
หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๕ วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

จันทบุรี
ทม.จันทบุรี ๑ นายบวร อนันตศรี นบศ.
อบต.สนามไชย ๒ นางสาวทัศนีย์วรรณ ดีเพ่ิมพูน รองปลัด อบต.
ทต.ท่าหลวง ๓ นายประเดิม แพทย์รังษี นบห.ทป.
อบต.ตะกาดเง้า ๔ นางสาวปุญญ์ศิกานต์ โสภา นบศ.

กระบี่
ทม.กระบี่ ๕ นายศุภกร ศรีจันทร์ ผอ.กองวิชาการฯ
ทม.กระบี่ ๖ นายคํานึง รุ่งเรือง รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.กระบี่ ๗ นายกฤษณ์ โชติมุข รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.คลองพน ๘ นายเกรียงไกร อินทนุพัฒน์ ปลัด อบต.
ทต.ปลายพระยา ๙ นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร จนท.วผ.
อบต.อ่าวนาง ๑๐ นางกัญญา บุตรแผ้ว ผอ.สถานศึกษา
อบต.เขาทอง ๑๑ นายสมเกียรติ รัตนะรัต นวช.กศ.
อบต.คีรีวง ๑๒ นายวีรศักดิ์ เดชทวี นวช.กศ.

กาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ๑๓ นายเวียงศักด์ิ สมสะอาด ครู
อบต.โพนงาม ๑๔ จ.อ.วิทยา จอมทวีรักษ์ หน.สป.
ทต.คําก้าว ๑๕ นายประยูร ไชยสีหา นบศ.
อบต.คลองขาม ๑๖ นางสุชาดา อภัยพัฒน์ นวช.กศ.
อบต.หนองกร่าง ๑๗ นางศุภรัศม์ิ รังสีชุติพัฒน์ ปลัด อบต.

กําแพงเพชร
ทม.กําแพงเพชร ๑๘ นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู
ทต.ช่องลม ๑๙ นางสาวประภาพร จิตรนารัก นวช.กศ.
อบต.บึงสามัคคี ๒๐ นายพรสวรรค์ วรสิงห์ นวช.กศ.
อบต.ยางสูง ๒๑ นางสาวนวลจัน ทินราช นวช.กศ.
อบต.หนองแม่แตง ๒๒ นายสรวิศ หาดทราย นวช.กศ.
อบต.นาบ่อคํา ๒๓ นายนเรศฤทธิ์ เครือธนาวิทย์ นวช.กศ.

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๕ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

ฉะเชิงเทรา
อบต.เสม็ดเหนือ ๒๔ นายพชระ แก้วโกย รองปลัด อบต.
ทต.บางคล้า ๒๕ นางสาวอัจจิมา ดีสวัสดิ์ จนท.วผ.
อบต.คลองหลวงแพ่ง ๒๖ นางวิภาพร ศรีเมือง จนท.วผ.
อบต.บางโรง ๒๗ นายปัณณธร สอนคําเสน นวช.กศ.
อบต.บางเตย ๒๘ นางสไบแพร หอมตา นวช.กศ.
อบต.หนองไม้แก่น ๒๙ นายสัญชัย เชาว์เครือ นวช.กศ.
อบต.บางคา ๓๐ นางสาวสุพรัตน์ สารสม นวช.กศ.

ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น ๓๑ นายสุเทพ อ้นอมร ครู
ทน.ขอนแก่น ๓๒ นางเมธินี สุดเสนาะ นบห.ทป.
ทน.ขอนแก่น ๓๓ นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ขอนแก่น ๓๔ นางสาวศุภพาพิศย์ เปมิยวงศา รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ขอนแก่น ๓๕ นางเนื่องนิตย์ พาลี รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ขอนแก่น ๓๖ นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ขอนแก่น ๓๗ นายเทพนคร นามวงษ์ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทน.ขอนแก่น ๓๘ นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ นวช.กศ.
ทน.ขอนแก่น ๓๙ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ครู
ทน.ขอนแก่น ๔๐ นางวันเพ็ญ แม่นธนู ครู ค.ศ. ๓
ทน.ขอนแก่น ๔๑ นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ ผู้ช่วยครู
ทม.เมืองพล ๔๒ นายอุทิศ แก้วขาว รองปลัด อบต.
ทม.เมืองพล ๔๓ นายสุธีระ กุลนอก ผอ.กศ.
ทม.บ้านไผ่ ๔๔ นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หน.ฝ.ผง.
อบต.โนนทอง ๔๕ ส.ต.อ.ยุทธสินธ์ โสมาเกตุ ปลัด อบต.
อบต.ชนบท ๔๖ นายจักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัด อบต.
อบต.ทางขวาง ๔๗ ว่าท่ีร้อยตรีคนบุญ ศิริโชติ หน.สป.
ทต.หนองเรือ ๔๘ นายมัธยม แดนแก้ว จนท.วผ.
ทต.แวงน้อย ๔๙ นายกระจ่าง สวนไผ่ จนท.วผ.
ทต.เมืองเก่า ๕๐ นายวรเศรษฐ์ พงศ์นราทิพย์ ผอ.กศ.
อบต.วังหินลาด ๕๑ นางวิลาภรณ์ กอบการ หน.ส่วนการศึกษา
ทต.วังเพ่ิม ๕๒ ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ไพรทอง หน.กศ.
ทต.วังชัย ๕๓ นางพัชรี หล่องบุศรี หน.ฝ.บศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๕ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 3

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

ขอนแก่น (ต่อ)
อบต.ภูเวียง ๕๔ นายณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์ นบศ.
ทต.พระลับ ๕๕ นางฐิตินันท์ บุญจันทร์ นวช.กศ.
ทต.น้ําพอง ๕๖ นางสาวรัตนสุดา แก้วกันยา นวช.กศ.
อบต.ห้วยม่วง ๕๗ นางสาวนฤบล คําดี นวช.กศ.
อบต.หนองแวงโสกพระ ๕๘ นายธัญญลักษณ์ โมรา นวช.กศ.
อบต.บ้านฝาง ๕๙ เรือโทมารุต สมวงศ์ นวช.กศ.
ทต.กุดน้ําใส ๖๐ นางอรณิชา นันทสุทา คร ค.ศ. ๑

หนองคาย
อบต.บ้านม่วง ๖๑ นายทวีวัฒน์ บุญเรือง ปลัด อบต.
อบต.สีกาย ๖๒ นางเทียนทอง กลางท่าไค่ รองปลัด อบต.
อบต.สีกาย ๖๓ นายบุญชื่น เรียนไธสง จนท.วผ.

อ่างทอง
ทต.ม่วงเตี้ย ๖๔ นางอุบลรัตน์ พงษ์เผือก นักพัฒนาชุมชน

อํานาจเจริญ
อบจ.อํานาจเจริญ ๖๕ นางสุภาวดี มงคลการ ผอ.กองแผนฯ
ทต.ไก่คํา ๖๖ นางศุภต เขตสมุทร์ รองปลัด อบต.
ทต.นาวัง ๖๗ นางนิรมล พูลพนา ปลัดเทศบาล
ทต.หัวตะพาน ๖๘ นางเพชรรัตน์ กล้าวาจา หน.กศ.
อบต.กุดปลาดุก ๖๙ นายประเสริฐ ปิยะพันธ์ หน.สป.
อบต.ดอนเมย ๗๐ นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัด อบต.

อุทัยธานี
ทม.อุทัยธานี ๗๑ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.สถานศึกษา

อุบลราชธานี
อบจ.อุบลราชธานี ๗๒ นางศรีสกุล จารุการ ศน.
อบจ.อุบลราชธานี ๗๓ นายชํานาญ พิมพ์ตรา ครู
อบจ.อุบลราชธานี ๗๔ นายสมัย บัวหยาด ครู
ทต.บัวงาม ๗๕ นางนันท์มนัส โคตพงษ์ จนท.วผ.
ทต.บัวงาม ๗๖ นางพิทยารัตน์ หวางอุ้น นวช.กศ.
ทต.บุณฑริก ๗๗ นางปุณยนุช นามบุตร จนท.วผ.
ทต.บุณฑริก ๗๘ นางสาวณทิยา ปราบพล นวช.กศ.
ทม.วารินชําราบ ๗๙ นางจิราพร ปรีชาพรประเสริฐ ผอ.สถานศึกษา

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๕ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 4

