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรทั้งในรูปแบบเดิมและรปูแบบ 
อ่ืน ๆ เพื่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในเรื่องนี้ พบวา ไดมีการศึกษาติดตามผล
การฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรเปนระยะโดยเฉพาะในชวงแรก ๆ ของการดําเนิน
โครงการ อาทิ การศึกษาเรื่อง “การติดตามผลการฝกอบรมตามโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรของ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการนําความรูและ
ประสบการณจากการฝกอบรมไปปรับใชในการประกอบอาชีพ ซ่ึงประชากรที่ศึกษาเปนบุตรเกษตรกร
ที่เขารับการฝกอบรมระหวางป พ.ศ.2525 – 2528 จํานวน 4 รุน รวม 169 คน สรุปผลการศึกษาไดวา       
ผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ รอยละ 67.6 สวนผูที่
ไมไดนําไปใช รอยละ 32.4 เนื่องจากมีปญหาขาดแคลนเงินทุนเปนปญหาหลัก อีกทั้งยังมีปญหาดาน  
อ่ืน ๆ เชน ตลาด ไมมีเครื่องมือเครื่องใช ไมมีพันธุพืชหรือสัตว และยังเห็นวาตนเองมีความรูไมเพียงพอ 
บุตรเกษตรกรสวนหนึ่งไดนําความรูไปเผยแพรแกครอบครัว เพื่อนบานและชุมชน รวมทั้งไดเสนอแนะ
ใหโรงเรียนบุตรเกษตรกรเพิ่มภาคปฏิบัติในการฝกอบรมใหมากขึ้น และนาจะมีการจัดใหไดพบปะ
สังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบาง (บรรเจิด สาริพัฒน, 2532) ในสวนของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรมกําแพงแสน ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรก็ไดทําการศึกษาติดตามและ
ประเมินผลการฝกอบรม เปนรุน ๆ เชน 

นอกจากนี้ เพื่อเปนกรอบความคิดในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาดําเนินงานของโครงการอื่น ๆ ที่มีจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคคลายคลึงกับโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดังนี้ 
 1.  โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
 2.  โครงการพระดาบส 
 3.  โรงเรียนชาวนา 
 4.  โรงเรียนการทํามาหากิน 
 5.  อ่ืน ๆ  
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1.  โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท มีช่ือยอวา อศ.กช. เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ
อาจารยวิเวก ปางพุฒิพงศ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ที่วา ทําอยางไรใหลูกหลานเกษตรกรไดเรียน
เกษตรจริง ๆ ซ่ึงนาจะชวยแกปญหาการจัดการศึกษาดานการเกษตรในเรื่องของ คนเรียนเกษตรไมไดทํา
เกษตร คนทําเกษตรไมเรียนเกษตร เนื่องจากปญหาผูเรียนที่จบการศึกษาแลวไมสามารถไปประกอบ
อาชีพอิสระได เพราะไมมีทุนเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม และไมมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรเพื่อเล้ียงชีพ ประกอบกับแนวโนมของผูปกครองนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองการให
บุตรหลานทํางานเกษตรอยูที่บาน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 หรือจบ
การศึกษาผูใหญระดับ 4 มีประสบการณทางดานการเกษตร 2 – 3 ป มีอายุระหวาง 15 – 20 ป เขาศึกษา
ตอในหลักสูตร ปวช.พิเศษ โดยมีจุดมงหมายเพื่อยกระดับความรูความสามารถทางดานการเกษตรของ
นักเรียนในชนบทใหสูงขึ้น อันจะนําความรูที่ไดไปพัฒนาอาชีพและเพิ่มผลผลิตของตนเองไดหลัง
สําเร็จการศึกษา (ผองพรรณ และประสงค, 2547) 

ในป พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาไดเร่ิมทดลองดําเนินงานโครงการ อศ.กช. ในวิทยาลัย
เกษตรกรรมจํานวน 10 แหง โดยเปดรับนักเรียนวิทยาลัยละ 30 คน รวม 300 คน การเรียนการสอน
จัดรูปแบบรวมกันระหวางกรมการศึกษานอกโรงเรียนกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ผูเรียนจะเรียน
วิชาสามัญกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน และเรียนวิชาเกษตรกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปนผล
ใหผูเรียนสวนหนึ่งเลือกแนวทางการจบการศึกษาจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดวุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิชาเกษตรเปนวิชาเลือก เนื่องจากสามารถจบการศึกษาไดเร็วกวาการเลือกจบ
ในหลักสูตร ปวช.(เกษตรศาสตร) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซ่ึงหากพิจารณาในดานการเพิ่ม
วุฒิทางการศึกษา จะเห็นวาผูเรียนไดรับวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้นไมวาจะเลือกจบการศึกษาทางใดก็ตาม 
แตจะเกิดปญหาเมื่อผูเรียนสมัครเรียนตอในระดับ ปวส. โดยใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนกลุมนี้
จะมีความรูพื้นฐานทางดานการเกษตรไมเขมขนเพียงพอตอการเรียนในระดับ ปวส. ปญหานี้
กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบใหผูเรียนโครงการ อศ.กช. สามารถลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีไดเพียงแหงเดียวเทานั้นตั้งแตปการศึกษา 2545 

อยางไรก็ตาม โครงการนี้นับวาเปนโครงการที่สรางโอกาสใหแกเยาวชนในครอบครัวเกษตรกร
และชาวชนบทไดมีโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงผูเรียนเสียคาใชจายนอยเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่น ๆ 
โครงการ อศ.กช. จึงเปนโครงการที่ชวยลดปญหาในการเคลื่อนยายของเยาวชนเขาหางานในเมืองใหญ
ไดในระดับหนึ่ง ในขณะที่กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรป.กลาง) ไดกําหนดให
โครงการนี้เปนโครงการความรวมมือในการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงดวย  
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จากรายงานการวิจัยของผองพรรณ และประสงค (2547) ที่ไดศึกษาโครงการ อศ.กช. จาก
ผูเขารวมโครงการของชาวบานหมู 2 ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสภ จังหวัดปราจีนบุรี พบวา 
จุดประสงคในการเขารวมโครงการสวนใหญ คือ มีความตองการความรูและวุฒิทางการศึกษา และ
ตองการเบี้ยเล้ียงในการเขาเรียนจํานวน 50 บาท/คน/คร้ัง การคัดเลือกผูเรียนจะทําโดยอาจารยจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา การเรียนการสอนจัดทั้งที่วิทยาลัยและที่บาน หากจัดที่
วิทยาลัยก็จะมีรถมารับไปเรียนโดยชาวบานไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ผูเรียนมีความตองการที่จะ
มาเรียนที่วิทยาลัยมากกวาในหมูบาน เนื่องจากมีส่ือการสอนที่สมบูรณและพรอมกวา การจัดการเรียน
การสอนมีลักษณะยืดหยุนกวาหลักสูตรทั่วไป โดยจัดใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวบาน ไมกระทบตอการประกอบอาชีพ ลักษณะของโครงการ อศ.กช.ที่จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรานี้ จัดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ลักษณะแรกรับผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เรียนตามหลักสูตร ปวช.เกษตรศาสตร ซ่ึงผูเรียนมักมีปญหาในเรื่องการออกกลางคัน เนื่องจากจบ กศน.
กอน และปจจุบันไมมีผูสมัครเรียนในลักษณะนี้แลว  สวนอีกษณะหนึ่ง คือ รับผู เ รียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 หรือ 6 มาเรียนเกษตรในหลักสูตร ปวช.เกษตรศาสตร และไดรับใบประกาศนียบัตร
ในแตละรายวิชา ขณะนี้มีผูเรียนอยูประมาณ 43 คน การเรียนการสอนขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนวาจะมี
เวลาวางหรือไม ปกติจะจัดใหเรียนในวันอาทิตย ซ่ึงปญหาสําคัญในโครงการนี้ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา คือ จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอ เนื่องจากภาระงานสอนตามหลักสูตรปกติมีมาก
อยูแลว 
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2.  โครงการพระดาบส 
 

ความเปนมาของโครงการพระดาบส  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริวา 
ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจํานวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธา 
ขวนขวายหาความรู เปนวิชาชีพใสตน แตประสบปญหาไมมี
ความรูพื้นฐาน และไมมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะเขาศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับตาง ๆ ได หากมีชองทางชวยเหลือ

บุคคลเหลานี้ใหมีความรูวิชาชีพที่เขาปรารถนา ยอมจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได      
ในการชวยเหลือบุคคลเหลานี้ ไดทรงรําลึกถึงวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูบาอาจารยในโบราณ
กาล เชน พระดาบส ฯลฯ วาในยุคสมัยนั้น ผูที่ตองการเปนลูกศิษยของพระดาบส จะตองเปนผูที่มีความ
ตั้งใจศรัทธาอยางแทจริง เพราะพระดาบสนั้นจําศีลภาวนาอยูในปาดงพงไพรกันดาร ผูที่จะไปหาจะตอง
ขึ้นเขา ลงหวย บุกปา ฝาดง ดวยความลําบากแสนเข็ญ เมื่อไปพบพระดาบสจึงเขาไปฝากตัวเปนลูกศิษย 
กอนที่พระดาบสจะรับตัวเขาเปนลูกศิษย ทานจะทดสอบความศรัทธาความอดทนอีกหลายประการ จน
เปนที่แนใจวา ผูที่มาสมัครเปนลูกศิษยนั้นมีความตั้งใจอยากไดวิชาจริง ทานจึงรับไวเปนลูกศิษย 
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหตามที่ทานถนัด โดยไมคิดคาเลาเรียนหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น แตลูก
ศิษยนั้นจะตองปรนนิบัติรับใช เมื่อศิษยนั้นมีความรูเพียงพอ จึงกราบลาพระอาจารยกลับบานกลับเมือง 
เพื่อนําความรูศิลปศาสตรที่พระอาจารยถายทอดไปใชประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนตอไป ดังเรื่องจักร ๆ 
วงศ ๆ ของ ไทย เชน จันทโครพ พระอภัยมณี เปนตน พระดาบสดังกลาวจะมีคุณลักษณะประจําตัว คือ 
มีจิตใจเปยมไปดวยเมตตา กรุณา มีกุศลศรัทธาที่จะถายทอดศิลปศาสตรใหแกลูกศิษย โดยไมหวัง
ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น บางอาศรมอาจจะมีพระดาบสจําศีลภาวนาอยูหลายรูป แตละรูปอาจมีความรู
ในศิลปศาสตรแตกตางกัน บางรูปจําศีลภาวนาอยูเปนเอกเทศ 

ดังนั้น หากนําเอาวิธีการประสิทธิ์ประศาสตรวิชาการของพระดาบสมาประยุกตใช โดยจัดเปน
รูปการศึกษานอกระบบแลว นอกจากจะชวยใหผูมาฝากตัวเปนลูกศิษยไดความรูเปนวิชาชีพ ยังชวยใหผู
นั้นเปนผูที่มีศีลธรรมจรรยา มีน้ําใจ ซ่ึงจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหาสังคมสวนรวมไดผลยิ่งขึ้น แต
ในปจจุบันนี้ ปาธรรมชาติที่เปนที่พํานักอาศัยของพระดาบสนั้นนับวาจะนอยลงไป จึงจําเปนตองใชปา
สังเคราะหหรือปาคอนกรีตเปนที่ตั้งสํานักพระดาบสแทน แนวกระแสพระราชดําริดังกลาวไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานให พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ รับไปดําเนินการ
ทดลองเปดอบรมวิชาชางไฟฟา-วิทยุขึ้นกอน โดยใชสถานที่ของสํานักพระราชวัง ณ บานเลขที่ 384/386 
ถนนสามเสน ตรงขามหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี เปดรับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงที่จะหาความรูใสตน 
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โดยไมจํากัดเพศ อายุ และความรู รวมทั้งขาราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน ที่ผานศึกและทุพพลภาพได
เขาเรียน สําหรับครูหรือพระดาบสอาสาสมัครนั้นจะเปนผูมีความรูความศรัทธาอาสาสมัครโดยเสด็จ
พระราชกุศล และมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความยินดีเสียสละใหความรูของตนเปนวิทยาทาน โดยไม
หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น การทดลองไดเร่ิมตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2519 มีผูเขาอบรม 9 คน ในขั้น
แรก ไดกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมไว 1 ป ผูที่เขารับการฝกอบรมจะสามารถซอมเครื่องรับวิทยุ
ธรรมดาได แตเมื่อปฏิบัติจริงแลว ปรากฏวาใชเวลาเพียง 9 เดือน เทานั้น ระหวางการฝกอบรม นอกจาก
วิชาชางไฟฟาวิทยุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลว ยังมีการอบรมศีลธรรมจรรยาและใหเคารพรักครูบา
อาจารย ชาติ ศาสนา มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย เมื่อผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพอสมควรแลว สํานักงานโครงการฯ ไดเปดบริการรับซอมเครื่องไฟฟาวิทยุ
และรับงานติดตั้ง ไฟฟาภายในอาคาร ภายใตการควบคุมดูแลของพระดาบส อบรมเพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูประสบการณมากยิ่งขึ้นทั้งเปนการหารายไดใหแกผูเขารับการฝกอบรมในรูปสหกรณ 
การดําเนินงานตามโครงการนี้ระยะแรก ๆ ทรงกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคสนับสนุนประมาณเดือนละ 5,000 บาท เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมตามหลักสูตรแลวไดทําการ
ทดสอบวัดผลปรากฏวา สอบได 7 คน นับวาไดผลดีเกิดคาดและเปนไปตามกระแสพระราชดําริทุก
ประการเพราะผูที่เขารับการฝกอบรมหลายคนมาจากครอบครัวที่ยากจน มีพื้นฐานความรูต่ํา ไมสามารถ
เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาวิชาชีพตาง ๆ ได บางคนมีปญหาชีวิตประจําวัน หากปลอยทิ้งไวจะเสีย
คนเปนปญหาของ สังคม เชน ติดยาเสพติด เปนอาชญากร อยางแนนอน แตเมื่อเขารับการฝกอบรมใน
โครงการนี้แลวสามารถกลับเนื้อกลับตัวได จึงเชื่อวาผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรูสึกซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณ ประกอบกับมีศรัทธาที่จะไดรับความรูเปนทุนเดิมอยูแลวจึงไดตั้งอกตั้งใจศึกษาเลาเรียน
อยางจริงจัง นับวากระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดบังเกิดเปนความจริงขึ้นแลว 
โครงการนี้โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา โครงการพระดาบส 

หลังจากเปดการฝกอบรมแลว 1 รุน และไดผลเปนที่นาพอใจ สํานักงานโครงการฯ จึงได
ทดลองเปดอบรมหลักสูตรชางไฟฟาวิทยุช้ันกลางขึ้น ซ่ึงผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรชางไฟฟา
วิทยุในชั้นกลางไดผลเปนที่นาพอใจเชนกัน จึงไดเปดการฝกอบรมรุนตอ ๆ ไปขึ้น และไดเปดการ
ฝกอบรมหลักสูตรชางเครื่องยนตขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง ตอมาสํานักงานโครงการฯ ไดพิจารณาเห็นวา 
การเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรชางไฟฟาวิทยุก็ดี ชางเครื่องยนตก็ดี กอนที่จะเขารับการฝกอบรม
ตองมีความรูพื้นฐานทางชางทั่วไปกอน จึงไดเปดการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมชางขึ้นใชระยะเวลา  
3 เดือน หลักสูตรนี้นอกจากจะใหความรูพื้นฐานทางชางแลวยังเปนโอกาสที่จะทดสอบความตั้งใจ 
ความศรัทธา ความอดทนของผูเขารับการอบรม และพระดาบสอาสาสมัครที่ทําหนาที่ฝกอบรมในแตละ
สาขาวิชาจะไดมีโอกาสพิจารณาคัดเลือกลูกศิษยเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่คนมีใจรักและ
สติปญญา หากศิษยคนใดสติปญญาไมอํานวย เฉลียวฉลาดไมเพียงพอที่จะศึกษาอยางลึกซึ้งในหลักสูตร
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ที่คอนขางยุงยากและซับซอนมีการคิดคํานวณมาก เชน ชางวิทยุ พระดาบสก็จะพิจารณาคัดเลือกใหไป
ศึกษาในหลักสูตรที่ไมตองใชสมองมาก เชน ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเชื่อม ชางเคาะพนสี 
เปนตน การจัดการศึกษานอกระบบ ในลักษณะโครงการตามกระแสพระราชดํารัส จึงนับไดวาเปน
โครงการที่นํารองใหมีการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเปนรูปการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น ตั้งแต
นั้นมา โดยที่ลักษณะงานของโครงการนี้คลายคลึงกับงานของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรม
ราชินูปถัมภ จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผนวกโครงการพระดาบสไวเปนสวนหนึ่งของมูลนิธิ
ดังกลาวตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2521 เปนการชั่วคราว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2523 และไดโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีคณะกรรมการจัดหาทุนโครงการพระดาบสขึ้น โดยมีคุณหญิง 
วัลลีย พงษพานิช เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการดังกลาวไดติดตอประสานงานเชิญชวนและจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อจัดหาเงินและสิ่งของโดยเฉพาะขาวสาร โดยเสด็จพระราชกุศลตลอดมา  

เดือนมีนาคม พ.ศ.2524 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือกํากับดูแลโครงการพระดาบสอีกทางหนึ่ง โดยที่การฝกอบรม
ตามโครงการนี้ จะไดผลตอเมื่อผูเขารับการฝกอบรมตองเขาพักอาศัยในสํานักงานโครงการตลอดการ
ฝกอบรมซึ่งเกิดปญหาสถานที่พักอาศัยไมเพียงพอ ป พ.ศ.2527 จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสํานักงานโครงการฯ ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและหอพัก
เพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยใชเงินของโครงการฯ ในวงเงิน 1.8 ลานบาทเปนการแกไขปญหา อาคารหลังนี้
ได รับความรวมมือจากกรมโยธาธิการออกแบบรายการกอสราง  สํานักงานทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริยไดใหความอนุเคราะหดําเนินการตามขั้นตอน ป พ.ศ.2528 คณะกรรมการจัดหาทุนฯ 
ไดพิจารณาเห็นวาโครงการพระดาบสกําลังประสบปญหาเรื่องอาคารเรียน สมควรจะใหมีอาคารเรียน
ถาวร ในการนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก บริษัท นนทตรึงใจสถาปนิก จํากัด และสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยออกรูปแบบรายการและประมาณราคากลางในวงเงิน 5 ลานบาท อาคารหลังนี้ 
คณะกรรมการจัดหาทุนฯ ไดกําหนดนอมเกลานอมกระหมอมถวาย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงไดจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายไดมาสมทบทุน
อาคารเรียนนี้อีกหลายครั้ง อาทิ การเดินเพื่อสุขภาพ การจัดจําหนายสินคาราคาถูกจากโรงงาน การจัด
แฟชั่นผาไหมไทย จัดโบวล่ิงการกุศล เปนตน จนกระทั่งการกอสรางอาคารดังกลาวไดแลวเสรจ็สมบรูณ
ตามวัตถุประสงค อาคารดังกลาวเปนอาคารตึก 3 ช้ัน มีหองเรียน 6 หอง หองประชุม 1 หอง  
หองประกอบพิธีตามศาสนา 1 หอง ในการกอสรางไดรับความอนุเคราะหจากกองทัพบกอนุญาตให
กรมทหารชางที่ 1 รักษาพระองค กองทัพภาคที่ 1 เปนผูดําเนินการกอสราง 

นอกจากอาคารเรียนดังกลาวแลว ยังไดทําการกอสรางอาคารบานพักแบบ 2 หองนอน 1 หลัง 
สําหรับเปนที่พักอาศัยของอาจารยผูปกครองโรงเรียน ตอมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2532 ไดทรงพระ
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กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจดทะเบียนเปนโรงเรียนผูใหญพระดาบส
กรมการศึกษานอกโรงเรียน และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิพระดาบสขึ้น ซ่ึงไดมีการจดทะเบียน
ตามกฎหมายเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ ณ ปจจุบัน
ประกอบดวย 

หมอมหลวง จิรายุ  นพวงศ   ประธานกรรมการ  
พลอากาศตรี กําธน  สินธวานนท   กรรมการ  
คุณหญิง วัลลีย  พงษพานิช  กรรมการ  
นายจิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา   กรรมการ  
หมอมหลวง พีระพงศ  เกษมศรี  กรรมการ  
นายแกวขวัญ  วัชโรทัย    กรรมการเหรัญญิก  
พลตํารวจตรี สุชาติ  เผือกสกนธ   กรรมการเลขาธิการ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์ 
ในป พ.ศ.2536 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรางอาคารเรียน 
เพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หลังที่บริเวณโรงชางเดิม ทาวาสุกรี อาคารหลังใหมนี้เปนอาคาร 3 ช้ัน ช้ันบนจัดไวเปน
ที่พักของนักเรียน ช้ันกลางมีหองเรียน 2 หอง หองพักครู 1 หอง และชั้นลางเปนหองปฏิบัติการชาง
อาคารนี้ไดเร่ิมทําการกอสรางเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2537 และแลวเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2538  
(ที่ลาชาเพราะผูรับเหมากอสรางเดิมละทิ้งงาน จึงตองหาผูรับเหมากอสรางรายใหม) ใชคากอสราง
ทั้งสิ้น 4,560,000 บาท 

แนวความคิดในการดําเนินงาน  

1. การดําเนินงานตามโครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะไมจัดเปน
รูปแบบงานธุรกิจ โดยใหจัดเปนรูปแบบการศึกษานอกระบบและงานสาธารณกุศลอยางแทจริง ดังนั้น 
หากผูใดมีความตั้งใจจริงที่จะขวนขวายหาความรูเปนวิชาชีพใสตน แตขาดแคลนทุนทรัพยและหรือหา
สถานที่ศึกษาไมได เมื่อมีความประสงคที่จะสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ทาง
มูลนิธิพระดาบสยินดีจะถายทอดความรูใหโดยเจาตัวไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น แตมีเงื่อนไขวาใน
ระหวางที่เขารับการฝกอบรมจะตองปรนนิบัติครูบาอาจารยหรือพระดาบสเปนการตอบแทนบุญคุณที่
ทานไดถายทอดความรูใหดวยความเต็มใจเพื่อใหเปนไปตามกระแสพระราชดําริ  

2. ผูที่จะสมัครเขารับการฝกอบรมตามโครงการนี้ไมมีขอจํากัดเรื่องเพศ วัย และคุณวุฒิ ขอเพียง
ใหอานออกเขียนบวก ลบ คูณ หารได และมีความตั้งใจศรัทธาอยากไดความรูเปนวิชาชีพใสตนเทานั้น 
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โดยปกติจะพิจารณาคัดเลือกผูที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีปญหาชีวิตประจําวัน ขาดแคลนทุนทรัพย
และความรูพื้นฐานที่จะเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับตาง ๆ ได ถาปลอยไวจะเสีย 
อนาคต เกิดเปนปญหาแกสังคมสวนรวม เชน ติดยาเสพติด เปนอาชญากร ฯลฯ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ 
ยังยินดีชวยเหลือฝกอบรมใหแก ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน ซ่ึงทุพพลภาพในการปฏิบัติหนาที่
ปองกันประเทศชาติที่สามารถชวยตัวเองไดพอสมควร ตามประเด็นดังกลาวขางตน มูลนิธิพระดาบส 
ขอซอมความเขาใจวาโครงการนี้มิใชสถานที่ดัดสันดานเด็กหรือรับเลี้ยงดูคนพิการ ผูปกครองบางทาน
ไมสามารถวากลาวอบรมเคี่ยวเข็ญบุตรหลานใหเขาเรียนไดมักจะนํามาฝากไวใหอบรม ซ่ึงมูลนิธิฯ  
ไมสามารถจะรับตัวไวได เพราะเจาตัวไมมีความสมัครใจศรัทธาที่จะไดรับความรูใสตนอยางใดเพื่อให 
ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการที่จะทํางาน มูลนิธิฯ มีแผนงานที่
จะรับงานบริการ  เชน  งานซอมเครื่อง รับวิทยุ  โทรทัศน  งานซอมเครื่องไฟฟา  เชน  ตู เ ย็น 
เครื่องปรับอากาศ เตารีดไฟฟา พัดลม ฯลฯ งานติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร งานซอมรถยนต เครื่องยนต 
เปนตน แลวใหผูเขารับการฝกอบรมที่มีความรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติพอสมควรแลว ดําเนินการภายใต
การควบคุมของพระดาบสที่ประสิทธิ์ประสาทความรู เพื่อหารายไดใหแกผู เขารับการฝกอบรม 
โดยจัดเปนรูปสหกรณ   

3. ผูที่จะอาสาสมัครเปนพระดาบสชวยสอนโดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้ จะตองมี
คุณลักษณะพิเศษประจําตัว คือ มีจิตใจเปยมไปดวยเมตตากรุณาทั้งศรัทธาที่จะเสียสละถายทอดความรู 
ประสบการณของตนเองใหเปนวิทยาทานโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น วิชาชีพที่จะถายทอด
ใหแกลูกศิษยนั้น ไมจําเปนตองเจาะจงวาจะเปนวิชาชางไฟฟาวิทยุหรือวิชาชางเครื่องยนตเทานั้น  
ในโอกาสตอไปจะเปดการฝกอบรมวิชาแขนงอื่น ๆ เชน ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร ฯลฯ ก็ได 
หากบุคคลใดมีจิตศรัทธาที่จะถายทอดความรูประสบการณของตนในสาขาวิชาการตาง ๆ เปนวิทยาทาน 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้ อาจดําเนินการดวยตนเองเปนเอกเทศ ณ บานพักของตนเอง หรือ
สถานที่แหงหนึ่งแหงใดก็ได โดยไมจําเปนตองมาทําการสอนที่มูลนิธิพระดาบสเสมอไป เพราะการ
ปฏิบัติทํานองนี้ยอมบังเกิดกุศล เปนการสงเสริมบารมีแกตนเอง และถือไดวาเปนการสนองกระแส
พระราชดําริและโดยเสด็จพระราชกุศลเชนกัน  

ผลการดําเนินงาน 

โครงการพระดาบสนี้ไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2518 จนถึงปจจุบันโรงเรียนผูใหญพระ
ดาบสไดทําการสอนวิชาชีพแขนงตาง ๆ ไปแลว ไดแก หลักสูตรเตรียมชาง ใชระยะเวลาการศึกษา 3 
เดือน หลักสูตรชางไฟฟาการกําลัง ใชระยะเวลาการศึกษา 1 ป หลักสูตรชางประปาภายในอาคาร และ
ชางเครื่องสุขภัณฑ ใชระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน และหลักสูตรพนักงานขับรถ ใชระยะเวลาการศึกษา 
5 เดือน มีผูที่ผานหลักสูตรดังกลาวสามารถออกไปประกอบอาชีพไดตามแนวกระแสพระราชดําริ 
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จํานวน 632 คน ในจํานวนนี้เปนผูที่ไดเขารับการอบรมครบถวนตามหัวขอวิชาและชั่วโมงเรียนตามทีไ่ด
กําหนดไวในหลักสูตร 2 หลัก คือ หลักสูตรชางไฟฟาวิทยุโทรทัศนและหลักสูตรชางเครื่องยนต จํานวน 
232 คน อนึ่ง เมื่อป พ.ศ.2533 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให
โรงเรียนชางฝมือมักกะสัน การรถไฟแหงประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนชางฝมือพระดาบส      
การรถไฟแหงประเทศไทย โดยจะทําการฝกอบรมบุตรหลานของพนักงานรถไฟใหเปนชางฝมือเจริญ
รอยตามแนวกระแสพระราชดําริ โครงการพระดาบสโรงเรียนนี้ไดเปดการอบรมมาแลวรวม 3 รุน         
มีผูสําเร็จการอบรมไปแลวรวม 150 คน การบริการตรวจซอมไดเปดใหบริการเปนรูปสหกรณตรวจซอม
เครื่องไฟฟา ไดแก ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เตารีดไฟฟา เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนสีและ
ขาวดํา เครื่องขยายเสียง เครื่องวีดีโอเทป งานติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร งานซอมเครื่องยนต งานซอม
รถยนต ชางโลหะ งานเชื่อม งานเคาะและพนสี ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรูความชํานาญและประสบการณ
ในการทํางานกับเพิ่มรายไดใหแกผูเขารับการฝกอบรมภายใตความดูแลของพระดาบสอาจารยโดย
ใกลชิด ปรากฏวาไดผลสมความมุงหมาย โดยในป พ.ศ.2537 ไดมีบุคคลภายนอกสนใจเรียกใชบริการ
ดังกลาวมากถึง 1,433 ราย มีรายไดมากถึง 320,471 บาท เงินรายไดนี้เมื่อหักคาใชจายแลวไดจัดสรร
ใหกับผูเขารับการฝกอบรมเฉลี่ยตามแรงงาน เงินจํานวนนี้ทางมูลนิธิฯ ไดเก็บรวบรวมไวและจายให      
ผูไดรับประโยชนเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแลว เพื่อใหเปนทุนรอนในการ ประกอบอาชีพตั้งตัวตอไป 

ปจจุบันโรงเรยีนพระดาบสเปดสอนหลักสูตร 1 ป ใน 6 หลักสูตร ประกอบดวย 

1.  หลักสูตรวชิาชีพชางไฟฟา  
2.  หลักสตูรวชิาชีพชางอิเล็กทรอนิกส ( คอมพิวเตอร ) 
3.  หลักสูตรวชิาชีพชางยนต  
4.  หลักสูตรวชิาชีพการเกษตรพอเพียง 
5.  หลักสูตรวชิาชีพชางซอมบํารุง 
6.  หลักสูตรวชิาชีพผูดูแลงานบาน  

ปญหาอุปสรรคและการแกไข  

1.  จากการดําเนินโครงการพระดาบสมาเปนเวลา 20 ป หากจะใหการฝกอบรมไดผลตาม
กระแสพระราชดําริมากที่สุด ผูเขารับการฝกอบรมจําเปนตองเขาพักอาศัยอยูในโรงเรียน จึงเกิดปญหา
เร่ืองที่พักอาศัยซ่ึงมีจํากัด  

2.  นับตั้งแตเปดดําเนินการมาไดมีผูสนใจยื่นใบสมัครแสดงความจํานงขอเขารับการฝกอบรม 
เปนจํานวนมาก ผูที่ยื่นใบสมัครทุกรายอยูในขายที่จะไดรับพระบรมราชานุเคราะห แตเนื่องจากสถานที่
ฝกอบรมทั้งหองเรียนและหองฝกปฏิบัติ รวมทั้งสถานที่พักมีจํานวนจํากัดจึงไมสามารถสนองความ
ตองการไดเต็มที่ ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
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พระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อกอสรางอาคารที่พักและฝกอบรม และคณะกรรมการจัดหาทุนฯ ได
จัดสรางอาคารเรียนใหเพิ่มเติมก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากสถานที่ปจจุบันมีพื้นที่จํากัด  

3.  หากจะตองมีการพัฒนาการฝกอบรมออกไปจําเปนจะตองมีวิธีการจัดหาที่ดินที่มีพื้นที่
กวางขวางยิ่งขึ้นและกอสรางอาคารเพิ่มเติมได  

แนวคดิในการดําเนินงานโครงการ “ลูกพระดาบส”  

แผนการดําเนนิงานตามโครงการ “ลูกพระดาบส” แบงออกเปน 2 แผน ไดแก  
แผนที่ 1 เปนแผนที่จะใชทรัพยากรของโรงเรียนพระดาบส 1 

และ 2 ถนนสามเสน กรุงเทพมหานครในปจจุบัน เปนแหลงผลิตลูก
พระดาบส (ผูที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสตามหลักสูตร 
และหัวขอวิชาที่กําหนดไว) และยังมีความศรัทธาที่จะขวนขวายหา
ความรูเพื่อยกระดับความรูและฝมือของตนไปศึกษาตอในโรงงาน
ของบริษัท เดลตาฯ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนพระดาบส ตามแนวกระแสพระราชดําริที่ไดพระราชทานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2541 แผน
นี้จําเปนตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน และอาคารที่พักอาศัยของนักเรียน โดยจัดหาเครื่อง
อุปกรณที่ใชในการฝกอบรมเพิ่มเติมโดยใชงบประมาณของโครงการนี้ 

แผนที่ 2 เปนแผนการดําเนนิงานตามลําดับขั้นตอนของโครงการ ซ่ึงไดแก  
1. การสํารวจและวางผังการกอสรางอาคารที่ทําการอาศรมพระดาบส อาคารเรียน และ 

โรงฝกงานหลักสูตรตางๆ (ตามแผนการอบรมที่คณะอนุกรรมการวางแผนการอบรมไดวางไว) 
ส่ิงกอสรางอื่นๆ ถนนและสาธารณูปโภคตางๆ การจัดทําหุนแบบจําลอง (Model) รวมทั้งการกําหนด 
ขั้นตอน ระยะเวลา และประมาณการคาใชจายของการดําเนินงานแตละขั้น กับของโครงการทั้งหมด ซ่ึง
เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการวางแผนการใชประโยชนในพื้นที่ วางผัง การออกแบบ การกอสรางฯ  

2. การวางแผนฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ซ่ึงไดแก การกําหนดหัวขอวิชา ตารางและระยะเวลา
การฝกอบรม การเสาะหาพระดาบสอาสาสมัครและวิทยากร การเตรียมการจัดหาครุภัณฑ เครื่อง
อุปกรณโสตทัศนศึกษา (Audio Visual Aids) เครื่องมือเครื่องใชในการฝกอบรมอื่นๆ ที่จําเปนตองใชใน
หลักสูตรตางๆ ตามลําดับความเรงดวน และความสําคัญ รวมทั้งการประมาณการคาใชจายในสวนที่
เกี่ยวของ (ยกเวนคาใชจายในการกอสรางอาคาร) ซ่ึงเปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการวางแผนการ
ฝกอบรม  

แนวทางการใหการศึกษาตามโครงการ “ลูกพระดาบส”  

1. เพื่อยกระดบัคุณภาพฝมือแรงงานใหแกผูที่จบการศึกษาจากอาศรมพระดาบสใหสูงขึ้นมีขีด
ความสามารถเพียงพอที่จะไปทํางานไดในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในตางประเทศ และ ภายในประเทศ  
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2. เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับชางฝมอืในดานอุตสาหกรรมเกษตรโดยเนนหนกัในการ
พัฒนาภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน (Local Genius)  

3. เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับชางฝมอืที่มีคุณภาพในดานอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งการ
ยกระดับฝมือแรงงานของคนงานที่มีอยูแลวใหสูงขึ้นตามความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมใน
ทองถ่ิน  

4. เพื่อปลูกฝงศีลธรรมจรรยาอบรมบมนิสัยแกผูที่เขารับการศึกษาใหเปนผูที่มีความคิดเห็นมี
การปฏิบัติที่ถูกตอง  

5. เพื่อเปนสวสัดิการแกคนงานและครอบครัว  
6. เพื่ออนุรักษงานชางฝมือบางประเภท โดยการพัฒนาบคุลากรขึ้นมาใหมเพื่อถายทอดรับชวง

ไปอยางตอเนือ่ง  

แหลงท่ีมา: มูลนิธิพระดาบส http://www.dabos.or.th/ 
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3.  โรงเรียนของชาวนาไทย  
 

มูลนิธิขาวขวัญเปนองคกรพัฒนาเอกชน ที่ดําเนินงาน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรที่ เหมาะสมกับทองถ่ิน 
พัฒนาพันธุกรรมขาว และพืชพื้นบาน วิจัยและพัฒนา
ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนคนหา
ทางเลือกรวมกับเกษตรกรในการทําเกษตรที่ไมใชสารเคมี ป 
พ.ศ. 2527 มูลนิธิขาวขวัญไดเร่ิมตนจากโครงการเลี้ยงปลาใน
นาขาว และการสงเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงขณะนั้นอยูกับสมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ( ATA ) ป พ.ศ. 2532ไดแยกตัวจากสมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม กอตั้งองคการใหมขึ้นมาในนาม ศูนย
เทคโนโลยีเพื่อสังคม ( Technology for Rural and Ecological 
Enrichment : TREE )  

ป พ.ศ. 2541 ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิขาวขวัญ โดยมีสํานักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนแหลงสําคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแตอดีต พื้นที่เหลานี้ตั้งอยูในเขตเกษตร
กาวหนา ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว (Green Revolution ) ซ่ึงตอง
พึ่งพาเทคโนโลยี และปจจัยการผลิตจากภายนอก จนเปนตนเหตุของปญหาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ
ปญหาสุขภาพของทั้งผูผลิต และผูบริโภค ปจจุบันมูลนิธิขาวขวัญ ตั้งอยูบนเนื้อที่ 7 ไรคร่ึง ในเขต
เทศบาลทาเสด็จ ต.สระแกว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี 4 
อําเภอ ไดแก อ.เมือง อ.บางปลามา อ.อูทอง และ อ.ดอนเจดีย รวมทั้งเครือขายทั่วประเทศกวา 36 
เครือขาย โดยมีกิจกรรม เปาหมาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงานสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 

