
หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ภูเก็ต
ทต.ศรีสุนทร ๑ นายศุภวัฒน์ เข็มวิจิตร จนท.วผ.
ทน.ภูเก็ต ๒ นายเชิดศักด์ิ เพชรา รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ภูเก็ต ๓ นายเสน่ห์ สุขขนาน รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ภูเก็ต ๔ นายเสถียร แก้วพระปราบ ผอ.กองแผนฯ
อบจ.ภูเก็ต ๕ นายอวยพร สกุลตัน ผอ.กศ.
อบต.เทพกระษัตรี ๖ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก จนท.วผ.
อบต.ป่าคลอก ๗ นายศักดิ์ชาย สุภาพบุรุษ จนท.วผ.

พระนครศรีอยุธยา
ทต.ตาเสา ๘ นางสาวพรสุดา มุสิกโปฎก ผอ.กองวิชาการฯ
ทต.ท่าเรือ ๙ นางสาวสิริกร สืบสงัด ครู
ทต.บางนมโค ๑๐ นายดํารงค์ เหมือนประสาท ผอ.สถานศึกษา
ทต.บางนมโค ๑๑ นายปัญญา ประเสริฐศรี ผอ.สถานศึกษา
อบต.คลองตะเคียน ๑๒ พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ซึมกระโทก จนท.วผ.
อบต.ท่าหลวง ๑๓ นายพรไชย ริยาพันธ์ หน.สป.
อบต.ธนู ๑๔ นางสุฑาดา หอมจันทร์ รองปลัด อบต.
อบต.บ้านชุ้ง ๑๕ นางสาวพฤตยา ทองคํา หน.สป.
อบต.โพธิเอน ๑๖ นางสาวดรุณี คงมาก รองปลัด อบต.
อบต.สามตุ่ม ๑๗ นางสาวรัตนา คําจูมจัง รองปลัด อบต.
อบต.อุทัย ๑๘ นายสุภาที แก้วสง่า จนท.วผ.

เพชรบุรี
ทต.บางตะขุน ๑๙ นางยุวรัตน์ ขวัญยืน หน.ฝ.บศ.
ทต.หัวสะพาน ๒๐ นางสุรีนุช เกตุแก้ว จนท.วผ.
ทต.หาดเจ้าสําราญ ๒๑ นางจันทร์จิรา สาพิมพ์ จนท.วผ.
ทต.หาดเจ้าสําราญ ๒๒ นางสาวภณิตา ทองกลับ นบศ.
ทม.เพชรบุรี ๒๓ นางจํารัส นวลมา ผอ.สถานศึกษา

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๒ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

เพชรบุรี (ต่อ)
อบต.ดอนยาง ๒๔ นางเนาวรัตน์ นิ่มนุช นวช.กศ.
อบต.นายพันสาม ๒๕ นางสาวบุญส่ง คล้ําพงษ์ หน.สป.
อบต.พุสวรรค์ ๒๖ นายจําลอง บุตรจันทร์ จนท.วผ.
อบต.ยางน้ํากลัดใต้ ๒๗ นางจิรยา นาคะเวช นวช.กศ.
อบต.ไร่โคก ๒๘ ว่าท่ีร้อยตรีภาคภูมิ เอ่ียมเพชร จนท.วผ.
อบต.หนองขนาน ๒๙ นางสกลภัทร หม่ืนศรี จนท.วผ.

