
หนา้ที ่1

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

๑ กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ทับปริก นางพิมพร  ต้ันช้วน

๒ กระบ่ี คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ นางเรณู  วรรณโสภณ

๓ กระบ่ี อ่าวลึก อบต.คลองหิน นางสุภาณี  บ้านนบ

๔ กระบ่ี เหนือคลอง อบต.ตลิ่งชัน นางอุษา  คลองยวน

๕ กระบ่ี เขาพนม อบต.เขาพนม นางกัญภัทรกร  รักษายศ

๖ กระบ่ี ลําทับ อบต.ลําทับ นางสาวบุญเรือง  ไหมทอง

๗ กระบ่ี เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย นางสาววิไล  ใจบุญ

๘ กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาต่อ นางทัศนีย์  แก้วเนียม

๙ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.หนองบัว นางสาวดารณี  ประเสริฐกุล

๑๐ กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.สํารอง นางสาวเสาวนีย์  กุลทอง

๑๑ กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.สนามแย้ นางอัญชลี  หล่อเจริญ

๑๒ กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองโรง นางสาววิไลลักษณ์  เข็มทอง

๑๓ กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต.บ่อพลอย นางสาวกัญญา  เพ่ิมนาม

๑๔ กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.สิงห์ นางรัตติกาญจน์  ปรีเปรม

๑๕ กาญจนบุรี สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ นางแสงจันทร์  ธิติชัชวาล

๑๖ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด นางสาวจําเรียง  สุดประเสริฐ

๑๗ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ลิ่นถิ่น นางสาววัฒนา  เรืองฤทธ์ิ

๑๘ กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย นางสาวประไพ  โพธ์ิพ่วงพันธ์

๑๙ กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย อบต.จรเข้เผือก นางยุพิน  เขียวชอุ่ม

๒๐ กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.หนองปรือ นางขนิตฐา  มะลิทอง

๒๑ จันทบุรี เมืองจันทบุรี อบต.พลับพลา นางศุภลักษณ์  สีนวล

๒๒ จันทบุรี ขลุง อบต.ตะปอน นางนิตยา  ไชยนุรักษ์

๒๓ จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เนินสูง นางศรันทร์รัศม์  นันท์ธิกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



หนา้ที ่2

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๔ จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม นางศิริวัลย์  เศษอ่อน

๒๕ จันทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว นางสาววราภรณ์  ถึงคุณ

๒๖ จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.คลองใหญ่ นางอรอุมา  ช้างโด

๒๗ จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว นางประจบ  บัวภา

๒๘ จันทบุรี แก่งหางแมว อบต.พวา นางลมัย  อุทัย

๒๙ จันทบุรี นายายอาม อบต.กระแจะ นางวาสนา  ศรศรี

๓๐ จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ ทต.พลวง นางสาวจันทนีย์  สิงห์น้อย

๓๑ ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร นางสาวสชุาครีย์  สันทัดการ

๓๒ ชุมพร หลังสวน อบต.หาดยาย นางสาวเบญจวรรณ  สอนทวี

๓๓ ชุมพร ท่าแซะ อบต.สลุย นางสมใจ  สมพงษ์

๓๔ ชุมพร ปะทิว ทต.ทะเลทรัพย์ นางไพศรี  อําไพรัตน์

๓๕ ชุมพร สวี อบต.วิสัยใต้ นางกาญจนา  เชาว์ชัด

๓๖ ชุมพร ละแม อบต.ละแม นางสาวชัญญานุช  รัตนจินดา

๓๗ ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก นางวรนาฎ  เมฆนิติ

๓๘ ชุมพร พะโต๊ะ ทต.พะโต๊ะ นางรุ่งกานต์  รัตนช่วง

๓๙ ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นายหศิรวัฒน์  จิตบุญ

๔๐ ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง นางสาวภัทรนรี  กะตะโท

๔๑ ตรัง ห้วยยอด อบต.ท่าง้ิว นางสาววิมล  แก้วแสน

๔๒ ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง นางสาวศิริรัตน์  ศรีจันทร์ทอง

๔๓ ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา นางสาวชมกล่ิน  ไชยมณี

๔๔ ตรัง สิเกา อบต.ไม้ฝาด นางประทุม  อําภามณี

๔๕ ตรัง หาดสําราญ อบต.หาดสําราญ นางสาวสุกัญญา  รัตนะ

๔๖ ตรัง ปะเหลี่ยน อบต.บ้านนา นางสุภาพร  ชายภักด์ิ
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๔๗ ตรัง ย่านตาขาว อบต.ในควน นางสาวสุธาสินี  อับดุลหละ

๔๘ ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ นางอัจฉรี  ศุภศรี

๔๙ ตราด เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย นางจํารัส  สิริสมวงศ์

๕๐ ตราด เขาสมิง อบต.เขาสมิง นางแสงดาว  หว่านพืช

๕๑ ตราด แหลมงอบ อบต.บางปิด นางสาวโสรยา  จามลิกุล

๕๒ ตราด คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ นางชูใจ  ฉัตรปัญญา

๕๓ ตราด บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล นางมะลิ  สิงห์สมบัติ

๕๔ ตราด เกาะกูด อบต.เกาะกูด นางกาญจนา  ถาวรชน

๕๕ ตราด เกาะช้าง ทต.เกาะช้าง นางสาวจีรวรรณ  เกรัม

๕๖ นครราชสีมา แก้งสนามนาง อบต.โนนสําราญ นางอมร  โสชัยยัญ

๕๗ นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง นางจันทนา  ขวัญทอง

๕๘ นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน นางสาวนัฏฐ์ภัสสร  คําศาลา

๕๙ นครราชสีมา คง อบต.โนนเต็ง นางสาวเรณูร์ อุขุนทด

๖๐ นครราชสีมา ครบุรี อบต.บ้านใหม่ นางสาวอรทัย  แถมดอน

๖๑ นครราชสีมา จักราช อบต.ทองหลาง นางประไพ  วรทองหลาง

๖๒ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองยาง นางจรุญ  วงศ์มะเริง

๖๓ นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง นางวิลาสินี  มาศิริ

๖๔ นครราชสีมา โชคชัย อบต.ท่าอ่าง นางสาวปฐมาวดี  ปรอยกระโทก

๖๕ นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.ตะเคียน นางประภาลักษณ์   ทําขุนทด

๖๖ นครราชสมีา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ นางวิภาพรรณ  กิจจา

๖๗ นครราชสีมา โนนไทย อบต.สําโรง นางบุญส่ง  วรชาติ

๖๘ นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมข้าว นางรัชฎาพร  พลอยกลาง

๖๙ นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง นางบังอร  ลพพันธ์ุทอง
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗๐ นครราชสีมา บ้านเหลื่อม อบต.ช่อระกา นางรวยรินทร์  ขันทอง

๗๑ นครราชสีมา ประทาย อบต.กระทุ่มราย นางสาวปภาพินท์  พนมรัตนะศักด์ิ

๗๒ นครราชสีมา ปักธงชัย ทต.ลํานางแก้ว นางสาวอนัญพัทธ์  เจริญไข

๗๓ นครราชสีมา ปากช่อง อบต.พญาเย็น นางเพ็ญทิภา  พลกลาง

๗๔ นครราชสีมา พิมาย ทต.รังกาใหญ่ นางจุรีพร  ชอบรักษ์

๗๕ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางชนันท์พร  วิชาศรี

๗๖ นครราชสีมา วังนํ้าเขียว อบต.วังหมี นางปริศนา  หัวสระน้อย

๗๗ นครราชสีมา สีคิ้ว ทม.สีคิ้ว นางปวีณา  ย้ิมดี

๗๘ นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก นางสาวจันทร์นภา  กมลกลาง

๗๙ นครราชสีมา เสิงสาง อบต.เสิงสาง นางสุพรรณี  หมอดี

๘๐ นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก้ นางชินรัตน์  เกษสุภะ

๘๑ นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต.ตะโก นางปิยนาฏ  ปะโมนะตา

๘๒ นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต.หนองแวง นางเกษมศรี  ดวงจันทร์

๘๓ นครราชสีมา บัวลาย อบต.โนนจาน นางณรีนุช  สุขวิเศษ

๘๔ นครราชสีมา พระทองคํา อบต.หนองหอย นางวนิดา  ขําโพธ์ิ

๘๕ นครราชสีมา เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว นางจําเนียร  กระจ่างวงษ์

๘๖ นครราชสีมา สีดา อบต.โพนทอง นางสาวอรณัฐฌา  ประจิตร์

๘๗ นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทอ้งเนียน นางเปรมใจ  เสนเรือง

๘๘ นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบุญ นายวิมล  ชํานาญกิจ

๘๙ นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จันดี นางสาวจินตนา  นาควัณ

๙๐ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา นางสาวพรพิมล  บุญชูวงค์

๙๑ นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด นางมณี  สุขหอม

๙๒ นครศรีธรรมราช ช้างกลาง อบต.หลักช้าง นางสาวกัญจน์กมล  วงศ์เสน
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๙๓ นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ดุสิต นางสาวนุสรา  นุภักด์ิ

๙๔ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา นางสุดารัตน์  ใบเต้

๙๕ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน นางสาวภัทรกัณฑา  ชนูดหอม

๙๖ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งสัง นางพรรัตน์  เพ็ชรขํา

๙๗ นครศรีธรรมราช นบพิตํา อบต.นบพิตํา นางนันทิดา  ช่วยรักษ์

๙๘ นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.แก้วแสน นางวราพร  สืบพันธ์

๙๙ นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บ้านลํานาว นางนงเยาว์  ทองเลี่ยมนาค

๑๐๐ นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บางพระ นางสาวสุนิตย์  ดีดวง

๑๐๑ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.อินคีรี นางสาวพัชรินทร์  ชูแตง

๑๐๒ นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ท้ายสําเภา นางสาวศุภศิริ  พันธ์อุดม

๑๐๓ นครศรีธรรมราช พิปูน อบต.กะทูน นางสุนิษฐา  ผูกพานิช

๑๐๔ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากพูน นางมัลลิกา  เอกาพันธ์

๑๐๕ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ อบต.ควนชุม นางสาวมลฤดี  บุญรัตน์

๑๐๖ นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน นางสาวชลิดา  กิจธรรมาภิรักษ์

๑๐๗ นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขาน้อย นางปิยพันธ์ุ  เพชรชู

๑๐๘ นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.หน้าสตน นางอุไร  ปะหวัง