กิจกรรมสวนใหญขององคกร  

มีเปาหมายเพื่อใหเกษตรกรและชุมชนมีการเรียนรูจากความรู
ภายนอกและการฟนฟูความรูดั้งเดิมมาจัดการอยางบูรณาการ
เพื่อใหเกิดระบบการเกษตรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมอนุรักษและ
ฟนฟูธรรมชาติ สามารถลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก
และสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น สานสรางเครือขายของ
ผูผลิตและผูบริโภคที่เห็นคุณคาและความสําคัญกับเรื่องของวิถี 
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ชีวิต สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม อันเปนการเชื่อมโยงกันระหวางการพัฒนาระบบเกษตรกรรมกับ
การพัฒนาวิถีชีวิตอยางเปนสุข รวมถึงการพัฒนาดานอื่นอยางรอบดานและกิจกรรมสําคัญที่นํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของขาวขวัญในการขยายองคความรูเชิงลึกใหเขาถึงกลุมเปาหมายเกษตรกรที่มีความ
พรอมในการพัฒนาแนวคิดเพื่อการพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ นั่นก็คือ โรงเรียนชาวนา ซ่ึงการปฏิบัติงาน
คร้ังนี้ มูลนิธิขาวขวัญ ไดรับความรวมมือจากพันธมิตรที่สําคัญ คือ สถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพื่อสังคม (สคส.) ในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจัดการความรู ภายใตหลักสูตรการเรียนรู 3 
หลักสูตรสําคัญ คือ  

หลักสูตรท่ี 1 การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

หลักสูตรนี้ โดยสาระสําคัญ เนนไปที่การทําใหชาวนาเลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยสิ้นเชิง 
ซ่ึงความรูใหมที่ชาวนาตองเขาใจอยางชัดเจน คือ การศึกษาถึงความสําคัญของระบบนิเวศนในแปลงนา 
ส่ิงมีชีวิตตางๆ ที่เกื้อกูลกันและกัน โดยเจาะไปที่ความสามารถในการทําใหชาวนาสามารถรูและเขาใจ
ถึงชนิดของแมลงตางๆที่เขามาเกี่ยวของภายในระบบ ชาวนาสามารถแยกไดวาแมลงชนิดใดเปนแมลง
ดี-ราย วงจรชีวิตของแมลงเปนอยางไร และภายใตแมลงดวยกันมันมีการจัดการเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบไดอยางไร โดยวิธีการเรียนรูแบบสนุกสนานที่ชาวนาตองลงไปโฉบแมลงในแปลงนา เพื่อ
นํามาคัดแยกใหละเอียด กอนที่จะใชวิธีการบันทึกเพื่อทบทวนความจําของตน ดวยการวาดภาพและ
ระบายสี และอีกหนึ่งความรูที่ชาวนาตองศึกษาเพิ่ม คือ สมุนไพรที่สามารถนํามาใชจัดการแมลงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีอะไรบาง แตละชนิดมีสรรพคุณอยางไร และวิธีการในการหมักและใชสมุนไพร 
มีอะไร เปนตน 

หลักสูตรท่ี 2 การปรับปรุงบํารุงดินโดยชีววิธี 

หลักสูตรนี้ สาระสําคัญ คือ ชาวนาเลิกใชปุยเคมีอยางสิ้นเชิง จนถึงเปาหมายสูงสุด คือ เลิกใช
แมกระทั่งปุยหมักชีวภาพ ปลอยใหธรรมชาติดูแลกันเอง แตในระยะแรกของการกระตุนใจคนจําเปน
อยางยิ่งที่เราจะตองใหเวลาแหงการเรียนรู คือ การทดลองจากของจริง ดังนั้นในหลักสูตรนี้ เบื้องตน 
ชาวนาตองเขาใจถึงโครงสรางดินที่สงผลตอการเจริญเติบโตของตนขาว รวมทั้งความสัมพันธตางๆ 
ของระบบที่ตางก็เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช ชาวนาตองรูวาดินในแปลงนาของตนในปจจุบัน
มีสภาพอยางไร ตองรูวาดินที่ดีเปนอยางไร และสามารถตรวจสอบสภาพดินโดยใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร หาคาความเปนกรด-ดาง หรือตรวจสอบธาตุอาหารที่มีอยูได กระบวนการเรียนรูนี้ จะทํา
ใหชาวบานเขาใจและวิเคราะหสภาพดินของตนเองไดวา เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เมื่อรูวาขาด
ธาตุอาหารใด ก็ตองรูตอไปดวยวา ถาไมใชเคมีเราจะมีอินทรียวัตถุตัวใดมาทดแทน หัวใจสําคัญของ
หลักสูตรนี้ คือ การเนนไปที่การปรับปรุงบํารุงดินดวยตนเอง โดยใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของ 
จุลินทรียที่มีผลตอเกษตร ชาวนาสามารถเขาใจและทดลองเลี้ยงและขยายพันธุไดดวยตนเอง จนถึงขั้น
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สามารถนําไปใชในพื้นที่ของตนเองไดอยางครบวงจร สวนองคความรูอ่ืนๆ ที่เขามาแทรกเสริม 
ในหลักสูตรนี้ สวนใหญจะเปนเทคนิคในการทําปุยหมักชีวภาพ ทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

หลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาพันธุขาว 

หลักสูตรนี้ คอนขางยากมาก เพราะเปนเรื่องที่ชาวนาไมเคยรูมากอน จึงเปนหลักสูตรสุดทายที่
ชาวนาตองตั้งใจเปนพิเศษ เพราะเรื่องของการพัฒนาพันธุขาว สาระสําคัญ คือ การที่ชาวนาสามารถ
จัดการเก็บและขยายพันธุขาวไวใชไดเอง จนกระทั่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาพันธุขาวใหไดอยางที่
ตองการดวย ดังนั้น เทคนิคที่ตองรู คือ การสามารถคัดเลือกพันธุขาวจากขาวกลอง เพื่อใหไดสวยและ
สมบูรณแบบที่สุด จนกระทั่งปลูกเปนตนกลาขาวกลองได และนําไปขยายโดยปลูกแบบดํานาตนเดียว 
ซ่ึงจะทําใหงายในการคัดเลือกพันธุขาวที่สมบูรณแบบที่สุด และเทคนิคที่สูงขึ้นไปคือความสามารถที่
ชาวนาจะรูจักวิธีการตอนและผสมพันธุขาวที่ตองการไดดวยตนเอง ซ่ึงเราไดรับความรวมมือรวมใจ 
ในการใฝพัฒนาองคความรูจากเกษตรกรกลุมเปาหมาย 200 ครอบครัว จากทั้ง 4 อําเภอ ดวยดี ไมวาจะ
เปนการใหความสําคัญกับการที่ตองมีนัดเพื่อการเรียนรู สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ช่ัวโมง ตามสถานที่
นัดหมายในแตละพื้นที่ หรือแมแตกระทั่งการไดนําองคความรูไปประยุกตใชในระบบเกษตรกรรม 
ของตน เชน การไมเผาฟาง การทําปุยหมักชีวภาพ การทําสมุนไพรขับไลแมลง รวมทั้งการรูจักแมลงดี
แมลงราย การเก็บและขยายจุลินทรีย การทําฮอรโมนเพื่อการบํารุงตนขาว เปนตน เหลานี้ ลวนแตเปน
เทคนิคใหมที่ชาวนาไดนําไปประยุกตใช โดยคํานึงถึงวัตถุดิบภายในทองถ่ินของตนเปนสําคัญ ซ่ึง
แนวคิดสําคัญที่ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่เขาใจที่ตรงกันก็คือวา การที่ชาวนาพยายามที่จะหาสิ่งทดแทน
สารเคมีทั้งหลายทั้งปวงนั้น เปนเพียงการเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนวิถีผลิต ทายที่สุด กระบวนการและ
เทคนิคตางๆ เหลานั้น ก็ไมจําเปนจะตองนํามาใชในพื้นที่เกษตรอีกตอไป กลาวคือ “ใชเพื่อที่จะไมตอง
ใชอีก” เพราะในที่สุด ระบบนิเวศนและสมดุลของธรรมชาติก็จะกลับคืนมา ชาวนาก็จะหลุดพนจาก    
วังวนของการพึ่งพาปจจัยภายนอกในทุกขั้นตอน แตอยางไรก็ตาม ในสวนของบทบาทหนาที่นั้น มูลนิธิ
ขาวขวัญ ก็เปนเพียงฟนเฟองหนึ่งที่อาสาเขามาชวยขับเคลื่อนใหกระบวนการทําเกษตรแบบยั่งยืน
เกิดขึ้นไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการจัดการความรู แตจะมีศักยภาพและยั่งยืนไดมากขึ้น         
ถาแนวคิดของการพัฒนาระบบเกษตรแบบพึ่งตนเองนี้ เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวนไดมากพอ และ
ฟนเฟองในการขับเคลื่อนมิใชแคเพียงมูลนิธิขาวขวัญเทานั้น เชื่อไดวาหนทางกาวไปสูพื้นที่เกษตรยั่งยืน
อยางแทจริงจะเปนจริงไดอยางแนนอน 
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การคัดเลือกพระเอก –นางเอก จาก 5 พื้นท่ี 4 อําเภอใน จ.สุพรรณบุรี 

ชาวนาใน จ.สพุรรณบุรี  จํานวน  รูปแบบการผลิต   ชาตพิันธุ 

บานหนองแจง อ.ดอนเจดยี  43 นาป ลาวเวยีง 

บานโพธิ์ อ.เมือง 35  นาปรัง  ลาวเวยีง 

บานลุมบัว อ.เมือง  25  นาปรัง  เขมร 

บานสังโฆ,วัดดาว อ.บางปลามา  43  นาปรัง  ลาวเวยีง/สุพรรณบุรี  

บานดอน,ยางลาว อ.อูทอง   62  นาปรัง  ไทยทรงดํา  

  

นักเรียนชาวนา เรียนอยางไร 

ใหชาวนาเปนตัวหลักและมีอิสระในการตัดสินใจเลือกใชความรูเพื่อทดลองปฏิบัติ โดยมี
มูลนิธิขาวขวัญเปนผูอํานวยใหเกิดกระบวนการกลุมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถ่ิน และแหลงอื่นเพื่อนํามาใชในกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ความรูเพิ่มตลอดเวลาเพื่อนําไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมูลนิธิขาวขวัญมีบทบาทเปน  
“คุณอํานวย” ลดอัตราและตัวตนลงใหต่ํากวาชาวนาแลวใหชาวนาเปนศูนยกลาง และเอาความรูไป
เสริมชาวบานบนพื้นฐานความรูภูมิปญญาเดิม พรอมกับเอาความรูจากภายนอกมาทํางานทบทวนกัน
แลวเกิดความรูใหมขึ้นมาปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการเรียนรูของนักเรียนชาวนา 

กระบวนการชักชวนชาวนามารวมกันเปน “กวน” เร่ิมจากการไปชักชวนชาวนาในพื้นที่มานั่ง
ปรับทุกข ใน “เวทีตั้งโจทยเพื่อหาเพื่อนรวมทาง” เพื่อช้ีใหเห็นทุกขในปจจุบัน และนําไปสูการสืบคน
อดีตและทบทวนสถานการณการทํานา จากนั้นก็ใหชาวนามานําเสนอปญหาของตนเองซึ่งพบวาใน
อดีตแมวาชาวนาจะมีเงินนอยแตก็ไมมีปญหาหนี้สิน เพราะทํานาตนทุนต่ํา ในอดีตชาวนาสุขภาพ
แข็งแรงผูเฒาผูแกอายุยืนเพราะอากาศบริสุทธิ์ แตปจจุบันปวยจนตองเขาโรงพยาบาลบอยมากขึ้นเรื่อยๆ 
ในอดีตคาใชจายในครัวเรือนต่ําเพราะไมตองซื้อหาอาหารมากเทาปจจุบัน ในทองนามีกุง หอย ปู ปลา 
มีผักสวนครัวเก็บทานได ในอดีตไมตองเสียเงินจางแรงงาน เพราะมีการลงแขกเกี่ยวขาวดํานา ปจจุบัน
ตองจางแรงงาน วัฒนธรรมเลือนหายอีกทั้งชาวบานขาดความสามัคคี ในอดีตครอบครัวอบอุน พอแม
ลูกชวยกันทําการเกษตรปจจุบันตองทํางานรับจางเพิ่มเพื่อหาเงินใชหนี้สิน  เปนตน นอกจากการ
ช้ีใหเห็นทุกขเพื่อทบทวนอดีตแลว มูลนิธิขาวขวัญ ยังพาชาวนาลองคิดตนทุนการทํานาในแตละฤดูการ
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ทํานา ซ่ึงพบวาชาวนาสูญเสียตนทุนไปกับยาฆาแมลง คายาคุมหญา คาปุยเคมี และคาขาวปลูก 
ไปจํานวนมาก และพบวาการทํานาแตละฤดูกาลมีตนทุนสูงถึง 3,000-5,000 บาทตอไร อีกทั้งชาวนายัง
ไดคิดคาใชจายในครัวเรือนที่ไมนาสูญเสีย เชน ผักสวนครัวที่สามารถปลูกไวกินเอง หรือ กุง หอย ปู 
ปลา ที่เคยเก็บหาไดในนา ปจจุบันก็ตองซื้อหาแทบทุกอยาง ประกอบกับคารักษาโรคที่เกิดจาก
ผลกระทบจากสารเคมีซ่ึงพบแทบทุกครัวเรือน ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหชาวนาไดมีโอกาสทบทวนและเห็น
ภาพความเปนจริงขึ้นในที่สุด 

เมื่อกระบวนการทบทวนไดทําใหชาวนาเห็นวา กระบวนการทํานาในแบบใชสารเคมี  
ไดกอให เกิดปญหาและตนทุนที่ สูงแลว  ก็ยั งได เ รียนรูตัวอย างความสํา เร็จจากนายชัยพร  
พรหมพันธุ  เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป 2538 ชาวนาตนแบบการทํานาแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ไมใช
สารเคมีที่มาเลาใหฟงถึงกระบวนการทํานาแบบไมใชสารเคมี ทั้งยังสามารถลดตนทุนจากกวา 
ไรละ  2,000 บาท เหลือเพียงไรละ 800 บาท มีเวลาวางไปทํางานอื่นๆ เพราะไมตองพนยาฆาแมลง  
ไมตองใสปุย ไมตองไถ และไมตองสูบน้ําบอย มีเงินเหลือ เวลาเหลือ ครอบครัวอบอุน เหลานี้ยิ่ง 
ตอกย้ําใหชาวนาสุพรรณบุรี ขบคิดถึงปญหาและทางออกใหกับตนเองชัดขึ้น และลอมวงชิดเขามา
รวมกัน “กําหนดเปาหมายและทิศทางรวมกัน” แมวาจะมีชาวนาสวนหนึ่งที่ยังไมเชื่อก็ตาม กระทั่ง
ชาวนาไดขอตกลงกันวา ตองการลดตนทุนการผลิต โดยใชสารชีวภาพแทนการใชปุยและสารเคมี แต
ดวยวิธีใดนั้น มูลนิธิขาวขวัญ เสนอวา ชาวนาจะตองเรียนรูรวมกัน ทั้งเรื่องการกําจัดศัตรูพืช การ
ปรับปรุงบํารุงดิน และการพัฒนาพันธุขาวดวยตนเองเพื่อการพึ่งตนใหมากที่สุด 

แหลงท่ีมา : มูลนิธิขาวขวัญ http://www.sathai.org/story_thai.htm และ 
http://gotoknow.org/blog/thaikm/19462  
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4.  โรงเรียนการทํามาหากิน 
 
 โรงเรียนการทํามาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษอนุสรณวันเด็กแหงชาติ ป 2537 จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2537 โดย ดร.โกวิทย  วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวความคิดที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติงานดานการเกษตรหรือ
งานอื่นๆ ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได ซ่ึงทางโรงเรียนเปดสอนในระดับมัธยมไดจัดใหมีการเรียน
การสอนโดยแบงเปน 2 ชวง คือ ภาควิชาการในชวงเชา ซ่ึงก็จะเรียนเหมือนกับโรงเรียนสามัญระดับ
มัธยมทั่วไป และภาคปฏิบัติในชวงบาย โดยแบงเปน 2 สวน คือ ชวงบายของวันจันทร พุธ ศุกร จะเรียน
ภาคปฏิบัติเร่ืองการงานอาชีพตามความถนัดหรือตามความสนใจ เชน ปลูกผัก เล้ียงสัตว เล้ียงปลา การ
แปรรูปผลิตภัณฑ หรือการทําโครงงานเกษตรอื่นๆ เพื่อหารายได สวนชวงบายวันอังคารและวันพฤหัส 
จะเนนการปฏิบัติตามฐานการเรียนรูตามความสนใจที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ไดแก ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

 ในสวนของการปฏิบัติงานเกษตรทางโรงเรียนจะใหพื้นที่ในการทําเกษตรอยางนอย 1 ไรตอ
นักเรียน 1 คน หากนักเรียนรวมกลุมกันหลายคนก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สามารถทําการเกษตรได
หลากหลาย โดยมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูดานการเกษตรเปนอาจารยนิเทศหรือใหความชวยเหลือใน
ดานตางๆ โดยนักเรียนสามารถสรางรายไดจากการทําโครงการตางๆ ในระหวางเรียนได สงผลให
นักเรียนบางคนไดรับรางวัลยุวเกษตรกรดีเดนแหงชาติ และอาจารยก็ไดรับรางวัลที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติดวย แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนในการสรางการเรียนรูจากการปฏิบัติใหกับ
นักเรียน เพื่อใหเกิดประโยชนกับเด็กนักเรียนในอันที่จะนําไปประกอบอาชีพไดหลังจากที่จบการศึกษา 
หรือศึกษาตอในสถาบันการศึกษาดานการเกษตรในระดับที่สูงขึ้น 

แหลงท่ีมา : www.eduzones.com  
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5. อ่ืน ๆ   
  

นอกจากที่กลาวมานี้ยังมีการดําเนินโครงการอื่นๆ อีกเชน “โครงการศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” หรือ “การจัดอาชีวศึกษาระบบ
โรงเรียน – โรงงาน” ของกรมอาชีวศึกษา และไดเปลี่ยนชื่อเปน “การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”  ซ่ึง
ไดเร่ิมอยางจริงจังในปการศึกษา 2545 เนื่องจากกรมอาชีวศึกษามีนโยบายใหวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีทุกแหงจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยผูเรียนที่เลือกเรียนระบบทวิภาคีนั้นจะใชเวลาใน
สถานศึกษาครึ่งหนึ่งของหลักสูตร และเวลาอีกครึ่งหนึ่งจะอยูในสถานประกอบการ การจัดการ
อาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีทางดานเกษตรนี้ ที่ผานมาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ยังมีปญหาใน
เร่ืองสถานประกอบการไมมีความเขาใจในหลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ฟารมเอกชนหลายแหง 
เมื่อผูเรียนมาอยูในฟารม เจาของฟารมก็เพียงใหทํางานถากหญาเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมกอใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียน นอกจากนี้ยังไมตองการแรงงานที่มีความรูเนื่องจากคาจางราคาแพง ฟารมเอกชน
ตองการแรงงานราคาถูกเปนหลัก และเห็นวาการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปน
ภาระของฟารม การรับผูเรียนเขามาฝกงานในฟารมมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะฟารมเลี้ยงสัตวที่ใชเงิน
ลงทุนสูงมาก เชน ฟารมโคนม รูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรกรรมในระบบทวิภาคีที่ประสบ
ความสําเร็จ คือ การรับนักเรียนมาเรียนแลวสงไปฝกงานในสถานประกอบการ เชน กรณีของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสงขลารวมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ  
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร และพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยมีกระบวนการวิจัยและวิธีการ ดังนี้ 

 1.  การศึกษาเอกสาร 

 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงแหลงเอกสารที่สําคัญ คือ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสืบคนขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต รวมทั้ง
เอกสารจากแหลงอื่น ๆ ที่ไดดําเนินการในลักษณะคลายกับโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เชน 
โครงการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท โครงการพระดาบส โรงเรียนชาวนา โรงเรียนการ
ทํามาหากิน เปนตน สําหรับการวิเคราะหขอมูลนั้นใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 2.  การศึกษาเชิงสํารวจ  

 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่
ผานมาวาเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มี
รายละเอียดในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูที่ไดเขารับการฝกอบรมในโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร 67 รุน จํานวนทั้งสิ้น 1,986 คน ทําการเลือกกลุมตัวอยางซึ่งผูวิจัยมีช่ือและที่อยูที่สามารถติดตอ 
จํานวน 1,235 คน  
 2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
บุตรเกษตรกรที่ผานมา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  
 2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 1,235 ชุด โดยสงไปให
ทางไปรษณีย พรอมทั้งติดแสตมปเพื่ออํานวยความสะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคืนมา ซ่ึงกลุม
ตัวอยางสงแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จํานวน 485 คน คิดเปนรอยละ 39.3 ในจํานวนนี้แบงเปน
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แบบสอบถามที่ตอบกลับมาสมบูรณ จํานวน 365 คน และถูกสงกลับเนื่องจากไมสามารถติดตอผูเขารับ
การฝกอบรมได เพราะเปลี่ยนแปลงที่อยู อีกจํานวน 120 คน  

 2.4  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชคารอยละ (Percentage) ในสวนของ
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 3.  การศึกษาภาคสนาม 

 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่
ผานมาวาเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีรายละเอียดในการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร กลุมที่ 2 ผูที่เขารวมฝกอบรมในโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดย
ผูวิจัยเขาพื้นที่กลุมเกษตรกรทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลและสะดวกแกการเดินทาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เทปบันทึกเสียง และการจดบันทึก   
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกเปนหลัก 
 3.4  การตรวจสอบขอมูล  ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดย
พิจารณาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก คน สถานที่ และเวลา 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล ใชการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) จากการสังเกต 
และการสัมภาษณ 

4.  การพัฒนารูปแบบการดาํเนินงานโรงเรยีนบุตรเกษตรกร 

 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรทั้งในรูป
แบบเดิมและรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 4.1 การเขียนยกรางรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยผูวิจัยเขียน
รางรูปแบบการดําเนินงานจากผลการวิจัยที่ไดจากวิธีการศึกษาในขอ 1-3  
 4.2 การตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยการจัด
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานที่ผูวิจัยรางขึ้น โดยผูเขารวมประชุมเปนผู
ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม และ/หรือมีประสบการณในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนบุตรเกษตร หรือโครงการในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้  
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 4.2.1  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ไดแก 
 - ศาสตราจารย ดร.สรสิทธิ์  วัชโรทยาน  
 ผูจัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - รองศาสตราจารย ดร.ยงยทุธ  โอสถสภา  
 คณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - คุณสุวิทชัย  แสงเทียน  
 ประธานชมรมกลวยไม จังหวัดราชบุรี 
 - คุณเรืองยศ  โนราช  
 ศูนยฝกและพฒันาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 4.2.2  ผูนําชุมชน จํานวน 4 คน ไดแก 
 - คุณสุนทร  สอดสุข (นายกองคการบริหารสวนตําบลนครปฐมและศิษยเกา) 
 - คุณวัชรินทร  เล้ียงอํานวย (นายกองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง) 
 - คุณธงชัย  ยมกวาง (ประธานกลุมเกษตรกรตําบลทัพหลวง) 
 - คุณสมชาย  แสงจรรยา (ผูใหญบาน) 
 4.2.3  บุตรเกษตรกร จํานวน 5 คน ไดแก 
 - คุณพงษชัยพัฒน  แจมจํารัส 
 - คุณสุธี  ขาวพลับ  
 - คุณวิเชียร  ศรชา 
 - คุณวิชาญ  ธารอด 
 - คุณสายรัชดา  นุตโร 
 4.2.4  ผูดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร จํานวน 5 คน ไดแก 
 - ผูชวยศาสตราจารย ชูเกียรติ  รักซอน 
 - คุณภาสกร วริิยารัมภะ 
 - คุณเรณู  เทพไชย 
 - คุณกนกนาฏ  ฐิตะปุระ 
 - คุณนริศ  อนันตยา 
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 4.2.5  คณะผูวจิัย จํานวน 6 คน ไดแก 
 - นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ตันพิชัย 
 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง 
 - อาจารยเพิ่ม  สุรักษา 
 - อาจารย นิรันดร  ยิ่งยวด 
 - นางสาวจิราภา  เหลืองพุฒกิุลชัย 

 การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรนั้น ปรากฎวาผูเขารวมประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการที่
ผานมา รวมทั้งประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกวาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการดําเนินงานที่ผูวิจัยรางขึ้น ทําใหคณะผูวิจัยตองไปพิจารณาขอดีและขอดอยของรูปแบบการ
ดําเนินงานใหมอีกครั้งในภายหลัง 

 



 

บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
 แบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคในการศกึษา ดังนี ้

ตอนที่ 1  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
ตอนที่ 2  การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
ตอนที่ 3  รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 
ตอนที่ 1 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบตุรเกษตรกร 
  

ความเปนมาของโครงการ 

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีแนวความคิดที่
จะจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2509 แตไดหยุดชะงักและลมเลิกไป เนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณ
สนับสนุน จนกระทั่งในป พ.ศ.2524 คุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม ไดบริจาคเงินสวนตัวสนับสนุน 
จํานวน 2,000,000 บาท ใหแกมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดตั้งเปนกองทุนระเบียบ คุณะเกษม เพื่อ
บุตรเกษตรกร และในป พ.ศ.2530 ไดบริจาคเงินสมทบกองทุนเพิ่มอีก 1,000,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีความประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตรหลานเกษตรกร 
ซ่ึงเปนเยาวชนสวนใหญของประเทศ ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรู
เหลานั้นไปชวยเหลือพอแมและใชในการประกอบอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น เนื่องจากคุณหญิงระเบียบ  
คุณะเกษม ไดเล็งเห็นวา เด็กในชนบทเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลว โอกาสที่จะศึกษาตอในชั้นเรียนที่
สูงขึ้นมีนอยมาก สวนมากมักจะถูกทอดทิ้งใหอยูในชนบท เด็กๆ เหลานั้นจะเรียนรูและหาประสบการณ
จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือไมก็อพยพเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา โอกาสจะหาความกาวหนาใหกับ
ชีวิตนั้นมีความเสียเปรียบเด็กที่อยูในเมืองเปนอันมาก การเปดโอกาสใหบุตรเกษตรกรไดรับความ
ชวยเหลือดานการศึกษาอบรมและการเผยแพรความรูความเขาใจในดานวิชาการและวิชาชีพการเกษตร
แผนใหมแกบุตรเกษตรกร เพื่อใหประกอบอาชีพการเกษตรไดดีขึ้นนั้น ไดกระทํากันอยูแลวใน
หนวยงานของราชการและเอกชนในรูปแบบตางๆ กัน แตเนื่องจากเกษตรกรของประเทศมีเปนจํานวน
มาก ดังนั้นโอกาสดังกลาวที่บุตรเกษตรกรจะไดรับจึงไมทั่วถึง ยังขาดแคลนและตองการความชวยเหลือ
ทางดานนี้อีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการปลูกฝงใหรักและเห็นความสําคัญของ
อาชีพการเกษตร สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมแทนพอแม พัฒนาอาชีพและความเปนอยูของตน
หรือครอบครัวในชนบทใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มปป.) 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับหลักวิชาการเกษตรทั้งดานการผลิตและการตลาด รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใหแกบุตรเกษตรกร เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงไรนาของตน และเผยแพรไปสูบาน
ใกลเคียงและชุมชน 

2. เพื่อปลูกฝงใหบุตรเกษตรกรรักและเห็นความสําคัญของอาชีพการเกษตร 
3. เพื่อสรางเสริมจริยธรรมและภาวะผูนําใหแกบุตรเกษตรกรอันจะชวยใหเขาจะดํารงชีวิตอยาง

มีคุณคา (คุณภาพ) และสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมในที่สุด 
4. เพื่อแกปญหาการอพยพเคลื่อนยายเขามาทํางานในเมืองของบุตรเกษตรกร 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

บุตรเกษตรกรที่จะสมัครเขารับการอบรมในโรงเรียนบุตรเกษตรกร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีอายุ 15 – 25 ป 
2. ไมอยูในระหวางการศึกษาในโรงเรียน 
3. มีความรูอานออกเขียนได 
4. มีภูมิลําเนาอยูในชนบทหรือทองถ่ินที่ประกอบอาชีพการเกษตร 
5.บิดามาดาหรือผูปกครองตองประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีหนังสือรับรองจาก

เจาหนาที่เกษตรกร หรือพัฒนากร หรือเจาหนาที่ปกครองทองถ่ิน 

วิธีดําเนินงาน 

1. จัดหลักสูตรการฝกอบรมพรอมวิทยากรในการอบรมแตละรุนของป 
2. กําหนดและวางกฎเกณฑตาง ๆ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมารับการอบรม แลวแจงใหหนวย

เกี่ยวของทราบ 
3. คัดเลือกบุตรเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและแจงใหเจาตัวทราบ 
4. ดําเนินการฝกอบรมจนจบหลักสูตร 
5. ประเมินผลการฝกอบรมหลังจากจบหลักสูตร เพื่อประโยชนของการฝกอบรม 
6. ติดตามผลการฝกอบรมหลังจากที่เสร็จสิ้นการฝกอบรมไปแลว และติดตามผลไปเรื่อย ๆ 

เปนระยะ ๆ เพื่อทราบอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติจริง 
7. นําขอมูลตาง ๆ จากการติดตามผลการฝกอบรมมาปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตลอดจนวิธีการ

ใหเกิดผลในรุนตอ ๆ ไปยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรการฝกอบรม 

หลักสูตรการฝกอบรมมีเนื้อหาดานการผลิตพืช การผลิตสัตว การจัดการสหกรณ การตลาด 
การถนอมผลผลิต เปนตน โดยแบงเปนวิชาหลักและวิชารอง เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละรุน แตละ
กลุม ใหสามารถนําไปใชเกิดประโยชนมากที่สุดตอทองถ่ิน สรุปแนวทางของหลักสูตร ดังนี้ (มูลนิธิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อางถึงใน บรรเจิด สาริพัฒน, 2528 : 37) 

1. เนนหนักไปเรื่องอาชีพเกษตรที่สามารถนํามาใชปรับใชไดตามสภาพทองถ่ินของผูเขารับการ
อบรม 

2. ปญหาการเกษตรที่จะตองประสบอยูเสมอและแนวทางแกไข 
3. การใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
4. การประกอบอาชีพรองเสริมอาชีพหลัก 
5. การฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญมากที่สุด 
6. การศึกษาดูงานเพื่อใหความรูกว างขวางยิ่งขึ้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  
ซ่ึงอยูภายใตการบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงในการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรนั้น คณะกรรมการ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 3 ชุด ไดแก 

1. คณะกรรมการอํานวยการ มีอธิการบดี เปนประธาน มีหนาที่ในการกําหนดและควบคุม
นโยบายใหเปนไปตามวัตถุประสงค ที่วางไว 

2. คณะกรรมการการดําเนินงาน มีรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน เปนประธาน      
มีหนาที่ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ไดวางไว 

3. คณะอนุกรรมการจัดหลักสูตร ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ 5 - 7 คน เปน
คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหนาที่ในการรางหลักสูตรที่จะทําการอบรม  

สําหรับในการจัดการฝกอบรมนั้น มีฝายสงเสริมและเผยแพร เปนผูดําเนินการ ซ่ึงเนื้อหาของ
หลักสูตรขึ้นอยูกับความตองการของบุตรหลานเกษตรกรและความพรอมของวิทยากร และนอกจากการ 
อบรมเนื้อหาหลักสูตรที่ตองการใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบอาชีพไดแลว ยังมีการ
สอดแทรกธรรมมะ จรรยา การเปนพลเมืองที่ดี การรับผิดชอบตอสังคม และการเปนผูนําในทองถ่ินดวย 
นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการอบรมกลับไปประกอบอาชีพทางโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรยังไดสง
เจาหนาที่ออกไปติดตามผลเปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
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ผลการดําเนินงาน 

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ไดนําดอกผลที่ไดรับมาใชจายในการฝกอบรม โดยจะทําการ
ฝกอบรมปละ 1 – 2 รุน ในรุนแรกไดรวมมือกับศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ ทําการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรในหลักสูตร “การเลี้ยงสุกร” เมื่อวันที่ 3 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2526  
มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 37 คน ผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร จํานวน 36 คน  
ใชงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 124,238.55 บาท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526) จาก
การดําเนินโครงการที่ผานมาจนถึงป พ.ศ.2549 พบวา โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ไดจัดการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรไปแลว 67 รุน และงดจัดฝกอบรม 2 รุน เนื่องจากไมมีงบประมาณ 
เพราะเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 1,986 คน และใชงบประมาณ 
จํานวน 4,575,629 บาท โดยหลักสูตรที่ไดเคยจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกร มีจํานวน 23 
หลักสูตร ไดแก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มปป.) 