เพชรบูรณ์
ทต.นาง่ัว ๓๐ นางดารารัตน์ การก่ิงเพชร จนท.วผ.
ทม.เพชรบูรณ์ ๓๑ นายประมูล พูลประเสริฐ ผอ.สถานศึกษา
ทม.วิเชียรบุรี ๓๒ นายเจนวิทย์ ประเมโท ผอ.กศ.
อบต.กันจุ ๓๓ นางพวงแก้ว เสนาก้ัน จนท.วผ.
อบต.กันจุ ๓๔ นายอนุสรณ์ ธิกะ นวช.กศ.
อบต.เขาค้อ ๓๕ นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ จนท.วผ.
อบต.ตะเบาะ ๓๖ นายวิโรจน์ สุขหนองบึง จนท.วผ.
อบต.บึงกระจับ ๓๗ นางอัญชลี วรรณา นวช.กศ.
อบต.วังกวาง ๓๘ นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน จนท.วผ.
อบต.วังหิน ๓๙ นายกัณฑ์อเนก จันทร์กลิ่น หน.สป.

พะเยา
ทต.บ้านทราย ๔๐ นางสาวรพีพรรณ์ เมืองมูล นบศ.
ทต.สบบง ๔๑ นายรุ่งโรจน์ เท่ียงโชคชัย นวช.กศ.
ทม.ดอกคําใต้ ๔๒ นางชฎาพร ยะแสง หน.ฝ.บศ.
ทม.ดอกคําใต้ ๔๓ นางสาวยศวดี คนงาน ผอ.กองวิชาการฯ
ทม.พะเยา ๔๔ นางสาวสุนารี ยาละ จนท.วผ.
อบต.สันโค้ง ๔๕ เรือโทยรรยง นามจิต หน.สป.

พังงา
ทต.ทับปุด ๔๖ นายนนธวัฒน์ โปชะดา นวช.กศ.
ทต.ท้ายเหมือง ๔๗ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาล
ทต.ท้ายเหมือง ๔๘ นายตะวัน แดงเอียด จนท.วผ.
อบต.เกาะคอเขา ๔๙ นายธราธร แร่ทอง นวช.กศ.
อบต.นาเตย ๕๐ ว่าท่ีร้อยตรีโชค ใดรอดดี จนท.วผ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๒ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 3

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

พัทลุง
ทต.แหลมโตนด ๕๑ นางสาวรัตนาภรณ์ คงมี นวช.กศ.
ทต.อ่าวพะยูน ๕๒ นายสุรเสกข์ ผลบุญ นวช.กศ.
ทม.พัทลุง ๕๓ นายธีรวัฒน์ โชติระรัศม์ิ รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.ทุ่งนารี ๕๔ นายประเสริฐ ไชยเขียว นวช.กศ.
อบต.พนมวังก์ ๕๕ นายนิตินัย อุทัยรังษี หน.สป.
อบต.หนองธง ๕๖ นางเพ็ญลักษณ์ หลําปูเต๊ะ หน.ส่วนการศึกษา

พิจิตร
ทต.กําแพงดิน ๕๗ นายธนกฤต หัตถีรัตน นวช.กศ.
อบต.เขาเจ็ดลูก ๕๘ นายทวีชัย ขําขุ่น นวช.กศ.
อบต.เขาทราย ๕๙ นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย รองปลัด อบต.
อบต.บึงบัง ๖๐ นางเสาวณีย์ ทองพงษ์เนียม จนท.วผ.
อบต.หนองหลุม ๖๑ นางสาวสาย พรมสําลี จนท.วผ.

ประจวบคีรีขันธ์
ทม.ประจวบคีรีขันธ์ ๖๒ นางกณิศนันท์ ดีดวง ครู
ทม.ประจวบคีรีขันธ์ ๖๓ นางสาวศุภิสรา ทาทอง ครู คศ.๒
ทม.หัวหิน ๖๔ นายสําราญ โมคบุรุษ ผอ.สถานศึกษา
อบต.ทรายทอง ๖๕ นายธนธรณ์ เวหาธรนาวี หน.ส่วนการศึกษา
อบต.ศาลาลัย ๖๖ นางสาวเพ็ญศิริ จําลองบุญ จนท.วผ.
อบต.หนองตาแต้ม ๖๗ นายธีระวัฒน์ วงพล จนท.วผ.