๑๐๙ นราธิวาส ระแงะ อบต.กาลิซา นางฮาซีมะห์  อาละ

๑๑๐ นราธิวาส ตากใบ อบต.โฆษิต นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ

๑๑๑ นราธิวาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ นางลัดดาวัลย์  แวสีลา

๑๑๒ นราธิวาส แว้ง อบต.เอราวัณ นางซารีนา  นิโซ๊ะ

๑๑๓ นราธิวาส บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ นางพาซีย๊ะ  มะหะมะ

๑๑๔ นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สากอ นางแวรอฮานิง  อูจะอิง

๑๑๕ นราธิวาส ย่ีงอ อบต.จอเบาะ นางพาซียะ  วาแตลี
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๑๖ นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก นางชนาธิป  พัฒศรี

๑๑๗ นราธิวาส ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง นางอาอีดะ  เปาะสา

๑๑๘ นราธิวาส สุคิริน ทต.สุคิริน นางสาวกัญญาณัฐ  ทรฤทธ์ิ

๑๑๙ นราธิวาส จะแนะ อบต.ดุซงญอ นางสาวซาบารีอะ  สามะแอ

๑๒๐ นราธิวาส เจาะไอร้อง  อบต.มะรือโบออก นางสาเร๊าะ  หะยีนิโซ๊ะ

๑๒๑ นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน นางสาวอุษา  รักษ์เรียน

๑๒๒ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ทต.ไร่เก่า นางสาวโสภา  เจียมสกุล

๑๒๓ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ นางน้องนุช  บรรณาการ

๑๒๔ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก อบต.นาหูกวาง นายสถิต  ศรีอินทร์สุทธ์ิ

๑๒๕ ปัตตานี เมืองปัตตานี อบต.บานา นางญาณี  ศรีสุวรรณ

๑๒๖ ปัตตานี กะพ้อ อบต.ปล่องหอย นางฮาปือเสาะ  ดะกา

๑๒๗ ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต.มะกรูด นางซาลูม่า  เจะแม

๑๒๘ ปัตตานี ทุ่งยางแดง อบต.ปากู นางสาวมารีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ

๑๒๙ ปัตตานี ปะนาเระ อบต.ท่าข้าม นางกัลยา  ผลิพันธ์

๑๓๐ ปัตตานี มายอ อบต.ลุโบะยิไร นางสาวอามีเนาะ  อาแด

๑๓๑ ปัตตานี แม่ลาน อบต.ป่าไร่ นางสาวรัตนา  ซง

๑๓๒ ปัตตานี ไม้แก่น อบต.ไทรทอง นางสาววารดะห์  เจะฮี

๑๓๓ ปัตตานี สายบุรี ทต.ตะลุบัน นางไยนุง  สะแลแม

๑๓๔ ปัตตานี ยะรัง อบต.กอลํา นางสาวรอบีย๊ะ  กาหลง

๑๓๕ ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธ์ิ นางสาวเจะสง  เจะมูดอ

๑๓๖ ปัตตานี หนองจิก อบต.คอลอตันหยง นางมูนีเราะห์  มะ

๑๓๗ พังงา เมืองพังงา อบต.ตากแดด นางสาวสุกัญญา  กระเทศ

๑๓๘ พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นางสาวกมลทิพย์  จรจิตร์
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๓๙ พังงา ตะกั่วทุ่ง อบต.กะไหล นางสุดาวรรณ  วิวัฒนานนท์

๑๔๐ พังงา ท้ายเหมือง ทต.ลําแก่น นางเพลินใจ  มณีคันธ์วงษ์

๑๔๑ พังงา ตะกั่วป่า อบต.โคกเคียน นางสาวอุสุมา  ตันสกุล

๑๔๒ พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวน้อย นางยุพา  ดาวเรือง

๑๔๓ พังงา คุระบุรี อบต.บางวัน นางณัฐชยา  เจ๊ะเหยง

๑๔๔ พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ลําปํา นางอรวรรณ  ห้องเลี่ยง

๑๔๕ พัทลุง ตะโหมด ทต.แม่ขรี นางสาวมลฑา  อักษรนิตย์

๑๔๖ พัทลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธ์ิ นางวรรณภา  คงด้วง

๑๔๗ พัทลุง กงหรา ทต.ชะรัด นางสะใบ  เส็มหย้ง

๑๔๘ พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเด่ือ นางกฤษณา  ขุนจันทร์

๑๔๙ พัทลุง ปากพะยูน ทต.หารเทา นางวรรณดี  รักจุ้ย

๑๕๐ พัทลุง ควนขนุน อบต.พนมวังก์ นางศรศรี  อินทร์แก้ว

๑๕๑ พัทลุง ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ นางสาวสุจิตรา  คําเกลี้ยง

๑๕๒ พัทลุง ป่าพะยอม ทต.บ้านพร้าว นางขวัญจิต  เมืองแก้ว

๑๕๓ พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.ลําสินธ์ุ นางดวงทิพย์  ดําจํานงค์

๑๕๔ พัทลุง ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี นางศรีอําพร  ฉิมเกื้อ

๑๕๕ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต นางเพ็ญพิมล  ณ นคร

๑๕๖ ภูเก็ต กะทู้ ทม.กระทู้ นางสาวพรทิพย์  ใจหาญ

๑๕๗ ภูเก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล นางสาวสุรีรัตน์  โปร่งจิตร

๑๕๘ ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางอาภรณ์  คุณสุทธ์ิ

๑๕๙ ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันห์ นางสาวนิซือเมาะ  อีซับซี

๑๖๐ ยะลา บันนังสตา อบต.ตลิ่งชัน นางศุภวรรณ  พุ่มเงิน

๑๖๑ ยะลา ยะหา อบต.ปะแต นางศิรัญตี  สาและ
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๖๒ ยะลา เบตง อบต.ยะรม นางสาวนิดา  บือนา

๑๖๓ ยะลา ธารโต อบต.ธารโต นางรูฮานี  อิสมาแอล

๑๖๔ ยะลา กรงปินัง อบต.สะเอะ นางซีย๊ะ  ราแดง

๑๖๕ ยะลา กาบัง อบต.บาละ นางสาวคอปือเสาะ  โตะเจะ

๑๖๖ ระยอง เมืองระยอง ทต.ทับมา นางสาวบังเอิญ  วงษ์ไพศาล

๑๖๗ ระยอง แกลง ทต.ปากนํ้าประแส นางแสงเทียน  รอบรู้

๑๖๘ ระยอง บ้านฉาง ทต.สํานักท้อน นางเพียงเพ็ญ  งามประดับ

๑๖๙ ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา นางสาวปริษา  บุญมาศ

๑๗๐ ระยอง บ้านค่าย อบต.ชากบก นางสังวรณ์  ขบวนงาม

๑๗๑ ระยอง วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ นางอ้อยอัจฉรา  ภัทรดวงกมล

๑๗๒ สงขลา บางกล่ํา ทต.ท่าช้าง นางหะดีดะฮ หมัดศิริ

๑๗๓ สงขลา คลองหอยโข่ง ทต.โคกม่วง นางสิริพร  จันทร์เสถียร

๑๗๔ สงขลา ควนเนียง อบต.บางเหรียง นางณัฎฐิณัณทน์  ภูธรารักษ์

๑๗๕ สงขลา นาหม่อม อบต.พิจิตร นางสาวนิตยา  แสงมณี

๑๗๖ สงขลา เทพา อบต.สะกอม นางเสาวณี  สันสะและ

๑๗๗ สงขลา ระโนด ทต.บ่อตรุ นางบุหลัน  เปลี่ยนศิลปะชัย

๑๗๘ สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู นางมานิดา  บัวใหม่

๑๗๙ สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร นางสาวพจนา  เทพรัตน์

๑๘๐ สงขลา รัตภูมิ อบต.กําแพงเพชร นางสาววัชรี  หีมชูด

๑๘๑ สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางสุกัญญา  หวันอิ

๑๘๒ สงขลา จะนะ อบต.ท่าหมอไทร นางอาตีก๊ะ  ล่าเม๊าะ

๑๘๓ สงขลา สะเดา อบต.ท่าโพธ์ิ นางเคลือวัลย์  หมีนสุก

๑๘๔ สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต.กระแสสินธ์ุ นางสุพาพร  อ้อยปก
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๘๕ สงขลา สะบ้าย้อย ทต.สะบ้าย้อย นางจันธิมา  หนูคล้าย

๑๘๖ สงขลา สทิงพระ อบต.วัดจันทร์ นางสาวอัชรี  สถาผล

๑๘๗ สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา นางภัณฑิรา  ม่วงจันทร์

๑๘๘ สตูล เมืองสตูล อบต.บ้านควน นางธัชมาพร  อาดํา

๑๘๙ สตูล ละงู อบต.กําแพง นางมนธิรา  ง๊ะสมัน

๑๙๐ สตูล ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า นางเสาวนีย์  หล่อสุพรรณพร

๑๙๑ สตูล ท่าแพ อบต.แป-ระ นางจิรวรรณ  รอเกตุ

๑๙๒ สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน นางตอฮาเราะ  เกปัน

๑๙๓ สตูล ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย นางรังษี  จิตต์หลัง

๑๙๔ สตูล มะนัง อบต.นิคมพัฒนา นางวิจิตร  สุวรรณชนะ

๑๙๕ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.วัดประดู่ นางสาวรุจิษยา  มาหมี

๑๙๖ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง นางสาวสุดา  เพชรรักษ์

๑๙๗ สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.นํ้ารอบ นางทัศนีย์  วรรณศรี

๑๙๘ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร อบต.พรุพี นางนิตยา  โชคอํานวย

๑๙๙ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ นางสาวพรทิพา  ขวัญแก้ว

๒๐๐ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านทําเนียบ นางอาภา  จันทร์ทอง

๒๐๑ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ อบต.คลองพา นางวรรณิภา  บุญตรี

๒๐๒ สุราษฎร์ธานี พระแสง อบต.สินปุน นางสิริพร  ไชยภูมิ

๒๐๓ สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน อบต.พะแสง นางธนิษฐา  ชูประเสริฐ

๒๐๔ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก อบต.ชลคราม นางพัชรี  คุระดวง

๒๐๕ สุราษฎร์ธานี เคียนซา อบต.อรัญคามวารี นางสาววันเพ็ญ  คามวารี

๒๐๖ สุราษฎร์ธานี พนม อบต.ต้นยวน นางสาวธมลพรรณ  กุลจู้

๒๐๗ สุราษฎร์ธานี เวียงสระ อบต.คลองฉนวน นางวนิดา  พรมสาร
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๐๘ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน อบต.บ้านใต้ นางสาวจันทนา  ยวดย่ิง