1. การเลี้ยงสุกร    
2. การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
3. การเลี้ยงโคขุน  
4. การเลี้ยงโคนม  
5. การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 
6. การเลี้ยงปลาน้ําจืด  
7. การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
8. การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
9. การผลิตลูกปลา สุกร และไก 
10. การปลูกออย  
11. การปลูกหนอไมฝร่ัง 
12. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 
13. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14. การสรางสวนไมผล 
15. การทําสวนมะมวง 
16. การจัดการสวนมะมวง 
17. การขยายพันธุมะมวง 
18. การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดบั) 
19. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
20. การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
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21. ฝกปฏิบัติงานการเพาะเหด็ฟางแบบครบวงจร 
22. เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
23. เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 

 หลักสูตรที่โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรไดจัดการอบรมนั้น โดยเฉลี่ยแลวหลักสูตรละ
ประมาณ 3 รุน มีผูเขารับการอบรมที่จบไปแลวทั้งหมด เฉลี่ยหลักสูตรละประมาณ 86 คน โดยหลักสูตร
ที่มีการอบรมมากที่สุด คือ หลักสูตรการทําการเกษตรแบบผสมผสาน จํานวน 9 รุน มีผูเขารับการอบรม
ในหลักสูตรนี้ที่จบไปแลวรวมทั้งสิ้น 221 คน รองลงมา คือ หลักสูตรการทําสวนมะมวงและการ
เพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวนหลักสูตรละ 7 รุน และหลักสูตรการผลิตลูกปลา สุกร ไก จํานวน 6 รุน มีผู
เขารับการอบรมที่จบไปแลวในแตละหลักสูตรจํานวน 214 คน 196 คน และ 214 คน ตามลําดับ 
(รายละเอียดตามตารางที่ 1)  

ระยะเวลาการอบรมโดยเฉลี่ยรุนละประมาณ 11 วัน ซ่ึงรุนที่ใชระยะเวลานอยที่สุด คือ รุนที่ 19 
หลักสูตรการปลูกหนอไมฝร่ัง และรุนที่ 20 การขยายพันธุมะมวง ใชเวลาอบรม 3 วัน สวนรุนที่ใชเวลา
ในการอบรมนานที่สุด คือ รุนที่ 64 หลักสูตรฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ใชเวลาอบรม  
78 วัน จํานวนผูเขารับการอบรมเฉลี่ยรุนละประมาณ 30 คน โดยรุนที่มีผูเขารับการอบรมนอยที่สุด คือ 
รุนที่ 10 หลักสูตรการเลี้ยงโคขุน จํานวน 7 คน สวนรุนที่มีผูเขารับการอบรมมากที่สุด คือ รุนที่ 2  
หลักสูตรการปลูกออย จํานวน 55 คน รองลงมา คือ รุนที่ 29 หลักสูตรการเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ และรุนที่ 31 
หลักสูตรการทําการเกษตรแบบผสมผสาน จํานวนรุนละ 54 คน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 

งบประมาณที่ใชในการอบรมโดยเฉลี่ยปละประมาณ 190,651.20 บาท เฉลี่ย 3 หลักสูตร (รุน) 
ตอป โดยใชเงินในการอบรมแตละหลักสูตร (รุน) ประมาณหลักสูตร (รุน) ละประมาณ 68,292.97 บาท 
ซ่ึงในปที่มีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ มากที่สุด คือ ป พ.ศ.2539 จํานวน 8 หลักสูตร (รุน) สวนปที่มีการ
ใชงบประมาณในการอบรมมากที่สุด คือ ป พ.ศ.2541 โดยใชเงินไปจํานวน 336,000 บาท และปที่มีการ
ใชงบประมาณในการอบรมนอยที่สุด คือ ป พ.ศ.2529 จํานวน 76,267 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 1  แสดงหลักสูตรท่ีฝกอบรม จํานวนรุนท่ีฝกอบรม และจํานวนคนที่เขาฝกอบรม 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรุนท่ีฝกอบรม 
(รุน) 

จํานวนคนที่เขาฝกอบรม 
(คน) 

1. การเลี้ยงสุกร    
2. การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
3. การเลี้ยงโคขุน  
4. การเลี้ยงโคนม  
5. การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 
6. การเลี้ยงปลาน้ําจืด  
7. การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
8. การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
9. การผลิตลูกปลา สุกร และไก 
10. การปลูกออย  
11. การปลูกหนอไมฝร่ัง 
12. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 
13. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14. การสรางสวนไมผล 
15. การทําสวนมะมวง 
16. การจัดการสวนมะมวง 
17. การขยายพันธุมะมวง 
18. การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ  
      (ผักและไมดอกไมประดับ) 
19. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
20. การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
21. ฝกปฏิบัติงานการเพาะเหด็ฟางแบบครบวงจร 
22. เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
23. เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 

1 
3 
1 
2 
3 
3 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
4 
1 
5 
 
9 
1 
1 
1 
1 

36 
97 
   7 
36 
121 
117 
196 
  71 
216 
  55 
  26 
  29 
110 
19 
214 
113 
  13 
167 

 
221 
  43 
   9 
  40 
  30 

รวม 67 รุน 1,986 คน 
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ตารางที่ 2  แสดงชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จํานวนวันและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม (จําแนกตามรุน) 

รุนท่ี ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จํานวนวัน จํานวนคน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

การเลี้ยงสุกร 
การปลูกออย 
การเลี้ยงปลา 
การปลูกผักเพือ่ผลิตเมล็ดพันธุ 
การทําสวนมะมวง 
เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
การเลี้ยงโคพนัธุเนื้อ 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การทําสวนมะมวง 
การเลี้ยงโคขุน 
การเลี้ยงโคนม 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การเลี้ยงไกเชงิธุรกิจ 
การเลี้ยงโคนม 
การทําสวนมะมวง 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การเลี้ยงโคพนัธุเนื้อ 
การเลี้ยงปลาน้าํจืด 
การปลูกหนอไมฝร่ัง 
การขยายพนัธุมะมวง 
การทําสวนมะมวง 
การเลี้ยงโคพนัธุเนื้อ 
การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
การทําสวนมะมวง 
การสรางสวนผลไม 
การเลี้ยงไกเชงิธุรกิจ 
การทําสวนมะมวง 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 

3 – 21 มิ.ย.2526 
17 – 29 ส.ค.2526 
8 – 20 ส.ค.2527 

18 พ.ย.- 7 ธ.ค.2527 
12 – 25 พ.ย.2528 
12 – 25 พ.ย.2528 
3 – 17 พ.ย.2529 
2 – 28 พ.ย.2530 

16 – 25 ส.ค.2531 
1 – 16 ก.ย.2531 
1 – 16 ก.ย.2531 

12 – 17 ก.ย.2531 
26 เม.ย.- 2 พ.ค.2532 

14 – 28 ก.ค.2532 
14 – 25 ส.ค.2532 

5 – 12 พ.ย.2532 
12 – 19 ธ.ค.2532 
14 – 19 พ.ค.2533 
11 – 13 มิ.ย.2533 
27 – 29 มิ.ย.2533 

3 – 9 ก.ย.2533 
11 – 19 ธ.ค.2533 
12 – 24 มิ.ย.2534 
19 – 25 ส.ค.2534 

2 – 10 ก.ย.2534 
22 – 29 มิ.ย.2535 
17 – 23 ส.ค.2535 
22 – 28 ธ.ค.2535  

19 
13 
13 
19 
14 
14 
15 
27 
10 
16 
16 
16 
  7 
15 
12 
  8 
  8 
  6 
  3 
  3 
  7 
  9 
13 
  7 
  8 
  8 
  6 
  7 

36 
55 
50 
29 
29 
30 
28 
30 
21 
  7 
11 
27 
16 
25 
40 
45 
40 
33 
26 
13 
22 
29 
43 
35 
19 
51 
21 
28 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

รุนท่ี ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จํานวนวัน จํานวนคน 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

การเลี้ยงไกเชงิธุรกิจ 
การทําสวนมะมวง 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การเลี้ยงปลาน้าํจืด 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การจัดการสวนมะมวง 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ 
การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การจัดการสวนมะมวง 
อบรมทางไกลการเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ 
การจัดการสวนมะมวง 
อบรมทางไกลการเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ 
การจัดการสวนมะมวง 
การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
การผลิตลูกปลา สุกร ไก 
การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ (ผัก,ไมดอก) 
การผลิตลูกปลาและลูกไก 
การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ (ผัก,ไมดอก) 

22 – 29 มิ.ย.2536 
19 – 25 ส.ค.2536 
12 – 19 ต.ค.2536 

1 – 8 ก.พ.2537 
11 – 16 ก.ย.2537 
8 – 15 ก.พ.2538 

14 – 21 มี.ค.2538 
17 – 23 มิ.ย.2538 
10 – 16 ต.ค.2538 
22 – 26 ธ.ค.2538 
12 – 30 ม.ค.2539 
5 – 12 ก.พ.2539 

20 – 25 มี.ค.2539 
10 เม.ย.- 10 พ.ค.2539 

10 – 15 มิ.ย.2539 
21 – 27 มิ.ย.2539 
16 – 20 ก.ย.2539 
20 – 25 พ.ย.2539 

3 ก.พ.- 5 มี.ค.2540 
21 – 27 พ.ค.2540 

4 – 9 ก.ค.2540 
26 – 30 ก.ย.2540 
14 – 19 พ.ย.2540 

19 มิ.ย.- 20 ก.ค.2541 
5 – 17 ต.ค.2541 

19 – 25 ต.ค.2541 
1 – 8 เม.ย.2542 
1 – 8 เม.ย.2542 

  8 
  7 
  8 
  8 
  6 
  8 
  8 
  7 
  7 
  5 
19 
  8 
  6 
31 
  6 
  7 
  5 
  6 
31 
  7 
  6 
  7 
  6 
10 
13 
  7 
  8 
  8 

54 
46 
54 
19 
34 
22 
18 
36 
12 
18 
22 
20 
16 
20 
21 
23 
35 
30 
29 
12 
31 
41 
31 
30 
43 
39 
37 
34 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

รุนท่ี ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จํานวนวัน จํานวนคน 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
 

68 
69 

เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
การผลิตลูกปลาและลูกไก 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การผลิตลูกปลาและลูกไก 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การผลิตลูกปลาและลูกไก 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 
การผลิตลูกปลาและลูกไก 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวพระราชดาํริ 
การผลิตผักอินทรีแบบบูรณาการ 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

3 – 9 ต.ค.2542 
3 – 10 เม.ย.2543 
3 – 10 เม.ย.2543 

23 – 30 มี.ค.2544 
23 – 30 มี.ค.2544 

28 มี.ค.- 4 เม.ย.2545  
28 มี.ค.- 4 เม.ย.2545 
8 พ.ย.- 25 ม.ค.2546 

28 มี.ค. - 4 เม.ย.2546 
28 มี.ค. - 4 เม.ย.2546 

 
งดจัดฝกอบรม 
งดจัดฝกอบรม 

24 – 27 พ.ค.2548 

  7 
  8 
  8 
  8 
  8 
  8 
  8 
78 
  8 
  8 
 
- 
- 

  4 

40 
36 
42 
36 
34 
31 
19 
  9 
33 
15 
 
- 
- 

25 
รวม 735 วัน 1,986 คน  
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ตารางที่ 3  แสดงหลักสูตรท่ีฝกอบรม จํานวนรุน และงบประมาณที่ใช (จําแนกตามป) 

ป พ.ศ. หลักสูตรท่ีฝกอบรม จํานวน 
(รุน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 

 
2532 

 
2533 

 
2534 

 
2535 
2536 

 
2537 
2538 

 
 

2539 
 
 
 
 

2540 
 

 

การเลี้ยงสุกร, การปลูกออย 
การเลี้ยงปลา, การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 
การทําสวนมะมวง, เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การทําสวนมะมวง, การเลี้ยงโคขุน, การเลี้ยงโคนม, 
การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ, การเลี้ยงโคนม, การทําสวนมะมวง, 
การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด, การเลี้ยงโคพันธุเนือ้ 
การเลี้ยงปลาน้าํจืด, การปลูกหนอไมฝรั่ง, การขยายพันธุมะมวง 
การทําสวนมะมวง, การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร, การทําสวนมะมวง, 
การสรางสวนผลไม 
การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ, การทําสวนมะมวง, การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด, 
การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ, การทําสวนมะมวง , 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, การเลี้ยงปลาน้ําจืด 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, 
การจัดการสวนมะมวง, การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด, 
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ 
การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด, 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, การจัดการสวนมะมวง, 
อบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด,  
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด,  
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ, การจัดการสวนมะมวง 
อบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด,  
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน, การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด,  
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ, การจัดการสวนมะมวง, 

2 
2 
2 
1 
1 
4 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3 
3 
 

2 
5 
 
 

8 
 
 
 
 

5 
 

 

126,926 
166,875 
279,575 
76,267 

153,010 
132,246 

 
150,000 

 
166,660 

 
162,460 

 
156,900 
264,590 

 
322,560 
339,760 

 
 

297,720 
 
 
 
 

260,000 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ป พ.ศ. หลักสูตรท่ีฝกอบรม จํานวน 
(รุน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2541 
2542 

 
2543 
2544 
2545 
2546 

 
2547 
2548 
2549 

การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด, การผลิตลูกปลา สุกร ไก, 
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผกั,ไมดอก)การผลิตลูกปลาและลูกไก, 
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผกั,ไมดอก), 
เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
การผลิตลูกปลาและลูกไก, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การผลิตลูกปลาและลูกไก, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การผลิตลูกปลาและลูกไก, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดแบบครบวงจร, การผลิตลกูปลาและลูกไก, 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําร ิ
การผลิตผักอินทรีแบบบูรณาการ 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

3 
3 
 

2 
2 
2 
1 
 

1 
1 
1 

336,000 
310,000 

 
168,000 
171,000 
171,000 
171,000 

 
- 

87,500 
105,580 

รวม 67  4,575,629 
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 นอกจากนั้นจากศึกษาภาคสนาม มีขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการโรงเรียน
บุตรเกษตรกร ไดแก ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูบริหาร คณะดําเนินงาน และวิทยากรที่มาชวย
สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา มีขอสรุปใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

1. ผูเขารับการอบรม กลุมเปาหมายของผูเขารับการอบรมในโครงการนี้ คือ บุตรเกษตรกรอายุ
ระหวาง 15 – 25 ป ที่มีความตองการสืบทอดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากครอบครัว ซ่ึงการ
คัดเลือกผูเขารับการอบรมนั้นหาคนยากมาก เพราะไมมีบุตรเกษตรกรมาอบรมหรือไมใชคนที่ยากจน
จริง ๆ  บางครั้งจึงตองเปดกวางใหเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เหมือนกับการเกณฑเขามาอบรม ไมคอย
สนใจเรียน การตั้งเปาจํานวนคนที่เขารับการอบรมทําใหไมสามารถหาคนไดครบตามจํานวน รวมทั้ง
การไมสามารถมาอยูอบรมไดทุกวันตามหลักสูตร เนื่องจากเกษตรกรมีภาระที่บานละทิ้งไมได   

2. งบประมาณ การอบรมใชเงินที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากมาดําเนินการ ในระยะแรกไมมีปญหา
อะไร มีเงินเพียงพอ แตในระยะตอมาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก จึงตองเก็บจากผูเขารับการอบรมบาง
เล็กนอย การทําหลักสูตรในการอบรมจึงขึ้นอยูกับงบประมาณที่มี  แตโดยปกติการเสนอของบประมาณ
มาดําเนินการจะไดรับการอนุมัติจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสมอ  

3. การบริหาร โรงเรียนบุตรเกษตรกรมีโครงสรางแตไมมีคนทํางานประจําอยู ทําใหการทํางาน
ไมไดเต็มที่ การเบิกเงินคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่สามารถทําไดเฉพาะคาทํางานนอกเวลาราชการซึ่ง
ตามระเบียบแลวนอยมาก อีกทั้งยังขาดการติดตามอยางตอเนื่องวาผูเขารับการอบรมกลับไปแลวเปน
อยางไร สามารถดัดแปลง พัฒนา หรือตอยอดไดเพียงใด 

4. วิธีการดําเนินงาน โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรใชวิธีการฝกอบรมเปนวิธีหลัก ซ่ึงเปน
วิธีการที่สะดวก งาย และมีความถนัด เปนการใหความรูที่อาจนําไปใชไดในวงกวาง ในขณะที่ผูเขารับ
การอบรมมีพื้นความรูที่ตางกันทําใหการเก็บเกี่ยวความรูนั้นตางกัน ในระยะหลังมีการรวมมือกับ 
กรมอาชีวศึกษา แตก็มีปญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินการ 

5. อ่ืน ๆ  เชน  การอยูประจําของเยาวชนที่มาอบรมมีปญหาเยอะที่ตองแกทุกวัน แนวคิดหรือ
โครงการกอสรางโรงเรียนบุตรเกษตรกรบนเนื้อที่ 48 ไร ยังไมสามารถดําเนินการเนื่องจากขาด
งบประมาณ 
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ตอนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การติดตามผูเขารับการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยการสงแบบสอบถามตาม
รายชื่อและที่อยูที่มี จํานวน 1,235 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จํานวน 485 คน คิดเปน 
รอยละ 39.3 ในจํานวนนี้แบงเปนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาสมบูรณ จํานวน 365 คน และถูกสงกลับ
เนื่องจากไมสามารถติดตอผูเขารับการฝกอบรมได เพราะเปลี่ยนแปลงที่อยู อีกจํานวน 120 คน  

ผูเขารับการฝกอบรมที่ตอบแบบสอบถามคืนกลับมาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 75.5 
มีการศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 หรือ ปวช. จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 36.1 มีสถานภาพ
แตงงานแลว จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 56.8 มีอายุเฉลี่ย 33.3 ป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   
   ชาย 275 75.5 
   หญิง   89 24.5 
การศึกษา   
   ป.6 หรือต่ํากวา   53 14.6 
   ม.1 – ม.6 หรือ ปวช. 131 36.1 
   ปวส. หรืออนุปริญญา   85 23.4 
   ปริญญาตรีหรือสูงกวา   94 25.9 
สถานภาพ   
   โสด 142 39.6 
   แตงงาน 204 56.8 
   หมาย/หยา/แยกกันอยู   13   3.6 
อายุ   
   นอยกวา 31 ป 174 48.3 
   ตั้งแต 31-40 ป   99 27.5 
   ตั้งแต 41-50 ป   81 22.5 
   มากกวา 50 ป     6   1.7 

รวม 365 100.0 
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 2. สภาพทางสังคมและสภาพชีวิตความเปนอยู  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญโดยเฉลี่ย มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน อยูในวัยทํางาน 3 คน  
มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัวเฉลี่ย 22.09 ไร โดยผูที่มีจํานวนที่ดินนอยที่สุด
เพียง 1 งาน ในขณะที่ผูที่มีจํานวนที่ดินมากที่สุดถึง 250 ไร มีรายไดเฉพาะตนเองเฉลี่ยประมาณ 
10,300.48 บาทตอเดือน โดยผูที่มีรายไดเฉพาะตนเองนอยที่สุด ประมาณ 1,000 บาทตอเดือน ในขณะที่
ผูที่มีรายไดเฉพาะตนเองมากที่สุด ประมาณ 250,000 บาทตอเดือน มีรายไดรวมภายในครอบครัวเฉลี่ย
ประมาณ 22,743.61 บาทตอเดือน โดยครอบครัวที่มีรายไดนอยที่สุด ประมาณ 1,000 บาทตอเดือน 
ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายไดมากที่สุด ประมาณ 400,000 บาทตอเดือน มีหนี้สินเฉลี่ย ประมาณ 
273,721.42 บาท โดยผูที่มีหนี้สินนอยที่สุด 4,000 บาท ในขณะที่ผูที่มีหนี้สินมากที่สุดถึง 10,000,000 
บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 5 ) 

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและรอยละของสมาชิก ท่ีดิน รายได และหนี้สินของผูตอบแบบสอบถาม 

สภาพทางสังคม ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย
จํานวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด (คน)      1   26   5.03
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูในวยัทํางาน (คน)      1   10   2.99
จํานวนที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัว (ไร) 0.25 250 22.09
มีรายไดเฉพาะตนเอง (บาท/เดือน) 1,000 250,000 10,300.48
มีรายไดรวมภายในครอบครวั (บาท/เดือน) 1,000 400,000 22,743.61
มีหนี้สิน (บาท) 4,000 10,000,000 273,721.42
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นอกจากนั้น ยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเอง 
จํานวน 294 คนหรือรอยละ 80.80 ของผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉพาะตนเอง 292 คน หรือรอยละ 
82.0 ของผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ จํานวน 225 คน หรือรอยละ 62.0 ของ
ผูตอบแบบสอบถาม มีหนี้สิน จํานวน 290 คน หรือรอยละ 79.70 ของผูตอบแบบสอบถาม (รายละเอียด
ตามตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและรอยละของท่ีดนิ รายได และหนี้สินของผูตอบแบบสอบถาม 

สภาพทางสังคม จํานวน รอยละ 

จํานวนที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัว   
   ไมมี   70 19.2 
   มี 294 80.8 
มีรายไดเฉพาะตนเอง   
   ไมมี   64 18.0 
   มี 292 82.0 
มีรายไดรวมภายในครอบครวั   
   ไมมี   28   7.9 
   มี 326 92.1 
มีรายไดเพยีงพอตอการดํารงชีพของตนเองหรือครอบครัว   
   ไมเพียงพอ   65 17.9 
   เพียงพอแตไมเหลือเก็บ 225 62.0 
   เพียงพอมีเหลือเก็บออม   73 20.1 
มีหนี้สิน   
   ไมมี   74 20.3 
   มี 290 79.7 

รวม 365 100.0 
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อยางไรก็ดี ขอมูลจากการศึกษาเชิงสํารวจ ยังพบอีกวา แหลงหนี้สินที่ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไดไปกูยืม เรียงตามลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้ 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  (ธกส.)      จํานวน  157  ราย 
- กองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา  (กยศ.)    จํานวน    66  ราย 
- ธนาคารพาณิชย (ออมสิน, กรุงไทย, ธนชาติ, ไทยธนาคาร)  จํานวน    45  ราย 
- กองทุนหมูบาน  (กทบ.)      จํานวน    39  ราย 
- สหกรณออมทรัพยตาง ๆ      จํานวน    31  ราย 
- เงินกูนอกระบบ      จํานวน    16  ราย 
- ญาติพี่นอง       จํานวน      8  ราย 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)     จํานวน      7  ราย 
- นายทุน       จํานวน      6  ราย 
- เพื่อน        จํานวน      5  ราย 
- นายจาง       จํานวน      4  ราย 
- บริษัทเอกชน       จํานวน      3  ราย 
- บริษัทเงินทุน       จํานวน      2  ราย 
- สวัสดิการในที่ทํางาน      จํานวน      1  ราย 
- ควิกแคช       จํานวน      1  ราย 
- เงินกูในระบบอื่น ๆ       จํานวน      3  ราย 
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 นอกจากนั้น ยังพบวา รายไดหลักสวนใหญ คือ การรับจาง จํานวน 74 คน หรือคิดเปนรอยละ 
22.5 ของผูตอบแบบสอบถาม รองลงมา คือ ทํานาและทําไร จํานวน 65 คน และ 45 คน หรือคิดเปน 
รอยละ 19.8 และ 13.7 ของผูตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ  และมีรายไดรองมาจากการรับจาง จํานวน 
139 คน หรือคิดเปนรอยละ38.1 ของผูตอบแบบสอบถาม รองลงมาเปนการเลี้ยงสัตว ทํานา และทําไร 
จํานวน 83 คน 62 คน และ 52 คน หรือคิดเปนรอยละ 22.7 รอยละ 17.1 และรอยละ 14.3 ของผูตอบ
แบบสอบถาม ตามลําดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 7 และตารางที่ 8)  

ตารางที่ 7  แสดงจํานวนและรอยละของรายไดหลัก1/      N = 365 

รายไดหลัก จํานวน รอยละ 
ทํานา 65 19.8 
ทําไร 45 13.7 
ทําสวนผลไม 13   4.0 
ทําสวนผัก   7   2.1 
ทําการเกษตรผสมผสาน 19   5.8 
ไมดอกไมประดับ   1   0.3 
เพาะเห็ด   1   0.3 
เล้ียงสัตว   8   2.4 
เล้ียงปลา 10   3.0 
คาขาย 27   8.2 
รับจาง 74 22.5 
อ่ืน ๆ  59 17.9 

1/ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของรายไดรอง1/      N = 365 

รายไดรอง จํานวน รอยละ 
ทํานา   62 17.1 
ทําไร   52 14.3 
ทําสวนผลไม   37 10.2 
ทําสวนผัก   42 11.5 
ทําการเกษตรผสมผสาน   41 11.2 
ไมดอกไมประดับ   11   3.0 
เพาะเห็ด     8   2.2 
เล้ียงสัตว   83 22.7 
เล้ียงปลา   44 12.1 
คาขาย   55 15.1 
รับจาง 139 38.1 
อ่ืน ๆ    35   9.6 

1/ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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 3. การนําความรูไปใช  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 
83 คน คิดเปนรอยละ 22.7 รองลงมา คือ หลักสูตรการผลิตลูกปลา สุกร และไก  หลักสูตรการขยายพันธุ
พืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดับ) และการเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 71 คน 51 คน และ 50 คน  
คิดเปนรอยละ 19.5 รอยละ 14.0 และรอยละ 13.7 ตามลําดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 9)  

 นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สามารถนําความรูจากการอบรมไปใชไดบาง 
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 57.3 โดยเคยไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงอื่น จํานวน 225 คน คิดเปน
รอยละ 62.3 เคยเผยแพรความรูไปใหผูอ่ืน จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 74.0 มีความตองการอบรมใน
หลักสูตร จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 79.0 ตองการความชวยเหลือ 264 คน คิดเปนรอยละ 76.5 
ประสบผลสําเร็จปานกลางในการประกอบอาชีพ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 68.2 และยังมีความ
ตั้งใจหรือความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 72.3 
(รายละเอียดตามตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและรอยละของหลักสูตรท่ีเคยเขารับการฝกอบรม1/   N = 365 

หลักสูตร จํานวน รอยละ 
การเลี้ยงสุกร    33   9.0 
การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 20   5.5 
การเลี้ยงโคขุน 11   3.0 
การเลี้ยงโคนม 14   3.8 
การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 30   8.2 
การเลี้ยงปลาน้ําจืด 50 13.7 
การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 83 22.7 
การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 18   4.9 
การผลิตลูกปลา สุกร และไก 71 19.5 
การปลูกออย  11   3.0 
การปลูกหนอไมฝร่ัง   4   1.1 
การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 13   3.6 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 46 12.6 
การสรางสวนไมผล 17   4.7 
การทําสวนมะมวง 42 11.5 
การจัดการสวนมะมวง 18   4.9 
การขยายพันธุมะมวง 29   7.9 
การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดับ) 51 14.0 
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 36   9.9 
การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร   6   1.6 
ฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดฟางแบบครบวงจร 10   2.7 
เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 15   4.1 
เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 16   4.4 
อ่ืน ๆ    7   1.9 

1/ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละของความรูหรือความตองการฝกอบรม 

ความรูหรือความตองการ จํานวน รอยละ 

การนําความรูจากการฝกอบรมไปใช   
   ไมไดนําไปใช   76 21.2 
   นําไปใชไดบาง 205 57.3 
   นําไปใชไดมาก   77 21.5 
การไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงอื่น   
   ไมเคย 136 37.7 
   เคย 225 62.3 
การเผยแพรความรู   
   ไมเคย   93 26.0 
   เคย 265 74.0 
ความตองการฝกอบรมในหลักสูตรอื่น   
   ไมตองการ   73 20.0 
   ตองการ 274 79.0 
ความตองการความชวยเหลอื   
   ไมตองการ   81 23.5 
   ตองการ 264 76.5 
ความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ   
   ไมประสบผลสําเร็จ   79 22.3 
   ประสบผลสําเร็จปานกลาง 242 68.2 
   ประสบผลสําเร็จมาก   34   9.6 
ความตัง้ใจหรือความมุงมั่นท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
   ไมประกอบอาชีพ   13 3.6 
   ยังไมแนใจ   86 24.1 
   ประกอบอาชีพตอไป 258 72.3 

รวม 365 100.0 
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 นอกจากนั้น  จากการศึกษาเชิงสํารวจ  ยังมีขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

1. สาเหตุที่ไมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใช เนื่องจาก 
- ไมตรงกับอาชพีที่ทําในปจจบุัน     จํานวน  32  ราย 
- ขาดแหลงเงินทุนและการสนับสนุนเรื่องการตลาด   จํานวน  14  ราย 
- สถานที่ไมเอื้ออํานวยหรือไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง   จํานวน    7  ราย 
- กําลังศึกษาอยู       จํานวน    4  ราย 
- ทํางานในกรุงเทพมหานคร      จํานวน    2  ราย 
- คิดวาไดผลชาจึงไมทํา      จํานวน    1  ราย 
- เคยทดลองทําแลว  แตไมประสบผลสําเร็จ      จํานวน    1  ราย 
- เพิ่งสําเร็จการศึกษา  ยังไมไดประกอบอาชีพ    จํานวน    1  ราย 
- ไมมีเวลาเพยีงพอ       จํานวน    1  ราย 
- สภาพรางกายไมสมบูรณ      จํานวน    1  ราย 
- มีปญหาเรื่องแหลงน้ํา      จํานวน    1  ราย 

2. สถานที่ที่ไดรับความรูเพิม่เติม ไดแก 
- ส่ือตาง ๆ  (หนังสือ, วารสาร, วิทย,ุ โทรทัศน, อินเตอรเน็ต)  จํานวน  87  ราย 
- สถาบันการศึกษา       จํานวน  21  ราย 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี      จํานวน  17  ราย 
- เกษตรจังหวดั, อําเภอ, ตําบล      จํานวน  10  ราย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      จํานวน    7  ราย 
- จากการอบรมตาง ๆ เชน หมูบานโครงการเกษตร  
โครงการเกษตรอินทรีย ขององคการอุตสาหกรรม  
โครงการสรางผูนําเกษตรกร เปนตน      จํานวน    7  ราย 

- กรมประมง        จํานวน    4  ราย 
- สถานที่ประกอบการ/ที่ทํางาน     จํานวน    4  ราย 
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชพี       จํานวน    3  ราย 
- การฝกงานที่ประเทศอสิราเอล     จํานวน    2  ราย 
- กรมสงเสริมการเกษตร      จํานวน    2  ราย 
- กรมพัฒนาที่ดนิ         จํานวน    2  ราย 
- การจัดนิทรรศการของการเกษตรทั้งในจังหวัดและตางจงัหวัด  จํานวน    2  ราย 
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2. สถานที่ที่ไดรับความรูเพิม่เติม (ตอ) 
- เกษตรกรผูมีความรูในเรื่องตาง ๆ     จํานวน    2  ราย 
- หองสมุด        จํานวน    2  ราย 
- หมอดินอาสา       จํานวน    2  ราย 
- กรมพัฒนาฝมอืแรงงานจังหวัด     จํานวน    1  ราย 
- กรมปศุสัตว        จํานวน    1  ราย 
- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว    จํานวน    1  ราย 
- สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน    1  ราย 
- สํานักงานเกษตร       จํานวน    1  ราย 
- หนวยทหารพฒันา       จํานวน    1  ราย 
- โครงการพระราชดําริ       จํานวน    1  ราย 
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล     จํานวน    1  ราย 
- ศูนยการเรยีนรูเกษตร  (จังหวัดลพบุรี)     จํานวน    1  ราย 
- หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 37      จํานวน    1  ราย 
- ชมรมเพื่อเกษตร อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวดัอางทอง   จํานวน    1  ราย 
- โรงเรียนเกษตรทางอากาศ      จํานวน    1  ราย 
- วิทยากรโครงการสงเสริมการเกษตรตาง ๆ    จํานวน    1  ราย 
- การดูงานหลังการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ     จํานวน    1  ราย 
- งานวิจยั        จํานวน    1  ราย 
- การเดินทางทองเที่ยว       จํานวน    1  ราย 

3. เคยเผยแพรความรูไปสูบุคคลอื่น ไดแก 
- เพื่อนบาน เพือ่นเกษตรกร เพื่อนรวมงาน    จํานวน  105  ราย 
- ครอบครัว (ญาติพี่นอง)      จํานวน     45  ราย 
- ชุมชน        จํานวน    16  ราย 
- นักเรียน/นักศกึษา       จํานวน    13  ราย 
- บุคคลทั่วไป        จํานวน      6  ราย 
- ลูกคา        จํานวน      2  ราย 
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4. มีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ไดแก 
- การเลี้ยงโคขุน โคนม โคเนือ้ การผสมพันธุ การผสมเทียม   จํานวน  30  ราย 
- การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา        จํานวน  22  ราย 
- การทําเกษตรแบบผสมผสาน      จํานวน  17  ราย  
- การเลี้ยงปลาน้าํจืด ปลาสวยงาม การผสมพันธุปลา การเลี้ยงในกระชัง จํานวน  17  ราย  
- การเลี้ยงสุกร การจัดการฟารมสุกร     จํานวน  11  ราย 
- เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางกาเกษตร    จํานวน    7  ราย 
- การขยายพนัธุพืชเชิงธุรกิจ (ไมดอกไมประดับ ไมผล)   จํานวน    6  ราย 
- สวนผลไม        จํานวน    6  ราย  
- ความรูในดานตาง ๆ ทุก ๆ ดาน     จํานวน    6  ราย 
- การปลูกผักสวนครัว (เชน  หนอไมฝร่ัง  พริก)    จํานวน    5  ราย 
- การจัดการฟารม       จํานวน    5  ราย 
- การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ       จํานวน    5  ราย 
- การเลี้ยงสัตวปก  (ไกเนื้อ การขยายพันธุไกเนื้อ นกกระทา)  จํานวน    5  ราย 
- การปลูกผักเพือ่ผลิตเมล็ดพันธุ     จํานวน    4  ราย 
- การออกแบบจัดสวน        จํานวน    4  ราย 
- การทําสวนยางพารา  (เทคโนโลยีการผลิต  การดูแล)   จํานวน    4 ราย 
- การปลูกไมดอกไมประดับเพือ่จําหนาย    จํานวน    3  ราย 
- ปุยชีวภาพ ปุยหมัก       จํานวน    3  ราย 
- การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลติผลทางการเกษตร   จํานวน    2  ราย 
- การประยกุตใชพลังงานจากธรรมชาติ     จํานวน    2  ราย 
- การปลูกผักปลอดสารพิษ      จํานวน    2  ราย 
- อาหารสัตว        จํานวน    2  ราย 
- การเลี้ยงสัตวน้ํา  (กุงทะเล)      จํานวน    2  ราย 
- การตลาด การจัดจําหนาย        จํานวน    2  ราย 
- ระบบน้ํา        จํานวน    1  ราย 
- การเพาะเลีย้งกลวยไม      จํานวน    1  ราย 
- การทําแปลงหญาเลี้ยงสัตวแบบครบวงจร    จํานวน    1  ราย 
- หลักสูตรการสหกรณ        จํานวน    1  ราย 
- การปลูกพืชไรดิน       จํานวน    1  ราย 
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4. มีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ (ตอ) 
- การใชสมุนไพรในการไลหรือกําจัดแมลงโรคพืช  และรักษาโรคพืช จํานวน    1  ราย 
- การทําอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม     จํานวน    1  ราย  
- การปลูกมะมวงพันธุมหาชนก      จํานวน    1  ราย 
- คอมพิวเตอร        จํานวน    1  ราย 
- เทคโนโลยีการผลิตพืช      จํานวน    1  ราย 
- พันธุไมเศรษฐกิจ       จํานวน    1  ราย 
- เทคโนโลยีการเกษตร      จํานวน    1  ราย 
- การปลูกกาแฟ       จํานวน    1  ราย 
- การเกษตรเชิงธุรกิจ       จํานวน    1  ราย 
- การทําสวนปาลมน้ํามัน      จํานวน    1  ราย 
- การปองกันโรคไขหวัดนก      จํานวน    1  ราย 

5. มีความตองการความชวยเหลือหรือการสนับสนุน  ไดแก 
- เงินทุนและอุปกรณทางการเกษตร     จํานวน  33  ราย 
- หนังสือ เอกสาร วารสาร วีซีดีเกี่ยวกบัการเกษตร   จํานวน  33  ราย 
- พันธุสัตวที่ดีมคีุณภาพ  (โคเนื้อ โคลูกผสม ปลา)   จํานวน  10  ราย 
- การอบรมในหลักสูตรอื่นๆ       จํานวน    9  ราย 
- พันธุพืชและเมล็ดพันธุผัก      จํานวน    6  ราย 
- ขอมูลการเพาะเหด็ (เห็ดฟาง  เห็ดลม  เหด็นางฟา  เห็ดฟาง)  จํานวน    4  ราย 
- เทคโนโลยีใหม ๆ ทางการเกษตร     จํานวน    4  ราย 
- คําแนะนํา/ความรูในการทําการเกษตร     จํานวน    3  ราย 
- ตลาดรับซื้อสินคาเกษตร/ขอมูลในเรื่องราคาผลผลิต   จํานวน    3  ราย 
- ขอมูลการผลิตปลาน้ําจืด      จํานวน    2  ราย 
- ขอมูลการทําการเกษตรแบบผสมผสาน    จํานวน    2  ราย 
- การทําอาหารสัตว  ปลา  หมู  ไก      จํานวน    2  ราย 
- การศึกษาดูงาน       จํานวน    2  ราย 
- แหลงศึกษาฝกอบรม       จํานวน    2  ราย 
- สมุนไพรที่ใชในการกําจัดแมลงและโรคพืช    จํานวน    2  ราย 
- ขอมูลเร่ืองปุยอินทรีย       จํานวน    2  ราย 
- ขอมูลพันธุไม  พันธุพืชใหม ๆ      จํานวน    1  ราย 
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5. มีความตองการความชวยเหลือหรือการสนับสนุน (ตอ) 
- ขอมูลการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อจําหนาย    จํานวน    1  ราย  
- ขอมูลการขยายพันธุพืชเชิงธรุกิจ  เชน  การขยายพนัธุมะมวง  จํานวน    1  ราย 
- ขอมูลการตัดแตงกิ่งไมผล      จํานวน    1  ราย 
- ขอมูลการใชสารเคมีและสารชีวภาพ  (หนอไมฝร่ัง)   จํานวน    1  ราย 
- ขอมูลการใชยากาํจัดศัตรูพืช      จํานวน    1  ราย 
- ขอมูลการเลี้ยงปลาสวยงาม      จํานวน    1  ราย 
- คําแนะนําการปองกันโรคไขหวัดนก     จํานวน    1  ราย 
- การอบรมการเลี้ยงปลาในบอปูน     จํานวน    1  ราย 
- ความรูจากคนเคยทําสําเร็จมา      จํานวน    1  ราย 
- การอบรมโดยไมเสียคาใชจาย      จํานวน    1  ราย 
- แหลงงาน          จํานวน    1  ราย 
- ทุนการศึกษา       จํานวน    1  ราย 
- ที่ดิน        จํานวน    1  ราย 
- การสนับสนุนดานการตลาด      จํานวน    1  ราย 
- การจัดการการดําเนินธุรกิจ      จํานวน    1  ราย 
- การพบเพื่อนรวมรุน       จํานวน    1  ราย 
- ที่อยูสมาชิกคนอื่น ๆ        จํานวน    1  ราย 
- เบอรโทรศัพทติดตออาจารยผูจัดทําโครงการ    จํานวน    1  ราย 
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4. ปญหาและอุปสรรค  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินทุน จํานวน 115 คน คิดเปน 
รอยละ 33.1 โดยมีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) รองลงมามีปญหาและอุปสรรค
ในเรื่องราคาของผลผลิต จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 29.5 โดยมีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับ 
ปานกลางคอนขางมาก (คาเฉลี่ย = 3.43) สวนเรื่องที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาและอุปสรรค
อยูในระดับนอย คือ เร่ืองสภาพดิน เร่ืองสภาพอากาศ และเรื่องแรงงาน (รายละเอียดตามตารางที่ 11 
และตารางที่ 12)  

ตารางที่ 11  แสดงจํานวนและรอยละของปญหาหรืออุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

มี ปญหาหรืออุปสรรค ไมมี 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง  มาก มากท่ีสุด 

เร่ืองความรูในการประกอบอาชีพ 44 
12.6% 

13 
3.7% 

66 
19.0% 

171 
49.1% 

42 
12.1% 

12 
3.4% 

เร่ืองเครื่องมือที่ใชในการประกอบอาชีพ 53 
15.2% 

24 
6.9% 

54 
15.5% 

105 
30.2% 

76 
21.8% 

36 
10.3% 

เร่ืองจํานวนทีด่ินในการประกอบอาชีพ 75 
21.7% 

22 
6.4% 

48 
13.9% 

84 
24.3% 

59 
17.1% 

58 
16.8% 

เร่ืองสภาพดิน 75 
21.6% 

22 
6.3% 

52 
15.0% 

100 
28.8% 

67 
19.3% 

31 
8.9% 

เร่ืองสภาพอากาศ 76 
22.0% 

24 
7.0% 

54 
15.7% 

103 
29.9% 

57 
16.5% 

31 
9.0% 

เร่ืองแหลงน้ํา 82 
23.6% 

26 
7.5% 

50 
14.4% 

67 
19.3% 

61 
17.6% 

61 
17.6% 

เร่ืองแรงงาน 70 
20.0% 

20 
5.7% 

65 
18.6% 

103 
29.4% 

51 
14.6% 

41 
11.7% 

เร่ืองเงินทุน 26 
7.5% 

10 
2.9% 

23 
6.6% 

67 
19.3% 

106 
30.5% 

115 
33.1% 

เร่ืองโรคพืชหรือโรคสัตว 44 
12.8% 

27 
7.9% 

51 
14.9% 

122 
35.6% 

69 
20.1% 

30 
8.7% 

เร่ืองพันธุพืชหรือพันธุสัตว 52 
15.0% 

13 
3.8% 

46 
13.3% 

108 
31.2% 

87 
25.1% 

40 
11.6% 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 

มี ปญหาหรืออุปสรรค ไมมี 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง  มาก มากท่ีสุด 

เร่ืองปริมาณผลผลิตที่ได 37 
10.8% 

13 
3.8% 

36 
10.5% 

126 
36.7% 

92 
26.8% 

39 
11.4% 

เร่ืองราคาของผลผลิต 30 
8.7% 

12 
3.5% 

22 
6.4% 

89 
25.7% 

102 
29.5% 

91 
26.3% 

เร่ืองแหลงในการจําหนายผลผลิต 55 
16.0% 

18 
5.2% 

46 
13.4% 

100 
29.1% 

65 
18.9% 

60 
17.4% 

 
ตารางที่ 12  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาหรอือุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม   