ปราจีนบุรี
ทม.ปราจีนบุรี ๖๘ นางภาริณี ผ่องแผ้ว รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ปราจีนบุรี ๖๙ นางศิริวรรณ สัตยธีรานนท์ ผอ.สถานศึกษา
ทม.ปราจีนบุรี ๗๐ นางสาวชนิตา ไม้แดง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ปราจีนบุรี ๗๑ นางสาลี่ เชิดชู ครู คศ.๓
อบจ.ปราจีนบุรี ๗๒ นางสาวพนอ อนัญญพร ครู คศ.๓
อบต.กบินทร์ ๗๓ นายสะท้อน ประถมวงค์ หน.ส่วนการศึกษา
อบต.นาแขม ๗๔ นายจิรยุทธ์ เตชะ นวช.กศ.
อบต.บางเตย ๗๕ นายนิธิศ ตาคํามี นวช.กศ.
อบต.บ้านสร้าง ๗๖ ส.อ.พิเชษฐ เกตุหิรัญ จนท.วผ.
อบต.หนองแก้ว ๗๗ นายอุทิศ ล้ําจุมจัง จนท.วผ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๒ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 4

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

ปทุมธานี
ทต.ธัญบุรี ๗๘ นางยลรวี สุขญาติ ผอ.กองวิชาการฯ
ทต.บางกะดี ๗๙ นางสาวสริตาภร สุวรรณดี ผอ.สถานศึกษา
ทต.บางเตย ๘๐ นางสาวนัยนา สุนารักษ์ นบศ.
ทม.คูคต ๘๑ นางจันทิมา ปานจันทร์ นบศ.
ทม.สนั่นรักษ์ ๘๒ ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผอ.สถานศึกษา
อบต.คลองสี ๘๓ นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์ นวช.กศ.
อบต.ลําลูกกา ๘๔ นางสาวรมิดา คุณธรักษ์ นวช.กศ.

ปัตตานี
ทต.ยะหร่ิง ๘๕ นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ นวช.กศ.
ทม.ปัตตานี ๘๖ นางรัตนา คุ่ยเสง่ียม นวช.กศ.
ทม.ปัตตานี ๘๗ นางวรัญญา เฟ่ืองฟูขจร รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ปัตตานี ๘๘ นางสุนิจ โรจนธรรมณี รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ปัตตานี ๘๙ นายเฉลิมเกียรติ ส้มเกิด รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ปัตตานี ๙๐ นายสาเหาะ มูเล็ง ผอ.สถานศึกษา
อบต.ท่าน้ํา ๙๑ นายมะรอวี ดือราแม หน.ส่วนการศึกษา
อบต.บานา ๙๒ นายฮาริซ์ กาซอร์ นบห.ทป.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๒ วันท่ี ๒ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

บุรีรัมย์
ทต.สําโรงใหม่ ๑ นายกิตติ ฝึกดอนวัง ปลัดเทศบาล
อบต.สวายจีก ๒ นางน้ําฝน สมศรีนวล ปลัดเทศบาล
อบต.สวายจีก ๓ นางสาววิภาดา ตาลอําไพ จนท.วผ.
อบต.ละหานทราย ๔ นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล ปลัดเทศบาล
อบต.บ้านไทร ๕ นางสาวบังออน พรมสิทธิ์ นบห.ทป.
อบต.โคกสว่าง ๖ นายณัฏฐ์ นพเดชธนันวัฒน์ จนท.วผ.
อบต.หนองตาด ๗ นางสาวกาญจนา เขียวรัมย? จนท.วผ.
อบต.หนองยายพิมพ์ ๘ นางสาวณัฎฐพัชร ผาเงิน จนท.วผ.
อบต.หนองยายพิมพ์ ๙ นายไพรุธ พันธ์ภูมิ นวช.กศ.
อบต.โคกขม้ิน ๑๐ นายนรานนท์ กุลวงษ์ นบศ.
อบต.ทรัพย์พระยา ๑๑ นางสาวชญาธร ประสิทธิ์กุล สันทนาการ