๒๐๙ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทม.เกาะสมุย นางชมัยพร  วงศ์กองแก้ว

๒๑๐ สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี อบต.คลองน้อย นางวาลิวัลย์  คงดี

๒๑๑ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง นางระวีวรรณ  สุขประเสริฐ

๒๑๒ สุราษฎร์ธานี วิภาวดี อบต.ตะกุกเหนือ นางสาวสรัญญา  บุญศิลป์
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๑ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ นางนิตยา  ผลจันทร์

๒ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.หัวงัว นางรุ่งนภา  ภูอาภรณ์

๓ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.คําใหญ่ นางวรากร  ดอกไม้

๔ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองหิน นางสุรัจยา  นาแพงสอน

๕ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.นาตาล นางเพ็ญศรี  สิงหราช

๖ กาฬสินธ์ุ สามชัย อบต.สําราญใต้ นางประวาณี  ทาบุเศ

๗ กาฬสินธ์ุ คําม่วง อบต.ทุ่งคลอง นางรัตนา  สายสินธ์ุ

๘ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต.สมเด็จ นางมยุรี  วัฒนบุตร

๙ กาฬสินธ์ุ ห้วยผึ้ง ทต.ห้วยผึ้ง นางอร่าม  ครุฑวงษ์

๑๐ กาฬสินธ์ุ เขาวง อบต.หนองผือ นางปนัดดา  ศรีพอ

๑๑ กาฬสินธ์ุ นาคู อบต.นาคู นางสุกัญญา  ทองฤทธ์ิ

๑๒ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน ทต.ม่วงนา นายศิริศักด์ิ  ป่ินสุวรรณ

๑๓ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ อบต.โนนแหลมทอง นางสาวสมคิด  ไพรสณฑ์

๑๔ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย อบต.หลักเมือง นางณัฐชยา  บุญเรือน

๑๕ กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพัฒนา นางทองดี  วารีศรี

๑๖ กาฬสินธ์ุ ร่องคํา อบต.เหล่าอ้อย นางเพ็ญประภา  คงเท

๑๗ กาฬสินธ์ุ นามน ทต.สงเปลือย นางอัจฉราภรณ์  คําจันดี

๑๘ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.แจนแลน นางกัลยา  ชูราษี

๑๙ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด นางโสรยา  สายวงค์คํา

๒๐ ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว ทต.ศาลาแดง นางสรัญญา  ศรีคําดี

๒๑ ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก นางสาวกมลพร  ธานี

๒๒ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหินซ้อน นางโสมสิริ  ยะหัตตะ

๒๓ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ลาดกระทิง นางสาววงศ์จันทร์  จันทร์เจ๊ก

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๔ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หัวสําโรง นางศิริธร  สุดเสน่หา

๒๕ ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ นางอิชช์กันต์  ป่ินกุล

๒๖ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต.ท่าตะเกียบ นางสาวเบญจภรณ์  สร้อยสมยา

๒๗ ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.ก้อนแก้ว นางสาวทิพภาพร  นุชธิสาร

๒๘ ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ดอนหัวฬ่อ นางสาวสมทรง  คลังสิน

๒๙ ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองปรือ นางบุษกร  สาลีผล

๓๐ ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง นางสาวหนูแดง  กนกฉันท์

๓๑ ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา นางสาวระรินทร์  จารุโรจน์

๓๒ ชลบุรี บางละมุง ทต.ห้วยใหญ่ นางสิริรักษ์  สวัสดีมงคล

๓๓ ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางอาทิติ  จิตรประเวศน์

๓๔ ชลบุรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่ นางสาวนิภารัตน์  จิรเมธาวงศ์

๓๕ ชลบุรี บ่อทอง ทต.ธาตุทอง นางมณีรัตน์  ธาราสันติสุข

๓๖ ชลบุรี พานทอง อบต.เกาะลอย นางทัศณาวลัย  หงษ์ทอง

๓๗ ชลบุรี เกาะจันทร์ อบต.เกาะจันทร์ นางสาวกนกวรรณ  นัทธี

๓๘ ตาก เมืองตาก อบต.วังประจบ นางบังอร  ราชโยธิน

๓๙ ตาก บ้านตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ นางสาวพรทิพา  เพ่ิมเพ็ง

๔๐ ตาก สามเงา ทต.สามเงา นางสาวอังคณา  วงษ์คํา

๔๑ ตาก วังเจ้า อบต.ประดาง นางภคพร  อินจันดี

๔๒ ตาก แม่สอด ทต.แม่ตาว นางจอมขวัญ  มะโนฟุ่น

๔๓ ตาก แม่ระมาด ทต.แม่จะเรา นางอัจฉรา  ร่มโพธ์ิแก้ว

๔๔ ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่หละ นายชูชีพ  ทิพย์โรจน์

๔๕ ตาก พบพระ ทต.พบพระ นางสาวเนตรนภา  ทิน้อย

๔๖ ตาก อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง นางสาววรรณวิลัย  คําวันนา
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๔๗ นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ นางชีวรัตน์  ขาวเผือก

๔๘ นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี นางสาววราพร  ปากพลีนอก

๔๙ นครนายก บ้านนา อบต.พิกุลออก นางสมทรง  ศรีสอาด

๕๐ นครนายก องครักษ์ อบต.องครักษ์ นางสาวมยุรี  กตะศิลา

๕๑ นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นางสาวธนภรณ์  แช่มช่ืน

๕๒ นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม่ นางฉลวย  ทองสมเพียร

๕๓ นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางแก้วฟ้า นางนฤชล  กิมเฮ๊ียะ

๕๔ นครปฐม ดอนตูม ทต.สามง่าม นางสาวศรุตา  ป้านวัง

๕๕ นครปฐม พุทธมณฑล ทต.คลองโยง นางอัมพร  เพชรไทย

๕๖ นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพัฒนา นางสาวดวงพร  โตทัพ

๕๗ นครปฐม บางเลน อบต.นราภิรมย์ นางนันท์นภัส  ช่ืนบาน

๕๘ นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด นางยุพา  อินทร์นุรักษ์

๕๙ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย นางสาวปภาดา  ดอนมอญ

๖๐ ปราจีนบุรี นาดี อบต.สะพานหิน นางสาวจินต์ศุจี  น้อยเพชร

๖๑ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง นางวิมะธา  วาดถนน

๖๒ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ไม้เค็ด นางสาววลีพร  ศิริแพทย์

๖๓ ปราจีนบุรี บ้านสร้าง อบต.บางแตน นางสาวหัสยา  แสงคํา

๖๔ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ นางบังอร  พูลดําริห์

๖๕ พะเยา เมืองพะเยา ทต.บ้านต๋อม นางสมพร  เหมี้ยงหอม

๖๖ พะเยา เชียงคํา อบต.อ่างทอง นางมนันทิยา  ใจดี

๖๗ พะเยา ดอกคําใต้ อบต.ดงสุวรรณ นางแสงวัน  ปันแก้ว

๖๘ พะเยา ปง อบต.นาปรัง นางปริศนา  ใจเย็น

๖๙ พะเยา จุน อบต.ทุ่งรวงทอง นางดีรณา  เรือนกุล
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗๐ พะเยา แม่ใจ อบต.แม่สุก นางนงเยาว์  อินสุขิน

๗๑ พะเยา เชียงม่วน อบต.สระ นางดารุณี  สมศรี

๗๒ พะเยา ภูซาง ทต.สบบง นางกมลรัตน์  กัณทะวงศ์

๗๓ พะเยา ภูกามยาว ทต.ดงเจน นางสาวทรงพร  ฟองจํา

๗๔ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.หนองพลับ นางสาวนัยนา  นาคพูล

๗๕ เพชรบุรี เขาย้อย อบต.หนองชุมพล นางวาสนา  เน้ือจีน

๗๖ เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บางตะบูน นางนภา  นามเดช

๗๗ เพชรบุรี บ้านลาด อบต.ไร่สะท้อน นางภัคภร  จันทร์สุขโข

๗๘ เพชรบุรี ท่ายาง ทต.ท่ายาง นางสาวเพทาย  ใกล้ประยูร

๗๙ เพชรบุรี ชะอํา ทต.นายาง นางสาวมาลัย  อินทวาด

๘๐ เพชรบุรี แก่งกระจาน อบต.วังจันทร์ นางสาวยุพดี  ว่องไว

๘๑ เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางนํ้ากลัดใต้ นางสาวบุปผา  พวงไม้

๘๒ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา นางสุภาวดี  เฉยเจียม

๘๓ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน อบต.ศรีมงคล นางสมนึก  ทองทาตา

๘๔ เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.ท่าอิบุญ นางสุวภา  เหลาสา

๘๕ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต.หล่มเก่า นางทองสุข  จักรคํา

๘๖ เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ศาลาลาย นางสาวสาคร  สงทอง

๘๗ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง นางจิรัชยา  รอดทอง

๘๘ เพชรบูรณ์ วังโป่ง อบต.วังศาล นางวีรยา  แสนประสิทธ์ิ

๘๙ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.เพชรละคร นางสาวสุวรรณา  แซ่ต้ัง

๙๐ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย นางสําเนียง  บรรดาศักด์ิ

๙๑ เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว อบต.หลักด่าน ว่าที่ร้อยตรีหญิงนํ้าค้าง  ขวัญเขียน

๙๒ เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.เขาค้อ นางสุมิตรา  พวงทอง
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๙๓ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต.สีแก้ว นางเข็มทอง  เข็มศรีรัตน์

๙๔ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.ทุ่งกุลา นางบุญล้อม  ชาญดํารงธรรม

๙๕ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย นางประภา  ขันธจันทร์

๙๖ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง นางรําไพ  แก่นภักดี

๙๗ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย นางกาญจนา  ศรีนวลจันทร์

๙๘ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.บ้านบาก นางสุมาลี  หาษานาวา

๙๙ ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.ชัยวารี นางศลิษา  พิมพ์นนท์

๑๐๐ ร้อยเอ็ด จังหาร ทต.ดงสิงห์ นางดวงแก้ว  บรรพกัญญา

๑๐๑ ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต.ชุมพร นางสาวราตรี  แก้วแสนไชย

๑๐๒ ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต.แสนสุข นางสาวสุภาพ  ศรีคําภา

๑๐๓ ร้อยเอ็ด โพนทราย อบต.สามขา นางณัชชา  พิณพงษ์

๑๐๔ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ อบต.พลับพลา นางสาวสุพรรณี  พาพลงาม

๑๐๕ ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต.โพนทอง นางสาวสาวิตา  นิลแสงศรี