ปญหาหรืออุปสรรค คาเฉล่ีย S.D. 
เร่ืองความรูในการประกอบอาชีพ 2.55 1.24 

เร่ืองเครื่องมือที่ใชในการประกอบอาชีพ 2.68 1.53 

เร่ืองจํานวนทีด่ินในการประกอบอาชีพ 2.59 1.74 

เร่ืองสภาพดิน 2.45 1.61 

เร่ืองสภาพอากาศ 2.39 1.61 

เร่ืองแหลงน้ํา 2.52 1.80 

เร่ืองแรงงาน 2.48 1.60 

เร่ืองเงินทุน 3.62 1.45 

เร่ืองโรคพืชหรือโรคสัตว 2.69 1.44 

เร่ืองพันธุพืชหรือพันธุสัตว 2.82 1.52 

เร่ืองปริมาณผลผลิตที่ได 2.99 1.40 

เร่ืองราคาของผลผลิต 3.43 1.46 

เร่ืองแหลงในการจําหนายผลผลิต 2.82 1.63 
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 5. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร   

 จากการศึกษาเชิงสํารวจ  มีขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม 
มีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เรียงตามลําดับ
จากมากไปนอย ดังนี้  

- มีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง      จํานวน  53  ราย 
- เปนโครงการที่ดีมากสรางอาชีพใหแกชาวบาน    จํานวน  33  ราย 
- ดีใจที่มีการติดตามหรือสํารวจแบบนี ้     จํานวน  13  ราย 
- มีการประชาสัมพันธใหทราบเมื่อมีการจัดโครงการ   จํานวน  10  ราย 
- มีการใหแนะนําการทําอาชพีเกษตรกรรมอยูตลอดเวลา   จํานวน    8  ราย 
- มีการติดตามและประเมินผลวาเมื่ออบรมแลวมีปญหาหรอืไม  จํานวน    7  ราย 
- มีการจัดทําเอกสาร วารสาร หนังสือ วีดิทศันแจกแกเกษตรกร     จํานวน    7  ราย 
- อยากพบปะเพือ่นรวมรุนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน   จํานวน    7  ราย 
- อยากใหเปนสือ่กลางของเพื่อนที่เคยมาอบรม    จํานวน    5  ราย 
- การตั้งเปนเครอืขายหรือชมรมเพื่อใหมกีารกระจายผลิตภณัฑไดมากขึ้น จํานวน    4  ราย 
- เปดโอกาสใหนักเรียนและประชาชนอื่นเขารับการอบรมดวย  จํานวน    4  ราย 
- มีการฝกปฏิบัติ ดูงานและออกพื้นที่ใหมากขึ้น    จํานวน    3  ราย 
- มีการอบรมสัญจรไปตามจังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวดั   จํานวน    3  ราย 
- มีการตอยอดผลงาน       จํานวน    2  ราย 
- มีการอบรมหลักสูตรหรือเทคโนโลยีใหม ๆ     จํานวน    2  ราย 
- มีการอบรมหลักสูตรแบบเขมขน     จํานวน    1  ราย 
- มีการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบเมื่อมีวิทยาการใหม ๆ  จํานวน    1  ราย 
- มีศูนยบริการใหคําปรึกษา (call center)    จํานวน    1  ราย 
- มีการจดัหางานหรือเสนอแนะแหลงงานใหกับผูที่เขารับการอบรม จํานวน    1  ราย 
- มีการสงเสริมทางการตลาดควบคูการอบรม    จํานวน    1  ราย 
- อยากใหสงเจาหนาที่เขามาอบรมและฝกอาชีพในหมูบาน  จํานวน    1  ราย 
- อยากใหโครงการนี้เปนแหลงขอมูลสําคัญในการเปนที่ปรึกษา  จํานวน    1  ราย 
- อยากใหโครงการขยายเขาไปในหนวยทหารหรือในโรงเรียน  จํานวน    1  ราย 
- อยากใหเนนการรวมตัวของเกษตรกรใหมคีวามรูทันกับพอคา  จาํนวน    1  ราย 
- ความรูที่ไดรับจากการเขาอบรมบางเรื่องยังไมสามารถนําไปใชได จํานวน    1  ราย 
- ไมสามารถหาซื้ออุปกรณหรือวัสดุตาง ๆ ตามที่อบรมได  จํานวน    1  ราย 
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- สถานที่ฝกอบรมอยูไกลไมมเีงินคาเดินทาง     จํานวน    1  ราย 
- ไมควรมีการเสียคาใชจายในการฝกอบรม    จํานวน    1  ราย 
- ไมควรจํากดัอายุในการเขารับการอบรม    จํานวน    1  ราย 
- ระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป     จํานวน    1  ราย 
- ระยะเวลาในการอบรมมากเกินไป     จํานวน    1  ราย 
- ควรจัดฝกอบรมในวนัเสาร – อาทิตย     จํานวน    1  ราย 

นอกจากนั้นจากการศึกษาภาคสนาม มีขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการ
โรงเรียนบุตรเกษตรกร ไดแก ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูบริหาร คณะดําเนินงาน และวิทยากร
ที่มาชวยสอน มีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร มีขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม ตองตรงเปาหมาย ตองดูวาที่บานเขาทําอาชีพอะไร ใหเขาเห็น
หลักสูตรแลวมาอบรมทําเปนอาชีพใหเกงเพียงอยางเดียวก็พอ หรือคัดเลือกยุวเกษตรกรแบบที่ 
กรมสงเสริมวิชาการเกษตรทํา ซ่ึงตองไมลืมเจตนาเดิม คือ เยาวชนที่เปน “บุตรเกษตรกร” รวมทั้ง 
ไมจําเปนตองเนนจํานวนปริมาณคนที่เขาอบรม  

2. การอบรม ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรบางคนมีความคิดเห็นวาระยะเวลาในการอบรม 
ตองสั้นใชเวลานอยที่สุด โดยใหเฉพาะหลักการสําคัญสวนปลีกยอยใหไปศึกษาเอง ในขณะที่บางคนคิด
วา ตองใชระยะเวลานาน ๆ และมีความคิดเห็นตรงกันวาการศึกษาดูงานในสถานที่จริงมาก ๆ นาจะ
ดีกวาการนั่งอบรมในหอง รวมทั้งการเชิญศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในอาชีพมาเปนวิทยากร 
นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นวาตองใหผูเขารับการอบรมไปแลวสามารถติดตอกลับมาได เชน โทรศัพท 
อีเมลย ในขณะที่วิทยากรที่ชวยสอนมีความคิดเห็นวา การอบรมใหประสบความสําเร็จในอาชีพ  
อาจตองอบรมเปนครั้งที่ 2 แบบเขมขน หรือสงเสริมเปนราย ๆ ทั้งคําแนะนํา วิชาการ เงินทุน จนประสบ
ความสําเร็จเปนตัวอยาง ซ่ึงนาจะใชงบประมาณนอยกวา ในขณะเดียวกันตองมีดัชนีวัดไดวาประสบ
ความสําเร็จหรือไม อยางไร  

3. การทําหลักสูตรตนแบบ โดยการสํารวจครอบครัวเกษตรกรยากจนในบริเวณรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดทําหลักสูตรตนแบบครอบครัวเกษตรกรในการดํารงชีวิตแบบ
พอเพียง ซ่ึงหลักสูตรจะเริ่มตั้งแตการจัดสรรที่ดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม การปลูกขาว การปลูกผัก 
การเลี้ยงปลา การทําบัญชีรายรับรายจาย รวมทั้งการจัดหาตลาดขายตรงในเขตกําแพงแสน ทําจนกวา
เกษตรกรประสบความสําเร็จในอาชีพ 
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4.ประเด็น อ่ืน ๆ  
 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) นอกสถานที่ ไดแก องคการบริหารงานสวน

ตําบล (อบต.) บานของเกษตรกร โดยการรวมกลุมคนที่มีปญหาคลาย ๆ กัน เชน ปญหาเรื่องอาชีพ ใช
วิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตตองระวังการซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น ๆ 
เชน กรมสงเสริมการเกษตร  

 4.2 การเผยแพรโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรใหคนทั่วไปไดรูจักและเล็งเห็นวาการเขามา
ฝกอบรมในโครงการนี้แลวทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพไดจริง เชน การนําศิษยเกาโรงเรียนบุตร
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพออกรายการ “คนคนคน” ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 หรือการ
เขียนบทความลงหนังสือพิมพ ซ่ึงจะไดเปนการเผยแพรทั้งกองทุนและมหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ 3  รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 
 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูวิจัยไดใชขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสํารวจ และการศึกษาภาคสนาม นํามาสังเคราะหและสรางขอสรุป
รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร หลังจากนั้นดําเนินการจัดประชุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ ผูนําชุมชน 
ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร และคณะผูวิจัย สุดทาย
คณะผูวิจัยจึงไดสรางขอสรุปรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 3 รูปแบบ  
ตามหลักการจัดการศึกษาทั่วไป คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัย พรอมทั้งนําเสนอขอพิจารณาตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

รูปแบบที่ 1 การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรรวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ซ่ึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยใหวิทยากรไป
ชวยสอนที่โรงเรียนในวิชางานเกษตร 

กลุมเปาหมาย : นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

รูปแบบที่ 2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูที่มีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขารวมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยใชวิธีการฝกอบรม 2 แบบ 
สถานที่ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  หรือในชุมชน/หมูบานของเกษตรกร หรือในพื้นที่
ของศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร คือ 

 1. การฝกอบรมระยะสั้น (1 – 2 วัน)  
กลุมเปาหมาย : ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถ

ละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทางการเกษตรอยูบาง 

 2. การฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร)  
กลุมเปาหมาย : บุตรเกษตรกรซึ่งเปนเยาวชนที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงมีใจรักใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถเขาฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร  
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รูปแบบที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูเขารวมโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร ซ่ึงมีความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองที่บานเปน
รายบุคคล สวนโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพร
ความรูไปให อาทิ การจัดทําเอกสาร วีดีโอ วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร การตอบคําถามหรือปญหา  รวมทั้ง
การไปนิเทศผูเขารวมโครงการเปนครั้งคราว 

กลุมเปาหมาย : ศิษยเกาโรงเรียนบุตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถละทิ้ง
งานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทางการเกษตรอยูบาง 

 
รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรทั้ง 3 รูปแบบที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นนี้  

จากการประชุมรวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ ผูนําชุมชน ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
ผูดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร และคณะผูวิจัย หากจะดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรใน 3 รูปแบบ มีขอพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

ขอพิจารณาเรื่องสถานที่ท่ีใชในการฝกอบรม 
1. สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ขอดี  - วิทยากรที่เปนอาจารยมีความสะดวกในการมาชวยสอน 
 - สามารถทําการอบรมไดจํานวนมาก 
 - มีอุปกรณบางอยางพรอม เชน การผสมเทียม  
 - มีเวลาการปฏิบัติในแตละวันที่แนนอนชัดเจน 
ขอเสีย - ผูเขารับการอบรมไมสะดวกตองเดินทางไกลและทิ้งงานเกษตรกรรมที่บาน 
 - สถานที่ฝกปฏิบัติอาจไมตรงกับสภาพความเปนจริง 
 - ตองใชงบประมาณมากทั้งคาวัสดุ อาหาร และที่พัก 

 2. สถานที่ภายในชุมชน หมูบาน หรือในพื้นที่ของศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
ขอดี  - ผูเขารับการอบรมสะดวกไมตองเดินทางไกลและทิ้งงานเกษตรกรรมที่บาน 
 - สามารถปฏิบัติไดในพื้นที่จริงและเกิดผลทันที 
 - ประหยัดงบประมาณในบางสวนไดโดยการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - การฝกอบรมที่บานของเกษตรกรในระยะยาวจะไดแรงงานมาชวย พรอมเงินรายได 
ขอเสีย - วิทยากรไมสะดวกและตองเดินทางไกล 
 - ทําการอบรมไดจํานวนนอย 
 - สามารถทําไดบางหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรที่ตองใชอุปกรณ เชน การผสมเทียม 
 - ผูเขารับการอบรมอาจอยูไมครบทั้งวัน เพราะกลับไปทําภาระอื่นที่บานงาย 
 - หากฝกอบรมในระยะยาวจะทําใหเปนภาระของผูสอน 
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ขอพิจารณาเรื่องหลักสูตรการฝกอบรม 
1. หลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นมีขอดีในเรื่องการประหยัดคาใชจาย แตในขณะที่หลักสูตร

การฝกอบรมระยะยาวมีคาใชจายสูง 
2. หลักสูตรการฝกอบรมระยะยาวมีขอดีสามารถนําความรูไปเทียบโอนกับการศึกษาในระบบ

โรงเรียนได แตมีขอเสียเร่ืองหาผูเขารับการฝกอบรมยาก เนื่องจากเยาวชนไมสนใจที่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงตองไดคนที่มีใจรักจริง ๆ  

ขอพิจารณาเรื่องวิทยากร 
 1. วิทยากรที่ใชในการฝกอบรมอาจใชศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จมา
ชวยเปนวิทยากรได โดยรวมมือกับทางโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรหรือมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจัด
อบรมหลักสูตรการเปนวิทยากรเพิ่มเติมใหกอน แตตองพึงระวังเนื่องจากผูเขารับการอบรมมักจะไม
เชื่อถือชาวบานดวยกัน  
 2. วิทยากรที่เปนบุคคลภายนอกหรือปราชญชาวบานตองรับเปนภาระในการมาฝกอบรม 

ขอพิจารณาเรื่องรูปแบบการดําเนินงาน 
1. รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากมีเอกสารอยูแลว 

ประหยัดเวลาและคาใชจาย รวมทั้งความสะดวกของเกษตรกร แตขั้นตอนการไปนิเทศอาจยุงยากและทํา
ไดไมทั่วถึง ในขณะเดียวกันขอจํากัดสําหรับผูที่ไมรูหนังสือหรืออานหนังสือไมออก 

2. การดําเนินงานหากทําหลายรูปแบบจะเปนภาระของโรงเรียนบุตรเกษตรกร เนื่องจาก
บุคลากรมีจํานวนจํากัด 

 ขอพิจารณาอืน่ ๆ 
 1. ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จหรือไม อาจตองพิจารณา
ปรับเปลี่ยนเรื่องกลุมเปาหมาย เวลา สถานที่ หรือหลักสูตร 
 2. การทําหลักสูตรตองเปนไปตามความตองการของสังคมหรือเกษตรกรในเวลานั้น เชน  
การปลูกพืชที่มีศักยภาพในการแขงขันและเปนจุดแข็งของพื้นที่ อาทิ กลวยไม ซ่ึงตลาดจะเปนโจทย
สําคัญวาจะทําหลักสูตรอะไร 
 3. ผูเขารับการอบรมตองเปนเกษตรกรที่มใีจรักและมีความสนใจในการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมจริง ๆ



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตร
หลานเกษตรกร ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรูเหลานั้นไปชวยเหลือ
พอแมและใชในการประกอบอาชีพ โดยใชเงินที่เปนดอกผลจากกองทุน “ระเบียบ คุณะเกษม เพื่อบุตร
เกษตรกร” มาใชจายในการฝกอบรม ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงป พ.ศ.2549 ไดจัดการฝกอบรม
วิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรไปแลวทั้งหมด 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,986 คน 
ใชงบประมาณรวมทั้งหมด จํานวน 4,575,629 บาท และหลักสูตรที่ไดจัดการฝกอบรมมี 23 หลักสูตร  
ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การดําเนินโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา พบปญหา อาทิ 
- ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุตรเกษตรกรไมคอยสนใจอาชีพนี้ ทําใหหาผูเขารับการฝกอบรมยาก 
- การจัดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก 
- การทํางานยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยและทุกคนมีหนาที่หลักตองทําอยูแลว 
- วิธีการดําเนินงานใชวิธีการฝกอบรมเปนวิธีหลักซึ่งเปนวิธีการที่สะดวก งาย และมีความถนัด  

1. การเลี้ยงสุกร    
2. การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
3. การเลี้ยงโคขุน  
4. การเลี้ยงโคนม  
5. การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 
6. การเลี้ยงปลาน้ําจืด  
7. การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
8. การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจดื 
9. การผลิตลูกปลา สุกร และไก 
10. การปลูกออย  
11. การปลูกหนอไมฝร่ัง 
12. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 

13. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14. การสรางสวนไมผล 
15. การทําสวนมะมวง 
16. การจัดการสวนมะมวง 
17. การขยายพันธุมะมวง 
18. การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดบั) 
19. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
20. การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
21. ฝกปฏิบัติงานการเพาะเหด็ฟางแบบครบวงจร 
22. เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
23. เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
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2.  การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  โดยการสง
แบบสอบถามตามรายชื่อและที่อยูที่สามารถติดตอ มีจํานวน 1,235 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งสิ้น 485 คน รอยละ 39.3 แบงเปนเพศชาย 275 คน รอยละ 75.5 และเพศหญิง จํานวน 89 คน รอยละ 
24.5 สวนใหญมีการศึกษาระหวางชั้น  ม.1 – ม.6 หรือ ปวช. จํานวน 131 คน รอยละ 36.1 และแตงงาน
แลว จํานวน 204 คน รอยละ 56.8 โดยอายุเฉลี่ย  33.3 ป  

 2. สภาพทางสังคมและสภาพชีวิตความเปนอยู  

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน ซ่ึง
อยูในวัยทํางานเฉลี่ย 3 คน มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัวเฉลี่ย 22.09 ไร           
มีรายไดเฉพาะตนเองประมาณ  10,300.48 บาทตอเดือน มีรายไดรวมภายในครอบครัวประมาณ  
22,743.61 บาทตอเดือน สวนใหญมีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ จํานวน 225 คน รอยละ 62.0            
มีหนี้สินเฉลี่ย  273,721.42 บาทตอคน  โดยแหลงหนี้สินมากที่สุด 5 อันดับแรก  ไดแก 

1) ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ (ธกส.)      
2) กองทุนกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.)     
3) ธนาคารพาณิชย (ออมสิน, กรุงไทย, ธนชาติ, ไทยธนาคาร)  
4) กองทุนหมูบาน (กทบ.)      
5) สหกรณออมทรัพยตาง ๆ       

นอกจากนั้น ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรสวนใหญมีรายไดหลัก คือ การรับจาง การทํานา
และการทําไร ตามลําดับ และสวนใหญมีรายไดรองมาจากการรับจาง การเลี้ยงสัตว การทํานา และการ
ทําไร ตามลําดับ 

 3. การนําความรูไปใช  

สวนใหญศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรนําความรูไปใชไดบาง จํานวน 205 คน รอยละ 57.3  
และสาเหตุที่ไมไดนําความรูไปใช เพราะไมตรงกับอาชีพที่ทําในปจจุบัน ขาดแหลงเงินทุน ขาดการ
สนับสนุนเรื่องการตลาด และสถานที่ไมเอื้ออํานวยหรือไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง นอกจากนั้นยังเคย
ไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงอื่น อาทิ ส่ือตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคยเผยแพรความรูไปใหผูอ่ืน จํานวน 265 คน รอยละ 74.0 อาทิ เพื่อนบาน 
เพื่อนเกษตรกร เพื่อนรวมงาน ครอบครัว ญาติพี่นอง ชุมชน นักเรียน/นักศึกษา มีความตองการอบรมใน
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หลักสูตรอื่น ๆ อาทิ การเลี้ยงโคขุน โคนม โคเนื้อ การผสมพันธุ การผสมเทียม การเพาะเห็ดฟาง เห็ด
นางฟา การทําเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม การผสมพันธุปลา การเลี้ยงสุกร 
การจัดการฟารมสุกร สวนใหญตองการความชวยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องเงินทุน อุปกรณทาง
การเกษตร หนังสือ เอกสาร วารสาร วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร พันธุสัตวที่ดีมีคุณภาพ พันธุพืชและเมล็ด
พันธุผัก สวนใหญมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปานกลาง จํานวน 242 คน รอยละ 
68.2 มีผูที่ตอบวาประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพมาก จําวน 34 คน รอยละ 9.6 และมีผูที่ตอบวา
ไมประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ จํานวน 79 คนรอยละ 22.3 โดยสวนใหญยังมีความตั้งใจหรือ
ความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป จํานวน 258 คน รอยละ 72.3 ในขณะที่มีผูที่ตอบยัง
ไมแนใจวาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป จํานวน 86 คน รอยละ 24.1 และตอบวาจะไมประกอบ
อาชีพ จํานวน 13 รอยละ 3.6 

4. ปญหาและอุปสรรค 

ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรสวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินทุน รองลงมา คือ
เร่ืองราคาของผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได พันธุพืชหรือพันธุสัตว และเรื่องแหลงในการจําหนายผลผลิต 
ตามลําดับ 

 5. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร อาทิ 

1) มีการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง 
2) เปนโครงการที่ดีมากสรางอาชีพใหแกชาวบาน 
3) ดีใจที่มกีารติดตามหรือสํารวจแบบนี ้
4) มีการประชาสัมพันธใหทราบเมื่อมีการจัดโครงการ 
5) มีการใหแนะนําการทําอาชีพเกษตรกรรมอยูตลอดเวลา 
6) มีการติดตามและประเมนิผลวาเมื่ออบรมแลวมีปญหาหรือไม 
7) มีการจัดทําเอกสาร วารสาร หนังสือ วีดทิัศนแจกแกเกษตรกร     
8) อยากพบปะเพื่อนรวมรุนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกนั 
9) อยากใหเปนสื่อกลางของเพื่อนที่เคยมาอบรม 
10) การตั้งเปนเครือขายหรือชมรมเพื่อใหมีการกระจายผลิตภัณฑไดมากขึ้น 
11) เปดโอกาสใหนักเรยีนและประชาชนอื่นเขารับการอบรมดวย 
12) มีการฝกปฏิบัติ ดูงานและออกพื้นทีใ่หมากขึ้น 
13) มีการอบรมสัญจรไปตามจังหวดัตาง ๆ ทุกจังหวัด 
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3.  รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มี 3 รูปแบบ ตามหลักการจัดการศึกษา
ทั่วไป คือ  

1. รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร
รวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ซ่ึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยใหวิทยากรไปชวยสอนที่
โรงเรียนในวิชางานเกษตร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

2. รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูที่มีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขารวมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยใชวิธีการฝกอบรม 2 แบบ 
สถานที่ ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน หรือในชุมชน/หมูบานของเกษตรกร หรือในพื้นที่
ของศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร คือ 

 2.1 การฝกอบรมระยะสั้น (1 – 2 วัน) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรู
ทางการเกษตรอยูบาง 

 2.2 การฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร) โดยมีกลุมเปาหมาย  คือ บุตรเกษตรกร
ซ่ึงเปนเยาวชนที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งศิษยเกาโรงเรียน
บุตรเกษตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงมีใจรักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถ
เขาฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร  

3. รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูเขารวมโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร ซ่ึงมีความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองที่บานเปน
รายบุคคล สวนโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพร
ความรูไปให อาทิ การจัดทําเอกสาร วีดีโอ วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร การตอบคําถามหรือปญหา  รวมทั้ง
การไปนิเทศผูเขารวมโครงการเปนครั้งคราว โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรกร เกษตรกร 
หรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทาง
การเกษตรอยูบาง 
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ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดังนี้ 

1. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม ตองคัดเลือกผูที่มีความสนใจและมีใจรักที่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจริง ๆ โดยไมจําเปนตองเนนจํานวนปริมาณคนที่เขาอบรม และควรเปลี่ยนเกณฑอายุเปน
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ซ่ึงสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พอดี  

 2. การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมตองเปนไปตามความตองการของสังคมและเกษตรกร ซ่ึง
อาจทํา “หลักสูตรตนแบบ” โดยการสํารวจครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในบริเวณรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวทําหลักสูตรสําหรับครอบครัวเกษตรกรในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
หลักสูตรจะเริ่มตั้งแตการจัดสรรที่ดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม การปลูกขาว การปลูกผัก การเลี้ยงปลา 
การทําบัญชีรายรับรายจาย รวมไปถึงการจัดหาตลาดในเขตกําแพงแสน เพื่อใหเกษตรกรขายผลผลิตได
โดยตรง 

3. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร อาจตองพิจารณาปรับเปลี่ยนในเรื่องของ
กลุมเปาหมาย เวลา สถานที่ หรือหลักสูตรใหเหมาะสม ซ่ึงหากใชวิธีการฝกอบรมเมื่อทําการฝกอบรม
จบแลว ตองมีระบบที่ปรึกษาใหสามารถติดตอกลับได เชน โทรศัพท จดหมาย การจัดทําเอกสาร
เพิ่มเติม และตองมีการอบรมเปนครั้งที่ 2 หรือ คร้ังที่ 3 แบบเขมขน จนประสบความสําเร็จในอาชีพเปน
ตัวอยาง  

 4. การสรางเครือขายระหวางโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรกับศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ 
รวมทั้งการทําความรวมมือกับทองถ่ิน เชน องคการบริหารงานสวนตําบล (อบต.) สถาบันการศึกษาทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะทําใหการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรมี
มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ทั้งในแงของวิทยากรสนับสนุนการฝกอบรม สถานที่ในการเรียนรู หรือแหลง
เงินทุน 

5. หากไมติดขัดเรื่องงบประมาณควรจัดหาบุคลากรประจําโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
เพื่อใหการดําเนินงานสามารถพัฒนาไปอยางตอเนื่องและเปนระบบมากยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถาม 
เรียน  ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดทําการวิจัย 
เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  
โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่
ผานมา  คณะผูวิจัยขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับ  
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาพับใสซองตามที่ใหมานี้  และสงกลับมายังสํานักสงเสริมและฝกอบรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140   ภายในวันที่ 

15 ก.ย.2549   ขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 คณะผูวิจัย 
 ดร.สุมิตร  สุวรรณ ผศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย 
 ผศ.สันติ  ศรีสวนแตง อาจารยนริันดร  ยิ่งยวด 
  อาจารยเพิ่ม  สรุักษา 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน            หรือเติมคําในชองวาง 

1.เพศ 
1.ชาย 2.หญิง 

2.การศึกษา 

1.ป.6 หรือต่ํากวา 2.ม.1-6 หรือปวช. 3.ปวส.หรืออนปุริญญา 4.ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
3.สถานภาพ 
 1.โสด 2.แตงงาน  3.หมาย/หยา/แยกกันอยู 

4.อายุ ........................................ป 

5.มีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด .........................................คน 

6.มีสมาชิกในครอบครัวที่อยูในวัยทํางาน .................................คน 

7.มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัว 
 1.ไมมี 2.มี ประมาณ...........................................ไร 

8.มีรายไดเฉพาะตนเอง   
 1.ไมมี 2.มี ประมาณ...........................................บาท 

9.มีรายไดรวมภายในครอบครัว  
 1.ไมมี 2.มี ประมาณ...........................................บาท 
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10.มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนเองหรือครอบครัวหรือไม 
 1.ไมเพียงพอ 2.เพียงพอแตไมเหลือเก็บ 3.เพียงพอมีเหลือเก็บออม 

11.ทานหรือครอบครัวมีหนี้สินหรือไม 
 1.ไมมี 2.มี ประมาณ.........................................บาท จากที่ใด............................................... 

12.ทานหรือครอบครัวมีรายไดหลักมาจากการประกอบอาชีพใดมากที่สุด  (ตอบเพียง 1 ขอ) 
1.ทํานา  
2.ทําไร  
3.ทําสวนผลไม  
4.ทําสวนผัก  
5.ทําการเกษตรผสมผสาน   
6.ไมดอกไมประดับ  

13.ทานหรือครอบครัวมีรายไดรองมาจากการประกอบอาชีพใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.ทํานา  
2.ทําไร  
3.ทําสวนผลไม  
4.ทําสวนผัก  
5.ทําการเกษตรผสมผสาน   
6.ไมดอกไมประดับ 

14.ทานเคยเขารับการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรในหลักสูตรใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.การเลี้ยงสุกร  
2.การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
3.การเลี้ยงโคขุน  
4.การเลี้ยงโคนม  
5.การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 
6.การเลี้ยงปลาน้ําจืด  
7.การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
8.การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
9.การผลิตลูกปลา สุกร และไก 
10.การปลูกออย  
11.การปลูกหนอไมฝรั่ง 
12.การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 

 13.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
 14.การสรางสวนไมผล 
 15.การทําสวนมะมวง 
 16.การจัดการสวนมะมวง 
 17.การขยายพันธุมะมวง 
 18.การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดับ) 
 19.การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
 20.การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
 21.ฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดฟางแบบครบวงจร 
 22.เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
 23.เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
 24.อื่นๆ ระบุ......................................................................... 

  7.เพาะเห็ด 
  8.เลี้ยงสัตว 
  9.เลี้ยงปลา 
 10.คาขาย 
 11.รับจาง 
 12.อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 

  7.เพาะเห็ด 
  8.เลี้ยงสัตว 
  9.เลี้ยงปลา 
 10.คาขาย 
 11.รับจาง 
 12.อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 
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15.ทานนําความรูจากการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรไปใชในการประกอบอาชีพไดหรือไม 
 1.ไมไดนําไปใช เพราะ........................................................................................................................... 
 2.นําไปใชไดบาง   
 3.นําไปใชไดมาก 

16.ทานเคยไดรับความรูเพ่ิมเติมจากแหลงอื่นหรือไม 
1.ไมเคย 2.เคย โปรดระบุ.......................................................................................... 

17.ทานเคยเผยแพรความรูไปสูบุคคลอื่นหรือไม 
1.ไมเคย  2.เคย โปรดระบุ........................................................................................... 

18.ทานมีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรอื่นหรือไม 
1.ไมตองการ  2.ตองการ โปรดระบุ................................................................................... 

19.ทานมีตองการความชวยเหลือจากโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรหรือไม 
1.ไมตองการ  2.ตองการ โปรดระบุ................................................................................... 

20.ทานคิดวาประสบผลสําเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม 
 1.ไมประสบผลสําเร็จ 2.ประสบผลสําเร็จปานกลาง 3.ประสบผลสําเร็จมาก 

21.ทานยังมีความตั้งใจหรือความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไปหรือไม 
 1.ไม 2.ยังไมแนใจ 3.ประกอบอาชีพตอไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาหรืออุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  

มี 
ปญหาหรืออุปสรรค 

ไมมี 
 

(0) 
นอยท่ีสุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง  
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

1.ทานมีปญหาเรือ่งความรูในการประกอบอาชพี       

2.ทานมีปญหาเรือ่งเครื่องมือที่ใชในการประกอบอาชีพ       

3.ทานมีปญหาเรือ่งจํานวนทีด่ินในการประกอบอาชพี       

4.ทานมีปญหาเรือ่งสภาพดนิ       

5.ทานมีปญหาเรือ่งสภาพอากาศ       

6.ทานมีปญหาเรือ่งแหลงน้ํา       

7.ทานมีปญหาเรือ่งแรงงาน       

8.ทานมีปญหาเรือ่งเงินทุน       

9.ทานมีปญหาเรือ่งโรคพืชหรือโรคสัตว       

10.ทานมปีญหาเรื่องพันธุพชืหรือพนัธุสัตว       

11.ทานมปีญหาเรื่องปริมาณผลผลิตที่ได       

12.ทานมปีญหาเรื่องราคาของผลผลติ       

13.ทานมปีญหาเรื่องแหลงในการจําหนายผลผลิต       

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรหรือไม 
1.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
2.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
3.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

หากทานยินดีใหคณะผูวิจัยเขาศึกษาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มเติม  กรุณาเขียนชื่อท่ีอยูและโทรศัพทขางลาง 

ชื่อที่อยู…………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณ. 



 71 

แบบสมัภาษณบุตรเกษตรกร 
 

1. สภาพทางสังคม  
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว/วัยทํางาน  

 - จํานวนที่ดนิในการประกอบอาชีพของตนเอง/ครอบครัว/เชา 
2. สภาพชีวิตความเปนอยู  

- รายไดเฉพาะตนเอง/ในครอบครัว เพียงพอตอการดํารงชีวิตหรือไม 
- มีหนี้สินหรือไม จากที่ใด 
- มีรายไดหลัก/รองมาจากการประกอบอาชีพใด 

3. การนําความรูไปใช  
- เคยเขารับการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรในหลักสูตรใด  นําความรูไปใชไดหรือไม 
- เคยไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงอื่นหรือไม 
- เคยเผยแพรความรูไปสูบุคคลอื่นหรือไม 
- มีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรอื่นหรือไม 
- มีตองการความชวยเหลือจากโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรหรือไม 

 - คิดวาประสบผลสําเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม 
 - มีความตั้งใจหรือความมุงมัน่ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไปหรือไม 
4. ปญหาและอุปสรรค  

- เร่ืองความรู/เครื่องมือ/จํานวนที่ดนิ/สภาพดิน/สภาพอากาศ/แหลงน้ํา/แรงงาน/เงินทุน/โรคพืช 
                 หรือโรคสัตว/ 

   พันธุพืชหรือพันธุสัตว/ปริมาณผลผลิตที่ได/ราคาของผลผลิต/แหลงในการจําหนายผลผลิต 
- ปญหาอื่น ๆ  

5. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
- ที่ผานมาเปนอยางไร 
- มีขอเสนอแนะใหทําอะไร นอกจากการฝกอบรม 
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แบบสมัภาษณอาจารยและคณะดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 

ประเด็นการสมัภาษณ 
1. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา 

- การดําเนนิงานที่ผานมาเปนอยางไร  
- มีปญหาหรืออุปสรรคอะไร เชน หลักสูตรการฝกอบรม ระยะเวลา งบประมาณ บุคลากร สถานที่ 

 - บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวหรือไม อยางไร 
 
2. รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรตอไป 

- รูปแบบที่โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรควรจะดําเนนิการคืออะไร (นอกจากการฝกอบรบ 
   ที่ผานมา) 
 



 

 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฝายสงเสริมและเผยแพรโทร. 3825-6  

ที ่    ศธ 0513.21101/                                          วันที่    8   ธันวาคม  2549  

เรื่อง    ขอเชิญประชุม  

เรียน    

 ดวยสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดรวมมือกับภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน  จดัทําโครงการศกึษาวจิยั  เร่ือง  “การพฒันารปูแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรยีนบตุรเกษตรกร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
โรงเรยีนบุตรเกษตรกร  ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนบตุรเกษตรกร   

 เพื่อใหการวิจยัเปนไปตามวัตถุประสงค  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน จึงขอเรียนเชิญ
ทานเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  
ในวนัองัคารท่ี 26 ธันวาคม  พ.ศ.2549 เวลา  10.00 - 12.00 น.  ณ หองหมากเหลือง ตึกพกัพร สวุรรณวาจก 
กสิกิจ สํานกัสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  นครปฐม  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมกนันี้   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเขารวมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 

    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 “การพัฒนารปูแบบการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนบตุรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

วันอังคารที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.2549  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
ณ  หองหมากเหลือง  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

……………………………………… 
1.  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตร
หลานเกษตรกร ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรูเหลานั้นไปชวยเหลือ
พอแมและใชในการประกอบอาชีพ โดยใชเงินที่เปนดอกผลจากกองทุน “ระเบียบ คุณะเกษม เพื่อบุตร
เกษตรกร” มาใชจายในการฝกอบรม ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงป พ.ศ.2549 ไดจัดการฝกอบรม
วิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรไปแลวทั้งหมด 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,986 คน 
ใชงบประมาณรวมทั้งหมด จํานวน 4,575,629 บาท และหลักสูตรที่ไดจัดการฝกอบรมมี 23 หลักสูตร  
ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การดําเนินโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา พบปญหา อาทิ 
- ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุตรเกษตรกรไมคอยสนใจอาชีพนี้ ทําใหหาผูเขารับการฝกอบรมยาก 
- การจัดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก 
- การทํางานยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยและทุกคนมีหนาที่หลักตองทําอยูแลว 
- วิธีการดําเนินงานใชวิธีการฝกอบรมเปนวิธีหลักซึ่งเปนวิธีการที่สะดวก งาย และมีความถนัด  

1. การเลี้ยงสุกร    
2. การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 
3. การเลี้ยงโคขุน  
4. การเลี้ยงโคนม  
5. การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 
6. การเลี้ยงปลาน้ําจืด  
7. การเพาะเลีย้งปลาน้ําจืด 
8. การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจดื 
9. การผลิตลูกปลา สุกร และไก 
10. การปลูกออย  
11. การปลูกหนอไมฝร่ัง 
12. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 

13. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
14. การสรางสวนไมผล 
15. การทําสวนมะมวง 
16. การจัดการสวนมะมวง 
17. การขยายพันธุมะมวง 
18. การขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ (ผักและไมดอกไมประดบั) 
19. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
20. การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 
21. ฝกปฏิบัติงานการเพาะเหด็ฟางแบบครบวงจร 
22. เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
23. เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
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2.  การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

• สงแบบสอบถามไปจํานวน 1,235 คน ไดรับกลับคืนมาทั้งสิ้น จํานวน 485 คน รอยละ 39.3  

• เพศชาย  รอยละ 75.5  เพศหญิง รอยละ 24.5  

• การศึกษา   - ป.6 หรือต่ํากวา  รอยละ 14.6 
 - ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.  รอยละ 36.1 
 - ปวส. หรืออนุปริญญา  รอยละ 23.4 
 - ปริญญาตรีหรือสูงกวา  รอยละ 25.9 

• แตงงานแลว  รอยละ 56.8  โสด  รอยละ 39.6  

• อายุเฉลี่ย  33.3 ป  

 2. สภาพทางสังคมและสภาพชีวิตความเปนอยู  

• มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน  อยูในวัยทํางานเฉลี่ย 3 คน 

• มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัวเฉลี่ย 22.09 ไร  

• มีรายไดเฉพาะตนเองประมาณ  10,300.48 บาทตอเดือน  

• มีรายไดรวมภายในครอบครัวประมาณ  22,743.61 บาทตอเดือน 

• มีรายได  - ไมเพียงพอ   รอยละ 17.9 
- เพียงพอแตไมเหลือเก็บ  รอยละ 62.0  
- เพียงพอมีเหลือเก็บออม รอยละ 20.1 

• มีหนี้สินเฉลี่ย  273,721.42 บาทตอคน  โดยแหลงหนี้สินมากที่สุด 5 อันดับแรก  ไดแก 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)     จํานวน  157  ราย 
- กองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)    จํานวน    66  ราย 
- ธนาคารพาณิชย (ออมสิน, กรุงไทย, ธนชาติ, ไทยธนาคาร) จํานวน    45  ราย 
- กองทุนหมูบาน (กทบ.)     จํานวน    39  ราย 
- สหกรณออมทรัพยตาง ๆ      จํานวน    31  ราย 

• มีรายไดหลัก คือ การรับจาง รอยละ 22.5 ทํานา รอยละ19.8  ทําไร รอยละ 13.7 

• มีรายไดรองมากจากการรับจาง การเลี้ยงสัตว ทํานา และทําไร   
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 3. การนําความรูไปใช  

• ไมไดนําความรูไปใช  รอยละ 21.2  สาเหตุ อาทิ 
- ไมตรงกับอาชพีที่ทําในปจจบุัน    จํานวน  32  ราย 
- ขาดแหลงเงินทุนและการสนับสนุนเรื่องการตลาด  จํานวน  14  ราย 
- สถานที่ไมเอื้ออํานวยหรือไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง จํานวน    7  ราย 

• นําความรูจากการอบรมไปใชไดบาง รอยละ 57.3 

• นําความรูจากการอบรมไปใชไดมาก รอยละ 21.5 

• ไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงอื่น รอยละ 62.3  อาทิ 
- ส่ือตาง ๆ  (หนังสือ, วารสาร, วิทย,ุ โทรทัศน, Internet) จํานวน  87  ราย 
- สถาบันการศึกษา     จํานวน  21  ราย 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี     จํานวน  17  ราย 
- เกษตรจังหวดั, อําเภอ, ตําบล    จํานวน  10  ราย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    จํานวน    7  ราย 

• การเผยแพรความรูไปใหผูอ่ืน รอยละ 74.0  อาทิ 
- เพื่อนบาน เพือ่นเกษตรกร เพื่อนรวมงาน   จํานวน  105  ราย 
- ครอบครัว (ญาติพี่นอง)     จํานวน     45  ราย 
- ชุมชน       จํานวน    16  ราย 
- นักเรียน/นักศกึษา     จํานวน    13  ราย 

• มีความตองการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ  รอยละ 79.0  อาทิ 
- การเลี้ยงโคขุน โคนม โคเนือ้ การผสมพันธุ การผสมเทียม  จํานวน  30  ราย 
- การเพาะเห็ด ฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคน    จํานวน  22  ราย 
- การทําเกษตรแบบผสมผสาน    จํานวน  17  ราย  
- การเลี้ยงปลาน้าํจืด ปลาสวยงาม การผสมพันธุปลา   จํานวน  17  ราย  
- การเลี้ยงสุกร การจัดการฟารมสุกร   จํานวน  11  ราย 

• ตองการความชวยเหลือหรือสนับสนุน รอยละ 76.5  อาทิ 
- เงินทุนและอุปกรณทางการเกษตร    จํานวน  33  ราย 
- หนังสอื เอกสาร วารสาร วีซีดีเกี่ยวกบัการเกษตร  จํานวน  33  ราย 
- พันธุสัตวที่ดีมคีุณภาพ  (โคเนื้อ โคลูกผสม ปลา)  จํานวน  10  ราย 
- การอบรมในหลักสูตรอื่นๆ     จํานวน    9  ราย 
- พันธุพืชและเมล็ดพันธุผัก    จํานวน    6  ราย 
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• ความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ไมประสบผลสําเร็จ  รอยละ 22.3 
- ประสบผลสําเร็จปานกลาง  รอยละ 68.2  
- ประสบผลสําเร็จมาก  รอยละ   9.6 

• ความตั้งใจหรอืความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป  
- ไมประกอบอาชีพ   รอยละ   3.6 
- ยังไมแนใจ    รอยละ 24.1 
- ประกอบอาชีพตอไป   รอยละ 72.3 

4. ปญหาและอุปสรรค  เรียงลําดับจากมากไปนอย 5 อันดับ ไดแก 

• เร่ืองเงินทุน    รอยละ 33.1 (อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.62)  

• เร่ืองราคาของผลผลิต   รอยละ 29.5 (อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก 
คาเฉลี่ย = 3.43)   

• เร่ืองปริมาณผลผลิตที่ได  รอยละ 36.7 (อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.99) 

• เร่ืองพันธุพืชหรือพันธุสัตว  รอยละ 31.2 (อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.82) 

• เร่ืองแหลงในการจําหนายผลผลิต รอยละ 29.1 (อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.82) 

 5. ขอเสนอแนะหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  อาทิ 
- มีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง      จํานวน  53  ราย 
- เปนโครงการที่ดีมากสรางอาชีพใหแกชาวบาน    จํานวน  33  ราย 
- ดีใจที่มีการติดตามหรือสํารวจแบบนี ้     จํานวน  13  ราย 
- มีการประชาสัมพันธใหทราบเมื่อมีการจัดโครงการ   จํานวน  10  ราย 
- มีการใหแนะนําการทําอาชพีเกษตรกรรมอยูตลอดเวลา   จํานวน    8  ราย 
- มีการติดตามและประเมินผลวาเมื่ออบรมแลวมีปญหาหรอืไม  จํานวน    7  ราย 
- มีการจัดทําเอกสาร วารสาร หนังสือ วีดิทศันแจกแกเกษตรกร     จํานวน    7  ราย 
- อยากพบปะเพือ่นรวมรุนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน   จํานวน    7  ราย 
- อยากใหเปนสือ่กลางของเพื่อนที่เคยมาอบรม    จํานวน    5  ราย 
- การตั้งเปนเครอืขายหรือชมรมเพื่อใหมกีารกระจายผลิตภณัฑไดมากขึ้น จํานวน    4  ราย 
- เปดโอกาสใหนักเรียนและประชาชนอื่นเขารับการอบรมดวย  จํานวน    4  ราย 
- มีการฝกปฏิบัติ ดูงานและออกพื้นที่ใหมากขึ้น    จํานวน    3  ราย 
- มีการอบรมสัญจรไปตามจังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวดั   จํานวน    3  ราย 
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3.  รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 การพัฒนารูปแบบการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ผูวจิัยไดใชขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสํารวจและการศึกษาภาคสนาม นํามาสังเคราะหและสรางขอสรุป
รูปแบบการดําเนินงานโครงการ    โรงเรียนบุตรเกษตรกรใหม โดยใช 2 รูปแบบตามหลักการจัด
การศึกษาทัว่ไป  คือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานตาม
รายละเอียดตอไปนี้  

รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน มวีิธีการดําเนนิงานโดยใหบุตรเกษตรกรที่มคีวามสนใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขารวมโครงการฝกอบรม ดังนี้ 
 1. การฝกอบรมระยะสั้น (1 – 2 วัน)  

กลุมเปาหมาย : ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร เกษตรกรหรือผูที่มีความสนใจ ซ่ึงไมสามารถ
ละทิ้งงานเกษตรกรรมที่บานได 

สถานที่ 1 : สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ขอดี : 
 ขอดอย : 

 สถานที่ 2 : ชุมชนหรือหมูบานของเกษตรกร 
 ขอดี : 
 ขอดอย : 

 2. การฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร)  

กลุมเปาหมาย : บุตรเกษตรกร เกษตรกรหรอืผูที่มีความสนใจ ซ่ึงมีใจรักในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและสามารถเขาฝกอบรมไดตลอด โดยเฉพาะเยาวชนที่เพิ่งจะสําเร็จการศกึษาภาคบังคับใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

สถานที่ 1  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการโดยโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรและ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ขอดี : 
 ขอดอย : 

 สถานที่ 2 : พื้นที่ของศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดําเนินการโดยศษิยเกาที่ประสบ
ความสาํเร็จในอาชีพและโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 ขอดี : 
 ขอดอย : 



 79 

รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูเขารวมโครงการที่มีความสนใจใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมศึกษาเรียนรูดวยตนเองทีบ่านเปนรายบคุคล สวนโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกรจะทาํหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพรความรูไปให  อาทิ  การจัดทําเอกสาร 
วีดีโอ วีซีดเีกี่ยวกับการเกษตร  การตอบ 
คําถามหรือปญหา  การไปนิเทศนผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย :  ศิษยเกาโรงเรียนบุตรกร เกษตรกรหรือผูที่มีความสนใจ  

สถานที่ :   พื้นที่เกษตรกรรมของผูเขารวมโครงการ 
 ขอดี : 
 ขอดอย : 
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รูปภาพการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
“การพัฒนารปูแบบการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนบตุรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

วันอังคารที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.2549  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
ณ  หองหมากเหลือง  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
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รูปภาพศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 

 
 

 
 

  

  

        การทําสวนมะมวง “ชาตรี กตัญุภาดา”                    การขยายพนัธุมะมวง “วิทยา   ลมสถิตย”
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การสรางสวนผลไม “วิทยา   ลมสถิตย” 

  
การปลูกพืชผกั “วิชาญ  รารอด” 

  
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน “สายรัชดา  นตุโร” 
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การปลูกขาวโพด 

  
การเลี้ยงกุง 

  
การเลี้ยงปลาและไก “สอ้ิง   ขุนทอง” 

 



 84 

 

  
การเลี้ยงโค  “สุภาวดี  ศรีแพงแสน” 

 
การปลูกออย  

 
การเลี้ยงปลา “ประยูร  สรอยสุข” 
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ทําเนียบศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 

ชื่อ     ท่ีอยู  
รุนที่ 1 
นางสาววันดี   ลอยสวัสดิ์  115 หมู 11  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวมาลี   ลอยสวัสดิ์  115 หมู 11  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายวัชระ   แกวชะอุม  56  หมู 11  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสวัสดิ์   ทองคํา   63  หมู 3  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายไพรรัช   ดอนแกวภู  47  หมู 3  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายชัยวัฒน   สัยทับมงคล  51/2  ตําบลลานตากฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายสุพจน   นาคเนื้อนิ่ม  22  หมู 2  ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายถาวร   บูสามสาย  14  หมู 2  ตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายวัลลบ   อยูโพชนา  85  หมู 4  ตําบลศรีมหาโพธิ์  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายกําพล  บูสามสาย  25  หมู 2  ตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120  
นางสาวอําไพ   อวมอาม   66  หมู 3  ตําบลถนนขาด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสวิท   ผาสุขกานนท  139  หมู 5  ตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายบุญชวย   จิตตรัตนสุข  29  หมู 3  ตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสุราษ   ยางสูง   128  หมู 1  ตําบลบานยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายชัยณรงค  ไขนาค  53  หมู 3  ตําบลถนนขาด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   73000 
นายชลอ   เรืองวิชา   30  หมู 8  ตําบลดอนตูม  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายสายันต  กิจเดช   39  หมู 8  ตําบลดอนตูม  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายศักดิ์ชัย   ช่ืนชมนอย  61  หมู 8  ตําบลดอนตูม  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นางสาวบุญมี   เยียนเพชร  15  หมู 1  ตําบลบานดอน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
นางสาวพะเยาว   สระทองแง็ด 20  หมู 1  ตําบลบานดอน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
นางสาวสมจิต   ปานเพชร  216  หมู 1  ตําบลบานดอน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   72160 
นางสาววัฒนา   แยกผิวผอง  316  หมู 1  ตําบลบานดอน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   72160 
นายศรีศักดิ์   ปรางสะออ  33/1  หมู 3  ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72220 
นายสมควร   ทองเชื้อ  36/1  หมู 4  ตําบลดอนมะเกลือ  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72220 
นายยงยุทธ   เพ็ชรปานกัน  13  หมู 6  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นายสุรินทร   ชูกาน  271  หมู 19  ตําบลทุงคอก อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายสมาน   ผิวเกลี้ยง  213  หมู 6  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายสมพิศ   วรรณดี  216 หมู 6  ตําบลศรีสําราญ  อําเภอสองพี่นอง  จงัหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นายเชียง   ศิราวุฒินานนท  61  หมู 14  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นายแสวง   ดวงแกว    172  หมู 5  ตําบลศรีสําราญ  อําเภอสองพี่นอง  จงัหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นางสาวผองศรี   จิตนิยม  86  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 
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นางสาวลําพา   สอนใจ  14/1  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   71140 
นายเกษม   เนียมทรัพย  83  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   71140 
นายจารึก   สรอยอากาศ  67  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   71140 
นายสุรเจตน   คุณพันธ  149  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   71140 
นางสาวประกาบ   สําเนียงล้ํา  114/1  หมู 2  ตําบลดอนเจดีย  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 
นายชัยพร   บางลานศิริกุล  45  หมู 1  ตําบลดอนทราย  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
 
รุนที่ 2 
นายชูเกียรติ   ชูศิลปกุล  121 หมู 6  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายไพฑูรย   บุญเรืองยศศิริ  220  หมู 6  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายศักดิ์   ศรีชูศิลป   39  หมู 7  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายแดง   หวางชูเช้ือ  45  หมู 9  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายเสรี  สรณะพิบูลย  22  หมู 12  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุธี   ศรีศิริวัฒน  13  หมู 16  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายพอ   ดอนไพรที  13  หมู 2  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายกฤษฏา   รอดดอนไพร  80  หมู 9  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายประจวบ   ศรีตองออน  176  หมู 9  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายเชียงชุน   แจมดอนไพร  261  หมู 9  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายเที่ยง   เจียดอนไพร  21  หมู 10  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายกรวิก   ตันวัฒนเสรี  50  หมู 16  ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายลั่นทม  ล้ิมสมบูรณ  25  หมู 1  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสวัสดิ์   แสงผา *  110  หมู 2  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายไพศาล   ผุยหนองโพธิ์  33  หมู 6  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวอัญชลี   หลอเจริญ  45  หมู 6  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาววันเพ็ญ   บุญวัน  104  หมู 6  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวอมรรัตน   เซี่ยงหว็อง 41  หมู 7  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายบุญเลิศ  ไขลือนาม  44  หมู 9  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวอํานวย   สีสุข  15 หมู 12  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายอภิเศก   สระแสงทรวง  18  หมู 8  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายพิชัย   พงศพิริยะจิต  50  หมู 10  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวสําราญ   บุตรดี  26  หมู 12  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวสายรัชดา   สามงามยา 49  หมู 12  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายชลอ   ศรนุวัตร   63  หมู 12  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายยุทธนา   ฟกทับ  23  หมู 1  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวสมคิด   สุขเรห  40  หมู 5  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
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นายบุญมาก   ฮวดเจริญ  129  หมู 6  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวสําราญ   สุวรรณวิเศษ 117  หมู 8  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวดวงใจ   สีลาจันทร  139   หมู 8  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวน้ําออย   หวยหงษทอง 40  หมู 2  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายประสิทธิ   บุญชนะ  23  หมู 4  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวทองมา   มวงอยู  6  หมู 6  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวอาริส   คงเมน  21  หมู 6  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวประเทือง   หวยหงษทอง 37  หมู 12  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายชูศรี   ฉ่ําเกตุ   157  หมู 9  ตําบลกลับใหญ อําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี  70190 
นายสํารวน   จินดาวงศ   15  หมู 2   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายผอง   หนูนอย   97  หมู 1   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมศักดิ์   บุตรเบา  16  หมู 5   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุรพงษ   ทรัพยเย็น  77  หมู 7   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายชัยณรงค   เมืองนก  24  หมู 8   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายเสวก   รังสิรัตน  14  หมู 10  ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายวิวัฒน   คิ้วสุนทรเนตร  80  หมู 10   ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายพล   สระทองหน  12  หมู 3  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสัญญา   สระทองลอม  2  หมู 4  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมศักดิ์   สระทองแหว  6  หมู 4  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายศรชัย   วุฒาณิชย  25  หมู 5  ตําบลหวยขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายมนูญ   สระทองอุน  77  หมู 6  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายบุญชาญ   สระกบแกว  23  หมู 7  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุรชัย   เกียรติสกุลทอง  19  หมู 9  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายดํารงค   โชคดํารงสุข  5  หมู 10  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสันธนะ   ทองดอนจุย  84  หมู 3  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวสมรวย   สุขโสภา  36  หมู 10  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมเกียรติ   ศักดิ์ผดุงกมล  76  หมู 6  ตําบลธรรมศาลา  อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสุเทพ   สระทองหน  26  หมู 5  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
 
รุนที่ 3 
นายสุธี   ขาวพลับ   23  หมูที่ 2  ตําบลถนนขาด  อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม   73000 
นายลิ้ม   หอมระเหย  54  หมูที่ 5  ตําบลบางแขม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายอําพร   ดีพรม   70  หมูที่ 5  ตําบลบางแขม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายบุญสง   สงษทอง  22  หมูที่ 2  ตําบลบางแขม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวพูมาริน   ทองปรีชา  16  หมูที่ 3  ตําบลบางไทรปา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
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นายโกมินทร   เนตรลือชา  14  หมูที่ 19  ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นางสาวอํานวย   วงษสวรรค  46  หมูที่ 2  ตําบลบัวปากทา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายสําเริง   แกวจินดา  48  หมูที่ 9  ตําบลคลอกนกกระทุง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายเหลือ   คงเปนนิล  17/1  หมูที่ 2  ตําบลบังปากทา อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายจรัส   บุญรอด   7  หมูที่ 5  ตําบลบัวปากทา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายชัยวัฒน   แกวไทรคุม  25  หมูที่ 5  ตําบลไทรงาม  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายพินิจ   มีฤทธิ์   98  หมูที่ 5  ตําบลบัวปากทา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายจํานงค   มีดี   58/1  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายอนุรักษ   จอมบุญ  25/2  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายวุฒิ  กูแบง   16  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายมาลิ   นามขาน   22  หมูที่ 3  ตําบลตลาดฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายถวัลย   พูนนาผล  12/1  หมูที่ 3  ตําบลตลาดฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายกิตติ   ภิรมยมั่น  104  หมูที่ 3  ตําบลตลาดฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายสมศักดิ์   มิตัง   39/3  หมูที่ 2  ตําบลตลาดหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายระยอง    สอนไข   46/3  หมูที่ 3  ตําบลโพหัก  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  70160 
นายปรีชา   เพชรเม็ดเตง  6  หมูที่ 2  ตําบลกรับใหญ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นางสาวสมใจ   เกิดสุข  47  หมูที่ 7  ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายกัมพล   พวงปาน  115  หมูที่ 9  ตําบลคลองตลาด  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายสุรชัย   อินทรพิริยานุกุล  120/1  หมูที่ 9  ตําบลคลองตาคต  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี  70120 
นางสาวสอิ้ง   ขุนทอง  15  หมูที่ 7  ตําบลคุมพยอม  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นางสาวราตรี   มะลิ  64  หมู 7  ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นางสาวพิมพา   รักซื่อ  19  หมูที่ 7  ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายสมเกียรต์ิ   ปรีเถื่อน  15/1  หมูที่ 7  ตําบลคุมพยอม  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายวีระ   ลอมมหาดไทย  18  หมูที่ 8  ตําบลบางตาเถร  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นางสาววรรดี   มนตรีฤกษชัย  111  หมูที่ 8  ตําบลบางตาเถร  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นางสาวสุรินทร   เพชรพวงพันธ 113  หมูที่ 8  ตําบลางตาเถร  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายนึก   ธัญญะดี   65  หมูที่ 10  ตําบลบางตาเถร  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายชนะ   ชัยพิริยะพิทักษ  520   ตลาดบางลี่  อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายประสาท  สมหวัง  168  หมูที่ 5  ตําบลเนินพระปรางค  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายประสาน   คนใหญบาน  117  หมูที่ 5  ตําบลเนินพรปรางค  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายสมทบ   มะลิทอง  68  หมูที่ 4  ตําบลเนินพรปรางค  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายฉลอง   สุขเกษม  73  หมูที่ 2  ตําบลบางตะเคียน  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นางสาวมนตทิพย   พุมขจร  39  หมูที่ 6  ตําบลโคกคาราม  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นายสุขสันต   เทพาวัฒนาสข  72  หมูที่ 12  ตําบลมะขามลม  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
คุณสังวาล   พุทธรักษา     เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  
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นายสมาน   วิทยากร  77/317  หมูบานปฐวิกรณ 1 ถนนสุขาภิบาล 1  กรุงเทพมหานคร  10230 
นางสาวนิ่มนวล   จันทรดอกรัก 10  หมูที่ 1  บานหนองอาง  ตําบลกําแพ  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด  45150 
นายไพศาล   ฤทธิยา  73  หมูที่ 7  ตําบลโคกครา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
 
รุนที่ 4 
นางสาวสุกันยา   เกาะแกว  71  หมูที่ 3  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวลัดดา   กมลศิลป  15  หมู 8  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายยงยุทธ  สมาวงษ  45  หมูที่ 7  ตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นางสาวเฉลา  นาวารัตน  62/1  หมูที่ 1  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายวิเชียร   สรอยดี   11  หมูที่ 14  ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายวีระ   บุญเรือน   26  หมูที่ 4  ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง  จังหัดนครปฐม  73000 
นายสมจิตต   พันสุแด  42  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายกิตติศักดิ์   จอมบุญ  25/2  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายเสนาะ  มั่นจินดา  40/1  หมูที่ 3  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นางสาวสมใจ   ดาสาลี   17  หมูที่ 4  ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม  73140 
นายอดุลย   ครุฑนอย  65  หมูที่ 3  ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวไพรัตน   สามตรีกัน  11  หมูที่ 3  ตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมพล   เสนาธรรม  3  หมูที่ 2  ตําบลธรรมเสน  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายทิน   บุญนาค   77  หมูที่ 6  ตําบลธรรมเสน  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายศักดิ์ชาย   สวัสดิ์พวง  12  หมูที่ 4  ตําบลดอนคา  อําเภอบางแพ  จํางหวัดราชบุรี  70160 
นางสาวสนั่น   ศรีสําราญ  80  หมูที่ 7  ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายสีไพร  โพธิ์ศรี   157  หมูที่ 4  ตําบลวังหวา  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 
นายวิรุณ   มูลวงศ     313  หมูที่ 7  ตําบลมะขามลน  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นายสนั่น    จันลา   93  หมูที่ 3  ตําบลวังหวา  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 
นางสาวอรทัย   กัณหา  15  หมูที่ 7  ตําบลหนองกบ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นางสาวอุบล  คําดี   28  หมูที่ 6  ตําบลหนองลาน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130   
นางสาวพา   ปานมา  57  หมูที่ 6  ตําบลหนองลาน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
นางสาวสุวิมล   สุขสม  52  หมูที่ 4  ตําบลทาลัว  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นางสาวปทมา   ต้ังผองใส  131  หมูที่ 1  ตําบลทุงทอง  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นางสาวนฤมล   ลานทอง  57  หมูที่ 2  ตําบลทาลอ  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นายสากล   อุนคณฑี  92  หมูที่ 1  ตําบลหนองโอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
นายสมศักดิ์  นาคสมพันธ  154  หมูที่ 1  ตําบลดอนโพธีทอง อําเภอเมือง  จังวัดราชบุรี  72000 
นายอดูรย   วรรณวงษ  239  หมูที่ 3  ตําบลสามชุก  อําเภอสามชก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นางสาวอารีวัลย  โพธิ์ไขว  94  หมูที่ 1  ตําบลดอนโพธิ์ทอง  อําเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี  72000 
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รุนที่ 5 
นางสาวปราณี   มั่นศรีจันทร  1  หมูที่ 5  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสุวรรณ   ปนทอง  60/1  หมูที่ 3  ตําบลวังลึก  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นายปราสาท   มาลัย  23  หมูที่ 5  ตําบลทาเคย  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
นายมาลัย   บุนนาค *  45/1  หมูที่ 6  ตําบลบางน้ําจืด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
นางสาวปราณี   คอมนันท  104  หมูที่ 1  ตําบลหนองดินแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายขวัญเมือง   แจมจํารัส*  25  หมูที่ 6  ตําบลหนองงูเหลือม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสวัสดิ์  คูหาสุวรรณปฎิมา 58  หมูที่ 1  ตําบลจอมประทัด  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170 
นางสาวสุริยา   ภานะมาศ  28  หมูที่ 8  ตําบลดอนมะโนรา  อําเภอบางคนพี  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120 
นายจรัญ   อิ่มจิตร   64  หมูที่ 1  ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมนึก   โชติประวิทย  113  หมูที่ 3  ตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายเสมียน  บรรจุน  29/2  หมูที่ 8  ตําบลบานเกาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
นายรณชัย   กาญจนบุรางกูร  35/1  หมูที่ 3  ตําบลทามะกา  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายจําเนียร   สวดมนต  64/1  หมูที่ 6  ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายวัลชัย  ญาติคํา   39/2  หมูที่ 6  ตําบลหนองลาน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
นายเอนก   เซี่ยงฉิน  78  หมูที่ 7  ตําบลทามะกา  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นางสาวพริ้มเพรา   ประภัสสิริ 30  หมูที่ 7  ตําบลเกาะศาลพระ  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170 
นายสายันณ   อินทรัพย  60  หมูที่ 4  ตําบลทับคาง  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
นายสมนึก   น้ําทับทิม  164  หมูที่ 1  ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นางสาวสมเวียง  สุรหงษ  24  หมูที่ 1  ตําบลหนองดินแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวจรัญ  แยมนิยม  106  หมูที่ 1  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุนทร   สอดสุข  1/1  หมูที่ 5  ตําบลถนนขาด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสฤษฏิ์   มวงงาม  101  หมูที่ 3  ตําบลวังยาง  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 
นายผิน   ชมภูพันธ   4  หมูที่ 8  ตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี  70140 
นายถาวร   เอี้ยงชะอุม  22  หมูที่ 7  ตําบลทาเสา  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 
นายสมยศ   อินทนิล  1  หมูที่ 4  ตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี  70140 
นายณรงค   เที่ยงธรรม  49  หมูที่ 4  ตําบลเขากระปุก  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  76130 
นางสาวประยูร   สรอยสุข  17  หมูที่ 5  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสมบัติ   รามแสง*  97/1  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์พระยา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
นางสาวเลี้ยงเกียง   แซลอ  47/1  หมูที่ 7  ตําบลทามะกา  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
 
รุนที่ 6 
นายวินัย   อินทรปน  23/4  ตําบลแสนตอ  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
นายเกียรติศักดิ์   หงษโต  62  หมูที่ 4  ตําบลบางใหญ  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นายอนุชา   ปานสุวรรณ  73  หมูที่ 5  ตําบลบางเค็ม  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
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นายถวิน   หยดหยอน  17  หมูที่ 5  ตําบลดอนขอย อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายประสาน   พ่ึงเจริญ  99  หมูที่ 7  ตําบลวังยาง  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140   
นาสมชาย   ทองยอด  88  หมูที่ 9  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสามารถ   สําราญจิตร  15  หมูที่ 6  ตําบลดอนมะโนรา  อําเภอบางคนฑี  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120 
นายสุวรรณ  ประทุมสูตร  193  หมูที่ 12  ตําบลรางหวาย  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  70110   
นายบรรจบ   พ่ึงมนัส  93  หมูที่ 7  ตําบลวังยาง  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 
นายไพโรจน   คนตรง  105/1  หมูที่ 2  ตําบลทาไม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายสุทิน   บัวทอง   34  หมูที่ 4  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสมชาย   เทพโพธิ์พันธ  101  หมูที่ 4  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายชาญศักดิ์   มนเทวิน  21  หมูที่ 5  ตําบลทาเคย  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
นายวิชาญ   รารอด   21  หมูที่ 10  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายเกษม   ละเลิศ   6/3  หมูที่ 3  ตําบลทาไม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายยะราพร   คายาดี  78  หมูที่ 1  ตําบลบางพลับ  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  27110 
นายจุมพต  แซกอ   30/2  หมูที่ 2  ตําบลมวงชุม  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นายสุทิน   เพ็ชรแอง   51  หมูที่ 3  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสําราญ   โพธิ์ทอง  63  หมูที่ 2  ตําบลยุงทะลาย  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160. 
นายบัณฑูรย   ดวงแกว  32  หมูที่ 5  ตําบลบางเค็ม อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
นายสมบัติ   สมคิด   96  หมูที่ 10  ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 
นายประเทือง   สอนพา  98  หมูที่ 4  ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150 
นายบุณยืน   สะคาน  17  หมูที่ 2  ตําบลโรงเข  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
นายพนม   เจนจบเขต  51  หมูที่ 8  ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนฑี  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120 
นายเสรี   วัลลา    48  หมูที่ 4  ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 
นายเสกสันต   อุนแกว  38/3  หมูที่ 3  ตําบลดอนชะเอม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
นายจรัญ   สวัสดิ์มงคล  107  หมูที่ 1  ตําบลเขาสามสิบหาย  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายสําราญ   ทองดอนทุม  1  หมูที่ 6  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายบุญสง   ทองดอนจุย  16  หมูที่ 3  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายคํานวณ   ทองดอนสี  32  หมูที่ 9  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
 
รุนที่ 8 
นายสมชาย   วัฒนาสมบัติกุล  68  หมู 6  ตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายเอนก  ขันธสุวรรณ  96  หมู 6  ตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายผิน   ภิรมยจับ   29  หมู 4  ตําบลนราภิรมย  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายชัยวัฒน   สามกองงาม  43  หมู 5  ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายสุบิน   อินทรจร  18/1  หมู 5  ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  71160 
นายอรุณ   ใจแกว   1/3  หมู 9  ตําบลแสนตอ อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
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นายนเรศ   แสงพรมทิพย  26  หมู 5  ตําบลพังตรุ  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130 
นายสมบัติ   แสงสวาง  48  หมู 8  ถ.จันทรุเบกษา  ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสงวน   โสมโสรส  14  หมู 6  ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายชัยเดช   บางลานศิริกุล  45  หมู 1  ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายประเสริฐ   สุภาพ  89  หมู 10  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายพรศักดิ์   กิตติมานิตกุล  64  หมู 12  ตําบลดานทับตะโก  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายบุญสม   ประทุมทอง  150  หมู 1  ตําบลดานทับตะโก  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นางสาวฤดี   สุทธางคกูล  725  ตําบลกุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77150 
นายเหมาะโชค  เนตรประไพ  34/10  หมู 7  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160 
นายมงคล   แซโคว   62/2  หมู 9  ถ.เพชรเกษม  ซอย 58 เกษมสุข  แขวงบางดวน ภาษีเจริญ  กทม.  10160 
นายเฉลิมเกียรติ   นิยม  25/9  หมู 1  แขวงกระทุมราย  อําเภอหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 10530 
นายประทวน   สังฆรักษ  102/1  หมู 13  บานน้ําเคื่อง  อําเภอทายทุง ก่ิงอําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  66150 
นายปรีชา   การะยะ  125  หมู 3  ตําบลสํานักขุนเณร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66210 
นายสุริยัน   โพธิ์อวม  216  หมูที่ 1  ตําบลอางทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
นายนพดลย   สายวาณิชย  12  หมู 4  ตําบลสามเงา  อําเภอยกกระบัตร  จังหวัดตาก  63100 
นายรัฐวุฒิ   วิจิตรสงวน  41  หมู 7  ตําบลทาชมวง  อําเภอรัตนถูมิ  จังหวัดสงขลา  90180 
นายพิชิต   ชูแสง   194  หมู 4  ตําบลกําแพงเพชร  อําเภอรัตนถูมิ  จังหวัดสงขลา  90180 
นายประทีป   ฟุงฟู   158  หมู 7  ตําบลดอนปรู  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 
นายจิรวัฒน   แกวดํา  80  วิทูรอุทิศ  ซอย 11  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
นายเอ็มสายฟู   เบญจมาพร  145  หมู 6  ตําบลปะลุกาสาเมาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170 
นายธวัชชัย   สังขสิงห  66  หมู 4  ตําบลทุงชอม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170 
นายพันธ   อําพร   15  หมู 1  คลองตาลอง  ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นายเกษม   สรศิลป   117  หมู 1  บายสองดาว  ตําบลสองดาว  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร  47190 
นายเกรียงศักดิ์   แสงสี  9  หมู 6  ตําบลปทุมวาป  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร  47190 
 
รุนที่ 16 
นายพิเชษฐ    ใจเบิกบาน  227  หมูที่ 1  ตําบลสาลี  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นายมนตรี   อังกุลคี   18  หมูที่ 2  ตําบลสาลี  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
นายสิทธา   แสนกลา  105  หมูที่ 10  ตําบลไพรขลา  อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร  32190 
นางสาวศิริพร   ประเสริฐดี  123/2  หมูที่ 6  ตําบลลาดยาว  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  60150 
นายไพรินทร   เลารุจิลาลัย  58  หมูที่ 1  ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายประยูร   จันทรหอม  75  หมูที่ 2  ตําบลตลาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 
นายสัมพันธ   พันธสัมฤทธิ ์  75  หมูที่ 2  ตําบลตลาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 
นางสาวเบญจางค   จําเนียงวิทย 11  หมูที่ 5  ตําบลทับคาง อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
นายเสงี่ยม   สุขีวงศ  82  หมูที่ 2  ตําบลทุงบัว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
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นายเกียรติวุฒิ   กุยสุวรรณ  1  หมูที่ 4  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายธนิต   สิงโต*   87/1  ซอยบํารุงราษฎรอนุสรณ  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
นายคงฤทธิ์   ปองปาน  211  หมูที่ 3  ตําบลหนองขอนกวาง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
นายสมคิด   มูซอเฮค  148  หมูที่ 2  ซอยออนนุช  แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10510 
นายดิเรก   คํามวง   49  หมูที่ 6  แขวงจอมทอง  เขตบางจุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150 
นายอุดมศักดิ์   ฟกอุดม  146  หมูที่ 14  ตําบลหวยขมิน  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18230 
นายทนงศักดิ์   จันทรวิจิตรกุล 48  หมูที่ 1  ตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
นายสุรกิตติ  สิงหสงา  10  ถนนสระหลวง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000 
นายศักดิ์ชัย   ชินทัตโต  28/13  หมูที่ 4  ตําบลครน  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  86130 
นายครรชิตพล   ปริญญาพล  18  หมูที่ 1  ตําบลนอดนอย  อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  47130 
นายอนุวัฒน   จันทรแยม  30  หมูที่ 16  ตําบลพังตรุ  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  71140 
นายสุธน   ลีลาวรรณเขต  21  หมูท 6  ตําบลหวยมวง  อําเภอกําแพงแสน  73140 
นายกชกร   โชติรัตน  มูลนิธิฟนฟูชนบท  31/1  พหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กทม.  10900 
นายศิริศักดิ์   ศรีปตเนตร  92  หมูที่ 1  ซอยสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อ.กระทุมแบน  สมุทรสาคร  74100 
นายมณเฑียร   บุณศรี  49  หมูที่ 4  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายสุชิน   สุวรรณรัตน   90  หมูที่ 4  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายสันติ   สุวรรณเกิด  91  หมูที่ 4  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นางสาวฤดี   สุทรางคกูล  725  ตําบลกยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประวบคีรีขันธ  77150 
นายธวัชชัย   ปญญารัตน  653/1  ถนนจามเทวี   ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  52000 
นายคําสอน   เพ็งพันธ    38  หมูที่ 3  ตําบลสําโรงประสาท  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกศ  33170 
นายสุชาติ   วงศปตนษา  39  หมูที่ 7  ตําบลบุง  อําเภออํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  34120 
นายบุญเชิด   ยังอยู    112  หมูที่ 9  ตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายวิริยะ   จิรสถิตยพร  1976  หมูที่ 6  ตําบลอูทอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
นายณรงค   แกวกําพล  152  หมูที่ 7  ตําบลปากทอ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000 
นายชยันต   พงษสวรรค  33  หมูที่ 1  ตําบลกระจิง  อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13140 
นายไพเราะ   กําลังพันธ  120/327  ตําบลทายบาน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280 
นายทรงกลด   ปนตบแตง  91  หมูที่ 4  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายทวี   ปญญารักษา  125  หมูที่ 3  ตําบลเขานอย  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120 
นายเสมือนศักดิ์   แสนกลา  56  หมูที่ 1  ตําบลกระหาด  อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร  32180 
นายศีลธรรม   แกวมี  ตู ป.ณ.12  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายชัยวัฒน   ลึกนุช  16  หมูที่ 2  ตําบลศรีษะจรเขมใหญ  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540 
นายฮาซัน   ขันธศักดิ์  78  ถนน 1 หมูที่ 1 ตลาดกรมชลประทาน ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
นายวีรวัฒน   เปนนาม  4/79  การเคหะบางพลี  ตําบลบางเสาธง  อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ  10540 
นายศรชัย   อินทรชัยญะ  สภ.ต.อูทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  44160 
นายชัยชนะ   เปนะนาม  153  หมูที่ 2  ตําบลไขลา อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร  32190 
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นายสมจิต   รัตนบุรี  159/28  ถนนทุงส-หาดใหญ  ตําบลปากแพรก  อ.ทุงสง  นครศรีธรรมราช  80110 
 