นครนายก
ทม.นครนายก ๑๒ นายภวัลย์ โพธิ์ประสาท ผอ.สถานศึกษา

น่าน
ทต.ศรีสะเกษ ๑๓ จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงศ์ไชย จนท.วผ.
ทต.นาน้อย ๑๔ นางกมลวรรณ สนธิ จนท.วผ.
อบต.เมืองจัง ๑๕ นางวิไลวรรณ ศรรบศึก หน.ส่วนการศึกษา

นครปฐม
ทน.นครนครปฐม ๑๖ นางนันทา อินเทียน รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.นครนครปฐม ๑๗ นางสาวขวัญตา เจริญศรี รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.นครนครปฐม ๑๘ นางสาวรสพร ทองธรรมจินดา รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.ทุ่งกระพังโหม ๑๙ นางสาวศิริลักษณ์ เสาวโร จนท.วผ.
อบต.บัวปากท่า ๒๐ นายยงยุทธ กล่อมจิต หน.กศ.
อบต.บางแขม ๒๑ พ.อ.อ.รณชัย แสงศรี ปลัด อบต.
อบต.บางเตย ๒๒ นายโกศล ศรียืนยง หน.ฝ.ผง.

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช ๒๓ นายสุชาติ ทองบุญยัง ผอ.กศ.
อบจ.นครศรีธรรมราช ๒๔ นายชวนิตย์ นาคะสรรค์ ผอ.สถานศึกษา
อบจ.นครศรีธรรมราช ๒๕ นางเมธพร นาคะสรรค์ ผอ.สถานศึกษา
ทน.นครศรีธรรมราช ๒๖ นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตย์ภาคีกุล ศน.
ทต.พิปูน ๒๗ นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาล
อบต.กําแพงเซา ๒๘ นายธีระ ด้วงสิน ปลัด อบต.
ทต.ทางพูน ๒๙ นางลาวรรณ์ จันทร์สุวรรณ รองปลัดเทศบาล
ทม.ทุ่งสง ๓๐ นางสาวราตรี ชนะศักดิ์ หน.ฝ.ผง.
ทม.ทุ่งสง ๓๑ นางสาวอรภชา อนุสรณ์ จนท.วผ.
ทม.ทุ่งสง ๓๒ นางสาวนัคมน เรืองจรัส จนท.วผ.
ทม.ทุ่งสง ๓๓ นางจารุวรรณ ศรีขวัญช่วย จนท.วผ.
ทม.ทุ่งสง ๓๔ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ทุ่งสง ๓๕ นางสาวอนัญพร อาจหาญ นวช.กศ.
ทต.ท่ายาง ๓๖ นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ หน.ฝ.อํานวยการ
อบต.บ้านตูล ๓๗ นางสาวพัชรีย์ พรหมสิทธิ์ จนท.วผ.
อบต.นาโพธิ์ ๓๘ นางสาวสกาวเดือน ไกรสิทธิ์ จนท.วผ.
อบต.พรหมโลก ๓๙ นางสาวจิราณีย์ ศรีสุขใส จนท.วผ.
ทต.ลานสกา ๔๐ นายอกกร กาญจนาประเสริฐ หน.กศ.
ทม.ปากพนัง ๔๑ นางสาวอิงกมล ดวงแก้ว ศน.
อบต.อนคีรี ๔๒ นายสรายุทธ เลกากาญจน์ นวช.กศ.
อบต.เสาธง ๔๓ นางสาวฐานิตา สุตระ นวช.กศ.
ทต.พรหมโลก ๔๔ นายนพดล รามณรงค์ นวช.กศ.