๑๐๖ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ นางสุมาลย์  สนธิรักษ์

๑๐๗ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.หนองผือ นางพิศมัย  วงศ์คําจันทร์

๑๐๘ ร้อยเอ็ด หนองฮี อบต.ดูกอ่ึง นางเพชร  ศรีชาเนตร

๑๐๙ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.บ้านนิเวศน์ นางสาวสุรางคนา  มุสิกสูตร

๑๑๐ ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า นางเพ็ญพัฒน์  กัญญพันธ์

๑๑๑ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว นางจุฬาพร  จันทร์ศรีระมี

๑๑๒ ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.โคกสว่าง นางสาวช่ืนจิต  พงษ์สนิท

๑๑๓ ระนอง เมืองระนอง อบต.ทรายแดง นางสาวสุกรรณิการ์  ทองเขียว

๑๑๔ ระนอง กระบุรี อบต.ลําเลียง นางบุญนํา  เขี้ยววงศ์

๑๑๕ ระนอง กะเปอร์ ทต.กะเปอร์ นางสาวจรวยพร  ชาญโลหะ
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๑๖ ระนอง ละอุ่น ทต.ละอุ่น นางอุไรวรรณ  พยัฆยุทธ์

๑๑๗ ระนอง สุขสําราญ อบต.กําพวน นางสาวสมใจ  ชุมชวด

๑๑๘ ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี นางสาวก่ิงกาญจน์  เกิดพุ่ม

๑๑๙ ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.เบิกไพร นางสาววิบูลย์ศิริ  มาลา

๑๒๐ ราชบุรี โพธาราม อบต.ดอนกระเบ้ือง นางรุ่งฤดี  เลื่องเลิศ

๑๒๑ ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.สี่หมื่น นางสาวเพชรรัตน์  สุขประเสริฐ

๑๒๒ ราชบุรี ปากท่อ อบต.อ่างหิน นางวรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ

๑๒๓ ราชบุรี จอมบึง อบต.ปากช่อง นางสาวหทัย  ลี้กิมฮุย

๑๒๔ ราชบุรี บางแพ อบต.ดอนคา นายบอย  สมนา

๑๒๕ ราชบุรี วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ นางพรนพิน  น่ิมนวล

๑๒๖ ราชบุรี สวนผึ้ง ทต.สวนผึ้ง นางสาวเกษิณี  เอ่ียมเกิด

๑๒๗ ราชบุรี บ้านคา อบต.หนองพันจันทร์ นางปิยมาศ  ขุนเมือง

๑๒๘ เลย เมืองเลย ทม.เลย นางกัณนิกา  ลุนพุฒ

๑๒๙ เลย วังสะพุง อบต.ทรายขาว นางอําไพ  ปานนูน

๑๓๐ เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ นางสาวขนิษฐา  จันลาศรี

๑๓๑ เลย ด่านซ้าย ทต.ด่านซ้าย นางสาวสุขจิต  กันสุทธิ

๑๓๒ เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ นางอาวรณ์  สุวรรณชาติ

๑๓๓ เลย ท่าลี่ อบต.หนองผือ นางสมัย  พิลาคุณ

๑๓๔ เลย ปากชม อบต.ห้วยพิชัย นางกรรณิการ์  กันสุทธิ

๑๓๕ เลย ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง นางปุณยาพร  แก้วอุดร

๑๓๖ เลย นาแห้ว อบต.นาพึง นางลัทธ์พร  อินแผลง

๑๓๗ เลย นาด้วง อบต.ท่าสวรรค์ นางดาวรรณ  ราชคํา

๑๓๘ เลย ภูหลวง อบต.แก่งศรีภูมิ นางไตรพร  ส่วยลี



หนา้ที ่17

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๓๙ เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง นางปภาวี  สุภาวัน

๑๔๐ เลย หนองหิน ทต.หนองหิน นางนงนุช  พรมมาศ

๑๔๑ เลย เอราวัณ ทต.เอราวัณ นางสาวสมหมาย  จันทร์อุป

๑๔๒ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแก้ว นางบุญจง  ผกาแดง

๑๔๓ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ละลาย นางจารุวรรณ์  สิงห์จันทึก

๑๔๔ ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ทาม นางบุญเลิศ  ทองสา

๑๔๕ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.อีหล่ํา นางสาวพจณีย์  สมทิพย์

๑๔๖ ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต.หัวเสือ นางประทุม  เจริญไข

๑๔๗ ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองแค นางสาวจงดี  สงเมือง

๑๔๘ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ นางกมลชนก  ระโยธี

๑๔๙ ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน นางพิไลลักษณ์  ชูกลิ่น

๑๕๐ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ นางสาวคํามุก  พรหมทา

๑๕๑ ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.พยุห์ นางสาวประยูร  คันธจิตร

๑๕๒ ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.สุขสวัสด์ิ นางสาววิดาวรรณ  บัวจันทร์

๑๕๓ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต.ห้วยทับทัน นางลักษมีกานต์  ชาญเวทภากร

๑๕๔ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.ลิ้นฟ้า นางสาวโชติรส  แก้ววรรณา

๑๕๕ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ อบต.พิมายเหนือ นางสาวปานจันทร์  บริบูรณ์

๑๕๖ ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ธาตุ นางละออง  เกษร

๑๕๗ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน นางบัวลอย  ผมคํา

๑๕๘ ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.โคกตาล นางทองศิริ  อินธิเดช

๑๕๙ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.หนองม้า นางราตรี  ย่อจันทร์

๑๖๐ ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.คลีกลิ้ง นางพิสมัย  วงเวียน

๑๖๑ ศรีสะเกษ นํ้าเกลี้ยง อบต.นํ้าเกลี้ยง นางบุญโฮม  มั่นยืน
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๖๒ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ อบต.เสียว นางประนมพร  แสงแก้ว

๑๖๓ ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง นางณัฐฐา  จันทรกรณ์

๑๖๔ สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.พังขว้าง นางกฤติยา  จักรพิมพ์

๑๖๕ สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.ดอนเขือง นางสาวทัศนีย์  อุปโคตร

๑๖๖ สกลนคร พรรณานิคม อบต.พรรณนา นางกนกวรรณ  สุวรรณรงค์

๑๖๗ สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ นางสาวนํ้าฝน  เสถียร

๑๖๘ สกลนคร พังโคน อบต.พังโคน นางกัลยา  วงศ์เรือง

๑๖๙ สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ่ นางสาววนิดา  ไชยวงศ์ษา

๑๗๐ สกลนคร คําตากล้า อบต.คําตากล้า นางศิริรัฐ  เพียรดํา

๑๗๑ สกลนคร บ้านม่วง ทต.ห้วยหลัว นางสาวกาญจนา  นาวิศรี

๑๗๒ สกลนคร เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ นางนงคราญ  คําเพชรดี

๑๗๓ สกลนคร ส่องดาว อบต.ปทุมวาปี นางนัฐธิดา  มุกดาพันธ์

๑๗๔ สกลนคร วาริชภูมิ ทต.คําบ่อ นางสาวมัญจนา  โคตะมา

๑๗๕ สกลนคร กุสุมาลย์ ทต.กุสุมาลย์ นางสมคิด  พรมหากุล

๑๗๖ สกลนคร โพนนาแก้ว อบต.บ้านแป้น นางสุคนธา  ไพใหล

๑๗๗ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ นางณัฐฐฐาฐณี  มาฤทธ์ิ

๑๗๘ สกลนคร เต่างอย อบต.บึงทวาย นางชลดา  ใยสิงสอน

๑๗๙ สกลนคร นิคมนํ้าอูน อบต.หนองปลิง นางสาวรุ่งทิพย์  ไตรยขนัธ์

๑๘๐ สกลนคร กุดบาก ทต.กุดไห นางสาวณฐพร  ช่วงทิพย์

๑๘๑ สกลนคร ภูพาน อบต.กกปลาซิว นางยุวดี  แก้วบุดดา

๑๘๒ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง นางสาวจุไรรัตน์  กระแสร์คุปต์

๑๘๓ สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย นางไพศรี  บัวสําอางค์

๑๘๔ สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแก้ว นางญาณิศา  ติสนธิ
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๘๕ สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.บางบ่อ นางสาวดวงเดือน  ป๋าเมืองมูล

๑๘๖ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต.พระสมุทรเจดีย์ นางนงลักษณ์  รุ่งแจ้ง

๑๘๗ สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง นางสาวสิริกันกมล  ปิติรุจิภัคพงศ์

๑๘๘ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ่ นางมธุรส  ปรองดอง

๑๘๙ สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา นางศิริ  รัชนีกร

๑๙๐ สมุทรสงคราม บางคนที ทต.กระดังงา นางไพเราะ  สุดสงวน

๑๙๑ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก นางสาวสุวรรณา  สื่อสุวรรณ

๑๙๒ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย นางสาวกัญจณี  ชนะวงศ์

๑๙๓ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว อบต.หลักสอง นางสาวฉัตรฤดี  มีศิริ

๑๙๔ สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบต.โคกป่ีฆ้อง นางสาวณฐปภัช  เพ็ชรทอน

๑๙๕ สระแก้ว วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด นางอนงค์  ศรีชาญชัย

๑๙๖ สระแก้ว อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก นางสาวสุนันทา  งามทอง

๑๙๗ สระแก้ว คลองหาด อบต.เบญจขร นางสาวคณิตา  แสงศรี

๑๙๘ สระแก้ว ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ นางสิริวิมล  เสริมทองหลาง

๑๙๙ สระแก้ว เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ นางสาวกอบแก้ว  ธัญญากิจ

๒๐๐ สระแก้ว วังนํ้าเย็น ทม.วังนํ้าเย็น นางนวียา  จันละออ

๒๐๑ สระแก้ว วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง นางทองร้อย  จิตเทวินลิขิต

๒๐๒ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.ท่าระหัด นางจรินทร์  จันทร์ทาโพธ์ิ

๒๐๓ สุพรรณบุรี อู่ทอง อบต.จรเข้สามพัน นางสาวนรมน  ปทุมสูติ

๒๐๔ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ทต.สระกระโจม นางสาวต้องจิตร  ชูดี

๒๐๕ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง อบต.หัวโพธ์ิ นางสาวมยุรา  โพธ์ิพันธ์ุ

๒๐๖ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ อบต.บ้านกร่าง นางอรุณศรี  อุบลพวง

๒๐๗ สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก นางสาวกาญจนาพร  อ่อนน่ิม
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๐๘ สุพรรณบุรี ด่านช้าง อบต.วังคัน นางสาวเดือนแรม  อาคม