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

อุบลราชธานี (ต่อ)
ทม.วารินชําราบ ๘๐ นางสาวจันจิรา ตันติศิรินทร์ ครู
ทม.วารินชําราบ ๘๑ นายองอาจ กาเรือง รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.กระเดียน ๘๒ นางปุณยนุช บุญเลิศ จนท.วผ.
อบต.แดงหม้อ ๘๓ นางวรานิตย์ สายทอง หน.สป.
อบต.พรสวรรค์ ๘๔ นายสุริยัน ทันตานนท์ ปลัด อบต.
อบต.โพธิ์ไทร ๘๕ นางสาววลัยรักษ์ บุญภา รองปลัด อบต.
อบต.โสกแสง ๘๖ นายภาณุพงศ์ คงคูณ จนท.วผ.
อบต.หนองขอน ๘๗ นางสาวชญาดา เพ็ญสุข นวช.กศ.
อบต.หนองแสงใหญ่ ๘๘ นายปรีชา ทองรอง จนท.วผ.
อบต.ห้วยไผ่ ๘๙ นางสาวพิศมัย จันทิรักษ์ จนท.วผ.

สมุทรสาคร
ทน.อ้อมน้อย ๙๐ นางคุณปภา งามบุญรัตน์ ผอ.สถานศึกษา
ทน.อ้อมน้อย ๙๑ นายมงคล อินทฤทธิ์ จนท.วผ.
อบต.ชัยมงคล ๙๒ นายสมเจต คําหงษ์ ปลัด อบต.
อบต.บ้านเกาะ ๙๓ นางสาวนภัสวรรณ ศรียิ่งยงค์ นวช.กศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๕ วันท่ี ๕ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๖ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

อุดรธานี
อบจ.อุดรธานี ๑ นางขนิษฐา สนิทชน ครู
อบจ.อุดรธานี ๒ นายเกรียงศักด์ิ เพชรดี รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.อุดรธานี ๓ นายชิณรุทธ์ ทวีพงษ์ ครู
ทน.อุดรธานี ๔ นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.โนนสะอาด ๕ นางสาววาณี แก้วคําสอน นบห.ทป.
ทต.ผาสุก ๖ นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์ จนท.วผ.
ทต.หนองวัวซอ ๗ นายสัญญา นาอุดม ผอ.กองวิชาการฯ
อบจ.อุดรธานี ๘ นายทรงกลด เจริญไชย ครู
อบต.กุดสระ ๙ นางอภิญญา แก่นศักด์ิศิริ หน.ส่วนการคลัง
อบต.คําด้วง ๑๐ นายประยูร เดชไชย จนท.วผ.
อบต.จําปาโมง ๑๑ นางอุษากร สีดาบุตร นวช.กศ.
อบต.ท่าสี ๑๒ นายชลอ บุญเพ็ง หน.สป.

หนองบัวลําภู
ทต.นาดี ๑๓ พ.จ.อ.สาคร บุญประจันทร์ จนท.วผ.
ทต.นาเหล่า ๑๔ นางสาวกัญจน์กมล บัวนวน จนท.วผ.
ทต.โนนสัง ๑๕ นางอรุณี สุบงกช จนท.วผ.
อบต.กุดสะเทียน ๑๖ นางสาวศิริธร มอญขาม จนท.วผ.
อบต.วังทอง ๑๗ นางสาวณัชพร ชนะสิมมา จนท.วผ.

ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ ๑๘ นางจิราวรรณ เทาศิริ ครู
อบจ.ศรีสะเกษ ๑๙ นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์ ครู
อบจ.ศรีสะเกษ ๒๐ นางสาวธีรนันท์ อภิชาติเสนีย์ ครู
อบจ.ศรีสะเกษ ๒๑ นางโสลันดา แสวงสุข รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ศรีสะเกษ ๒๒ นายณรงค์ โพธิบุตร ผอ.สถานศึกษา
อบจ.ศรีสะเกษ ๒๓ นายภูดณ พุทธรักษ์ จนท.วผ.

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๖ วันท่ี ๖ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

อบจ.ศรีสะเกษ ๒๔ นายสมภูมิ ทูลภิรมย์ ศน.
ทต.บึงบูรพ์ ๒๕ นายวิศิษฐ์ ทองรอง ปลัดเทศบาล
ทต.ห้วยทับทัน ๒๖ นายสนั่น พระทน ผอ.สถานศึกษา
อบต.แขม ๒๗ นางประภาพรรณ แสงกล้า จนท.วผ.
อบต.ดู่ ๒๘ นางกัลยาณี ผลไม้ นวช.กศ.
อบต.บก ๒๙ นายวิทยา ใสเนตร นบศ.
อบต.พรหมสวัสดิ์ ๓๐ นางสาวมัลลิกา เสกกล้า จนท.วผ.
อบต.สะพุง ๓๑ นางสาวรัศมี จันทศรี นวช.กศ.

สุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี ๓๒ นายเมธี ฮ่งภู่ ผอ.สถานศึกษา
ทต.ขุนทะเล ๓๓ นายกันตภณ เรืองเดช จนท.วผ.
ทต.ตลาดไชยา ๓๔ นายธวัช เมืองแมน นวช.กศ.
ทต.บางสวรรค์ ๓๕ นางสาวนิชามณธุ์ สว่างพงศ์ จนท.วผ.
ทต.บ้านนา ๓๖ นางภัทราวดี กาญจนชัย ครู
ทต.วัดประดู่ ๓๗ นางสาวณัฐมล ม่ันกิจ นวช.กศ.
ทม.เมืองท่าข้าม ๓๘ นางปนัดดา ชัยทอง รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.คลองฉนาก ๓๙ นายวสันต์ นนทผล ปลัด อบต.
อบต.คลองไทร ๔๐ นางสาวรพีพรรณ มุลวิไล จนท.วผ.
อบต.ท่าเรือ ๔๑ นางสาวเรณู อินทเชื้อ จนท.วผ.
อบต.ท่าโรงช้าง ๔๒ นางสาวนิภาพันธ์ ภักดี จนท.วผ.
อบต.ไทรโสภา ๔๓ นางกรรณิกา ทิพย์ชัยมงคล จนท.วผ.
อบต.วัง ๔๔ นายสุรียา มะหะหมัด จนท.วผ.
อบต.เวียง ๔๕ นายวิญญู นกน่วม นวช.กศ.
อบต.สาคู ๔๖ นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจา หน.สป.

สงขลา
ทน.หาดใหญ่ ๔๗ นางพวงการ วณิศักดิ์ รอง ผอ.กศ.
ทม.เขารูปช้าง ๔๘ นายโชคดี ท้าวสาย นบศ.
ทม.ควนลัง ๔๙ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาล
ทม.ควนลัง ๕๐ นายเหม หมัดอาหวา นวช.กศ.
ทม.ทุ่งตําเสา ๕๑ นายกฤษกร รองประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาล
ทม.สะเดา ๕๒ นางสาวจันทร์จิรา พิทักษ์ ผอ.สถานศึกษา
ทม.สะเดา ๕๓ นายสนอง ทะนนท์ ผอ.กศ.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๖ วันท่ี ๖ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 3

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

สงขลา (ต่อ)
อบจ.สงขลา ๕๔ นางสาวเพ็ญนภา ทองคณารักษ์ จนท.วผ.
อบจ.สงขลา ๕๕ ว่าท่ี ร.ต.วัชรินทร์ วรรณตุง ผอ.กองแผนฯ
อบต.ฉลุง ๕๖ นางอิศรีย์ สุคราม หน.ส่วนการศึกษา
อบต.ท่าข้าม ๕๗ นายนิธิ พันธุ์มณี ปลัด อบต.
อบต.ท่าหิน ๕๘ นางสาวบุษรา แสงมณี หน.สป.
อบต.บางกล่ํา ๕๙ นายอัมรินทร์ มณีรัตนาศักดิ์ หน.สป.
อบต.ปาดังเบซาร์ ๖๐ นางณัฐรดา หนูพุม จนท.วผ.
อบต.พังยาง ๖๑ นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง หน.ส่วนการศึกษา

สตูล
ทม.สตูล ๖๒ นางสาวจินต์จุฑา สุวรรณรัตน์ จนท.วผ.
ทม.สตูล ๖๓ นางอรนุช ชัยยะวิริยะ นบศ.
ทม.สตูล ๖๔ นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.แป-ระ ๖๕ นายฮาสัน รอเกตุ นวช.กศ.

สมุทรปราการ
ทต.บางบ่อ ๖๖ นางสาวจิตรภา ทองดอนเสียง หน.ฝ.ผง.
ทม.พระประแดง ๖๗ นางสาวกรวรรณ อุทัยเรือง ครู
ทม.ลัดหลวง ๖๘ นายธนภณ รอดแดงธนกิจ ผอ.สถานศึกษา
อบต.บางบ่อ ๖๙ นางสุวรรณี ประมาณ จนท.วผ.