นราธิวาส
ทต.ตันหยงมัส ๔๕ นางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ําเงิน หน.ฝ.บริการฯ
ทต.ตันหยงมัส ๔๖ นางกรรธิมา ศรีรุ่งเรือง หน.ฝ.ส่งเสริมฯ
ทต.แว้ง ๔๗ นายฉัตรชัย มาลารัตน์ ผอ.กศ.
ทม.สุไหงโก-ลก ๔๘ นางสุนทรีลักษณ์ วิมุตตา ผอ.สถานศึกษา
อบต.สามัคคี ๔๙ นายมะกะตา เจ๊ะแล นบศ.

นนทบุรี
ทต.ปลายบาง ๕๐ นายสมภัทร ปิ่นเย็น ผอ.กศ.
ทน.ปากเกร็ด ๕๑ นายธวัชชัย กรรณิการ์ ผอ.สถานศึกษา

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 3

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

นนทบุรี (ต่อ)
ทน.ปากเกร็ด ๕๒ นายภูริวัฒน์ ทองยศ ผอ.สถานศึกษา
อบจ.นนทบุรี ๕๓ นางอรุณศรี เหลืองไทยงาม รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.นนทบุรี ๕๔ นางปวีณา ชตาสิงห ครู
ทม.บางบัวทอง ๕๕ นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก ครู

นครพนม
อบต.หนองแวง ๕๖ นายไผทพัฒน์ มีบาง รองปลัด อบต.
อบต.บ้านผึ้ง ๕๗ นายวิรยศ เรียมแสน รองปลัด อบต.
อบต.นาราชควาย ๕๘ นางสาวอัญญารัตน์ บุครคําชิต จนท.วผ.
อบต.เวินพระบาท ๕๙ นายสุริยกานต์ ดีโคตร จนท.วผ.
อบต.วังตามัว ๖๐ นายธนพัต เก้ือทาน จนท.วผ.
อบต.หนองแวง ๖๑ ส.อ.วีระยุทธิ์ ตระกูลศรสูรย์ จนท.วผ.

นครราชสีมา
อบจ.นครราชสีมา ๖๒ นายสําเริง ทํากิน จนท.วผ.
อบจ.นครราชสีมา ๖๓ นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย นบห.นโยบายและแผน
อบจ.นครราชสีมา ๖๔ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.นครราชสีมา ๖๕ นางสาวนัทภา พริพล รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.นครราชสีมา ๖๖ นายธนาพร ศิริม่ัน ครู
อบจ.นครราชสีมา ๖๗ นางวรางคณา พลรัตน์ศักด์ิ ครู ค.ศ. ๒
ทน.นครราชสีมา ๖๘ นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์ หน.ง.จัดทํางบประมาณ
ทน.นครราชสีมา ๖๙ นางสัมฤทธิ์ ยศยิ่งยง รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.นครราชสีมา ๗๐ นายมเหสักข์ เสนไสย รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.นครราชสีมา ๗๑ นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์ นวช.กศ.
ทน.นครราชสีมา ๗๒ นางสลิษา เอ้ียงแสนเมือง ครู ค.ศ. ๒
อบต.วังน้ําเขียว ๗๓ นายธนภณ ณภัทรธงชัย ปลัด อบต.
อบต.โนนทองหลาง ๗๔ นางพรพรรณ บุญดี หน.สป.
อบต.โนนทองหลาง ๗๕ นางธนันณัฏฐ์ ทองเพ็ง นวช.กศ.
อบต.ลําคอหงษ์ ๗๖ นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา หน.สป.
อบต.มะค่า ๗๗ นายภัทรพล ธนัทโรจนกุล
ทต.สีมามงคล ๗๘ นางสาวเก้า นิวารัมย์ จนท.วผ.
อบต.พลสงคราม ๗๙ นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง จนท.วผ.
อบต.โบสถ์ ๘๐ นายวิเชียร แก้ไธสง จนท.วผ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 4