๒๐๙ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ปากนํ้า นางบังอร  สมบัติเจริญ

๒๑๐ สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม นางสาวขนิษฐา  สุนทรวิภาต

๒๑๑ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ ทต.หนองหญ้าไซ นางสาวเอมสอางค์  สะอาดดี
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๑ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล นางสาวเพชรรัตน์  บุญกันท์

๒ กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี นางบังเอิญ  วิสาจันทร์

๓ กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบัว นางกัลยาณัฐ  พรรณณา

๔ กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย นางสาวพรพรรณ  พลาพล

๕ กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี นางสาวศิริวรรณ  หลําเทียน

๖ กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองนํ้าไหล นางฐิติมาพร  สุวรรณนําปน

๗ กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.ไทรงาม นางสาวแสงเดือน  พิลึก

๘ กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.หนองหลวง นางอมรรัตน์  ฤทธ์ิอยู่

๙ กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทต.ทุ่งทราย นางขวัญใจ  โดโทน

๑๐ กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.โกสัมพี นางพลอย  ทวีทรัพย์ล้ําเลิศ

๑๑ กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธ์ิทอง นางสาวรัตติการ คุ้มครอง

๑๒ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บ้านค้อ นางสาวณภัทร  ผุยโสภา

๑๓ ขอนแก่น หนองเรือ อบต.บ้านผือ นางศิริพร  บัวเงิน

๑๔ ขอนแก่น พล อบต.ลอมคอม นางสมัย  โม้เมือง

๑๕ ขอนแก่น ชุมแพ อบต.วังหินลาด นางสาวเกตุศิริ  สีแสงน้อย

๑๖ ขอนแก่น บ้านฝาง ทต.โคกงาม นางสีดา  ผิวเหลือง

๑๗ ขอนแก่น หนองนาคํา อบต.กุดธาตุ นางสุมิตรา  ทองคําภา

๑๘ ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด นางสาวอรัญญา  ชาวงษ์

๑๙ ขอนแก่น บ้านแฮด อบต.หนองแซง นางวรรณา  โทนแก้ว

๒๐ ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.ศรีสุขสําราญ นางนวลจันทร์  สมฤทธ์ิ

๒๑ ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.ทรายมูล นางสาวสมัย  พิมพ์มหา

๒๒ ขอนแก่น มัญจาคีรี อบต.คําแคน นางอุทิศ  ศรีษา

๒๓ ขอนแก่น สีชมพู อบต.หนองแดง นางรัศมี  เสนงาม

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๔ ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.ห้วยม่วง นางสาวสุจารีย์  ทองหนองกอย

๒๕ ขอนแก่น แวงน้อย ทต.ก้านเหลือง นางบุญมี  บ่อไทย

๒๖ ขอนแก่น หนองสองห้อง ทต.หนองสองห้อง นางสาวอภิญญา  เผือกไธสง

๒๗ ขอนแก่น ซําสูง อบต.คูคํา นางรัชนี  สุเมโท

๒๘ ขอนแก่น กระนวน อบต.ดูนสาด นางสาวหน่ึงฤทัย  ดวงจําปา

๒๙ ขอนแก่น พระยืน อบต.ขามป้อม นางสาวยุพิน  โง๊ะบุดดา

๓๐ ขอนแก่น ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพู นางสายทอง  มั่นจิตร

๓๑ ขอนแก่น เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย นางมาลี  ชุมนา

๓๒ ขอนแก่น โนนศิลา อบต.โนนแดง นางประพันธ์  ปัญญาสิทธ์ิ

๓๓ ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง นางเสาวลักษณ์  โคราช

๓๔ ขอนแก่น เวียงเก่า อบต.เมืองเก่าพัฒนา นางวงเดือน  คําขวาง

๓๕ ขอนแก่น ชนบท อบต.ห้วยแก นางสาวพิชญาภรณ์  สิทธิบุ่น

๓๖ ขอนแก่น บ้านไผ่ ทต.ในเมือง นางสมพร  กองแก้ว

๓๗ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง นางหนูอาจ  สร้อยจรุง

๓๘ ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองไผ่ นางดวงสุดา  ธานีวัลย์

๓๙ ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ นางไกรษร  ฤทธ์ิรักษา

๔๐ ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ห้วยยาง นางกนกวรรณ  ภูมิคอนสาร

๔๑ ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บ้านกอก นางสิริพร  คุณอุดม

๔๒ ชัยภูมิ ซับใหญ่ อบต.ท่ากูบ นางบัวไล  แก้วบัณฑิต

๔๓ ชัยภูมิ เทพสถิต อบต.บ้านไร่ นางอัญชลี  เขตจันทึก

๔๔ ชัยภูมิ เนินสง่า อบต.หนองฉิม นายนพดล  คําจุมพล

๔๕ ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า นางสาวเดือนฉาย  ศิลาพงษ์

๔๖ ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล นางสาวป่ินลดา  ตรีวุธ
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๔๗ ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บ้านเจียง นางอรทัย  ฉาไธสงค์

๔๘ ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ภูเขียว นางบรรจง  ต้ังใจ

๔๙ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต.ชีลอง นางบุญถม  โสมีชัย

๕๐ ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.กุดชุมแสง นางสายสุดา  ตาเมือง

๕๑ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.ห้วยแย้ นางจันจิรา  พูนมา

๕๒ ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต.บ้านแท่น นางสาวชุติมาพร  ประจันนวล

๕๓ เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ทา่สุด นางสาววิลาวัลย์  มะโนคํา

๕๔ เชียงราย ขุนตาล ทต.ยางฮอม นางพิไลวรรณ์  อินทรีย์

๕๕ เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บ้านเหล่า นางสาวปาริชาติ  ศิริปัญญา

๕๖ เชียงราย เวียงชัย อบต.ดอนศิลา นางนงเยาว์  มานะกิจ

๕๗ เชียงราย เทิง อบต.หนองแรด นางสุรีรัตน์  อ่ินคํา

๕๘ เชียงราย พาน อบต.สันติสุข นางสาวศรีทอง  ไชมาลา

๕๙ เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.เวียงกาหลง นางสุรีย์  ปัญญาแดง

๖๐ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย นางอภิภาวดี  วุฒยากร

๖๑ เชียงราย เชียงของ อบต.สถาน นางจิราภรณ์  เงินยืน

๖๒ เชียงราย พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา นางเดือนเพ็ญ  ต๊ิบบุญศรี

๖๓ เชียงราย แม่ลาว อบต.บัวสลี นางสาววิภาภรณ์  โนใจ

๖๔ เชียงราย ดอยหลวง อบต.โชคชัย นางสนธยา  โยธิน

๖๕ เชียงราย เวียงแก่น อบต.ปอ นางสาวหทัยรัตน์  แผ่นอินทร์

๖๖ เชียงราย เชียงแสน อบต.ป่าสัก นางชวัลรัตน์  แก้วรากมุข

๖๗ เชียงราย แม่สาย อบต.โป่งผา นางสาวธนพร  กาศเจริญ

๖๘ เชียงราย แม่สรวย ทต.แม่สรวย นางสาวสกาวเดือน  ปันทะวงค์

๖๙ เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค้ํา นางจุฑามาศ  ปันทัน
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗๐ เชียงราย ป่าแดด อบต.โรงช้าง นางสายพิณ  อินบาล

๗๑ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.ช้างเผือก นางกรวรรณ  ยอดอนงค์

๗๒ เชียงใหม่ แม่ริม อบต.แม่แรม นางสาวสุพรรณี    รัตนภูมิ

๗๓ เชียงใหม่ สันกําแพง อบต.บวกค้าง นางพัฒน์นรี  เป็งมา

๗๔ เชียงใหม่ หางดง ทต.บ้านแหวน นางสาววงค์เดือน  วงค์สุวรรณ์

๗๕ เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเน้ิง นางสาวจิตริณี  ทิพย์มาน

๗๖ เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ทาเหนือ นางบัวคํา  พือทอ

๗๗ เชียงใหม่ สนัป่าตอง อบต.สันกลาง นางทิพวรา  ยอดใจ

๗๘ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.ป่าเมี่ยง นางอําภาพร  มโนวงศ์

๗๙ เชียงใหม่ สันทราย ทต.แม่แฝก นางสมศรี  คํามะ

๘๐ เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สันป่ายาง นางแก้วลูน  แว่นแก้ว

๘๑ เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.แม่นะ นางนงนุช  จิตรฐาน

๘๒ เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง นางพิกุล  ตนภู

๘๓ เชียงใหม่ พร้าว อบต.โหล่งขอด นางนพเก้า  ปันเหน่

๘๔ เชียงใหม่ จอมทอง ทต.บ้านหลวง นางดาริน  รินใจ

๘๕ เชียงใหม่ สะเมงิ ทต.สะเมิงใต้ นางสาวแก้วนา  พุทธโส

๘๖ เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บ้านแอ่น นางบัวคํา  แสงติ๊บ

๘๗ เชียงใหม่ ฮอด ทต.ท่าข้าม นางเอ้ือง  มอยคําต้ือ

๘๘ เชียงใหม่ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ นางชุติกาญจน์  มาริน

๘๙ เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย นางสุธารัตน์  วนาไพร

๙๐ เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก นางนันทวัลย์  บุญศรี

๙๑ เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.แสนไห นางสาวยุพิน  เรือนตุ่ม

๙๒ เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น นางปราณี  ปุกแก้ว
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๙๓ เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนป่ิน นางกันยา  เกชิตร์

๙๔ เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่สาว นางสาวบุญญิตา  คําใหญ่

๙๕ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง นางสุชดา  ประภาสพนาพงษ์

๙๖ นครพนม วังยาง อบต.วังยาง นางสุพิน  เช้ือตาพระ

๙๗ นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสว่าง นางสาวดาราพร  โกพล

๙๘ นครพนม ท่าอุเทน อบต.รามราช นางเนตรนภา  ชุ่มเมืองเย็น

๙๙ นครพนม นาหว้า อบต.ท่าเรือ นายประพันธ์  แสนสุริยวงศ์

๑๐๐ นครพนม นาทม อบต.นาทม นางบุญยงค์  ภูขมร

๑๐๑ นครพนม บ้านแพง อบต.นาเข นางวารินทร์  เสลาคุณ

๑๐๒ นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม นางกนกรัฐ  กุลเรวัฒน์

๑๐๓ นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร นางสาวพุทธิวรรณ  เจริญทัศน์

๑๐๔ นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย นางทิพย์ลัดดา  คําสุภา