รุนที่ 25 
นายกงจักร   โตมะนิตย  83  หมูที่ 1  ตําบลทาโรง  อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  67130 
นายเอนก   แสบงบาล  4  หมูที่ 9  ตําบลทุงคลอง  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  46180 
นายคุณพจน   แพรดํา  23  หมูที่ 3  ตําบลกระจิว  อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13140 
นายฐปนนท   ธรรมสาโรช  98  หมูที่ 4  ตําบลบานชาง  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 
นายธีรพล   ฉลวยศรี  364  หมูที่ 5  ถนนประชา  ตําบลเมืองเดช  อําเภอเดชอุดม  อุบลราชธานี  36140 
นายนพคุณ   นามอักษร  32  หมูที่ 4  ตําบลซอนสารเดช  ก่ิงอําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี  15170 
นายนรารัตน   วงศสวัสดิ์*  26  หมูที่ 2  ตําบลมหาชัย  อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร  62150 
นายสงวน   วาป   152  หมูที่ 8  ตําบลนาจะหลวย  อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  34280 
นายบุตรดา   บุตรดี   25  หมูที่ 7  ตําบลเปนสุข  อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร  32180 
นายบังสูรย   แกววันเพ็ญ  68  หมูที่ 3  ตําบลปากชอง  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบุรี  67110 
นายประกอบ  ชันทะ  11  หมูที่ 4  ตําบลมหาชัย  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  46150 
นายประมุข   ก้ัวนามน  10  หมูที่ 8  ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ  46230 
นายมะกอรี   หะลี   83  หมูที่ 4  ตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170 
นายมะนาเซ   มะซากา  57/2  หมูที่ 2  ตําบลลุโบะบือซา  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  96180 
นายวิสุทธิ์   พัฒนโพธิ์    102  หมูที่ 7  ตําบลโพนทอง  จังหวัดเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  46000 
นายสงวน   อินทรสุข  89  หมูที่ 1  ตําบลโคกกลาง  อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร  32210 
นายสุทิน   หะสิตะ   127  หมูที่ 2  ตําบลชุมพลบุรี  อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร  32190 
นายสมาน  วิชัยพล   87  หมูที่ 2  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80230 
นายสนิท   นุนเสน   133  หมูที่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลลําใหม  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95160 
นางสาวสมปรารถนา   ปรารมภ 71  หมูที่ 4  ตําบลเจดียชัย  อําเภอบัว  จังหวัดนาน  55120 
 
รุนที่ 27 
นางสาวจรรยา   มนตรีฤกษชัย 111  หมูที่ 8  ตําบลยางตาเถร  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นางสาวชงโค  ทัพโพธิ์  87  หมูที่ 3  ตําบลแกมอน  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายชาตรี(ธนากร) กตัญูภากา* 281  หมูที่ 5  ต.ปราสาทสิทธิ์  อ.ดําเนินสะดวก  ราชบุรี  70210 (081-4345439) 
นายณัฐพงศ   พอคา  47  หมูที่ 2  ตําบลสระพังลาน  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72220 
จ.อ.เบ็ญจมิน   ทรงคะรักษ  51  หมูที่ 1  ตําบลหลักเหลี่ยม  อําเภอนามน   จังหวัดกาฬสินธุ 46110 
นายปทมพงศ   ล้ิมประพันธ  27/3  หมูที่ 2  ตําบลบัวปากทา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายประพันธ   จันเพิ่ม  16/15  หมูที่ 9  ถนนติวานนท  ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
นายวิโรจน   นิยมญาติ  4116/1  หมูที่ 1  ถนนราชวิถี  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  นครปฐม  73000 
นายภิญโญ    พอคา   47  หมูที่ 2  ตําบลสระพังลาน  อําเภออูทอง  จังวัดสุพรรณบุรี  72220 
นายวรยุทธ   ปานนุม  57  ถนนราชดําริ 1  ซอย 1  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
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นายวิรัช   ปานเพ็ชร  78  หมูที่ 2  ตําบลหนองผักนาก  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นายสิทธิชัย   อํานวยทรัพย  69  หมูที่ 1  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุรศักดิ์  กิตติวิริยะการ  166  หมูที่ 5  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายสุรสิทธิ์  วิมล   7  ถนนซอยเทศบาล  รานอีฟ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายอนุสรณ   พวงศรีทอง  11  หมูที่ 3  ตําบลสามความเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายธรรมรงค   บุญยะการณ  549/150  ถนนจรัลสนิทวงศ 37  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกนอย กทม.  10700 
นายอนุสร   จันทรทนอม  67  หมูที่ 4  ถนนโพธิ์พะยาทาเรือ  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  14100 
นายอํานวย   แซเตย   27/3  หมูที่ 2  ตําบลบัวปากทา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายเอกพัฒน    พัญโน  41  ซอยประชาธิปตย  ตําบลหาดใหญ  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
นายเข็มทอง   อินทรชัย  1  หมูที่ 7  ตําบลหนองปลิง  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140 
นายชูพันธ   บุญญาวัฒนฤกษ  116  หมูที่ 5  ตําบลบานดารา  อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ  53120 
พ.ต.ท.สมจิตต   ศรีกันตะ  22  หมูที่ 18  ตําบลหนองหญาไซ  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240 
นายประจวบ   พุทธรักษา  125/1  หมูที่ 5  ตําบลอางทอง  อําเภอบรรพตพิสัย  นครสวรรค  60180 
นายประเสริฐ   จันทรคํา  41/1  ตําบลบานหมองแวง (บานลาดใหญ) อําเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ  36000 
นายมนัสชัย   สารสมลักษณ  240/27  ถนน 25  มกรา (ซอยสวนสําโรง)  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
จ.ส.ต.มานพ   รมพุดตาล  1273  ถนนลาดหญา  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
นายเลิศฤทธิ์   จิตรสุภาพ  28  ถนนอินทรพิทักษ  แขวงหิรัญรูจี เขตนบุรี   กรุงเทพมหานคร  10600 
นายวงเวียน   วงษสวาง    133  หมูที่ 59  ถนนสามเสน  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
นายวงษกังวาฬ   วงษสวาง  133/59  ถนนสามเสน  แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร  10300 
นายสุพัฒน   ล้ิมรังษี  7  ถนนสามเสน  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
นายสมชาย   ปนทองดี  52  หมูที่ 3  ถนนบางทองหลาง  ตําบลบางแขม  อําเภอเมือง  นครปฐม  73000 
นายสมพร   อินทรชัย  24  หมูที่ 2  ตําบลโคกสวาง  อําเภอเมือง   จังหวัดสระบุรี  18000 
นายสุวิต   เกนทาง   29  หมูที่ 15  ตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคขภูมิพิสัย มหาสารคาม  44110 
นายเสนาะ   จันทรอ่ํา  63  หมูที่ 8  ตําบลหนองปรือ  อําเภอบอพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี  71160 
นางสาวสุนีย   อุดมทรัพย  166  หมูที่ 6 ถ.ดอนเจดีย-สระกระโจม ต.ดอนเจดีย  อ.ดอนเจดีย  สุพรรณบุรี  72170 
นายประเสริฐ   อุดมพร  บานพักครู รร.บานโพทะเล หมูที่ 2 ต.ชัยสมบูรณ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67180 
นายธิติพันธ    วรชาติอาชาไนย 20  หมูที่ 2  ถนนสระบุรี-หลมสัก  ตําบลรํานารมยณ   อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  15130 
นายสมพงษ    พองศรีทอง  11  หมูที่ 3  ตําบลสามควายเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายไพบูลย   คลายทองคํา  96/13  หมูที่ 1  ตําบลศาลายา  ก่ิงอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
นายจรรยา   จอยเอม  102  หมูที่  5  บานโปงกอนเสา  ตําบลทามะปราง  อําเภอแกงคอย สระบุรี   18110 
 
รุนที่ 35 
นายขวัญเมือง   สระทองหน*  4  หมูที่ 5  ตําบลสระพัฒนา   อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73180 
นายเชาวลิต   ตันกิตติวนิตกุล  18/26  หมูที่ 1  ถนนสามัคคี  ตําบลทาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
นางสาวดวงกลม   ผิวคราม  1643  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10310 
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นางดวงตา   ดวงกุลยา  59  ถนนอุรุพงษตัดใหม  ซอยวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
นายแดงนอย   พ่ึงคํา  2/3  หมูที่ 6  ถนนบางขุนนนท  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170 
 นายนิมิตร   สวางศรี  54/1  หมูที่ 2  ตําบลหนองผักนาค  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นายบุญสง   แพทวีทรัพย  85  หมูที่ 5  ถนนสุขาภิบาล 8  ตําบลโพสังโฆ  อําเภอคายบางระจัน  สิงหบุรี  16150 
นายบรรจบ   ฉิมพลี  1754  ซอยชัยมงคล 1  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กทม.  10110 
นายประกิตต   เต็งธนกิจ  48/4  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10250 
นายปฤษณา   รุณเกตุ  25/1  หมูที่ 10  ตําบลบางยาง  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  25150 
นายประทวน   หาดยาว  75  หมูที่ 10  ตําบลวังชมภู  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  67210 
นายประยูร  อิฐคลองครุ  50/1  หมูที่ 1  ตําบลหลักสอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายมานพ   กันทะวงศ  38  ถนนรามคําแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
นายวินิจ   อิ่มลา   55/5  หมูที่ 6  ตําบลทาไม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายวิบูลย   อรัญชัยยะ  126  ถนนเพชรเกษม  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
นายวิวัฒน   งอกงาม  101/8  หมูที่ 9  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา  เขตภาษีเจริญ  กทม.  10160 
นายสมาน   อาดํา   148  หมูที่ 2  แขวงขุนทอง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520 
นายสมิทธิ์   พันธโสตถี  66  หมูที่ 6  ถนนเศรษฐวิถี  ตําบลบอพลับ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสมพร   สํารวลหันต  1  หมูที่ 3  ตําบลสามงาม  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150 
นายสมชาย   พิกุลทอง  15/5  หมูที่ 9  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา  เขตภาษเีจริญ  กทม.  10160 
นายสมศักดิ์   ประมงกิจ  40/40  ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000 
นายสมศักดิ์   แดงนก  172/3  ถนนประชาสงเคราะห  เขตหวยขวาง  กรงเทพมหานคร  10310 
นายสังวาลย   มีอินถา  9  หมูที่ 8  ตําบลวังดิน  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
นายอพิเชษฐ   ชุมศรี  39  หมูที่ 6  ตําบลทาไม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี 77110 
นายชูเกียรติ   ล้ิมพิพัฒน  20/31  หมูที่ 2  ตําบลเขายอย  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120 
นายสงบ   กาบิล   158  หมูที่ 5  ถ.พระราชวีริยาภรณ  ต.บางพึง  อ.พระประแดง  สมุทรปราการ  10130 
นางสาวมุยเอ็ง   แซก่ี  86/103  หมูที่ 6  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตประเวช  กทม.  10250 
นายพรเลิศ   ล้ิมสากล  40/304  หมูที่ 1  ถนนออนนุช  แขวงสวนหลวง  เขตประเวศ  กทม.  10250 
นายมนตรี   นิลวัฒน  52  หมูที่ 8  ถนนเขาวัดวังเย็น  ตําบลลําพะยา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายพจน   งามพงษพรรณ  2/4  หมูที่ 6  ถ.สุขสวัสดิ์  ต.แหลมฟาผา  อ.พระสมุทรเจดีย  สมุทรปราการ  10290 
นายมานะ   นัดสูงวงษ  3  หมูที่ 3  ตําบลหลักชัย   อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230 
นายสอ   เที่ยงมนต   22  หมูที่ 3  ถนนบานนองออ  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  ราชบุรี  70120 
นายทรงสิทธิ์   ยิ้มประเสริฐ  58/8  หมูที่ 5  ถ.นครชัยศรี-ดอนตูม  ต.สัมประทวน  อ.นครชัยศรี  นครปฐม  73120 
นายสมควร   เผื่อกประคอง  42/1  หมูที่ 4  ถ.เพชรเกษม-บางชุม  ต.หาดขาม  อ.กุยบรี  ประจวบคีรีขันธ  77150 
นายประฐม   เบญมมาตร  123  หมูที่ 10  ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร  49130 
 
รุนที่ 36 
จ.ส.ท.กฤตภาส   เพ็ชรดี  92/1  ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 
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นายขวัญเมือง   สระทองหน  4  หมูที่ 5  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73180 
นายเชน   ใจซื่อ   99  หมูที่ 3  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายเชาวลิตร   ตันกิตตินิตกุล  18/26  หมูที่ 1  ถนนสามัคคี  ตําบลทาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
นางสาวดวงกมล   ผิวคราม  1643 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10310 
นายทรงกรด   ฉายทองเจริญ  4  หมูที่ 5  ตําบลเกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายธนพล   เหลาสุโพธิ์  229-39  ถนนประชาสงเคราะห  แขวงดินแดง  เขตหวยขวาง  กทม.  10400 
นายชัยยา   สรอยก่ิง  80/146  หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กทม.  10160 
นายธวัชชัย  สุริหาร  4  ตําบลบางขะแยง  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000 
นายธีรสาร   วิลาสินีวรรณ  13  ถนนศวิตธาตุ 2  ตําบลปากน้ําโพ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  60000 
นายนครินทร   นาคสังข  25  หมูที่ 4  ตําบลพนา  อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ  34180 
นางสาวนาถนภา   สรอยก่ิง  272  ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
นางสาวน้ําทิพย   แกวจินดา  48  หมูที่ 9  ตําบลคลองนกกระทุง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 
นายประยูร   อิฐคลองครุ  50/1  หมูที่ 1  ตําบลหลังสอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายเพิ่มศักดิ์   โพธิ์ตัน  202  หมูที่ 3  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายสุชิน   ศรีออนดี  53/141  หมูที่ 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
นายเรวัตร   ลีนะเสน  6/7  หมูที่ 18  ถนนลําลูกกา  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  10130 
นางลําพวน   มาลีพันธุ   9/24  หมูที่ 3  ถนนติวานนท  ตําบลบานใหม  อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี  11120 
นางสาวมุยเอ็ง   แซก่ี  86/105  หมูที่ 6  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวงเขตประเวช  กทม. 10250 
นายวิจิตร   สุกใส   91/1  หมูที่ 13  ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15140 
นายสมคิด   ใกลกลางนม  14  หมูที่ 10  ตําบลธารปราสาท  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
นางสาวอารีวัลย   โพธิ์ไขว  94  หมูที่ 1  ตําบลดอนโพธิ์ทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
นายสังวาลย    มีอินถา  9  หมูที่ 8  ตําบลวังดิน  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
นายเผาภากร   รามนุช  316/10  หมูที่ 1  ถนนสุขาภิบาล  ตําบลสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180 
นายทวีศักดิ์   รุงปุญญะสิทธ ิ  111/10 หมูที่ 3 ซ.เพชรเกษม 41  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค ภาษีเจริญ  กทม. 10160 
นางสาวณัชชา   รุงปุญญะสิทธิ 111/10  หมูที่ 3 ซ.เพชรเกษม 41  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค ภาษีเจริญ  กทม. 10160  
นางมณีฉาย    นาคมณี  135/176 ชลนทีคอนโดทาวน ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด นนทบุรี  11120 
นางอัจฉราวรรณ   ศรีออนดี  53/141  หมูที่ 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
นางอุษา   ชุณหบัณฑิต  112/1 หมูที่ 11 ถ.พหลโยธิน ซ.เสนานิคม 1 แขวงลาดยาว  ลาดพราว กทม.10230 
นายบุญสง   แพทวีทรัพย  85  หมูที่ 5  ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลโพสังโฆ  อาํเภอคายบางระจัน  สิงหบุรี  16150 
นางสาวบุปผา   อยูยั่งยืน  9/24  หมูที่ 3 ถนนติวานนท  ซอยประคับสุข  ต.บานใหม  ปากเกร็ด นนทบุรี  11120 
นางสาวปาริชาติ   ดอกกุหลาบ 80/146  หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กทม.  10160 
 
รุนที่ 38 
นางสาวขวัญเรือน   สอดสี  2  หมูที่ 3  ตําบลลานสัก  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี   61160 
นายเจต   ล้ิมสมบูรณ  91  หมูที่ 1  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
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นายโชคชัย   พัฒนาสุทธินนท 38/9  หมูที่ 12  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตพระโขนง  กทม.  10260 
นายทวี  ดิเรกโภค   450/11  หมูที่ 1  ตําบลวังตะแม  อําเภอหนวงบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  36250 
นางบรรจง   อินมะณี  126  หมูที่ 7  ตําบลคูเมือง  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  31190 
นายไพโรจน   สวัสดี  39/1  หมูที่ 2  ตําบลบางแกว  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
นางสาวราตรี   เทียมเทศ  71/3  หมูที่ 5  ตําบลเขาลาน  อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130 
นายบรรดิษฐ   ออนภา  86  หมูที่ 7  ตําบลตากแดด อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  34130 
นายสมเกียรติ   ผลเศรษฐี  71  หมูที่ 6  ตําบลหนองยายดา อําเภอทับทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสุธัม   คุยแข   111/129  หมูที่ 5  ถนนสายไหม  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
นายสุวิท   ทองหลาง  115  หมูที่ 4  ตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000 
นางสาวสุภาพร   จันทรฉาย  58/2  หมูที่ 6  ตําบลน้ํารอบ  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นางสาววิมล   กองกะมุด  143/2  หมูที่ 3  ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายวัลลภ   เย็นใจ   283  หมูที่ 8  ถนนพระงาม 2  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  นครปฐม  73000 
นายสุราษฏร    ภูครองหิน  428  หมูที่ 7  ถนนสระบุรี-หลมสัก  ตําบลนาเฉลียง  อ.หนองไผ  เพชรบูรณ  67220 
นายวิเชียร   ชอเพชร  46  หมูที่ 4  ถนนรามคําแหง 53  แขวงวังทองหลาง  เขตบางกะป  กทม.  10310 
 
รุนที่ 39 
นายเครือศิลป   บุญเรือง  116/2  หมูที่ 1  ตําบลปางตาไว  อําเภอศิลาทอง  จังหวัดกําแพงเพชร  62120 
นายฐิติ   นุมสาลี   71  หมูที่ 1  ตําบลบางแกวฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายธนธัส   ฉวีทอง  17/1  หมูที่ 3  ตําบลวัดแค  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายธีระ   ศิริไพรวัน  686  ถนนประชาวิวัฒน  ตําบลสุไหงโกลค  อําเภอสุไหงโกลค  นราธิวาส  96160 
นายบรรจบ   ฉิบพลี  12ก/1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลหนองแก  อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ   77110 
นางสาวประเมิน   สุภาดาว  199  หมูที่ 4  ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นางสาวพิชญดา  ตามธรรม  6  หมู 2  ตําบลไผคํา  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140 
นายศิริศักดิ์   แสงคา  50/210  หมูที่ 5  ถ.พุทธมณฑลสาย 5  ต.ออมนอย  กระทุมแบน สมุทรสาคร  74130 
นายไพร   มะลิวรรณ  26  ตําบลน้ํารอบ  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
เด็กหญิงวาสนา   จันทรพยัคฆ 51  หมูที่ 12  ตําบลตลุกคู  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายวิรัตน   เช่ียวชาญวลิชกิจ  85/1  หมูที่ 4  ตําบลศรีมหาโพธิ์  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นางสาววัง   วองถิ่นปา  262/2  หมูที่ 6  ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายสมปอง  พยุง   21  หมูที่ 4  ตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายสมมาตร   สุธิตานนท  42/1  หมูที่ 5  ตําบลพระยาบรรลือ  อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดอยุธยา  13230 
นายสรายุทธ   พรมสค ุ  542/4-5  ถนนสาธุประดิษฐ  บางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
นายสรายุทธ   กลัดอ่ํา  10/71  หมูที่ 7  ถนนบางกรวย-ไทรนอย  ต.บางกรวย  บางกรวย นนทบุรี   
ร.อ.สุรชาติ   ภาณุวรรณ  87/15  ถนนราชวิถี  แขวงบางพลัด เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  10700 
นายสุรชัย   ศิริไพรวัน  260/1  หมูที่ 9  ตําบลกายูคละ  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  96160 
นายโอภาส   แซฮะ   123/2  หมูที่ 1  ตําบลธารน้ําทิพย  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  95110 
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นางสาวสุบงกช   เพชรนอย  16/27 หมูที่ 4 ซ.ประชาราษฎร 11 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี  11000 
นายนิสิต   นอมศาสน  90/4 หมูที่ 4  ถ.ลาดบัวหลวง-ไมตรา  ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง อยุธยา  13230 
นางสาวประภาพรรณ ช้ืนครองธรรม 16/27  หมูที่ 4  ถนนประชาราษฏร  ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมือง  นนทบุรี  11000 
นายชุมพล   พรธนะวัฒน  18-19  ซอยอุนอนุสรณ 2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  จตุจักร กทม.  10900 
นางสาวสุรีรัตน   คํามัญ  309  หมูที่ 6  ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายสมศักดิ์   อุดมวุฒินันท  58/4  ถนนรามอินทรา  ซอยรามอินทรา 23  แขวงทาแรง  เขตบางเขน กทม.  10220 
นางสาวลมัย   อยูเมี่ยง  18  หมูที่ 2  ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 
นายวิโรจน   กระจาง  29  หมูที่ 4  ตําบลหนองไผ  อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี  61130 
นายวัลลภ   เย็นใจ   283  หมูที่ 8  ถนนพระราม 2  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
 
รุนที่ 41 
นายกฤษณ   ภูอุดม   199  หมูที่ 4  ตําบลโรงเข  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายโชคชัย   พัฒนาสุทธินนท 38/9  หมูที่ 12  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตพระโขนง  กทม.  10260 
นายชัยยศ   การวงศ  755/45  ถนนอิสรภาพ  บานชางหลอ บางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  10700 
นางสาวฐิตินันท   พวงคํา  52  หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม  ตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210 
นายณรงคศักดิ์   ใจรูรอน  83  หมูที่ 9  ตําบลทงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นางสาวแตงออน   บุญเกิด  32  หมูที่ 6  ตําบลทองหลาง  อําเภอหวยศต  จังหวัดอุทัยธานี  61170 
นายธวัชชัย  ใจรูรอน   83  หมูที่ 9  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นายยุทธศักดิ์  ฐิติผกายแกว  43/26 หมูบานเปยมสุข  ถนนลาดพราว 63  แขวงวังทองหลาง บางกะป กทม. 10310 
นางสาวน้ําฝน   ศรีหนองแสง 147  หมูที่ 3  ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายวัลลภ  ประสานเขตรการ  34  หมูที่ 3  ตําบลเขาขี้ฝอย  อําเภอทับทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสมศักดิ์  อุดมวฒินันท  58/4  รามอินทรา ซอยรามอินทรา 23  ทาแรง  บางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
นางสาวสมปอง   กังวาน  41  หมูที่ 1  ตําบลเมืองบางยม  อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   
นายสายยศ   ทรงปญญา  236/1  หมูที่ 2  ตําบลประดูยืน  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายสุภัทร   แซล้ิม   20/2  หมูที่ 6  ตําบลหนองงูเหลือม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายพินิจ   พนานิธิมงคล  160  หมูที่ 5  ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  20270 
นางสาวสิริพร   ถนอมทรัพย  129  หมูที่ 4  ถนนสระแกว-จันทบุรี  ตําบลวังสมบูรณ  อ.วังน้ําเย็น สระแกว  10240 
นายพีระพงษ   โพธา  196  หมูที่ 4  ตําบลบานปง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  50230 
นางสาวมลิลา   ชาญชัญกรรม 237  หมูที่ 3  ตําบลระบํา อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายยุทธชัย   ปญญารัตนกุลชัย 516  หมูที่ 3  ตําบลพลวงทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  20270 
นายยุทธนา   เอื้อธรรมวณิช  608  ถนนสิโรรส  ตําบลสะเดา อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
นายรัฐชัย   วิวัฒนยุวะถาวร  146  หมูที่ 4  ตําบลระบํา อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นางสาวลูกน้ํา   ดวงเดือน  8  หมูที่ 5  ตําบลหวยคต  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี  61170 
นายประมุข   บุญกวาง  3/2  หมูที่ 5  ตําบลหนองยวง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน  51120 
นายสุพัฒนพงค   ถนอมทรัพย 129  หมูที่ 4  ถนนสระแกว-จันทบุรี ตําบลวังสมบูรณ  อ.วังน้ําเย็น สระแกว  10240 
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นายผดุงศักดิ์   แจงถิ่นปา  104/1  หมูที่ 2  ตําบลประดูยืน  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นางสาวพรเพ็ญ  พิลึก  155/2  หมูที่ 4  ตําบลระบํา อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายเนตร   สุรีจันทร  หมูที่ 7  สวนสุธิดา  2  คลอง 9  ตําบลบึงกาสาม  อําเภอหนองเสือ  ปทุมธานี  10270 
นางสาวภัสราตรี  พิชิ  264  หมูที่ 1   ถนนสระแกว-จันทบุรี ตําบลวังสมบูรณ  อ.วังน้ําเย็น  สระแกว  10240 
นางสาวสมหมาย    สุฤทธิ์  160  หมูที่ 12  ถนนบางกรวย  ตําบลบางกรวย  อําเภอบางกรวย  นนทบุรี  11130 
นายสุดใจ   หนองคาย  โรงเรียนบายหวยไผขุย   ตําบลหนองนางนวล  อําเภอหนองฉาน  อุทัยธานี  61110 
 
รุนที่ 42 
นางกนกเนตร   สุขสุเมฆ  รพ.ลาดบัวหลวง  ตําบลสามเมือง  อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดอยุธยา  13230 
นายชูชีพ   เพ็งอน   164/3  หมูที่ 5  ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 
ร.ต.ท.ชาณุ   ธินินทร  สภ.อ.ทามะกา  หมูที่ 2  ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายญัฐ   ผิวนิ่ม   51/390  หมูที่ 1  ซอย 4  ตําบลทาตําหนัก  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายตรีภพ   วานิชเจริญธรรม  47  หมูที่ 12  ถนนอุดร-หนองคาย  ตําบลนาขา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
จ.ต.ทศพร   วงศาโรจน  8/2  หมูที่ 12  ตําบลบางขนาก  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150 
นายทศพล   กลิ่นบางยุง  11/2  หมูที่ 8  ถนนเพ็ญสุข 1  แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กทม.  10310 
นายชาญชัย   สุรวัฒนาประเสริฐ 37/3  หมูที่ 8  ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว  ตําบลคูบางหลวง  อ.เมือง  ปทุมธานี  12000 
นางสาวทอมมะทราย ลินทรแซนเดอรสัน 939/260  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน เขตบางเขน  กทม.  10220 
นายนพฤทธิ์   สงวนสัตย  2 หมูที่ 3  ตําบลแสนภูดาษ  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
ส.ต.ต.บุญยิ่ง   สมานจิต  หมูที่ 2  ถนนแสงชูโต  ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120 
นายภูริศักดิ์   ศิริเสถียร*  198  หมูที่ 2  ตําบลกําแพงเพชร  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  90180 
นายวิชา   จันทรัตน   1431  หมูที่ 5  ตําบลดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  72170 
นายวิชาน   ยาคํา   160  หมูที่ 1  ตําบลขุนหาญ  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีษะเกษ  33150 
นางโรมใจ  ศรีนวลจันทร  1572  ถนนเดชอุดม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
นายสมบัติ   มหาขันตรี  802/968  หมูที่ 12  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  ปทุมธานี  12130 
นายสมบัติ   เกงล้ําเลิศ  16/1  หมูที่ 11  ถนนรามคําแหง  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
นายสนิท   เนตรวงศ  70/9  ถนนประชาสงเคราะห  แขวงดินแดง  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10400 
นางสาวสุมาลี   เผือกชอุม  26  หมูที่ 15  ถนนทายบาน  ตําบลทายบาน อําเภอเมือง สมุทรปราการ  10280 
นายโสภณ   แกวบชูา  263/4  หมูที่ 1  แขวงหวยพลู  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายอาคม   ตาลาน   2  หมูที่ 3  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
นายอานันท   สิทธิ   29  หมูที่ 6  ตําบลดูใต  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  55000 
นายอภิเชษฐ   นพรัตน  288/1  ถนนแสงชูโต 54  ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
นายสาคร  กัลยา    สวนหลวง ร.9  ถนนสุขุมวิท  103  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม.  10260 
นางสาวรัตนา   ฉัตรศานติกุล  600/107  ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กทม.10120 
นายมงคล   เช้ือบัณฑิต  27/13  ซ.โบสถแมพระ  ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม. 10320 
นายอัฒมาส   แยมผล  123/86  หมูที่ 3  ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กทม.10150 
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นางอัจจิมา   กัลยา   สวนหลวง ร.9  ถนนสุขุมวิท  103  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กทม. 10260 
นายจุมพน   ยิ้มวาย   551  หมูที่ 12  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี  แขวงศาลาธรรมสพน  เขตตลิ่งชัน  กทม.   
นายพงษศักดิ์   นาคสุริยวงษ  31  หมูที่ 4  ถนนบางลี-ลาดบัวหลวง  ตําบลบัวปากทา  อ.บางเลน  นครปฐม  73130 
นายภูวรักษ   สมจิตร  14/140  หมูที่ 1  ถนนแจงวัฒนะ 14  แขวงทุงสองหอง  เขตดอนเมือง  กทม. 10210 
 
รุนที่ 43 
นายจรูญ   กินูน   20  หมูที่ 3  ตําบลศิลา  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบุรี  67120 
นายชํานาญ   นาเอก  59  หมูที่ 10  ตําบลวังไกเถื่อน  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  17130 
นายทรงศักดิ์   สมุทรลอยวน  619  หมูที่5  ตําบลไพศาลี  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  60220 
นายธีรนันท   กุศลเพิ่มพูล  1230/9  หมูที่ 1  ถนนราษฏบํารุง  ตําบลชุมแพ  อําเภอชุมแพ  ขอนแกน  40130 
นายนิกร   มามาตร   497  หมูที่ 8  ตําบลเมืองพาน  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  52120 
นายปราโมทย   เตี่ยบัวแกว  3  หมูที่ 18  ถนนนิมิตรใหม  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
นายพิศภณ   ราศี   ธกส.สาขาชนแดน  ตําบลชนแดน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ  67150 
นาบัญชา  ใจภักดี   242  หมูที่ 3  ถนนเชียงราย-เชียงใหม ตําบลแมพริก  อ.แมสลวย  เชียงราย  57180 
นายไพสิฐ   พลปถพี  131  ถนนเจริญประเทศ  ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  52000 
นางสาวยุพาภรณ   รุจิเสถียร  101  ถนนเทศบาล 19  ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นายสุรชัย   ต้ังหยู   100/772  หมูที่ 11  ถนนพหลโยธิน  ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  10230 
นายสิทธิศักดิ์   ศรีสําราญ  ธกส.หนวยเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  10230 
นายเสถียร   สงคราม  42/1  หมูที่ 4  ตําบลหนองกระทุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวหอมจันทร   สุทธาดล 26  หมูที่ 5  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นางสาวอัมพร   พรมแกว  79  หมูที่ 19  ตําบลมวงคํา  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57190 
ส.อ.ฉลาด   เกาสังข*  299/505  หมูที่ 4  ถนนมิตรภาพ  ต.หนองสาหราย  อ.ปากชอง  นครราชสีมา  30130 
นายแผน   สิงหจันทร  33/881  หมูที่ 19  ถนนงามวงศวาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม.  10900 
นายชายชาญ    ธรรมนิยม  96/67  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา   อําเภอพระนครศรีอยุธยา  อยุธยา  13000 
นายรุงกาล   ไพสิฐพานิชตระกูล 337/8  ถนนพิธประสาท  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  นครปฐม  73000 
นายสวอง   ชัยปรีชา  103  หมูที่ 6  ตําบลบานมุง  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  65190 
นายชัยวัฒน   เจยทองศรี  หมูที่ 7  ถนนหนองบัว-ชุมแสม  ตําบลหนองกลับ  อ.หนองบัว  นครสวรรค  60110 
 
รุนที่ 45 
นายกณพ   ทองประเสริฐ  175/2  หมูที่ 4  ตําบลเขาทราย  อําเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  66230 
นายทรงธรรม   ดารายน  173-175  ถนนเทศบาลสาย 1  ตําบลขลุง  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  22110 
นายทวีศักดิ์   บุญเรือง  104  หมูที่ 1  ตําบลหนองบัด  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายบุญทา   นันตรัตน  11/1  หมูที่ 14  ถนนสันโคงหลวง  ตําบลเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
พ.ท.บุญเทพ  ไกรยา  27  ซอย 57  ถนนสุขาภิบาล 1  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กทม.  10240 
นายประพันธ   กลับอําไพ  236/198  หมูที่ 3  ถนนสรณคมณ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กทม.  10210 
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นายประสิทธิ์   ประสาทแกว  21/19  ถนนพหลโยธิน 48  แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10200 
นายณรงค   พรรณทอง  1873  รพ.จุฬาลงกรณ  ถนนพระราม 4  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.  10330 
นายประสิทธิ์   สุดมี   63  หมูที่ 16  ตําบลแพรกศรีราชา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  17140 
นายปราโมทย   เตียบัวแกว  3  หมูที่ 19  ถนนมิตรใหม  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
นายพิษณุ   อินทรพิทักษ  7/4  หมูที่ 7  ตําบลบางแค  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110 
นายไพศาล   ฉิมโห   166  หมูที่ 5  ตําบลทาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000 
นายมานพ   กันพรอม  5  หมูที่ 1  ตําบลทาแรวออก  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76100 
นางสาวยุพาภรณ   รุจิเสถียร  101  ถนนเทศบาล 19  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นายยุรวัฒน   ทรรพนันท  196  ถนนอรุณอัมรินทร  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  10700 
นายมงคล   หมูคํา   7/2  หมูที่ 4  ตําบลบางกอขํา  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
นางยุวดี    อินทรนอย  81  หมูที่ 6  ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73190 
นายวัฒนา   เทมลี้   96  หมูที่ 6  ตําบลทัพหลวง  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240 
นายสมบัติ   คงสนุน  13  หมูที่ 3  ตําบลคงดอน  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  17140 
นายสมศักดิ์   บําเพ็ญกิจ  6/180  หมูที่ 8  ถนนลาดปลาเคา  แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  กทม.  10230 
นายสมัย   สําลี   89  หมูที่ 10  ตําบลทาลาด  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34310 
นายสําราญ   ฤทธิรงค  3  ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600 
นางสุนทรี   มั่นพรม  12  หมูที่ 10  ถนนอูทอง  ตําบลหัวรอ  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  อยุธยา  13000 
ร.ต.สุรสีห   พวงทรัพย  108  หมูที 6  ตําบลไมยา  อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  57290 
นางสาวสุวรรณ   เนียมเตียง  55  หมูที่ 5  ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายสุวิทย   ล้ิมชาโตอมตะ  27  หมูที่ 1  ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวหอมจันทร   สุทธาดล 26  หมูที่ 3  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นางอารีย   โพธิ์ทอง  13  หมูที่ 4  ตําบลสนามแย  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  70190 
นายสุรวุฒิ   แพชนะ  56  ถนนประสาทนิกร  ตําบลหลังสวน  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 
นายกิตติคุณ   เชียงธรรม  100/124  หมูที่ 7  ถนนรามอินทรา  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กทม.  10200 
นายชนิด   สุมอุดม   73/1  หมูที่ 4  ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ลานตากฟา  อ.นครชัยศรี  นครปฐม  73120 
นายมนูญ   ศรีตายขํา  55  หมูที่ 3  ตําบลดานมะขามเตี้ย อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  71260 
นายสุรชัย   ต้ังหยู   100/712  หมูที่ 11  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กทม.  10230 
นายวรพล   พันโบ   19  บ.คอลเกตปาลมโอลีฟ จํากัด ซ.ถนนแขกสุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110 
นายสมชาย   เหลาพร  1873  รพ.จุฬาภรณ  ถนนพระราม 4  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.  10330 
 
รุนที่ 46 
นายเชมราฐ   วังใน   96  ถนนรอบเมือง  ตําบลในเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นายคมสัน   สมัครการ  48/1  ถนนหลักเมือง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  31000 
นางสาวจินตนา   จันทา  7  หมูที่ 9  ตําบลประดูยืน  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นางสาวจิรวรรณ   ญาตินิยม  66  หมูที่ 2  ตําบลน้ําออม  อําเภอเกษตวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด  45150 
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นางสาวดาวเดือน   นองวัน  368  ถนนจรัญสนิทวงศ 2  แขวงวัดทาพระ  เขตบางกอกใหญ  กทม.  10600 
นายดิษพงษ   จันทรศร  84  หมูที่ 9  ตําบลหวยคต  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี  61170 
นายนฤมิตร   มีพืชน  40/2  หมูที่ 3  ตําบลพลิ้ว  อําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี  22190 
นางสาวดลฤดี   วูอินทรานนท 100  ซ.ปุณณวิถี 20  ถนนสุขุมวิท 202  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. 10260 
นางสาวน้ําทิพย   สายทอง  52  หมูที่ 12  ตําบลตลุกคู  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสุชาติ   ผลเศรษฐี  71/2  หมูที่ 6  ตําบลหนองยายดา อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสุธี   ยรรยงชัยกิจ  932  ถนนตากสิน  เขตบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600 
นายสงกรานต   สายทอง  53  หมูที่ 12  ตําบลตลุกคู  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสมชาติ   แชมไธสง  ตําบลตลาดลกแก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นายสมยศ   ฟกเขียว  71/4  หมูที่ 6  ตําบลหนองยายดา  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายสุรเชฐ   บุญเกตุ  134  หมูที่ 11  ตําบลน้ํารอ  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายสุภาพร   ทองนพศรี  99/123  ถนนพุทธมณฑลสาน 2   แขวงบางแคเหนือ  เขตภาษีเจริญ  กทม.  10160 
นายนิพิฐ   วรรณนุรักษ  19  หมูที่ 3  ตําบลหนองนกไข  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 
นายบุญชอบ   บุญเกตุ  134  หมูที่ 6  ตําบลน้ํารอบ  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายบุญสง   ตุมปน   25  หมูที่ 9  ตําบลหวยคต  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี  61170 
นายพงศกร  เพชรสถิตย  12  หมูที่ 2  ถนนเกษม  ตําบลเขาไชยราช  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   
นายเพลิน   ชายคํา   193  หมูที่ 2  ถนนประชาอุทิศ 76  แขวงทุงครุ  เขตราษฏรบูรณะ  กทม.  10140 
นายอนันตพล   วองพานิช  328  หมูที่ 3  ตําบลผาสิงห  อําเภอผาสิงห  จังหวัดนาน  55000 
นายรุงอรุณ   พลเมือง  149  หมูที่ 7  ตําบลทองหลาง  อําเภอหวยคต  จังหวัดอทัยธานี  61170 
นายออด   พูลเพิ่ม   193  หมูที่ 2  ถนนประชาอุทิศ 76  แขวงทุงครุ  เขตราษฏรบูรนะ  กทม.  10140 
นายสุวิทย   จันติกะวนิช  552/230  ซ.ไผเงิน  แขวงบางโคลเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120 
นายไพทูรย   เหลาอินทร  49  หมูที่ 12  ตําบลตลุกคู อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  61120 
นายวรพล   พันโบ   197  หมูที่ 50  ซ.ทาดินแดง 10  คลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
นายมนตรี   ตุมปน   25  หมูที่ 9  ตําบลหวยคต  อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี  61170 
นายสามรรถ   เปยมทอง  41/1  หมูที่ 2  ตําบลทาคา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสาคราม  75110 
 