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

นครราชสีมา (ต่อ)
ทต.ตลาดแค ๘๑ นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผอ.สถานศึกษา
ทม.บัวใหญ่ ๘๒ นายวรพจน์ บดสันเทียะ รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.ช่อระกา ๘๓ นางจิตรรัตน์ดา พลังวิเชียร นวช.กศ.
อบต.มะค่า ๘๔ นางสาวคณาลักษณ์ ห่อไธสง นวช.กศ.
อบต.โพนทอง ๘๕ นางจิรัฐิพร ชอบการ นบศ.
ทต.ชุมทอง ๘๖ นางธัญลักษณ์ สมัชชัย นวช.กศ.
อบต.บึงปรือ ๘๗ นางสาวสุพรรษา ศรีโยธา นวช.กศ.
อบต.เฉลียง ๘๘ นางสาวปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์ นวช.กศ.
อบต.กุดพิมาน ๘๙ นายอภินันท์ สังขมณี นวช.กศ.
อบต.บึงพะไล ๙๐ นางสุมาลี วงษ์วิริยะจรรยา นวช.กศ.
ทต.อรพิมพ์ ๙๑ นายสันติพงษ์ สีมาพล นวช.กศ.
อบต.วังไม้แดง ๙๒ นางสาวสุนิสา สนิท นวช.กศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๓ วันท่ี ๓ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๔ วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นครสวรรค์
อบจ.นครสวรรค์ ๑ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข หน.ฝ.นโยบายฯ
อบจ.นครสวรรค์ ๒ นายณัฐกิตติ์ สูงโคตร นวช.กศ.
ทน.นครสวรรค์ ๓ นายสินไทย บุญคํ้า หน.ฝ.วิเคราะห์ฯ
ทน.นครสวรรค์ ๔ นางจรัญญา กล้วยพันธุ์งาม ศน.
ทน.นครสวรรค์ ๕ นางสาวสุวัฒนา คงทัพ นวช.กศ.
ทม.ชุมแสง ๖ นางพัลลภา วิไลลักษณ์ ผอ.สถานศึกษา

ตรัง
อบต.ท่าข้าม ๗ นายสมบัติ สิทธิชัย รองปลัด อบต.
ทต.นาวง ๘ นางสาวณัฐิดา เพชรสุวรรณ จนท.วผ.
ทต.นาวง ๙ นางสาวสิรินภัทร ห่วงจริง นวช.กศ.
อบต.วังมะปราง ๑๐ นางสาวจิราพร หวานแก้ว จนท.วผ.
อบต.นาหม่นศรี ๑๑ นางสาวพัชรี ขุนทิพย์ จนท.วผ.
อบต.บางเป้า ๑๒ นางสาวอรอําไพ โออิน จนท.วผ.
อบต.แหลมสอม ๑๓ นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย นบห.ทป.
ทน.ตรัง ๑๔ นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผอ.สถานศึกษา
ทม.กันตัง ๑๕ นางสุมาลี กุลพิมพ์ไทย ศน.
อบต.ควนปริง ๑๖ นายกรีธา บาหลัง นวช.กศ.

ชัยนาท
อบต.วังไก่เถ่ือน ๑๗ นางมันทนา ทัพมงคล จนท.วผ.
อบต.หันคา ๑๘ นายพิชิต คุ้มครอง จนท.วผ.
ทต.หนองขุ่น ๑๙ สิบเอกกานต์ สนธิ์ชัย จนท.วผ.
อบจ.ชัยนาท ๒๐ นางปวีณา บัวภิบาล ผอ.กศ.
ทต.มะขามเฒ่า ๒๑ นายธนวรรษ์ สุภรัตน์ นวช.กศ.
ทต.ห้วยกรด ๒๒ นางสาวชลธิชา สุขโก นวช.กศ.
ทต.ห้วยกรด ๒๓ นางสาวบรรจง พวงยอด ครูผู้ช่วย

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๔ วันท่ี ๔ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

ชัยนาท (ต่อ)
ทต.อาษา ๒๔ นางสุเพ็ญณี พร้อมทอง นวช.กศ.
ทต.ตลุก ๒๕ นายกรวิชญ์ ศิริบรรณ์ นวช.กศ.