สมุทรสงคราม
อบต.บางจะเกร็ง ๗๐ นายกันตภณ เกิดสวัสด์ิ หน.สป.

สระแก้ว
อบจ.สระแก้ว ๗๑ นางจิราวรรณ หัตถกิจ รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.สระแก้ว ๗๒ นางสาวฟ้ารุ่ง ชมสุนทร ครู
ทม.วังน้ําเย็น ๗๓ นายเกรียงไกร ปริธรรมมัง รอง ผอ.สถานศึกษา
อบต.ท่าเกษม ๗๔ นางสาวโสภิต แก้วม่วง นวช.กศ.
อบต.หนองแวง ๗๕ นายเกรียงไกร ไชยประภา ปลัด อบต.

สุโขทัย
ทม.สุโขทัยธานี ๗๖ นางสุภาณี ทองคําฟู ผอ.กองแผนฯ
อบจ.สุโขทัย ๗๗ นายสมชาย ฤทธิ์เสือ ผอ.สถานศึกษา
อบต.บ้านหลุม ๗๘ นายณัฐวุฒิ เอ่ียมแจง ครูผู้ช่วย

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๖ วันท่ี ๖ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 4

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

สกลนคร
อบจ.สกลนคร ๗๙ นางญาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.บ้านต้าย ๘๐ นางสาวจินตนา สมปินัง จนท.วผ.
ทต.บ้านต้าย ๘๑ นายธนากร ม่วงนาครอง นวช.กศ.
ทต.พันนา ๘๒ นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ หน.สป.
อบต.เชียงเสือ ๘๓ นางสาวอัจฉรา วนสินธุ์ หน.สป.
อบต.ตาลโกน ๘๔ นางรสิตา คําภาศรี จนท.วผ.
อบต.พังโคน ๘๕ นายส่งสุข เหมะธุลิน รอง ปลัด อบต.
อบต.โพธิไพศาล ๘๖ นางสาวประภาพร ผาอินทร์ จนท.วผ.
อบต.หนองแปน ๘๗ นางไพโรจน์ พรหมพินิจ จนท.วผ.

ลําพูน
ทต.ทาสบเส้า ๘๘ นายดิเรก คําหวันมี นวช.กศ.
ทต.บ้านธิ ๘๙ นายยอด มหาไม้ จนท.วผ.
ทต.บ้านแป้น ๙๐ นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์ นวช.กศ.
ทต.เวียงยอง ๙๑ นางจุฑามาศ หวลอ่อน จนท.วผ.
ทต.เวียงยอง ๙๒ นางสาวนงลักษณ์ กันทะวัง นวช.กศ.
ทม.ลําพูน ๙๓ นางทิพย์วรรณ ความสุข ผอ.สถานศึกษา

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๖ วันท่ี ๖ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 1

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รุ่นท่ี ๗ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

บึงกาฬ
อบต.โซ่ ๑ นางสาวจินตนา พรมทอง จนท.วผ.

พิษณุโลก
อบจ.พิษณุโลก ๒ นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเทียะ ครู คศ.๑
อบต.วัดพริก ๓ นางสาวฤตินันท์ เงินทอง จนท.วผ.
อบต.หนองกุลา ๔ นางสาววาริศา ศรีสุข จนท.วผ.
อบต.วังนกแอ่น ๕ นายบัญชา สายคําเลิศ จนท.วผ.
อบต.ดอนทอง ๖ นางนฐศวรรณ เพ็ชร์ประเสริฐ จนท.วผ.

แพร่
อบต.บ้านหนุน ๗ นางสาวประภาศรี เสาร์แดน จนท.วผ.

สระบุรี
ทต.หนองแค ๘ ส.ท.ดุสิต คุมมงคล ครู
ทต.หนองแซง ๙ นางสาวฉัตรวิไล โฉมบุตร จนท.วผ.
ทม.พระพุทธบาท ๑๐ นางบุญช่วย บุญอาจ รอง ผอ.สถานศึกษา