รุนที่ 47 
นายปยะ   ศรีกระจาง  8/1  หมูที่ 8  ถนนลาดพราว  แขวงบึงทองหลาง  เขตบางกะป  กรุงเทพ  10310 
นายวิจิตร   แยมศิริ   68  หมูที่ 1  ตําบลหวยหมอนทอง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายบุญมี   สมัญ   113  หมูที่ 5  ตําบลทุงไชย  อําเภออุทมพรพิสัย  จังหวัดศรีษะเกษ  33120 
นางสาวกานตอง   เกิดใหม  41  หมูที่ 2  ตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  50240 
นายสังคม   สายเนตร   73/3  หมูที่ 8  ตําบลลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
นายบรรจบ   ทิมแท  12  หมูที่ 6  ตําบลกุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77150 
นายสมชาย   แยมสวัสดิ์  21  หมูที่ 65  ตําบลกุยบรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77150 
นายบุญมี   สาคําแสง  173/124  ถนนจรัญสนิทวงศ 22  แขวงบานชางหลอ  เขตบางกอกนอย กทม. 10700 
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นายกัมปนาท   บุตรศาสตร  17  หมูที่ 3  ตําบลโพธิ์ศรี  อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด  45230 
นายบรรพต   ฉิมขันธ  115/3  หมูที่ 7  ตําบลลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
นายคณิศร   คงนวล   7  หมูที่ 8  ตําบลปากพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  67000 
นายนิด  วงศชัยวะ   2  หมูที่ 4  ตําบลแมถอด  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  52160 
นายสนอง   เจริญศิริ  23  หมูที่ 1  ตําบลหนองใหญ  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  31150 
นายวาม  วามวาณิชย  35/2  ถนนสุขุมวิท 62  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10250 
นางยุวดี   สุวรรณชาตรี  23/10  ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10110 
นายภิญโญ   หมื่นจร  131  หมูที่ 2  ตําบลคนวนหนองหงษ  อําเภอชะอวด  นครศรีธรรมราช  10180 
นายเอนก   แดงประดับ  52  หมูที่ 3  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นายรัฐ   เจริญสวัสดิ์  283/2   ถนนสุมนาเทวราช  ตําบลในเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  55000 
นายกําธร   คงสุข   399/34  ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร   
นายบุญลือ   คงขวัญ  111  หมูที่ 7  ถนนเชื่อมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก  กรุงเทพ  10530 
นายอรุณ   จันทรกระจาง  311/1  หมูที่ 13  ตําบลลาดยาว  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  60150 
นายวัชชระ  นะรา   29/28  หมูที่ 34  ถนนวงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 
นายดํารงศักดิ์   ศีสวัสดิ์  96  หมูที่ 7  ตําบลหนองขาม   อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240 
นายสุวัฒน   ทวีศักดิ์ศรี  32/2  หมูที่ 1  ถนนรัตนาธิเบศร  ตําบลทาอิฐ  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
นายมนูญ   ศรีตายขํา  55  หมูที่ 3  ตําบลดานมะขามเตี้ย  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  71260 
นายสุธี   จิวสกุล   122  ซอยรักษชนะอุทิศ 2   ตําบลสุไหงโกลก  อําเภอสุไหงโกลก  นราธิวาส  96120 
นายกําพล   ฤกษพงษพัชร  2255  หมูที่ 14  ถนนสุขุมวิท 113  ตําบลสําโรงเหนือ อ.เมือง  สมุทรปราการ  10270 
นายพรวิชัย   มีบุญพอ  14/750  บานบัวทองธานี ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี บางบัวทอง นนทบุรี  11000 
นางสาวเมตตา   ฤกษพงษพันธ 2255  หมูที่ 14  ถนนสุขุมวิท 113  ตําบลสําโรงเหนือ อ.เมือง  สมุทรปราการ  10270 
นายบุญมี   ดอกไม    80/45  หมูที่ 8  ถ.หนองแขม-บางบอน 5  แขวงหนองแขม  หนองแขม กทม.  10160 
นางสาวสมหมาย   อปทุม  100/124  แถว 12 (บ.ต.ร.) หมูที่ 7  ถ.รามอินทรา  แขวงทาแรง บางเขน  กทม.10220 
นายนิมิตร   สุวรรณ  314/134  ถนนสุขุมวิท 77 (ออนนุช 13)  แขวงสวนหลวง  เขตประเวศ  กทม. 10250 
 
รุนที่ 48 
นายบุญชม   ขุนณรงค  40  หมูที่ 4  ตําบลวังยา  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180 
นางสาวปวรรัตน   คลายคลึง  41/6  หมูที่ 7  ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  71220 
นางสาวปานจะ   รอยอําแพง  8  หมูที่ 3  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายมานพ   กันพรอม  5  หมูที่ 1  ตําบลทาแรงออก  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110 
นายพิเชษฐ   เกตุแกว  64/1  หมูที่ 4  ตําบลเกษตรพัฒนา  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นางสาวรัชนีกรณ   บัวบุญเลิศ 2  หมูที่ 4  ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายสมโภชน   ปลอดภัย  102  หมูที่ 9  ตําบลดอนพุทธา  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150 
นายวรพจน   เศรษฐบุตร  252/34  หมูที่ 3  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง  เขตบึงกุม  กทม.  10240 
นางสาวอมรา   ทองเชียว  81  หมูที่ 5  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
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นางสาวอุบล   นพคุณ  12/1  หมูที่ 4  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายสําเริง   พจนชัยกุล  105  หมูที่ 12  ตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73180 
นายสมคิด   โตนวน  215  หมูที่ 5 ถนน บ.มูง-สากเหล็ก  ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง  พิษณุโลก  45190 
 
รุนที่ 49 
นายบุญทัน   มนตเหลา  039  หมูที่ 5  ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร  62150 
นางสาวสุธารัตน   จันทรกวีกูล 47  หมูที่ 10  ตําบลทุงคอก อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายสําเริง   นิ่มเขียน  41  หมูที่ 3  ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  76150 
ส.ต.อ.ธีรวุฒิ   เกิดจงรักษ  109/121  ถนนขางวัง  ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายชัยทัต   อิฐรัตน  356-8  ถนนสุขาภิบาล 2  ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  40110 
นายเอกศักดิ์   โสภิตานนท  70  หมูที่ 2  ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150 
นายปุญณรัตน   ชมแพ  7/21  หมูที่ 5  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายณัฐพล   อังกุรทิพากร  170/5  ถนนประชาราษฏรบําเพ็ญ  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง  กทม.  10320 
นายภาคภูมิ   อิทธิพันธวรกุล  11/2  หมูที่ 9  ถนนบางแวก  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160 
นายวิฑูรย   ใจดี   39  หมูที่ 2  ถนนปานวิถี  ตําบลบางเพรี้ยว อําเภอบางบอ  สมุทรปราการ  10560 
นายสัญญา  คูวิสิษฐโสภิต  35/28  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
นายมานพ   มั่นศรีจันทร  1  หมูที่ 5  ถนนยิงเปาใต  ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายไพโรจน   เวชสุวรรณ  51/2  หมูที่ 5  ตําบลหลักสอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายวิชัย   พิริยะเกียรติไพศาล 124  หมูที่ 3  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวติ๋ม   จันเลน  81  หมูที่  7  ตําบลนางแล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57100 
นายสมศักดิ์  ศาศวัตเตชะ  80/118  หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กทม.  10160 
น.สพ.ตอศักดิ์   ธรรมโภคิน  419  ถนนอภิบาลบัญชา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
นายอภิชาติ   บุญครอง  96  หมูที่ 13  ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
นายธงชัย   ชวงชิต   435  หมูที่ 5  ตําบลพานทอง  อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร  62150 
นายดํารงค   ทรัพยเกิด  89/3  หมูที่ 3  ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  76140 
นายชาญยุทธ   ธนานันต  204  ถนนเพลินจิต   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
นายสําเริง   พจนชัยกุล  105  หมูที่ 12  ถนนมาลัยแมน  ตําบลสระพัฒนา  กําแพงแสน นครปฐม  73180 
นายวิชัย   คูสวางศรี  343/40  หมูที่  7  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตบางเขน  กทม. 10220 
นางสาวปวรรัตน   คลายคลึง  41/6  หมูที่ 7  ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  71220 
นางสาวทัศรีย   ชะลิโต  333/30  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
นายสามารถ   เปยมทอง  41/1  หมูที่ 2  ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110 
นายนรรัตน   ทองทา  80/148  หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม 112  แขวงหนองคางพลู หนองแขม  กทม. 10160 
นายจเร   ภิญโญศิริกุล  71/82  หมูที่ 10  ถนนจรัญสนิทวงศ 13  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กทม.  10160 
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รุนที่ 50 
นางสาวจีรนันท   สักลอ  9  หมูที่ 9  ตําบลแมลอย อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  57230 
นางสาวทัศนีย   ชะลิโต  333/80  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
นายเอนก   แดงประดับ  52  หมูที่ 3  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นายอรุณ   ธุวะชาวสวน  111  หมูที่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลลําพยา อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวปานจะ   รอยอําแพง  8  หมูที่ 3  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นางสาวเพ็ญจิตต   จันทรขจร  43  หมูที่ 4  ตําบลโรงเข  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายสุเมธ   คําดีผล   112  หมูที่ 5  ตําบลโปงตาลอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30130 
นางสาวมิรันตี   เอื้อกิดาการ  134/830  ถนนรังสิต-นครนายก  แขวงประชาธิปตย  เขตธัญบุรี ปทุมธานี  12130 
นายสุนทร   นารถกอน    62  หมูที่ 8  ตําบลบางแขม อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสมรัก   จันทรโฮวมณี  1184/54  ถนนจันทร   แขวงบางโคล  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
นางสาวสุรีย   เปญะรัตน  306/1  ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงกัลยาณี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600 
นางสาวอทิตยา   เจริญสุข  72/1  หมูที่ 9  ตําบลศาพราน อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี  18220 
นางสาวอุบล   นพคุณ  12/1  หมูที่ 4  ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายภาคภูมิ   อิทธิพัทธวรกุล  11/2  หมูที่ 3  ตําบลบางแวก เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160 
นายพัฒนากร  อนุชาตระกูล  ถนนเชียงใหม-แมโจ  ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50000 
นายอานนท  กาญจนภิญพงศ  133/82  หมูที่ 14  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางถวน  เขตภาษีเจริญ  กทม.  10160 
นายเชษฐา   วิจิตร   34/105  หมูที่ 10  ถนนโชคชัย 4  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  10230 
พ.อ.อ.เดชา   คลิ่งอักขระ*  260/1  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
นายธวัชชัย   นุนสิงห  458  หมูที่ 5  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 
นายพรชัย   จารเขียด  73  หมูที่ 6  ตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี   
นายปญญา  มณีทรัพยสุคนธ  30  หมูที่ 5  ตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวอุษา   ทะแดง  17/18  หมูที่ 4  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพ  10160 
นายจรัญ   ศรศิริวงศ  9  หมูที่ 9  ตําบลทัพหลวง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายประสิทธิ์   ซิ้มเจริญ  12  หมูที่ 6  ตําบลบางเสาธง ก่ิงอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  10540 
นายศักดิ์สิทธิ์   สระภูธร  460  หมูที่ 2  ตําบลคลองตระเกรา อําเภอทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
นายีระชัย  ไสวโสภณ  163/24  ถนนเพชรบุรี 5  แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 
นายยุทธนา   มั่นจินดา  56  หมูที่ 7  ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสมบูรณ   แกวคงคา  155/50  หมูที่ 7  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสุธิศา   แดงประดับ  52  หมูที่ 3  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นายสุรศักดิ์   ฟูตระกูล  943/2  หมูที่ 1  ตําบลทาขาม  อําเภอชายแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
นายสุรชัย   ทองดี   82/1  หมูที่ 3  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 
นายสุวิทย   ชมเชย   134/830  ถนนรังสิต-นครนายก  แขวงประชาธิปตย  เขตธัญบุรี  ปทุมธานี  12130 
นางสาวบุษกร   ศาสตรสาระ  36/31  หมูที่ 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 1  แขวงบางระนาด  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170 
นางสาวประกอบทรัพย ตระกูลรัตนโชค   80  หมูที่ 8  ถนนมาลัยแมน  ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน นครปฐม  73140 
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นางสาวประยูร   สรอยสุข  17  หมูที่ 5  ถนนยิงเปาใต  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายนิฐิพงษ   ซอกรัมย  1/49  ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700 
นายนฤณัฐ   ปดดาห  69/1  ถนนเชียงใหม-แมโจ  ตําบลฟาฮาม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50000 
นายจิระศักดิ์   ชัยเขื่อนขันธ  27  หมูที่ 12  ตําบลบางกอบัว  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
นายปฏิวัติ   นาวิกานนท  บานพักผูอํานวยการประถมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นางสาวยุพา   พรพิทยากุล  177  หมูที่ 7  ถนนราชมรรคา  ตําบลหวยจระเข  อําเภอเมือง  จังหวัดนคปฐม  73000 
นายบุญประเสริ   อิสมาแอล  2100/636-638  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพ  10240 
นายวัชชระ   นะรา   29/28  หมูที่ 34  ถนนวงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 
 
รุนที่ 51 
นางสาวปานจะ   รอยอําแพง  8  หมูที่ 3  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นางพเยาว   แจงกระจาง   29/3  ถนนเจาคุณทหาร  แขวงลําปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   
นางวลัยพร   โปษยกฤต  1530/1  ถนนเศรษฐกิจ  ตําบลกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน สมุทรสาคร  74110 
นางวันดี   เสงี่ยม     130  หมูที่ 2  ตําบลเกาะจันทร  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20240 
นายชาญณรงค   ทรัพยโสภา  31/188  ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
พ.อ.อ.เดชา   คลองอักขระ  260/7  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครชัยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
นายภูวนารถ   ชูชม   31/188  หมูที่ 7  ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงมีนบุรี  เขตมีบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
นายปฏิวัติ   นาวิกานนท  สํานักงานประถมศึกษา  ต.ลาดใหญ  อ.เมือง  สมุทรสงคราม  75000 
จ.ส.อ.ไมตรี   ศรีตองออน  116  หมูที่ 2  ตําบลชองสะแก  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นายยุทธนา   มั่นจินดา    56  หมูที่ 7  ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายพรชัย   จารเขียด  958  จรัลสนิทวงศ  แขวงทาพระ  เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร  10600 
นายภราดร   เตมีประเสริฐกิจ  90/7  หมูที่ 1  ถนนสุขุมวิท  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
นางสาวสมบูรณ   แกวคงคา  155/50  หมูที่ 7  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสุธิศา   แดงประดับ  52  หมูที่ 3  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นางสาวอัมพร   ปากวิเศษ  375  หมูที่ 6  ตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  20270 
นายสุวัฒน   วรไพบูลย  บานธนาวงศ หอง 407 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี  11000 
นายกลชัย   โนรีสุวรรณ  33/2  หมูที่ 5  ตําบลทาชุมพล  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายจรินทร   ทะเลทรัพย  29  หมูที่ 2  ตําบลกระบ่ํา  อําเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี   
นายชล   พืชนอก   60  หมูที่ 9  ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30320 
นายวิทยา   ลมสถิตย  53  หมูที่ 5  ตําบลขุนศรี  อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  11150 
นายศักดิ์สิทธิ์   สระภูธร  93  หมูที่ 9  ตําบลบางกรวย  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130 
นายสมชาย   ศิริวัฒนาสกุล  458  ถนนลาดพราว 94  แขวงวังทองหลาง  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10310 
นายสมคิด   โตนวน  215  หมูที่ 5  ตําบลเนินมะปราง  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  65190 
นายวรพจน   เศรษฐบุตร  252/34  หมูที่ 3  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง  เขตบึงกุม  กทม.  10240 
นายสุริยา   ตรีระพงศ  047-051  ถนนราชศักดิ์  ตําบลทาประดู  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
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นายสุรชัย  เกตุงาม    049/4-5  ถนนจันทอุดม  ตําบลทาประดู  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
นายเอนก   แดงประดับ  52  หมูที่ 3  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
นายสุรศักดิ์   สมสุข  53  หมูที่ 7  ตําบลหวยจรเข  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายปยะ   ศรีกระจาง  8  หมูที่ 8  ถนนลาดพราว  แขวงบึงทองหลาง  เขตบางกะป  กรุงเทพ  10310 
นางสาวยุวดี   เผาเหลืองทอง  286/2-3 หมูที่ 11  ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก  เขตราษฏรบูรณะ  กรุงเทพ 10140 
นายอํานาจ   พานพบ  237/146 หมูที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 
นายประศาล   ธีระปญโญ  39  หมูที่ 5  ตําบลโพธิ์ใหญ  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 
นายสุทธิพงศ   เช้ือกูลชาติ  87/2  หมูที่ 5  ถนนทหารชาง  ตําบลบางรูป อําเภอทุงใหญ  นครศรีธรรมราช  80240 
นางสาวกันยา   มานะถาวร  45/45  หมูที่ 9  ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
นายวรากร   หาระสาร  387/205  ซอยขาวสาร  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซื่อ  เขตดุสิต  กทม.  10300 
 
ทําเนียบรุนที่ 52 
นางสาวนกนอย   แจงแสง  94  หมูที่ 7  ตําบลแมวงศ  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  60540 
นางสาวนวรัตน   ศราวุธสกุล  105  หมูที่  3  ตําบลหนองสองหอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นางสาวปานจะ   รอยอําพัน  8  หมูที่ 3  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นางสาวสมนึก   พลีดี  104  หมูที่ 8  ตําบลประสุข  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  30270 
นางสาวอมรา  ทองเชียว  81  หมูที่ 5  ตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120 
นายณรงค   ฤทธิ์ไชย  หอพักชายที่ 13  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
นายทวี   ดํารงวาจาสัตย  34  หมูที่ 1  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
นางจันทร   สวัสดี   199/137  หมูที่ 5  ถนนรอบเมือง  ตําบลสามพราว  อําเภอเมือง  อุดรธานี  41000 
นายธวัช   ศรีปราชญ  54  หมูที่ 6  ตําบลนครหลวง  อําเภอนครหลวง  จังหวัดอยุธยา  13260 
นายนพชัย   เหนงเพ็ชร*  117  หมูที่ 1  ตําบลบางระกํา  อําเภอนครชียศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายนิพงษ   ซอกรัมย  129/3  หมูที่ 11  ตําบลหนองคู อําเภอลําปรายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  31130 
นายนิรันดร   มินทขิน  101  หมูที่ 6  ตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  57220 
นายประทัยวุฒิ   กอใจ  518/6  ถนนลาดพราว  แขวงวังทองหลาง  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10310 
นายไพฑูรย   นอมปลั่ง  30  หมูที่ 2  ตําบลกรับใหญ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายปยพงษ   นบนอบ  58  หมูที่ 1  ตําบลศรีสําราญ  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72100 
นายมงคล   วิศวเวทานันท  109/32  หมูที่ 6  ถนนตลิ่งชัน-สพรรณบุรี  ต.บางรักพัฒนา  บางบัวทอง  นนทบุรี  11110 
นายเสกสรรค   ทิมสุข  6/1  หมูที่ 4  ถนนประชาสําราญ  แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก  กทม.  10530 
นายยุทธนา   มั่นจินดา  56  หมูที่ 7  ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายรัชต   จูฑะพุทธิ  14  ถนนเสรี 2  แขวงสวนหลวง  เขตประเวศน  กรุงเทพมหานคร  10250 
นายวิชัย   จําเล   139  หมูที่ 12  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายวิเชียร   กอจิตตวนิจ  29  หมูที่ 2  ตําบลปากแรต  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   70110 
นายวิโรจน   ซังฮ้ี   15  หมูที่ 8  ตําบลหินมูล  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73190 
นายสมศึก   ปนงาม  75  หมูที่ 9  ตําบลบางคู  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุรี  15150 
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นายสาคร   ออนปชชา  56  หมูที่ 3  ตําบลเทพนิมิต  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23150 
นายสูคูณ   สุหญานาง    11  หมูที่ 6  ถนนบานรองแสนคํา  ตําบลบานเปา  อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ  36120 
นายสุเมธ   อริยสุระ  3  หมูที่ 4  ตําบลปากแตร  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  70110 
นายเอกชัย   กรปรีชา  28/10  หมูที่ 1  ตําบลบางระกํา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายอุดร   คําแดง   84/1  หมูที่ 1  ตําบลเวียงตา อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นาบอุบล   สอนสี   70  หมูที่ 1  ตําบลบานบาก  อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด  45260 
 
รุนที่ 53 
นางสาวคําปุน   วิชัย  29  หมูที่ 8  ตําบลขมิ้น อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด  45170 
นางสาวโฉมอัปสร   เช้ือปตุ  41  หมูที่ 7  ตําบลนี้ อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  53230 
นางสาวยอแสง   พรเพชร  64  หมูที่ 3  ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30150 
นางสาวรัชดา   ศรีบุญมา  179  หมูที่ 7  ตําบลนากระแซง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นางสาววงศจันทร   บุญภาย  110  หมูที่ 6  ตําบลหนองสูงใต  อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  49160 
นางสาวสุภาวดี   เจริญวัย  59/1  หมูที่ 1  ถนนแสงชูโต  ตําบลทาลอ  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
นางสาวสุกัญญา   ทองปญญา 46  หมูที่ 6  ตําบลศรีแกว  อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120 
นางสาวอนุรักษ   ชัยสวัสดิ์  7412  หมูที่ 8  ตําบลอุใดเจริญ  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130 
นายกฤษณพงษ   ปงยศ  12  หมูที่ 10  ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  56120 
นายเกาเจียม   ศรีสมบัติ  99  หมูที 8  ถนนปง-พะเยา  ตําบลนาปรัง  อําเภอนาปรัง  จังหวัดพะเยา  56140 
นายโกสินทร   พงษแสง  97  หมูที่ 6  ตําบลศาลาดร  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  12170 
นายคอนสิต   อินทะรังสี  146  หมูที่ 8  ตําบลงอน  อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  55130 
นายณรงค   คําวงศษา  4  หมูที่ 2  ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  50120 
นายดอนชัย   ขันทอง  38  หมูที่ 5  ตําบลบัววัฒนา  อําเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบุรี  67140 
นายถาวร   แซเถา   60  หมูที่ 10  ตําบลน้ําผุด  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  91130 
นายเถลิงศักดิ์   จันทรชุม  289/2  ถนนเรืองราษฏร  ตําบลเขานิเวศน  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000 
นายทิวา   นาดีทอง   110/3  หมูที่ 2  ถนนทาเรือ  ตําบลอาวลึกได  อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  81110 
นายเทวลิตร   ทวีชาติ  25  หมูที่ 6  ตําบลตูม  อําเภอปรางคคู  จังหวัดศรีสะเกษ  33170 
นายบรรเจิด   อุนจิตต  54/2  หมูที่ 3  ตําบลตะนาวศรี  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
นายบุญมี   สวัสดี   197  หมูที่ 3  ตําบลบานขาวสาร  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  41160 
นายประพันธ   อุปขวัญ  437/12  หมูที่ 1  ตําบลปะสุรุ  อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  96140 
นายประเสริฐ   ศรุฒสุข    27  หมูที่ 5  ตําบลทุงคาวัด  อําเภอละแม  จังหวัดชุมพร  86170 
นายพรชัย   พานศรี   25  หมูที 3  ตําบลโคกสูง  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  40250 
นายคมสัน   บุญรอด  266  หมูที่ 2  ตําบลเพชรชมพู  ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
นายยอดชาย   หุมไธสง  739/1  หมูที่ 1  ตําบลตาหลังใน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว  27210 
นายวรัญ   ผลเจริญ   107  หมูที่ 7  ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  32000 
นายวาตร   โยธามาตร  1  หมูที่ 7  ตําบลปาไร  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
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นายวีรพล   นาคสูตร  48  หมูที่ 8  ตําบลทุงนางาม  อําเภองานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายวีระศักดิ์   เริศเริง  122  หมูที่ 8  ตําบลปลายพรยา  อําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  81160 
นายศุภชัย   วงษประเสริฐ  31  ถนนราชมรรคา  ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายสมเจต   จันทรกระจาง  46  หมูที่ 5  ตําบลทุงขวาง  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 
นายเพชร   เหลืองเรือง  197/1  ตําบลทุงใหญ  อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  60190 
นายสมพาน   มั่นคง   23  หมูที่ 7  ตําบลบางราก  อําเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  15250 
นายณรงคศักดิ์   กาญจนรัตน  100  หมูที่ 6  ตําบลทุงใส อําเภอสิชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  82120 
นายสันติศุกร   เฉยชมโฉม    140  ถนนโพธิ์อน-หลายสอ  ตําบลสองพี่นอง  อําเภอสองพี่นอง สุพรรณบรี  72110  
นายสุภาพ   ใจใหญ  44  หมูที่ 14  ตําบลบานธิ  อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน  51180 
นายแสงทอง   สุภรักษ  108  หมูที่ 8  ตําบลไพพัฒนา  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  33280 
นายไสว   ชาลีเขียว   92  หมูที่ 2  ถนนมิตรภาพ  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
นายอโนทัย   เมฆหมอก  182  หมูที่ 13  ตําบลเขวา  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 
นายโชดก   โพธิ์ลอย  20  หมูที่ 4  ตําบลทุงพระยา อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160 
นายอุดร   พิมสาร   16/28  หมูที่ 5  คําบลนางัว  อําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม  48180 
นายสหละ   ถาวงษกลาง  252  หมูที่ 4  ตําบลโคกถุง  อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ  36150 
 
รุนที่ 54 
นางสาวดวงแกว   วัดเฉย  7  หมูที่ 4  ตําบลละหาร  อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 
นางสาวบังอร    สังกะคํา  92/3  หมูที่ 10  ตําบลบานเหลา  อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน  40270 
นางสาวประนอม   ก้ิมแกว  18  หมูที่ 3  ตําบลนาโยงใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 
นางสาวมาลัย   ผาเงิน  48  หมูที่ 4  ตําบลนาโกน  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
นายกิติวัฒน   โกนสัก  115  หมูที่ 14  ตําบลปาสัก  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  51000 
นายเกียรติศักดิ์   เวียงอินทร  212  หมูที่ 1  ถนนดอยตุง  ตําบลแมฟาหลวง  อําเภอแมฟาหลวง  เชียงราย  57240 
นายคํามน   มารอด   111  หมูที่ 4  ตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  67120 
นายชูชีพ   ชัยชนะ   65/2  หมูที่ 4  ถนนพหลโยธิน  ตําบลพรบาทวังทอง  อําเภอแมพริก  ลําปาง  52180 
นายฉลอง   ชูช่ืนบุญ  52/1  หมูที่ 10  ตําบลตาเมา  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  32140 
นายชัยยศ   อ่ําทิพย   81/1  หมูที่ 1  ตําบลหนองมคาโมง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180 
นายชาตรี   รัตนพรหม  112/1  หมูที่ 3  ตําบลตันหยงลิมอ  อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130 
นายนภดล   พหัตธิ   96/1  หมูที่ 6  ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  61160 
นายบัวไล   แดงนา   196  หมูที่ 3  ตําบลคงสวรรค  อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  93950 
นายประสงค   วงเทียน  11/1  หมูที่ 3  ตําบลแตล  อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร  32110 
นายปริวัฒน    เชียงหมี  112/5  หมูที่ 5  ตําบลเวียงตก  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นายปรมินทร   นาระทะ  119  หมูที่ 4  ถนนสันทราย-พราว  ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย  เชียงใหม  50120 
นายบุญหลาย   ภูดินทราย  2  หมูที่ 11  ถนนบานใหญ-มะคาตอง  ตําบลเขาพระ  อําเภอเมือง  นครนายก 26000 
นายปญญา   ตันเจริญ*  4  หมูที่ 6  ตําบลบานราง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 



 111 

นายพงษศักดิ์   เลหกล  6  หมูที่ 5  ตําบลตาหลังใน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว  27210 
นายพิทักษ   คํามุงคุณ  59  หมูที่ 6  ถนนเปรมประชา  ตําบลหนองบัว  อําเภอดงหลวง  มุกดาหาร  49140 
นายมนัส   ราหมาน  150  หมูที่ 1  ตําบลเขาทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
นายเลาเซาะ   แซซง  59  หมูที 6  ตําบลพวงผาย  อําเภอเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย  57810 
นายวรรธนะ   ประเสริฐเจชาโต 161/3  หมูที่ 6  ตําบลทับปุด  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  82180 
นายวัฒศิระ   คํากองแพง  38  หมูที่ 3  ตําบลหนองแวง  อําเภอบานแพง  จังหวัดนครพนม  48140 
นายมงคล   ทองชัย   85  หมูที่ 8  ตําบลหนองปลอง  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  64140 
นายวิเชียร   สินสมุทร    14/1  หมูที่ 5  ตําบลอาวนอย  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000 
นายศิริพจน   สิงโต   198/2  หมูที่ 15  ตําบลหนองมะคาโมง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180 
นายสมภพ   กอศรีพร  340/2  หมูที่ 4  ตําบลสามงาม  อําเภอสามงาม  จังหวัดพิจิตร  66140 
นายสิทธิชัย   ทับทิม    106  หมูที่ 11  ตําบลควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  93000 
นายสุชิน   สุขเกษม  109  หมูที่ 1  ตําบลทับยา  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  16110 
นายสิทธิโชค   อินตะยศ  339  หมูที่ 3  ตําบลตว  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   57340 
นายสุนทร   ธรรมใจ  48/3  หมูที 4  ตําบลลานดอกไม  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
นายสมพงษ   พหุนันท  3  หมูที่ 7  ตําบลปาโมง  อําเภอ  เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายเสริมศักดิ์   กุหลาบศรี  51/3  หมูที่ 2 ถ.นครราชสีมาโชคชัย   ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา  30000 
นายอดุลย   คํามุลคุณ  122  หมูที่ 1  ถนนหนองหินเอราวัณ  ตําบลบานเพิ่ม  อําเภอผาขาว  เลย  42240 
นายอาโซ   แปงแลกู  28  หมูที่ 17  ถนนดอยเทวี  ตําบลวารี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย  57171 
นายแกว   สามเจียน  212  หมูที่ 1  ถนนดอยตุง  ตําบลแมฟาหลวง  อําเภอแมฟาหลวง เชียงราย  57240 
นายนันทวัฒน   ผ้ึงงาม  192  หมูที 2  ตําบลหนองบาม  อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240 
นายศักดิ์ดา   ธรรมจินดา  211  หมูที่ 6  ตําบลดานมขามเตี้ย  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี 71260  
นายสมพงษ   สุขเกษม  89/89  หมูที่ 7  ถนนวิภาวดีรังสิต 62  แขวงตลาดบางเขน  ดอนเมือง  กทม.  10210 
 
รุนที่ 55 
นางสาวไฉน   บุญพันธ  57/3  หมูที่ 2  ตําบลบวยมุน  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ  53110 
นายชัยวิชิต   มะพันธ  203  หมูที่ 9  ถนนกสิกรรม  ตําบลโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  42000 
นางสาวรัฎฐณิชา   มิตรสวรรค 104/1  หมูที่ 9  ตําบลแมพุง  อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร  54110 
นายทวีศักดิ์   ชวยภักดี   42  หมูที่ 2  ตําบลเพหลา  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่  81120 
นางสาวทิพวดี   ศรีประเสริฐ  65/1  หมูที่ 6  ตําบลหนองไมซุง  อําเภออุทัย  จังหวัดอยุธยา  13210 
นายธวัชชัย   พุกรอด  64/1  หมูที่ 5  ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 
นางสาวธัญลักษณ   นวนประโคน 27  หมูที่ 2  ตําบลสองหอง  อําเภอบานแพรก  จังหวัดอยุธยา  13240 
นายนพคุณ   ชุมผักแวน  56  หมูที่ 13  ตําบลวังไทร  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  62120 
นางสาวบังอร   แซมทอง  207  หมูที่ 6  ตําบลโนนปอแดง  อําเภอยาขาว  จังหวัดเลย  42240 
นางสาวบังอร   ต๊ิบอุต  128/23  หมูที่ 6  ตําบลตานาพอก  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นางสาวบัวงาม   สวัสดิ์กรันย  6/1  หมูที่ 6  ตําบลดานแมแฉลบ  อําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71290 
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นายประสิทธิ์   สุทรแกว  3  หมูที่ 10  ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  57250 
นางสาวปริศนาลักษณ   ดาจันทร 47/4  หมูที่ 11  ตําบลบานปน  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นายปยะ   โพธิ์แสน  88  หมูที่ 12  ตําบลทัพทัน  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร  32450 
นางสาวผดุง   ผิวเกลี้ยง  60  หมูที่ 13  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายพรชัย   อํามาตย  205  หมูที่ 1  ตําลบโนนทอง  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน  40330 
นายไพรัตน   เทียนแกว  46/1  หมูที่ 15  ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  31190 
นายไพศาล   หีบไธสง  89  หมูที่ 9  ตําบลมะเฟอง  อําเภอไธสง  จังหวัดบุรีรัมย  31120 
นายมงคล   หมั่นหลํา  33/2  หมูที่ 2  ตําบลทายน้ํา  อําเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร  61150 
นางสาวยุพิน   โคตะนัน  53  หมูที่ 7  ตําบลโชคแสง  อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  34280 
นายราเชน   ศรีเจริญ  1/8  หมูที่ 2  ตําบลปากจัน  อําเภอนครหลวง  จังหวัดอยุธยา  13260 
นายวิวัฒน   ศูนยกลาง  160  หมูที่ 7  ถนนจุน-ปง  ตําบลพระธาตุขิงแทง  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  56150 
นายสมชัย   กุลบุตร  102  หมูที่ 9  ตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
นางสาวสมศรี   อุดม  13  หมูที่ 4  ตําบลสะเอียบ  อําเภอสอง  จังหวัดแพร  54120 
นายสรพงษ   นามวงศ  13/1  หมูที่ 3  ตําบลสะหาร  อําเภอจตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
นายสราวุทธิ์   แสงนนท  141  หมูที่ 1  ตําบลขอกาย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120 
นายสําราญ   คูผัด   5171  หมูที่ 10  ตําบลบานปน อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นายสุชาติ   เพียรการ  98  หมูที่ 2  ตําบลแหลมทอง  อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  36260 
นายสุพร   หงษโสภา  89  หมูที่ 7  ตําบลใจดี  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นางสาวอดิเทพ   จันทรนวล  41/2  หมูที่ 10  ตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด  จังหวัดอยุธยา  80180 
นายอมรเทพ   ศรีบุญเรือง  12  หมูที่ 7  ตําบคงสาน  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  40220 
นางสาวอรุณ   เปงคําพา  121  หมูที่ 6  ตําบลมวง  อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  47140 
 