เชียงราย
อบจ.เชียงราย ๒๖ นางทัชชา สามัคคีนิชย์ หน.ฝ.นโยบายฯ
อบต.เวียง ๒๗ ว่าท่ีร้อยตรีชลิต ศรีจันทร์แก้ว หน.สป.
อบต.เทอดไทย ๒๘ นายธนพรรธน์ จอมดวง จนท.วผ.
อบต.สันติสุข ๒๙ นางสาวธนภา ถ่ินสุข จนท.วผ.
อบต.ศรีคํ้า ๓๐ นายสุขไสว จีระยา ผอ.สถานศึกษา
อบต.ดอยงาม ๓๑ นายสุนัน สมศรีดา ผอ.สถานศึกษา
ทต.ป่าก่อดํา ๓๒ นายชัยวุฒิ จันต๊ะนาเขต ครู

เชียงใหม่
อบจ.เชียงใหม่ ๓๓ นางสาวชุติมา ต๊ะพงศ์ นวช.กศ.
อบจ.เชียงใหม่ ๓๔ นายจักรพงษ์ ทิพยปัญญา ครู
อบจ.เชียงใหม่ ๓๕ นายชัยวัฒน์ อุทธา ครู ค.ศ. ๑
อบต.ดอนแก้ว ๓๖ นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.
อบต.หนองควาย ๓๗ นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์ รองปลัด อบต.
อบต.เทพเสด็จ ๓๘ นายก้องภพ ภิรมย์ปัญญา หน.สป.
ทต.สุเทพ ๓๙ นางอัญชลี ทองคํา หน.ฝ.วิชาการฯ
อบต.แม่ตื่น ๔๐ นายสมคิด กรรขํา จนท.วผ.
ทต.จอมทอง ๔๑ นางสาวรัชนี คําป๊ก นบห.ทป.
ทต.สันมหาพน ๔๒ นางสาวกรณิศ ดวงใบ ผอ.กศ.
ทต.สุเทพ ๔๓ นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ นวช.กศ.
อบต.ร้องวัวแดง ๔๔ นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ นวช.กศ.
อบต.สันทราย ๔๕ นางสาวเสาวนีย์ อุดด้วง นวช.กศ.
ทต.สันกําแพง ๔๖ นางจารุดา อูปเสาร์ นบศ.

ชุมพร
อบจ.ชุมพร ๔๗ นางจริญญา เรืองแก้ว ครู ค.ศ. ๑
ทม.ชุมพร ๔๘ นายจรัญ สุชาติพงษ์ ผอ.กองวิชาการฯ
ทม.ชุมพร ๔๙ นาสุชาติ แสงตะวัน รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.ปากน้ําชุมพร ๕๐ นางสายใจ หงษ์ประพันธ์ รองปลัดเทศบาล
อบจ.ชุมพร ๕๑ นางสาวสุภรณ์ รอดสิน นบห.นโยบายฯ

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๔ วันท่ี ๔ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 3

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ท่ี ช่ือ- สกุล

ชุมพร (ต่อ)
อบต.สวนแตง ๕๒ นางสาวสุพรรณี แพชนะ จนท.วผ.
อบต.วังไผ่ ๕๓ นางสาวมนัสนันท์ ศรีสุวรรณ์ จนท.วผ.