๑๐๕ นครพนม ศรีสงคราม ทต.บ้านข่า นางชลิตา  ฟ้าสาร

๑๐๖ นครพนม โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน นางสาววราภรณ์  อูปแก้ว

๑๐๗ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม.บางศรีเมือง นางจงกล  อุณหะกะ

๑๐๘ นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่ นางกัลยรัตน์  บริสุทธ์ิ

๑๐๙ นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางม่วง นางสายสุวรรณ  เจียรนับ

๑๑๐ นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางสาวบุญศรี  จันทะดวง

๑๑๑ นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย นางสาวกัญญ์พัฑฒา  แสนคํา

๑๑๒ น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน นางลินดา  ไชยเขียว

๑๑๓ น่าน ท่าวังผา อบต.ตาลชุม นางกุลจิรา  จินะ

๑๑๔ น่าน ปัว ทต.ศิลาแลง นางคนึง  พันชน

๑๑๕ น่าน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง นางสุปาณี  จักรอะโน
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๑๖ น่าน ทุ่งช้าง อบต.และ นางสาวมาลี  แช่ว่าง

๑๑๗ น่าน บ่อเกลือ อบต.ภูฟ้า นางสมเพชร  ชัยประทุม

๑๑๘ น่าน สันติสุข อบต.ดู่พงษ์ นางชฎารัตน์  ง้วนกันทะ

๑๑๙ น่าน เวียงสา ทต.เวียงสา นางพลับพลึง  กอบแก้ว

๑๒๐ น่าน แม่จริม อบต.หมอเมือง นางสาวอ้อย  ฝั้นจักขา

๑๒๑ น่าน ภูเพียง อบต.นํ้าเก๋ียน นางถนอมศรี  ดีกัลลา

๑๒๒ น่าน สองแคว อบต.นาไร่หลวง นางปรานอม  วิเชยละ

๑๒๓ น่าน บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง นางวราภรณ์  มงคล

๑๒๔ น่าน นาน้อย ทต.นาน้อย นางแสงเดือน  สิงห์ทอง

๑๒๕ น่าน นาหมื่น อบต.บ่อแก้ว นางรุ่งอรุณ  ซากา

๑๒๖ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร นางขนิษฐา  ไชยเนตร

๑๒๗ บึงกาฬ เซกา อบต.ซาง นางปราณี  เกษางาม

๑๒๘ บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย นางอังศนา  สืบแสน

๑๒๙ บึงกาฬ บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน นางทุเรียน  คําก้อน

๑๓๐ บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกคํา นางพรรณิภา  ทาสีทะ

๑๓๑ บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ดอนหญ้านาง นางนันชะนา  พฤคนา

๑๓๒ บึงกาฬ ปากคาด อบต.นาก้ัง นางรัตนา  ศรีภูธร

๑๓๓ บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.นาแสง นางสุเนตรา  คําสุข

๑๓๔ บุรีรัมย์ กระสัง อบต.สูงเนิน นางนงค์เยาว์  กํารัมย์

๑๓๕ บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.บ้านแพ นางกีรวรรณ  ราชวงษ์

๑๓๖ บุรีรัมย์ แคนดง ทต.แคนดง นางสาวอัมพร  ยินดี

๑๓๗ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อบต.เจริญสุข นางพิยดา  นูนประโคน

๑๓๘ บุรีรัมย์ ชํานิ ทต.หนองปล่อง นางพิชาอร  วงศ์จันทึก
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๓๙ บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางวรรณา  ณ รังศรี

๑๔๐ บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง นางสายใจ  วิชาศรี

๑๔๑ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน นางสาวอุบล  รักพร้า

๑๔๒ บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท นางสาคร  อุตรอํามาตย์

๑๔๓ บุรีรัมย์ บ้านด่าน ทต.บ้านด่าน นางสาวยุพิน  รสหอม

๑๔๔ บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กู่สวนแตง นางมาลา  นามสุดตา

๑๔๕ บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต.จรเข้มาก นางผุสดี  คลายโศก

๑๔๖ บุรีรัมย์ ปะคํา อบต.โคกมะม่วง นางสาววันเพ็ญ  หลอดกระโทก

๑๔๗ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย อบต.ป่าชัน นางสาวสโรชา  ราชอุบล

๑๔๘ บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.บ้านยาง นายอภิศักด์ิ  หลาวนอก

๑๔๙ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลันทา นางสาวอรอนงค์  นาคร้าย

๑๕๐ บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง นางสาวภารดี  เพชรไทย

๑๕๑ บุรีรัมย์ สตึก อบต.ชุมแสง นางวิไล  มะโนราช

๑๕๒ บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต.ห้วยหิน นางสวุรรณตา  เที่ยงธรรม

๑๕๓ บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.สามแวง นางจินตนา  กุมสะรัมย์

๑๕๔ พิจิตร บางมูลนาก ทต.หอไกร นางพวงพยอม  ศิลปคุณ

๑๕๕ พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล นางสาวเสาวนี  แสงสุวรรณ์

๑๕๖ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง อบต.ไผ่รอบ นางเพ็ญพักตร์  ชุ่มชอบ

๑๕๗ พิจิตร ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ นางรุจิรา  ริ้วสมบัติ

๑๕๘ พิจิตร บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม นางธันย์ชนก  เปียชวด

๑๕๙ พิจิตร วชิรบารมี อบต.บึงบัว นางสาวกัญญาณัฐ  คุณอโหนด

๑๖๐ พิจิตร สามง่าม ทต.กําแพงดิน นางไพเราะ  เรียบร้อย

๑๖๑ พิจิตร ดงเจริญ อบต.วังง้ิวใต้ นางนิรดา  ฉ่ําเพียร
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๖๒ พิจิตร สากเหล็ก อบต.วังทับไทร นางสาววรัญญาพร  พันธ์สัตย์

๑๖๓ พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังหลุม นางสาวระเบียบ  อุ่นหลาบ

๑๖๔ พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หัวดง นางทัศมาลี  ง่วนทอง

๑๖๕ พิจิตร วังทรายพูน อบต.หนองพระ นายสุนทร  พงษ์เจริญ

๑๖๖ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.อรัญญิก นางพรสิรี  นกด่วน

๑๖๗ พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง นางสวง  บุญอ้น

๑๖๘ พิษณุโลก วังทอง อบต.บ้านกลาง นางสาวชิดชนก  สอนปัน

๑๖๙ พิษณุโลก บางระกํา ทต.พันเสา นางสาวภาวินี  จาดเปรม

๑๗๐ พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต.เนินกุ่ม นางคนึงนิจ  ทองรุ่ง

๑๗๑ พิษณุโลก นครไทย อบต.บ้านพร้าว นางสาวนพรัตน์  แสนประสิทธ์ิ

๑๗๒ พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง นางวันนา  ยศปัญญา

๑๗๓ พิษณุโลก วัดโบสถ์ อบต.บ้านยาง นางเสาวณิต  ดาย่ี

๑๗๔ พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ป่าแดง นางภัคสุภางค์  จันทะคุณ

๑๗๕ แพร่ เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ นางสาวนวลจันทร์  เหมืองคํา

๑๗๖ แพร่ สอง อบต.สะเอียบ นางปัทมาภรณ์  สะเอียบคง

๑๗๗ แพร่ ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง นางสาวพิกุล  นันต๊ะชู

๑๗๘ แพร่ สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า นางนงนุช  กระทุ่มวัน

๑๗๙ แพร่ เด่นชัย ทต.เด่นชัย นางฐิติพร  สัตย์ซื่อพันธ์

๑๘๐ แพร่ ลอง อบต.หัวทุ่ง นางรัชฎาพรณ์  กาวีแดง

๑๘๑ แพร่ วังช้ิน อบต.แม่ป้าก นางติรยา  ไพเชฐศักด์ิ

๑๘๒ แพร่ หนองม่วงไข่ ทต.หนองม่วงไข่ นางจุฬารัตน์  กันยะมี

๑๘๓ มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองม่วง นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ศรี

๑๘๔ มหาสารคาม กุดรัง อบต.หนองแวง นางประภัสสร  บุณรงค์
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๘๕ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.โคกก่อ นางสาวพรสวรรค์  จันทร

๑๘๖ มหาสารคาม แกดํา ทต.มิตรภาพ นางนนทิยา  ช่วยอุดม

๑๘๗ มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง นางอรนุช  แทนสอ

๑๘๘ มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.งัวบา นางอุไลวรรณ  บุญหล้า

๑๘๙ มหาสารคาม นาดูน อบต.กู่สันตรัตน์ นางสาวนุชรัตน์  ปะนะภูเต

๑๙๐ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ก้ามปู นางบุญจันทร์  พลอามาตย์

๑๙๑ มหาสารคาม เชียงยืน อบต.นาทอง นางพิกุล  ละปู่

๑๙๒ มหาสารคาม กันทรวิชัย อบต.นาสีนวน นางสาวศุพัชรินทร์  บรรเทา

๑๙๓ มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง นางรัตนสุดา  ดรเขื่อนสม

๑๙๔ มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.หนองกุง นางสมหวัง  สิงทอง

๑๙๕ มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน นางทองเสาร์  สุริยันต์

๑๙๖ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย นางสมหมาย  อังคณา

๑๙๗ มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี นายศิวพงษ์  รอบคอบ

๑๙๘ มุกดาหาร นิคมคําสร้อย อบต.นากอก นางสาวดวงนภา  คํานนท์

๑๙๙ มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง นางสุมาลี  คนไว

๒๐๐ มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน นางสาวจุฬารัตน์  สุคําภา

๒๐๑ มุกดาหาร หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ นางจินตนา  วังวงค์

๒๐๒ มุกดาหาร หว้านใหญ่ อบต.ป่งขาม นางสาวกรรณิการ์  แสงสาร

๒๐๓ ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ทุ่งแต้ นางรัตนา  ศรีแพงมล

๒๐๔ ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด นางหทัยรัฐ  วงษ์สว่าง

๒๐๕ ยโสธร คําเขื่อนแก้ว อบต.แคนน้อย นางสาวพิกุล  กุลวงษ์

๒๐๖ ยโสธร ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก นางอรุณี  บางพระ

๒๐๗ ยโสธร มหาชนะชัย อบต.สงยาง นางสุภาพร  นันทะเสน
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๐๘ ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา นางศุภลักษณ์  ห้องแซง