สุรินทร์
ทต.ท่าตูม ๑๑ นายพงษ์ศักด์ิ อินทร์สอน ผอ.สถานศึกษา
ทต.ท่าตูม ๑๒ นายเพชรรุ่ง สนั่นไทย ครู
ทต.รัตนบุรี ๑๓ นางสาวสรัลชนา ยวงทอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.รัตนบุรี ๑๔ นายสมพงษ์ จําปาขีด รองปลัดเทศบาล
อบต.ขอนแตก ๑๕ นายสําอางค์ สิมมา ปลัด อบต.
อบต.จรัส ๑๖ นางสาวเมทินี สํานักนิตย์ นวช.กศ.
อบต.จรัส ๑๗ นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง นบห.ทป.
อบต.แจนแวน ๑๘ นางพราวพิรุณ ยาจิตต์ จนท.วผ.
อบต.บะ ๑๙ นางรัชนี พัสลังก์ รองปลัด อบต.
อบต.บักได ๒๐ นายก่อการ ฝอดสูงเนิน นวช.กศ.
อบต.บ้านจารย์ ๒๑ นางวันทนีย์ คําเภา นวช.กศ.

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๗ วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๕



หน้าท่ี 2

หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

สุรินทร์ (ต่อ)
อบต.เมือง ๒๒ ว่าท่ี ร.ต.รัชต์ทวี อรุณเกียรติพงศา ปลัด อบต.
อบต.เมืองลีง ๒๓ นางปาณิสรา เกลียวทอง นวช.กศ.
อบต.ศรีสุข ๒๔ นายทวี รักษา นวช.กศ.

สุพรรณบุรี
ทม.สองพ่ีน้อง ๒๕ นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ จนท.วผ.
ทม.สองพ่ีน้อง ๒๖ นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ ผอ.กองวิชาการฯ
อบต.ทับตีเหล็ก ๒๗ นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ จนท.วผ.

ลําปาง
ทต.พิชัย ๒๘ นายศักดินนท์ ขัดเชียงแสน จนท.วผ.
ทต.แม่เมาะ ๒๙ นางแพตทิชา จันต๊ะไทย หน.ฝ.กศ.
ทต.แม่เมาะ ๓๐ นายจิรัฏฐ์ ยารังษี จนท.วผ.
ทต.สบปราบ ๓๑ นายสุรพล ใคร้วานิช ผอ.สถานศึกษา
ทต.หลวงใต้ ๓๒ นางสาวกรรณิกา สุวรรณเก หน.สป.
ทต.ห้างฉัตร ๓๓ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว จนท.วผ.
ทต.ไหล่หิน ๓๔ นางสุทธิมา ขนุนทอง นวช.กศ.
อบต.แจ้ซ้อน ๓๕ นายอนรรฆพงศ์ เกษตรเก้ือกูล นวช.กศ.
อบต.บ้านค่า ๓๖ นางอาคิรา สุรัตน์สัญญา นวช.กศ.
อบต.วอแก้ว ๓๗ นายกฤษฎา เทพภาพ จนท.วผ.
อบต.เสริมขวา ๓๘ นายเทพ เชียงแก้ว จนท.บห.

เลย
ทต.นาอ้อ ๓๙ นางณัฐกาญจน์ ทองศรีวงศ์ หน.สป.
ทต.นาด้วง ๔๐ นางสาวกรวรรณ บุญเสริม จนท.วผ.
ทต.ธาตุ ๔๑ นางเนื้อทิพย์ มูลหล้า ครู

ระยอง
ทต.จอมพลเจ้าพระยา ๔๒ นายเอกชัย สงนอก นบห.ทป.
ทต.เนินฆ้อ ๔๓ นางสาวสุกันยา เสน่หา จนท.วผ.
ทต.มาบข่า ๔๔ นางสาวพรหมพร ม่ังค่ัง จนท.วผ.
ทต.มาบข่าพัฒนา ๔๕ นางธัญญชนก หอมระรื่น จนท.วผ.
ทต.สุนทรภู่ ๔๖ นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล จนท.วผ.
ทน.ระยอง ๔๗ นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผอ.กศ.
อบต.คลองปูน ๔๘ ว่าท่ี ร.ต.อภิชาต วงศ์ปัญญา ปลัด อบต.

เครือข่ายแผนรุ่นท่ี ๗ วันท่ี ๗ ก.ย. ๕๕
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หมายเหตุตําแหน่งจังหวัด/สังกัด อปท. ช่ือ- สกุลท่ี

ระยอง (ต่อ)
อบต.ตาขัน ๔๙ นางญาด์ธร เสนาธรรม นวช.กศ.
อบต.วังจันทร์ ๕๐ นางนารี วงศ์ทิม นบห.กศ.