ตราด
อบต.ห้วงน้ําขาว ๕๔ นายวิชา เรืองศิลป์ ปลัด อบต.
ทต.หาดเล็ก ๕๕ นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ หน.กองวิชาการฯ

ตาก
อบต.ตากออก ๕๖ นางสาวกัลยา ผัดแสน หน.ส่วนการศึกษา
อบต.สามเรา ๕๗ นางสาววรัญญา จักริลา นวช.กศ.
อบต.พระธาตุผาแดง ๕๘ นายนักรบ เดชเดชะ ครู

ชลบุรี
อบจ.ชลบุรี ๕๙ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ชลบุรี ๖๐ นางณฐมน แนวคํา ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ชลบุรี ๖๑ นายดํารงค์ สุภาษิต ครู
อบจ.ชลบุรี ๖๒ นางสาวจันทร์ประภา ชุมชัย ครู
อบจ.ชลบุรี ๖๓ นางเบญจะ สลัยรัตน์ ครู
อบจ.ชลบุรี ๖๔ นางยุวดี จันทร์ศิริ ครู
ทต.เสม็ด ๖๕ นางปวันรัตน์ ม่ันศรี จนท.วผ.
อบต.บางพระ ๖๖ นายอรรณพ บัวเขียว จนท.วผ.
อบต.หนองขยาด ๖๗ นางพัชรินทร์ อุบลทิพย์ จนท.วผ.
ทต.หมอนนาง ๖๘ นางสาวสุภัค เนียมสูงเนิน จนท.วผ.
ทต.ธาตุทอง ๖๙ นางสาวสุพัตรา ผสมทรัพย์ จนท.วผ.
ทม.ชลบุรี ๗๐ นางสาวสุตินันท์ นั่นเรียม จนท.วผ.
ทม.ชลบุรี ๗๑ นายกฤชณรงค์ ดว้งลา รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.บางทราย ๗๒ นายสฤษดิ์พร เกิดบุญส่ง ผอ.กศ.
ทต.คลองตําหรุ ๗๓ นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผอ.สถานศึกษา
ทม.บ้านบึง ๗๔ นางอภิญญา รัตนะ นบศ.
อบต.บ้านเก่า ๗๕ นายดํารงค์ มาทํามา นบศ.
ทต.เกาะสีชัง ๗๖ นางสาวพิมพ์พร ชิวะโต นบศ.
ทต.หัวกุญแจ ๗๗ นางพีระนุช ศิริสาคร นวช.กศ.
ทม.สัตหีบ ๗๘ จ่าเอกราชัน วงค์ชารี นวช.กศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๔ วันท่ี ๔ ก.ย. ๕๕
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ชัยภูมิ
อบจ.ชัยภูมิ ๗๙ นางสาวบุษบา จินดามาตย์ จนท.วผ.
อบจ.ชัยภูมิ ๘๐ นายสราวุฒิ กุลแดง รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ชัยภูมิ ๘๑ นางโชติกา แปลงค้างพลู รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ชัยภูมิ ๘๒ นางชาลิสา ชูสกุล ครู
อบจ.ชัยภูมิ ๘๓ นางสาวจรัสศรี ทันรังกา ครู ค.ศ. ๓
ทม.ชัยภูมิ ๘๔ นางศรีวิไล ศรีเฉลิม นวช.กศ.
อบต.สามสวน ๘๕ นายธนภูมิ ไชยประสิทธิ์ ปลัด อบต.
ทต.หนองบัวแดง ๘๖ นายณพวัศกช์ เดชราตรี รองปลัดเทศบาล
อบต.บ้านแท่น ๘๗ นายวิญญู ช่างไสว จนท.วผ.
อบต.ซับสีทอง ๘๘ นางสาวชุติมา ก้อเมืองน้อย จนท.วผ.
ทต.ทุ่งทอง ๘๙ นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ จนท.วผ.
ทต.ทุ่งทอง ๙๐ นางสาวปนัดดา สัพโส นวช.กศ.
ทต.นาหนองทุ่ม ๙๑ นายเจริญ ภานุมาตย์ จนท.วผ.
อบต.กุดตุ้ม ๙๒ นายหัสดิน เอ่ียมพานิชกุล นบศ.
อบต.บ้านบัว ๙๓ นางสาวจรรยา แสนหล้า นวช.กศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๔ วันท่ี ๔ ก.ย. ๕๕