๒๐๙ ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล นางสถาภร  คําดี

๒๑๐ ยโสธร ไทยเจริญ อบต.คําไผ่ นางสาวลําไพร  พรมจันทร์

๒๑๑ ยโสธร ค้อวัง อบต.กุดนํ้าใส นางวณัญญา  พุฒพันธ์
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๑ ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บ้านกล้วย นางจินดารัตน์  แดงดํารงค์

๒ ชัยนาท มโนรมย์ อบต.คุ้งสําเภา นางสาวปัญญาพร  โตใจ

๓ ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด นางอัจจิมา  คงเจริญ

๔ ชัยนาท วัดสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า นางจิตร์ตรา  คล้องช้าง

๕ ชัยนาท สรรพยา ทต.เจ้าพระยา นางณัชนก  พัวพิทักษ์ชัย

๖ ชัยนาท หันคา ทต.หนองแซง นางสาวจินตนา  กลัดทรัพย์

๗ ชัยนาท หนองมะโมง อบต.กุดจอก นางวัชรินทร์  บุตรลา

๘ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก นางสาวรุ่งขวัญ  อนิทร์เหมือน

๙ นครสวรรค์ หนองบัว อบต.วังบ่อ นางสาวจินตนา  มีชัย

๑๐ นครสวรรค์ ไพศาลี อบต.สําโรงชัย นางอนงค์  แป้นแก้ว

๑๑ นครสวรรค์ ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า นางนันทนา  พันมะลี

๑๒ นครสวรรค์ ตาคลี อบต.หัวหวาย นางสาวเทพรักษ์  กฤติยา

๑๓ นครสวรรค์ ท่าตะโก ทต.ท่าตะโก นางทรัพย์อนันต์  กุญแจกล

๑๔ นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง นางกมลพรรณ  สุพรมมา

๑๕ นครสวรรค์ พยุหะคีรี ทต.ท่านํ้าอ้อย นางรุ่งฤทัย  สุขสูงเนิน

๑๖ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต.บางตาหงาย นางสาวจิราพร  เพ็ญจันทร์

๑๗ นครสวรรค์ ลาดยาว อบต.วังม้า นางสาวจิราพร  ธรรมศร

๑๘ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว อบต.เขาดิน นางวิลาวรรณ  โสภิณ

๑๙ นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.นากลาง นางสาวมายุลี  ยะมก

๒๐ นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต.เขาชนกัน นางสาวพรทิพย์  จันทร์ศรี

๒๑ นครสวรรค์ แม่เปิน อบต.แม่เปิน นางบุญคู่  มะลาศรีมูล

๒๒ ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตย นางคัทธลียา  นกเอี้ยง

๒๓ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว อบต.บ่อเงิน นางสาววิริยา  ศิริผล

๒๔ ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง นางสาวณภทัร  มาปากจ่ัน

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๕ ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สน่ันรักษ์ นางรังสิตา  เทพสุวรรณ

๒๖ ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา นางพิกุล  มุรธาพร

๒๗ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม.โยธยา นางธันยพร  หนุนเงิน

๒๘ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ อบต.จําปา นางขวัญชนก  เสียงขุนทด

๒๙ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง นางสายรุ้ง   พุทธมีผล

๓๐ พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บ้านกลึง นางชญานิษฐ์  สุขสมบุญ

๓๑ พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.นํ้าเต้า นางสงวน  ช่ืนชอบ

๓๒ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บ้านโพ นางสาวขวัญนิภา  คงสกุล

๓๓ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.บ้านล่ี นางสมคิด  ฉาบทับทิม

๓๔ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ อบต.บ้านแค นางสาวปาทิฉัตร  มากประมูล

๓๕ พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี นางสุทิน  ศาสตร์สมัย

๓๖ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง นางสาววรนุช  อิ่มนรัญ

๓๗ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ทต.ลําตาเสา นางสาวนัฐธยา  ออกช่อ

๓๘ พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บ้านหลวง นางอาภรณ์  เมฆฉาย

๓๙ พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย อบต.เทพมงคล นางพรพรรณ์  ดีบุกดํา

๔๐ พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.ธนู นางวิไลลักษณ์  รัตนพันธ์

๔๑ พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางสุกัญญา  พิพัฒนาพร

๔๒ พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก อบต.คลองน้อย นางสาวปวีณ์ธิดา  อุบลวัตร

๔๓ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู นางสมจีน  สุริยะ

๔๔ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ นางยุพิน  นายสกุล

๔๕ แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.เวียงเหนือ นางศิริรัตน์  แสงเขิ่ง

๔๖ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง นางซาร่า  หยกสิริพงศ์

๔๗ แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.แม่คะตวน นางสายสวาท  ศรีสุมิตร

๔๘ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม นางรุ่งนภา  อินยา
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๔๙ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม อบต.แม่เงา นางศรีพรรณ  กันทา

๕๐ ลพบุรี ลําสนธิ อบต.เขาน้อย นางสาวธนวรรณ  วงษ์คําจันทร์

๕๑ ลพบุรี โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ นางสาวศศิกาญจน์  ศรีประกายแก้ว

๕๒ ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง นางกนกพร  เสริฐศรี

๕๓ ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.กกโก นางละเอียด  มูลวงษ์

๕๔ ลพบุรี บ้านหม่ี อบต.หนองเมือง นางสุชญา  ตลับนาค

๕๕ ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง นางสาวพรทิพย์  พุทธา

๕๖ ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ นางสาวรัตนา  แดงทอง

๕๗ ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า นางสาวกนกวัลย์  สุขน่วม

๕๘ ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.พัฒนานิคม นางรัชนีกร  สร้อยมี

๕๙ ลพบุรี ท่าหลวง อบต.แก่งผักกูด นางสาวรุ่งทิวา  สุนันตา

๖๐ ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง นางอุบลวรรณ  ควบพิมาย

๖๑ ลําปาง เมืองลําปาง อบต.นิคมพัฒนา นางวารุณี  เป็งตา

๖๒ ลําปาง เกาะคา ทต.นาแก้ว นางสาวสราวลี  พระจันทร์

๖๓ ลําปาง แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร นางดวงจันทร์  เปล่งใส

๖๔ ลําปาง เถิน อบต.นาโป่ง นางศรีอารย์  เครือคําวัง

๖๕ ลําปาง ห้างฉัตร ทต.ปงยางคก นางอรรคฆิศา  พรมเวียง

๖๖ ลําปาง งาว อบต.ปงเตา นางสาวสมพร  มานพ

๖๗ ลําปาง แม่ทะ ทต.สิริราช นางนิชานาถ  นันตา

๖๘ ลําปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ นางณัฏฐริกา  ใจดี

๖๙ ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นางนันทนีย์  สุขแรง

๗๐ ลําปาง แม่พริก ทต.แม่พริก นางสาวปิยะนุช  บุญมาวงศ์

๗๑ ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย นางวิไล  เทพปัน

๗๒ ลําปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ นางวีรญา  สุขประเสริฐ
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗๓ ลําปาง เมืองปาน อบต.บ้านขอ นางสาวจารินทร์  ชาญสกุล

๗๔ ลําพูน เมืองลําพูน ทต.อุโมงค์ นางรัชนี  ทองจร

๗๕ ลําพูน แม่ทา ทต.ทากาศ นางบุญส่ง  อินต๊ะกาศ

๗๖ ลําพูน ป่าซาง ทต.แม่แรง นางนิติรัตน์  หล่อเนตร

๗๗ ลําพูน บ้านโฮ่ง อบต.เหล่ายาว นางธิดา  วงค์วิริยะ

๗๘ ลําพูน บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ นางสาวิตรี  คุ้มครอง

๗๙ ลําพูน เวียงหนองล่อง ทต.วังผาง นางสายพิน  จิระโต

๘๐ ลําพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ทุ่งหัวช้าง นางสาวจันทร์ใจ  นะกาลัง

๘๑ ลําพูน ล้ี ทต.แม่ตืน นางสาวนงนุช  อาทะ

๘๒ สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด นางสาวกันทิมา  แก้วชาติ

๘๓ สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ นางนาฏยา  พันหาบ

๘๔ สระบุรี วังม่วง อบต.วังม่วง นางสาวสมศรี  บํารุงลาน

๘๕ สระบุรี วิหารแดง อบต.บ้านลํา นางปรานอม  สิทธิสงคราม

๘๖ สระบุรี พระพุทธบาท อบต.ห้วยป่าหวาย นางจันทรา  มิทิน

๘๗ สระบุรี เสาไห้ ทต.บ้านยาง นางวิไลพร  ระยะ

๘๘ สระบุรี บ้านหมอ ทต.ตลาดน้อย นางมะลิ  แซ่เบ๊

๘๙ สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หน้าพระลาน นางสุมาลัย  ศรีสุวรรณ

๙๐ สระบุรี แก่งคอย ทต.ทับกวาง นางเกศรินทร์  อมาตยกุล

๙๑ สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองโน นางอัมพรรัตน์  เตอุตะลวง

๙๒ สระบุรี หนองแซง อบต.ไก่เส่า นางสาวบังอร  ควรชม

๙๓ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่ นางสาวมาลัย  พ่ึงอยู่สุข

๙๔ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ นางสาวขวัญเรือน  รู้กิจนา

๙๕ สิงห์บุรี บางระจัน ทต.บางระจัน นางสาวฐานิดา  คุ้มบุญ

๙๖ สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต.โรงช้าง นางสมจิตร  พันธุ์พานิช
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๙๗ สิงห์บุรี ท่าช้าง อบต.โพประจักษ์ นางมาลี  จงเจริญ

๙๘ สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต.ทับยา นางสาวิตรี  โกมล

๙๙ สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเก่า นางชุติมา  ชีวะนานนท์

๑๐๐ สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ป่ากุมเกาะ นางปิยรัตน์  ทองอยู่

๑๐๑ สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง นางสาววัชราภรณ์  แสงเงิน

๑๐๒ สุโขทัย คีรีมาศ อบต.บ้านป้อม นางสาวประกาย  ทองสิงห์

๑๐๓ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล นางอรสา  มณีคํา

๑๐๔ สุโขทัย บ้านดา่นลานหอย อบต.ลานหอย นางสมหมาย  เจริญผล

๑๐๕ สุโขทัย ศรีนคร อบต.หนองบัว นางสมหมาย  เพ่งพิศ

๑๐๖ สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วังทอง นางสาวพรนภา  พรมกลาง

๑๐๗ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแก่ง นางสาวนภาภรณ์  ประดิษฐ์