รุนที่ 56 
นายไกร   จอดพรม   25  หมูที่ 2  ตําบลทุงพระ  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  36480 
นางสาวจันทร   ทาวคาม  48  หมูที่ 1  ตําบลปอน  อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  55130 
นายจําลอง   สันตหนาย  25  หมูที่ 4  ตําบลน้ําพุ  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
นางสาวโฉมนภา   พวงปาน  6  หมูที่ 5  ตําบลเขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นางสาวชลิธิชา   แสนตา  1  หมูที่ 3  ตําบลนาฝาย  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน  40350 
นายชูตพล   ตะเภาพงษ  33  หมูที่ 1  ตําบลปลาชาก  อําเภอปลาชาก  จังหวัดนครพนม  48160 
นายทวีศักดิ์   ทองไทย  170  หมูที่ 4  ตําบลวังพง  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120 
นายธีระพงษ   สมสาย  127/2  หมูที่ 1  ตําบลละเอาะ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  33130 
นางสาวบัวคํา   ปญญาเบอะ  66/5  หมูที่ 1  ตําบลหวยออ อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นางสาวปณิดา   หนูแกว  34  หมูที่ 4  ตําบลเกาะขันน  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80180 
นางสาวประกายทอง   จันทรใส 148  หมูที่ 9  ตําบลทุงแลง  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นายไพ   คําหยุน   14  หมูที่ 3  ตําบลขุนฝาง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
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นางสาววัชรี   วชิราธนกิจ  236  หมูที่ 1  ตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 
นางสาวสนั่น   เนียมเตียง  18/2  หมูที่ 3  ตําบลเขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นางสาวสลิสรัตน   บุญฤทธิ์  141/1  หมูที่ 2  ตําบลหนองหญา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
นายสาคร   กางคํา   139  หมูที่ 7  ตําบลหนองญาติ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
นางสาวสุณี   จรุญรัตน  77/2  หมูที่ 1  ตําบลหนองอิรุณ  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  20220 
นายสุทัศน   ฤทธิ์มาก  28/1  หมูที่ 2  ตําบลลาดทิพรส  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  60260 
นางสาวสุนิสา   กุลนะ  51/16  หมูที่ 5  ตําบลน้ําพี้  อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  53230 
นางสาวสุพรรษา   วงคหงษ  17  หมูที่ 1  ตําบลสองคอน  อําเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี  34340 
นางสาวอนงค   แสนใส  81  หมูที่ 1  ตําบลปากอคํา  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  57250 
นายอาคม   สุขสงคราม*  205  หมูที่ 11  ตําบลพระบาทนาสิงห  ก่ิงอําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย  43120 
นายอาทิตย   เกษดี   76  หมูที่ 7  ตําบลขามปอม  อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชานี  34170 
นายอําคา   อินทรรักษ  97  หมูที่ 3  ตําบลหนองชน  อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม  48140 
นายอุดม   ถานบํารุง  150  หมูที่ 14  ตําบลนาอุดม  อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด  45110 
 
รุนที่ 57 
นายไพวัล   ใจยอด   69  หมูที่ 5  ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  53230 
นายธานินทร   แกวกองทรัพย 66/1  หมูที่ 5  ตําบลปาคาย  อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  53230 
นายชาญวิทย   ต๊ิบยะ  7  หมูที่ 2  ตําบลรวมจิต  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  53190 
นายวินัย   จันทรทับทอง  43  หมูที่ 3  ตําบลนพ้ี  อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  53230 
นายวินัย   จันจร   38  หมูที่ 4  ตําบลรวมจิต  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  53190 
นายฤทธิไกร  สีกันทะ  101/1  หมูที่ 2  ถนนชอแฮ  ตําบลนาจักร อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นายสุภชัย   ชมคํา   145  หมูที่ 11  ตําบลสาวะถี  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000 
นายวิชิต   จิตทวี   136  หมูที่ 18  ตําบลดอนจิก  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110 
นายวินัย   ปองนาค   59  หมูที่ 5  ตําบลนาชุมแสง  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน  40150 
นายถาวร   ศรีหามาตร  87  หมูที่ 3  ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  42180 
นายชัย   ดีนาน   76  หมูที่ 13  ตําบลหนองเหล็ก  อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร  32110 
นายสมชาย   คําผาง  122  หมูที่ 1  ตําบลสําโรงตาเอ็น อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นายบุญจันทร   ในสวาง  55  หมูที่ 9  ตําบลปราสาท  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นายลักษ   ธรรมพร   54  หมูที่ 17  ตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นายครรชิต  โฉมอาจ  52  หมูที่ 7  ตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  36120 
นายสมศักดิ์   มีแยม  6  หมูที่ 5  ตําบลบานเพิง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 
นายวิรศักดิ์   จอชัยภูมิ  118  หมูที่ 4  ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  36110 
นายเปรม   หวังหมูกลาง  399  หมูที่ 3  ตําบลนายางกลัก  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  36230 
นายหนูฤทธิ์   ขวัญแกว  66  หมูที่ 11  ตําบลถ้ําวัวแดง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210 
นายแนน   ประทุมสิทธิ ์  98  หมูที่ 7  ตําบลจอมศรี  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  42110 
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นายประยงค   ชัยสงคราม  60  หมูที่ 9  ตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  40110 
นายไพฑูรย   ศรีวงศ  33  หมูที่ 2  ตําบลเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  34170 
นายธงชัย   ออระทัด  61  หมูที่ 9  ตําบลนาขมิ้น  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  48190 
นายสายันต   จันทรวาโร  75  หมูที่ 3  ตําบลเกาะขันธ  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80180 
นายไพรัช   ถาวรวงษ  122  หมูที่ 7  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
นายวัชรินทร   บุญค้ําชู  8  หมูที่ 7  ตําบลสําโรง  อําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  34360 
นายวรุตพงษ   ปมา   22  หมูที่ 13  ตําบลปลาปาก  อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48110 
นายวินัย   สิทธิกูล   72  หมูที่ 8  ตําบลเขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายสมาน   นาโควงศ  52/1  หมูที่ 2  ตําบลไฮหยอง  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  47160 
นายวิชัย  เพชรรัตน   173  หมูที่ 1  ถนนทุงยืด  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายพยัคฆ   หมื่นพล  532  หมูที่ 3  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายรณฤทธิ์   หลักเพชร  113  หมูที่ 12  ตําบลโนนปอแดง  อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย  42240 
นางสาวอุทัย   เสือบุญทอง  63  หมูที่ 2  ตําบลดอนชะทิก  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170 
นางสาวอุสาห   จอง  17/1  หมูที่ 10  ตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80250 
นายแสวง   จงสา   4/1  หมูที่ 3  ตําบลลุมลําชี  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  36170 
นายช่ืน   ออนสีแกว  63  หมูที่ 9  ตําบลนาขมิ้น  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  48190 
นางสาวบุญรี   ราชแปน  216/1  หมูที่ 5  ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 
นางสาวสุพัตรา   จินดานิล  286/30  หมูที่ 8  ตําบลทุงสง  อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220 
นายธวัชชัย   สมชาติ  137  หมูที่ 2  ตําบลลาดควาย  อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  34250 
นายทนากร   ผิวเกลี้ยง  58  หมูที่ 6  ตําบลบอสุพรรณ  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
 
รุนที่ 58 
นายสายสัมพันธ   ชูขํา  58  หมูที่ 6  ตําบลทาเสม็ด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80180 
นางสาวสุภาภรณ   เกศรินทร  140  หมูที่ 5  ถนนคอดชาง  ตําบลบางขัน  อําเภอบางขัน  นครศรีธรรมราช  80360 
นายหาญนริศ   คงกะพันธ  27  หมูที่ 3  ตําบลปริก  อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240 
นางสาวสุกัญญา  บํารุงศรี  122/1  หมูที่ 2  ตําบลชัยบุรี  อําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฏรธานี  80210 
นายประคลอง   เทินเทา  155  หมูที่ 12  ตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นายอาทิตย   เรืองเสนา    22  หมูที่ 1  ตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นายวัฒนพงษ   แสนแกว  29  หมูที่ 13  ตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นางสาวกัญญา   แดงสิงห  147  หมูที่ 4  ตําบลหลักชาง  ก่ิงอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80250 
นายสมถิ่น   เศรษฐภักดี  81  หมูที่ 4  ตําบลวังมวง  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน  40340 
นายสมบัติ   เลียวไธสง  77  หมูที่ 10  ตําบลทากระเสริม  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  40140 
นายโกสินทร   สวาสดิ์นา  90  หมูที่ 13  ตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นายเดน   นาชัยทอง  85  หมูที่ 3  ตําบลฮางโฮง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
นางสาวประภาพร   อัคพิน  147  หมูที่ 10  ตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  47150 
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นายบรรจง   มูลเมืองแสน  191  หมูที่ 9  ตําบลสรางคา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  47180 
นายสนธยา   สาธุชาติ  64  หมูที่ 8  ตําบลนาสะเม็ง  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
นายประพันธ   นาขะมิ้น  133  หมูที่ 7  ตําบลปะหวา  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  47190 
นายณรงคฤทธิ์   ธานี  9  หมูที่ 1  ตําบลโนนกอ  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350 
นายฉลอง  ทองทับ   21  หมูที่ 1  ตําบลบัวงาม  อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  34230 
นายสมัย   พุทธพิมพ   132  หมูที่ 14  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายทัศพล   มาเฉลิม  117  หมูที่ 5  ตําบลโพธิ์ใหญ  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 
นายธนวัฒน   บัวขาว  23  หมูที่ 9  ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายนิรันดร   วังกล่ํา  34  หมูที่ 6  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายสิงหโต   เครือวัลย  53  หมูที่ 5  ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายวินัย   สิทธิกูล   72  หมูที่ 8  ตําบลเขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
นายอารดิน  เทพชัย   15  หมูที่ 2  ตําบลกระออม  อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร  32170 
นางสาวลาวัณย   พรมเทพ  39  หมูที่ 5  ตําบลหนองอียอ อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร  32160 
นายอัษฏาวุธ   สุทธิเสน  21  หมูที่ 2  ตําบลจอมพระ  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน  55140 
นายนันทพงษ   ขันหลวง  1  หมูที่ 3  ตําบลดงพญาเย็น  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน  55220 
นายทองมี   พรมคุณ  19  หมูที่ 10  ตําบลหัวชาง  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
นายเถลิงเกียรติ   บัวเขียว  14  หมูที่ 3  ตําบลหนองหาง  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
นายสมศักดิ์   ไชยอาย  115  หมูที่ 8  ถนนปว-น่ําขาว  ตําบลศิลาเพชร  อําเภอปว จังหวัดนาน  55120 
นายนัตพงษ   วามะกันต  138  หมูที่ 9  ตําบลไหลทุง  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  34130 
นางสาววริษา   พิลาเลิศ  43  หมูที่ 5  ตําบลไรไต  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110 
นายภาคภูมิ   ภูมิพาน  1  หมูที่ 4  ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ  ตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย ขอนแกน  40230 
นายเฉลิมชัย   สุขเพีย   85  หมูที่ 8  ตําบลสําโรง  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  40190 
นายปฏิวัติ   ผายทอง  79  หมูที่ 2  ถนนศรีวิชา-เตางอย  ตําบลดงมะไฟ  อําเภอเมือง  สกลนคร  47000 
นายเดชา   ศรีมนัสรัตน  117/34  หมูที่ 7  ถนนแจงสนิท  ตําบลหนองขอน  อําเภอเมือง  อุบลราชธานี  34000 
นายธงชัย   สุทธิมาศ*  190  หมูที่ 6  ตําบลทุงสง  อําเภอทุงใหญ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  80240 
นายสมศักดิ์   บุตรดาวงศ  24  หมูที่ 4  ตําบลกุดเรือ  ก่ิงอําเภอทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายสมศักดิ์   มีแยม  6  หมูที่ 5  ตําบลบานเพิง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 
 
รุนที่ 59 
นางสาวกรรณิการ   แดงสีแกว 23/8  ถนนพรหมราช  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  อุบลราชธานี  34000 
นางสาวทัศนีย   พ่ึงจิตตตน  157/7  หมูที่ 5  ตําบลบุงคลาอําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  67110 
นางสาวจิราภรณ   ชูแกว  249  หมูที่ 4  ตําบลนาบอน  อําเภอนาบอน  จังหวัดนคศรีธรรมราช  80220 
นายอนุรักษ   วิมล   31/1  หมูที่ 7  ตําบลปริก  อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240 
นายสมชาย   คงวรรณ  15  หมูที่ 5  ตําบลทาเสม็ด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80180 
นางสาวจิราพาวดี   นักวอน  52  หมูที่ 3  ตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220 
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นายสมัย   ทิพยนนท  151  หมูที่ 13  ตําบลหนองแวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นางสาวทัศนีย   สนิทวงศ  34/4  หมูที่ 4  ตําบลนามอบุญ  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80130 
นายธนวันต   โยสาพันธ  79/1  หมูที่ 4  ตําบลขามปอม  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน  40340 
นายสุทธิวัตร   โจทา  70  หมูที่ 6  ตําบลกุดเพียขอม  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  40180 
นายพิสิทธิ์   จังพล   17  หมูที่ 5  ตําบลทากระเสริม  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  40140 
นายุภาพร   ผิวเหลือง  82  หมูที่ 7  ตําบลบานบาก  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
นางสาววิภาพร   นามโคตร  158  หมูที่ 5  ตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  47150 
นางสาววีรยา   บุทธิจักร  206  หมูที่ 9  ตําบลนาสะเม็ง  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
นางสาวศรัญญา   จิตรเจริญ  150  หมูที่ 9  ตําบลนาสะเม็ง  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
นายไสว   ทองคํา   51  หมูที่ 1  ถนนสระบุรี-หลมสัก  ตําบลบานโตก  อําเภอเมือง  เพชรบุรี  67000 
นางสาวประภาวรินทร   ลือพอก 10  หมูที่ 6  ตําบลนาขมิ้น  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  48190 
นางสาวเลิศศิริ   เจริญสุข  85  หมูที่ 7  ตําบลดงหมอทองใต  อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  47140 
นางสาวนพพร   อุภัยศรี  22  หมูที่ 7  ตําบลไรขี  อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 
นายวิเชียร   ริ้วทองชุม  80  หมูที่ 3  ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายอนุรักษ   สุรธรรมจรรยา  70  หมูที่ 3  ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายการุณ   พบสุภาพ  59/3  หมูที่ 7  ตําบลทุงนอย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวอนงค   โสวิชัย  135  หมูที่ 1  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายไกเพร็ช   อุนชิน  65  หมูที่ 3  ตําบลนาโพธิ์  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110 
นายมาโนช   พุมพันธ  15  หมูที่ 6  ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายวิชัย   เพชรรัตน  173  หมูที่ 1  ถนนทุงยืด  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายพยัคฆ   หมื่นพล  532  หมูที่ 3  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
นายไพรัช   ถาวรวงษ  122  หมูที่ 4  จําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี  70180 
นายธนากรณ   บุตรโท  169  หมูที่ 5  ตําบลดงรัก  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นายเกียรติศักดิ์   ใจปง  74  หมูที่ 7  ตําบลดงพญา  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน  55220 
นางสาวกัลยา   ถุงปญญา  137  หมูที่ 5  ตําบลน้ําตก  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน  55150 
นางสาวนิภาพร   พ้ืนพรม    66  หมูที่ 5  ตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33110 
นางสาวมนธยา   โสภากุ  59  หมูที่ 9  ตําบลขนุน   อําเภอกันทรลักษณ   จังหวัดศรีสะเกษ  33110 
นางสาวสีดา   คันหา  380  หมูที่ 1  ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษณ   จังหวัดศรีสะเกษ  33110 
นายถาวร   คําแสน   12  หมูที่ 5  ถนนปว-น้ํายาว  ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 
นายพรชัย   ขาคํา   89  หมูที่ 1  ถนนปว-น้ํายาว  ตําบลศิลาเพชร  อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 
นายบงกช   ธารพนาลี  100  หมูที่ 5  ตําบลบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  55000 
นายปณิกร   กันนุลา  92  หมูที่ 3  ตําบลปาแลวหลวง  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  55210 
นายอนุชา   กรเที่ยงธรรม  43  หมูที่ 4  ตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
นางสาวรัชณีย   พิมพผาพิน  5  หมูที่ 14  ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33110 
นายสุพรรณ   อุนชิม  131  หมูที่ 8  บานดอนงิ้ว  ตําบลหนองบัวฮี  อําเภอพิบูลมังสาหาร อุบลฯ  34110 
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นายสุมัธน   สําเภา   151  หมูที่ 4  ตําบลโนนกลาง  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110 
นายบุญถม  วงษาชัย  20  หมูที่ 9  ตําบลโนนกาหลง  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110 
นางสาวสายฝน   พุฒพันธ  30/2  หมูที่ 9  ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษณ   จังหวัดศรีสะเกษ  33110 
นายวรวิทย   สืบสมบัติ  60  หมูที่ 4  ถนนปรุงพัฒนา  ตําบลสามรอยยอด  อําเภอปราณบุรี  ประจวบฯ  77120 
นายวัชรพล   แกวเกิดเคน  116/7  หมูที่ 4  ถนนโคนปาหิน  ตําบลแมปาบ  อําเภอลอง  จังหวัดแพร  54150 
นายสมมาตร   ทองใบ  428  หมูที่ 2  ถนนเฝาไร-โซพิสัย  ตําบลเฝาไร  อําเภอเฝาไร หนองคาย  43120 
นายวิโรจน   สระทองปา  105/1  หมูที่ 10  ตําบลวังไทร  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  62120 
นางสาวประวันทร   ผลัดศรี  62  หมูที่ 4  ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  42100 
นายสําราญ   มีมาก   17  หมูที่ 4  ตําบลคิมชวด  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  40190 
 
รุนที่ 60 
นายไพฑูรย   ทองทาสี  4/1  หมูที่ 1  ถนนนเรศวร  ตําบลเขาสามยอด  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 
นายธวัชชัย   ช่ืนตา   274  หมูที่ 9  ถนนสายโท  ตําบลพัฒนานิคม  อําเภอพัฒนานิคม  ลพบุรี  15140 
นายอนุพงษ   เพ็ชรชุมพล    33  หมูที่ 4  ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
นางสาวนิธิวดี   ทิมทอง  314/2  หมูที่ 4  ถนนสุขุมวิท  ตําบลนาเกลือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150 
นางสาวทวี   โมอินทร  68/3  หมูที่ 13  ตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  53150 
นางสาวมาลัย   ทาวคาม  68  หมูที่ 5  ตําบลหวยโกน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนาน  55130 
นางสาวแสงดาว   ยศเจริญ  7  หมูที 5  ตําบลไทรยอย  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร  54110 
นายประดับใจ   วงษประเสริฐ 51/1  หมูที่ 2  ซอยวัดรัตนาราม  ตําบลโคกสําโรง  อําเภอโคกสําโรง  ลพบุรี  15120 
นางสาววาเลนไทน   วงษชัย  10  หมูที่ 5  ตําบลหาดลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  53150 
นางสาวบัวบาน  ปญญาเบอะ  66/5  หมูที่ 1  ตําบลหวยออ  อําเภอสอง  จังหวัดแพร  54150 
นายเกียรติศักดิ์   ใจปง  74  หมูที่ 7  ตําบลดงพญา  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน  55220 
นายจํานง   โลนันท   16  หมูที่ 8  ตําบลพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  55210 
นายชวลิต   ปานขํา   39  หมูที่ 1  ตําบลไรพัฒนา  อําเภอมโนรมย  จังหวัดชัยนาท  17170 
นายนภดล   พรมศร  32/5  หมูที่ 11  ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  71220 
นายสุพรรณ   โฉมดง  121  หมูที 1  ตําบลไรพัฒนา  อําเภอมโนรมย  จังหวัดชัยนาท  17170 
นางสาวนันทนา   อุนแกว  205  หมูที่ 3  ถนนโนนศรีสุข  ตําบลอางศิลา  อําเภอพิบูลมังสาหาร  อุบลฯ  34110 
นายอิทธิพล   จันทรลอย  167  หมูที่ 5  ตําบลสุขเดือนหา  อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17170 
นายชานนท   ภาคเพียน  111  หมูที่ 5  ตําบลสุขเดือนหา  อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17170 
นายบุญมี   ออนชาง  22  หมูที่ 5  ตําบลสุขเดือนหา  อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17170 
นายเสกสรร   วันดีราช  8  หมูที่ 6  ตําบลงิ้วดอน อําเภอเมือง  จังวัดสกลนคร  47000 
นายสถาพร   ศรีทิน  25  หมูที่ 1  ตําบลนาตาล  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  47260 
นายทวีชัย   ศรีทิน   46  หมูที่ 1  ถนน รพช.  ตําบลนาตาล  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  47260 
นายเฉลิมขวัญ   อินทรลี  9  หมูที่ 2  ตําบลโคกกอง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
นายเสริมศักดิ์   เลิงโพชะ  94  หมูที่ 4  ตําบลโพนสวรรค  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  48190 
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นางสาววีรยา   บุญปก  168  หมูที่ 9  ตําบลกุดประทาย  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นางสาวพูลทรัพย   ศิริณู  11  หมูที่ 8  ตําบลทาโพธิ์ศรี  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นางสาวอุไรวรรณ   บุญมาเรือง 44  หมูที่ 8  ตําบลทาโพธิ์ศรี  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายธีระยุทธ   ขันบุตรศรี  24  หมูที่ 6  ตําบลกองโพม  อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  34170 
นายสมศักดิ์   ทองเนื้อสาม  1  หมูที่ 6  ตําบลพรุดินนา  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่  81120 
นายจอมเจษฏา   เกิดทอง  32  หมูที่ 2  ตําบลสินปุน  อําเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  80240 
นายเอกลักษณ   จงรักษ  44  หมูที่ 7  ตําบลคลองพน  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่  81170 
นายประเสริฐ   รอดภัย  80/1  หมูที่ 4  ตําบลหนองรี  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  71160 
นายวิน   สันติสุข   282  หมูที่ 9  ถนนสายตรี  ซอย 23  ตําบลพัฒนานิคม  อ.พัฒนานิคม  ลพบุรี  15140 
นางสาวบังอร  กอกุล  69  หมูที่ 6  ตําบลสรางถึง อําเภอหัวตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  37240 
นางสาวไพรศรี   แสงใบ  50  หมูที่ 7  ตําบลหนามแทง  อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  34250 
นายอนุรักษ   รมยานนท  ตําบลปาแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นายสายชล   ราชวงศ  90/7  หมูที่ 3  ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  71220 
นายชาญชัย   แสงกลา  176  หมูที่ 3  ตําบลคําสะอาด  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110 
นายประมวล   ยอดจันที*   23  หมูที่ 3  ตําบลเขานอย  อําเภอลําสนธิ  จังหวดลพบุรี  15190 
นางสาวเสาวลักษณ   เดือนสวาง 15  หมูที่ 2  ตําบลคลองพลู ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  22210 
นายธีระยุทธ   ขันบุตรศรี  24  หมูที่ 6  ตําบลกองโพน  อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  34170 
นางสาวสายฝน   สูงเรือง    116  หมูที่ 8  ตําบลหนองไขนก  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140 
 
รุนที่ 61 
นายอดิศัย   งานวองไว*  33/1  หมูที่ 1  ตําบลแสวงหา  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  14150 
นางสาวพิมพพิสมัย   ศรีสกุล  77  หมูที่ 3  ตําบลสารเดช  อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี  15170 
นางสาวสมหมาย   พรหมประดิษฐ 57  หมูที่ 3  ตําบลบางงา  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุรี  15150 
นายบุญถาม   เบิกขนทด  134  หมูที่  12  ตําบลพัฒนานิคม  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15140 
นายธวัช   เย็นลม   22  หมูที่ 3  ตําบลบานสวน  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 
นายณัฐวุฒิ   สีดํา   58/7  ถนนเกาะแกว  ตําบลพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 
นายปฏิญญา   อันขวัญเมือง  1024  หมูที่ 4  ถนนเทพารักษ  ตําบลเทพารักษ  อําเภอเมือง  สมุทรปราการ  10270 
นายคัมภีร   คําแกว   588  หมูที่ 6  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลปะตง  อําเภอสอยดาว  จันทบุรี  22180 
นายตอง  แดงหา   79  หมูที่ 4  ตําบลพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  55210 
นางสาวรัชนิดา   เครือแกว  38  หมูที่ 4  ตําบลสะเอียน  อําเภอสอง  จังหวัดแพร  54120 
นางสาวแสงแข   จันสอน  234  หมูที่ 5  ตําบลบานดานนาขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
นายนันทพงษ   ขันหลวง   1  หมูที่ 3  ตําบลดงพญา  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน  55220 
นางสาวปณิตา   ศศิภัทรกล  65  หมูที่ 3  ตําบลแมหลาย  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นางสาวนัฏฐิณี   ศรีวิชัย  31  หมูที่ 4  ตําบลน้ํามวบ  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน  55110 
นายลักษณเกียรติ   คําจันทรา  106  หมูที่ 2  ตําบลสบสาย  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร  54130 
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นายมงคล   นวลศรี   32  หมูที่ 3  ตําบลหวยงู  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  17160 
นายสุทนต   ครคง   86  หมูที่ 1  ตําบลกะบกเตี้ย  ก่ิงอําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17130 
นายบํารุง   แกวคูณ   50  หมูที่ 3  ตําบลเดนใหญ  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  17130 
นายเจษฎาพร   ทวีสุข  56  หมูที่ 5  ตําบลศรีษะทอง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
นายนภดล   ขํานิล   7  หมูที่ 5  ตําบลบางพลี  อําเภอบางไทร  จังหวัดอยุธยา  13190 
นางสาวอมรรัตน   กําริสุ  60  หมูที่ 7  ตําบลบานแจง  อําเภอบานแจง  จังหวัดนครพนม  48130 
นางสาวเพ็ญประภา   เดชปองหา 68  หมูที่ 6  ตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
นางสาวอริชลา   กระทุมนา  133  หมูที่ 7  ตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
นางสาวอรอุมา   ออนสี  85  หมูที่ 6  ตําบลบานแกง อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130 
นายบรรจง   มูลเมืองแสน  191  หมูที่ 9  ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  47180 
นายวัฒนา   วงศสุขะ  9  หมูที่ 2  ตําบลพิมาน  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130 
นายวีระชัย   วงศสุวรรณ*  177  หมูที่ 9  ตําบลทาโพธิ์ศรี  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นางสาววรินดา   สายวรรณ  66  หมูที่ 9  ตําบลกุดประทาย  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายอานนท   มุกดากุล  6  หมูที่ 3  ตําบลโคกสวาง  อําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  34360 
นายวันชัย   กองสุข   231  หมูที่ 4  ตําบลโนนกอ  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350 
นายปญญา   เนื้อนวล  30  หมูที่ 5  ตําบลกระบี่นอย  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
นายสุทธิรักษ   จุติโชติ  346  หมูที่ 4  ตําบลกําแพงเซา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 
 
รุนที่ 62 
นายสายัณห   โพธิ์ละคร  227  หมูที่ 6  ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  47180 
นายโกวิท   พุทธวงษ  68/2  หมูที่ 7  ตําบลบังลึก   อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นายสุทธิชัย   ศิลาโรจน  123/1  หมูที่ 2  ตําบลยานยาว  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 
นางสาวกิตติยา   ทุงสวย  140  หมูที่ 6  ตําบลชอแฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นางสาวพันสิน   ชุมใจ  30/1  หมูที่ 2  ตําบลปาแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นางสาวพรทิพย   ทุงสวย    147  หมูที่ 6  ตําบลชอแฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นายชัยยะ   รัตนกันทา  52/1  หมูที่ 5  ตําบลแมจัวะ  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร  54110 
นางสาวนันทนา   อุมแกว   205  หมูที่ 3  ถนนโนนศรีสุข  ตําบลอางศิลา  อําเภอพิบูลมังสาหาร  อุบลฯ  34110 
นายสุวรรณภูมิ   ศรีทาคง  29/2  หมูที่ 5  ตําบลซับสมบูรณ  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี  15190 
นาวุฒิชัย   ยอดมั่น   29/1  หมูที่ 5  ตําบลซับสมบูรณ  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี  15190 
นายกมล   รางแดง   82  หมูที่ 5  ตําบลหนองศรี  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี  15190 
นายสุริยนต   วะรงค  59/2  หมูที่ 5  ตําบลยางชุมใหญ  อําเภอยางชุมใหญ  จังหวัดศรีสะเกษ  33190 
นางสาวเกษมศรี   เกษาชาติ  6  หมูที่ 14  ตําบลหวยต๊ึกชู  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นางสาวละมุล   พวงพลอย  174  หมูที่ 2  ตําบลหนองครก  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000 
นายปญญา   ปลูกพันธ  43  หมูที่ 2  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 
นายศุภชัย   ราศี    125  หมูที่ 1  ตําบลในเมือง  อําเภอวารินชําราบ  อุบลราชธานี  34190 
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นายประมวล   พูนทา  50  หมูที่ 2  ตําบลดู  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  33130 
นายพิเชษฐ   ออมชมภู  63  หมูที่ 5  ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นางสาวปณิตา   ศศิภัทรกุล  65  หมูที่ 3  ตําบลแมหลาย  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
นางสาวนัฏฐิณี   ศรีวิชัย  31  หมูที่ 4  ตําบลน้ํามวน  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน  55110 
นายสรรเสริฐ   ทองรอด  23  หมูที่ 3  ถนนศรีอุตรานอก  ตําบลทาเสา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
นายวิษณุ   เสมอใจ   36  หมูที่ 9  ตําบลศิลาเพชร  อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 
นางสาวบุญลี   ทาวคาม  196  หมูที่ 1  ตําบลปอน  อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  55130 
นางสาวนอมจิต   จินดาสวัสดิ์ 24  หมูที่ 6  ตําบลสถาน  อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 
นายชัยพล   วงศคําสิงห  107  หมูที่ 9  ตําบลนาเจริญ  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายสมปอง   ทัดเทียม  38  หมูที่ 5  ตําบลทาโพธิ์ศรี  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายวีรชัย   วงศสุวรรณ  177  หมูที่ 9  ตําบลทาโพธิ์ศรี  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160 
นายอานนท   มุกดากุล  6  หมูที่ 3  ตําบลโคกสวาง  อําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  34360 
 
รุนที่ 63 
นายเอกชัย   ศรีบรรเทา  95  หมูที่ 15  ถนนพุเตย-ปาขี  ตําบลหวยขมิ้น  อําเภอดานชาง  สุพรรณบุรี  72180 
นายพรอมพงษ   ผุดเผาะ  133  หมูที่ 1  ตําบลบานโปง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
นางสาวสมศรี   แกวศรีงาม  71  หมูที่ 6  ตําบลสีบัวทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  14150 
นายธนพล   ผายเงิน  105  หมูที่ 8  ตําบลโพนแพง  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  47170 
นายปญญา   นันทะ   63  หมูที่ 7  ตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดสกลนคร  48120 
นางสาวรัชนก   ปูหวยพระ  90/3  หมูที่ 7  ตําบลนาขมิ้น  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  48190 
นายสิทธิศักดิ์   พิลาตัน  184  หมูที่ 10  ตําบลปาไร  อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  49120 
นายนิธิ   วงศเอี่ยมสวัสดิ์  10  หมูที่ 6  ตําบลบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  21120 
นายสถาพร   มณี   8  หมูที่ 8  ตําบลหมอนนาง  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 
นายสิงหะ   พุมไม   43  หมูที่ 2  ตําบลพรหมสวัสดิ์  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ  33230 
นายบุญสัน   แพทยนาดี  42  หมูที่ 6  ตําบลใจดี  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  33140 
นางสาวอังคณา   ชายทวีป  77/7  หมูที่ 9  ตําบลนาเกลือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20250 
นางสาวเบญจา   แมนโชติ  164/2  หมูที่ 5  ตําบลแมน้ําคู  อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 
นายบุญฤทธิ์   ไทยเจริญ  9/41  หมูที่ 2  ตําบลเสม็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 
นายอิสระ   สุไลมาน  90  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
นายวีรวิสิษฐ   เจริญมนต  74  หมูที่ 3  ตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
 
รุนที่ 64 
นางสมศรี   สามสาลี  2  หมูที่ 11  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางศุทธหทัย   ทองบุญจันทร 8  หมูที่ 11  ตําบลดอนขอย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นางสาวกสิณา   ดอนแกวภู  56  หมูที่ 9  ตําบลหวยมวง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
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นางสาวตรองทอง   หลิมชัยสุวรรณ 181  หมูที่ 10  ตําบลมาบแค  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสุภาวดี   ศรีแพงแสน  46  หมูที่ 7  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายโกศล   กํ๋านารายณ  17  หมูที่ 11  ตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
นายรณชัย   ชางเสนาะ  15/3  หมูที่ 5  ตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
นายนุธิพงษ   บุณอารียโรจน  75  ถนน 25 มกรา  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นายบุญมั่น   สุวรรณนที  1024  ถนนเพชรเกษม  ตําบลหวยจรเข  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
 
รุนที่ 65 
นายสมภพ   จิตแกว  70  หมูที่ 6  ถนนเทศบาล 1  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย  57340 
นายชญานิน   ชิณวงศ  61/9  หมูที่ 4  ถนนนครชัยศรี  ตําบลวัดแค อําเภอนครชัยศรี นครปฐม  73120 
นายวัลลภ   เย็นใจ   164  ถนนนาสราง  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
นางสาวสุวรรณพร   เกตุเกลา  50  หมูที 2  ตําบลทาขาม  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140 
นางสาวสุวรรณา   ขันแกว  47  หมูที่ 3  ตําบลทาขาม  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140 
นายรณฤทธิ์   สุมมาตย  168  หมูที่ 5  ตําบลนิเวศน  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด  45170 
นายอดิศักดิ์   มหาอุป  48  หมูที่ 5  ตําบลหนองสูงเหนือ  อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  49160 
นายบุญเอื้อ   โพธิ์ภักดี  5  หมูที่ 7  ตําบลเหลาหลวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด  45150 
นายสมมาตย   แวงภูลา  127  หมูที่ 13  ตําบลชมพร  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด  45250 
นายทศวรรต   บํารุงรส  192  หมูที่ 3  ตําบลแวง  อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด  45110 
นายโชคชัย   ศรีสงคราม  98  หมูที่ 5  ตําบลวังใหญ  อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  67180 
นายรณชัย   สุมมาตย  168  หมูที่ 5  ตําบลนิเวศน  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด  45170 
นายตะวัน   พรมแกว  110  หมูที่ 3  ตําบลตาดกลอย  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  67120 
นายเดช   งดงาม   95  หมูที่ 18  ตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340 
นายนิตินัย   รักนา   259  หมูที่ 1  ถนนเทศบาลตา  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340 
นายสมพาร   แสงปน  119  หมูที่ 12  ถนนเดนหา-ดงมะคะ  ตําบลดงมะคะ  อําเภอแมลาว เชียงราย  57250 
นายอราม   รักษา   310  หมูที่ 6  ถนนเทศบาลตา  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340 
นางสาวกิริยา   ดีนาน  200  หมูที่ 13  ตําบลหนองเหล็ก อําเภอศรีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร  32110 
นางสาวหนูผัน   ปองศร  78  หมูที่ 7  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 
นางสาวภาณุมาศ   มิ่งขวัญ  70  หมูที่ 7  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 
นายสุรีภาษ   นามวงษ  32/6  หมูที่ 5  ตําบลยางชุมใหญ  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  33190 
นายจเร   เกงเดชา   152  หมูที่ 3  ถนนเชียงคํา-นาน  ตําบลแมลาว  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  56110 
นางสาวบงกชรัตน   ลุยพิมพ  118  หมูที่ 3  ตําบลนาจิก  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาเจริญ  37000 
นางสาวจันทรแดง   สูงเรือง  116  หมูที่ 8  ตําบลหนองไขนก  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140 
นางสาวศศิธร   จันทะเนตร  181  หมูที่ 3  ตําบลนาจิก  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 
นางสาวเพ็ญภาค   เวชภัณฑ  217  หมูที่ 3  ตําบลหนองแวง  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  41210 
นางแสวง   สุวรรณอําไพ  263  หมูที่ 1  ตําบลโนนปาซาง  อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย  42240 
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นายกําพล   โกมลไสย  128  หมูที่ 4  ถนนเลย-ทาลี่  ตําบลเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 
นายพิษณุ   ผาสุก   10  หมูที่ 6  ตําบลโคกงาม  อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน  40270 
นายนครินทร   ปานทอง  87  หมูที่ 3  ตําบลเกางิ้ว  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  40120 
นายชวิก   สมเครือ   90  หมูที่ 6  ตําบลสันปามวง  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 
นายวีรพงษ   เขื่อนแกว  396  หมูที่ 1  ถนนปง-จุน  ตําบลนาปรัง  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140 
 
รุนที่ 66 
นายเพลินจิต   ถ่ินถาน  401  หมูที่ 1  ตําบลศรีฐาน  อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  42180 
นายทรง   อัปมะทัง   54  หมูที่ 10  ตําบลภูกระดึง  อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  42180 
นางสาวพิกุล   โลขันธ  76  หมูที่ 1  ตําบลพระบุ  อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแกน  40320 
นางสาวมณีรัตน   พันสนิท  11  หมูที่ 15  ตําบลศรีฐาน  อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  42180 
นางสาวจิตรบง  แสนเหวิม  48  หมูที่ 9  ตําบลหนองลาด อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47220 
นายสมชาย   บุญพามา*  18  หมูที่ 4  ตําบลหนองคา  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีษะเกษ  33230 
นายสุชิน   อภัยศิลา   65  หมูที่ 4  ตําบลหนองคา อําเภอพยุห  จังหวัดศรีษะเกษ  33230 
นางสาวสาคร   วงศแกน  74  หมูที่ 8  ถนนอรุณประเสริฐ  ตําบลโนนโพธิ์  อําเภอเมือง  อํานาจเจริญ  37000 
นายจิรายุส   ชัยมูล   35  หมูที่ 6  ตําบลดงรัก  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีษะเกษ  33230 
นายกิตติศักดิ์   บุญออน  113  หมูที่ 5  ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีษะเกษ  33230 
นายนิกร   ธนะแกว    33  หมูที่ 13  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340 
นายองครักษ   ดํารอด  205  หมูที่ 2  ตําบลศรีดอยไชย  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  57230 
นายอุดร   แสนใส   23  หมูที่ 1  ตําบลปากอคํา  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  57250 
นายสาม   วงศเนตร   13  หมูที่ 17  ถนนเทิง-เชียงของ  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340 
นางสาววรัญญา   บุญทอง  130  หมูที่ 8  ตําบลหนองไขนก  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140 
 
 

หมายเหตุ  ช่ือและที่อยูแตละรุนรวบรวมเทาที่จะสามารถหาไดซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวนัเวลา  
* ผูที่มีความคิดเห็นวาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอยูในระดับมาก 

 