ร้อยเอ็ด
ทต.ชัยวารี ๕๑ นางนันทชกร ทิพย์พิมานพร จนท.วผ.
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๒ นางสาวพรพรรณ จันทรถง ศน.
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๓ นางสุมาลี สานุจิตร รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๔ นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๕ นายบุญยัง ถินคําเชิด รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๖ นายประจักษ์ ชุมพล รอง ผอ.สถานศึกษา
ทม.ร้อยเอ็ด ๕๗ นายสุวิทย์ วิเชียรดี ผอ.กศ.
อบต.สีแก้ว ๕๘ นายแดนรัก กันไธสง นวช.กศ.

ราชบุรี
ทม.ราชบุรี ๕๙ นายสมศักดิ์ หงษ์สวัสด์ิ รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.หลักเมือง ๖๐ นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล จนท.วผ.

ยโสธร
ทม.ยโสธร ๖๑ นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว รอง ผอ.สถานศึกษา
ทต.ห้องแซง ๖๒ นางวันทนีย์ ประสบสุข ปลัดเทศบาล
ทต.บุ่งค้า ๖๓ นายคมสัน เสนสอน จนท.วผ.
อบต.สร้างม่ิง ๖๔ นายจํารัส ช่วงชิง ผอ.สถานศึกษา

ยะลา
ทต.บันนังสตา ๖๕ นายฮัมเซาะ สาและ จนท.วผ.
อบจ.ยะลา ๖๖ นางสาวสุพัตรา ฮะลิพงษ์ นวช.กศ.
อบต.คีรีเขต ๖๗ นางสาวศุภวัลย์ แก้วนก จนท.วผ.
อบต.เปาะเส้ง ๖๘ นายศุภกร สุภารี หน.สป.
อบต.ยะรม ๖๙ นางสาวยูวีตา โสะประจิน นวช.กศ.
อบต.ยุโป ๗๐ นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัด อบต.
อบต.หน้าถํ้า ๗๑ นางสาวพัศจิกานย์ กําลังมาก นวช.กศ.

แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม ๗๒ นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลัดเทศบาล
ทต.แม่ลาน้อย ๗๓ นายสุรเดช กันชนะ จนท.วผ.
อบต.แม่เหาะ ๗๔ นายอเนก ริยาน จนท.วผ.
ทม.แม่ฮ่องสอน ๗๕ นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผอ.สถานศึกษา
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มุกดาหาร
ทต.โพนทราย ๗๖ นางเบญจพิตร ชัยแสง เอ็ดเวิรด์ จนท.วผ.
อบต.คําบก ๗๗ นางกัลยารัตน์ จําปา จนท.วผ.
อบต.เหล่าหมี ๗๘ นายประทีป คําหล่อ จนท.วผ.

มหาสารคาม
อบจ.มหาสารคาม ๗๙ นางดารุณี เดชยศดี รอง ผอ.สถานศึกษา
อบจ.มหาสารคาม ๘๐ นายชัยยนต์ ผือโย ผอ.สถานศึกษา
อบจ.มหาสารคาม ๘๑ นายอํานาจ ไลออน ผอ.สถานศึกษา
ทม.มหาสารคาม ๘๒ นางนิภาพร กุลมาตย์ ผอ.กองวิชาการฯ
ทม.มหาสารคาม ๘๓ นายสุขสรร อนุแก่นทราย จนท.วผ.
อบต.กุดใส้จ่อ ๘๔ นายวรชิด ชิณเกตุ นวช.กศ.
อบต.ท่าสองคอน ๘๕ นายสน บัวลาด นวช.กศ.
อบต.โพนงาม ๘๖ นางสาวอุไล สิงคีประภา นบห.กศ.
อบต.ภารแอ่น ๘๗ นางสาวนิตยาพร ท่วมไธสงค์ นวช.กศ.
อบต.มะค่า ๘๘ นายเรวัฒน์ ศรีมุงคุณ จนท.วผ.
อบต.เมืองเตา ๘๙ นางสาวพิริยาภรณ์ บัตรศิริมงคล จนท.วผ.
อบต.หนองจิก ๙๐ นายธนพล เทียงคํา จนท.วผ.
อบต.หนองบอน ๙๑ นายภาณุวงศ์ วรรณศิริ นวช.กศ.
อบต.หนองแสง ๙๒ นายปรีชา งามดี จนท.วผ.
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