๑๐๘ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง นางเหมวดี  พันธ์พงศ์

๑๐๙ สุรินทร์ สําโรงทาบ ทต.หม่ืนศรี นางสุพิศ  สันทาลุนัย

๑๑๐ สุรินทร์ ปราสาท ทต.กันแอน นางจิดาภา  โสมสูงเนิน

๑๑๑ สุรินทร์ กาบเชิง อบต.ตะเคียน นางอาภาวรรณ  มุมดี

๑๑๒ สุรินทร์ จอมพระ อบต.จอมพระ นางวรนาถ  คํามูลตรี

๑๑๓ สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.คําผง นางศิริลักษณ์  สีบาน

๑๑๔ สุรินทร์ ท่าตูม อบต.กระโพ นางบุพการี  เหยื่อแสวง

๑๑๕ สุรินทร์ สนม ทต.สนม นางนงลักษณ์  พวงบุญ

๑๑๖ สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ไผ่ นางกมลพัชร  ไกรแก้ว

๑๑๗ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.เขวาสินรินทร์ นางสาวเสาวภา  แก้วกาญจน์

๑๑๘ สุรินทร์ สังขะ ทต.สังขะ นางวรรณพร  การะหัตถ์

๑๑๙ สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ผักไหม นางพิยดา  สิทธิชาคํา

๑๒๐ สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว นางวชิราพรรณ  อินธิกูด
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๒๑ สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.ตาเมียง นางสาวบุษราภรณ์  หอมหวล

๑๒๒ สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน นางสาวคํากอง  คําพันธ์

๑๒๓ สุรินทร์ ลําดวน อบต.อู่โลก นางวิมล  เหลือถนอม

๑๒๔ สุรินทร์ บัวเชด อบต.อาโพน นางฐิติมา  พิมพ์เสน

๑๒๕ หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.บ้านเดื่อ นางวัชรีรัตน์  กิติอาษา

๑๒๖ หนองคาย โพนพิสัย อบต.ทุ่งหลวง นางอุบลรัตน์  อินทะวงศ์

๑๒๗ หนองคาย ท่าบ่อ อบต.นาข่า นางลําไพร  ธรรมวงศ์

๑๒๘ หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก นางสมผล  ชัยวงศา

๑๒๙ หนองคาย สังคม อบต.แก้งไก่ นางกัณระญามาศ  หลักม่ัน

๑๓๐ หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ นางจีรภา  ใจคงดี

๑๓๑ หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร นางสุนันทา  สายืน

๑๓๒ หนองคาย สระใคร อบต.คอกช้าง นางสาวปารวี  คําพิสัย

๑๓๓ หนองคาย โพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข นางนะชาลิตรี  สียางนอก

๑๓๔ หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู ทต.นามะเฟือง นางสาวพิกุลรัตน์  ใจกว้าง

๑๓๕ หนองบัวลําภู นากลาง ทต.กุดดินจี่ นางสุรัชรีย์  สุริยะสิงห์

๑๓๖ หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง นางสํารวม  สารีคาน

๑๓๗ หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก นางสาวณัฐชานิษฐ์  ทองตีด

๑๓๘ หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.บ้านถิ่น นางเสถียร  สิงหา

๑๓๙ หนองบัวลําภู นาวัง อบต.นาแก นางสาวอนุรมย์  บุญอาจ

๑๔๐ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ยี่ล้น นางนวลจันทร์  กุลมา

๑๔๑ อ่างทอง ป่าโมก อบต.เอกราช นางจันทนา  สุภาพไว

๑๔๒ อ่างทอง โพธิ์ทอง อบต.ยางซ้าย นางสาวสมถวิล  เขียวแก้ว

๑๔๓ อ่างทอง แสวงหา อบต.แสวงหา นางสุนันทา  ภู่ประสงค์

๑๔๔ อ่างทอง สามโก้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ นางสาวณภัทร  ขํามณี
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๔๕ อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง นางเกษร  ม่ิงขวัญ

๑๔๖ อ่างทอง ไชโย ทต.เกษไชโย นางบังอร  สุขมานพ

๑๔๗ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง นางสุบรรณ  บุญจริง

๑๔๘ อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย นางลุนณี  สายสุข

๑๔๙ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ดงบัง นางลัดดา  บุญไชย

๑๕๐ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี นางทิพย์สุคนธ์  หินทอง

๑๕๑ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย นางจงรักษ์  ช่วงชิง

๑๕๒ อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกก่ง นางสาวจารุณี  สีหาราช

๑๕๓ อํานาจเจริญ พนา ทต.พระเหลา นางพัชรี  สารรัตน์

๑๕๔ อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน นางสุรัชนา  ตันแดง

๑๕๕ อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เชียงแหว นางศรีนวล  เมืองศรี

๑๕๖ อุดรธานี หนองหาน อบต.พังงู นางประภาพร  ไทยแสนทา

๑๕๗ อุดรธานี บ้านผือ อบต.จําปาโมง นางประสงค์  สารถิน

๑๕๘ อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านจันทร์  นางบรรเรง  เมษา

๑๕๙ อุดรธานี เพ็ญ ทต.บ้านธาตุ นางพิกุล  นาไชย

๑๖๐ อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุ่งแก้ว นางสาวเกณกีฬา  เวชภัณฑ์

๑๖๑ อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.บ้านโปร่ง นางสาวปารย์รพี  แสนคํา

๑๖๒ อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.อูบมุง นางกฤตกนธ์ธร  พลสามารถ

๑๖๓ อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน นางสาวยุพิน  แก้วช่ืน

๑๖๔ อุดรธานี นํ้าโสม อบต.โสมเยี่ยม นางบุญนิรัตน์  สุครีพ

๑๖๕ อุดรธานี วังสามหมอ ทต.ลําพันชาด นางละมัย  ละม่อมสาย

๑๖๖ อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน นางนุรัตน์  ประสมศรี

๑๖๗ อุดรธานี ทุ่งฝน อบต.ทุ่งใหญ่ นางสาวกนกวรรณ  รักษาเมือง

๑๖๘ อุดรธานี หนองแสง อบต.ทับกุง นางสาวรัตนาภรณ์  เจริญภู
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โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๖๙ อุดรธานี สร้างคอม อบต.เชียงดา นางบุญคุณ  พันธ์พิมพ์

๑๗๐ อุดรธานี นายูง อบต.นาแค นางบัวรินทร์  กองพันธ์

๑๗๑ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ อบต.บ้านแดง นางสาวประภาพร  อันทะสี

๑๗๒ อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ นางสาวประภา  อินทะสร้อย

๑๗๓ อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด นางทองจันทร์  ภูโอบ

๑๗๔ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ผาจุก นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์หลวง

๑๗๕ อุตรดิตถ์ พิชัย ทต.ในเมือง นางจินตนา  น้อยสันติ

๑๗๖ อุตรดิตถ์ ลับแล ทต.ทุ่งยั้ง นางจําลอง  ม่ันจันทร์

๑๗๗ อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.จริม นางวิสา  เพาะปลูก

๑๗๘ อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.วังแดง นางสาวภัทรานิษฐ์  เกตุทิม

๑๗๙ อุตรดิตถ์ นํ้าปาด ทต.นํ้าปาด นางฉวี  คลังสีดา

๑๘๐ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน อบต.นํ้าพ้ี นางลําพรวน  บุญมีรักษ์

๑๘๑ อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.สองคอน นางไพรัตน์  พรหมทอง

๑๘๒ อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.บ่อเบ้ีย นางกุศลิญ  มีปล้อง

๑๘๓ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.เกาะเทโพ นางสาวหทัยกาญจน์  แคล้วตะเภา

๑๘๔ อุทัยธานี หนองขาหย่าง อบต.ดงขวาง นางสาวนภาพร  กระจิว

๑๘๕ อุทัยธานี หนองฉาง อบต.เขากวางทอง นางกมลภัทร  ชูตระกูล

๑๘๖ อุทัยธานี ห้วยคต อบต.ห้วยคต นางนิตยา  เทวะ

๑๘๗ อุทัยธานี บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง นางสาวรวิญาดา  สิทธิการ

๑๘๘ อุทัยธานี ลานสัก ทต.ลานสัก นางสาวณัฎฐ์ชวัล  ณรงค์มี

๑๘๙ อุทัยธานี ทัพทนั อบต.หนองกลางดง นางสาวแก้วตา  การะเกษ

๑๙๐ อุทัยธานี สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขียว นางสาวละออง  เขียวทอง

๑๙๑ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล นางศศิมา  แสนมี

๑๙๒ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต.โนนสวาง นางรัชฎาพร  ฝีปากดี
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ - สกุล

โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซ่ี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๙๓ อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.คําไฮใหญ่ นางนภาพร  ไชยะโอชะ

๑๙๔ อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาเยีย นางสุดารัตน์  พลโสภา

๑๙๕ อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสว่าง นางพยอม  คํามุงคุล

๑๙๖ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.กุดชมภู นางสลิตา  แสนทวีสุข

๑๙๗ อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.คําขวาง นางสาวจิราวรรณ  คําแน่น

๑๙๘ อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.คอแลน นางสาวรุ่งนิภา  แก้วไพฑูรย์

๑๙๙ อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.คอนสาย นางสาวน้อยหน่า  คล้ายคลึง

๒๐๐ อุบลราชธานี นํ้าขุ่น อบต.โคกสะอาด นางจริยา  น้อยวังคลัง

๒๐๑ อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบูรณ์ นางอุดม  นิรมล

๒๐๒ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.เตย นางสาวสรินธร  ถวิลหวัง

๒๐๓ อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.บ้านกอก นางเบญจพร  จิบทอง

๒๐๔ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ทต.ศรีเมืองใหม่ นางจุฬากานต์  สถาวร

๒๐๕ อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ฝางคํา นางวรรณวิไล  ศรีพราย

๒๐๖ อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร นางพิสมัย  ดาวัน

๒๐๗ อุบลราชธานี นํ้ายืน ทต.นํ้ายืน นางพิสมัย  เหมือนมาตร

๒๐๘ อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บ้านตูม นางเดือนเพ็ญ  ตาบุดดา

๒๐๙ อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.นาห่อม นางสุพัตรา  ศุภลักษณ์

๒๑๐ อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก อบต.เหล่าเสือโก้ก นายสุนันท์  ใจเย็น

๒๑๑ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ อบต.สว่าง นางมะลาวัลย์  ประทุมพิมพ์

๒๑๒ อุบลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน นางสาวมยุรี  ภูกะฐิน

๒๑๓ อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ นางสาวพนาวัลย์  เกษวัตร

๒๑๔ อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ นางสาวเมตตา  สังข์ทอง
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