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1 พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ นายก อบจ. อบจ.นนทบุรี

2 นางสุนี  สมมี นายก อบจ. อบจ.ลําปาง

3 นางบังอร  วิลาวัลย นายก อบจ. อบจ.ปราจีนบุรี

4 นางสมทรง  พันธเจริญวรกุล นายก อบจ. อบจ.พระนครศรีอยุธยา

5 นายธนภณ  กิจกาญจน นายก อบจ. อบจ.จันทบุรี

6 นายมังกร  ยนตตระกูล นายก อบจ. อบจ.รอยเอ็ด

7 นายชิงชัย  กอประภากิจ นายก อบจ. อบจ.ตาก

8 นายอํานาจ  ศิริชัย นายก อบจ. อบจ.นครสวรรค

9 นายอํานวย  รัศมิทัต นายก อบจ. อบจ.สมุทรปราการ

10 นายธานี  เทือกสุบรรณ นายก อบจ. อบจ.สุราษฎรธานี

11 นายโยธิน  ตันประเสริฐ นายก อบจ. อบจ.สมุทรสงคราม

12 นายอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เมืองพัทยา

13 นายทนงศักดิ์  ทวีทอง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองทาขาม จ. สุรษฎรธานี

14 นายวรวิทย  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง

15 นายพีระพล  พัฒนธีรเดช นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแกน

16 นายพงษศักดิ์  ยิ่งชนมเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครยะลา

17 นายพิชัย  นันทชัยพร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองราชบุรี

18 นายชุติมันต  เจริญเชื้อ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลหวยพลู จ.นครปฐม

19 นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

20 นายโกสินทร  ไพศาลศิลป นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพัทลุง

21 นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแมสอด จ.ตาก

22 นายพิบูลย  รัชกิจประการ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสตูล

23 นายกลยุทธ  ฉายแสง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

24 รอ.ดร.เดือนเต็มดวง  ณ เชียงใหม นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม

25 นายอุทิศ  ชูชวย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสงขลา

26 นายไสวรินทร  ศรีชํานิ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี

27 นายไพรัตน เพ็ชรรอด นายก อบต. อบต.สมอทอง  อ.ทาชนะ  จ.สุราษฎรธานี 

บัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันศุกรที่  1  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
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28  นายชุมพล หลักคํา นายก อบต. อบต.นาเชือก อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

29  นายสมศักดิ์ ใจหลัก นายก อบต. อบต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร  จ.กําแพงเพชร

30 นายโสภัณ รุนที่ นายก อบต. อบต.หนองเสาเสา อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 

31 นายอรัญ พงศศักดิ์ นายก อบต. อบต.ปถวี อ. มะขาม จ.จันทบุรี

32 นายหลิม สาธุชาติ นายก อบต. อบต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

33 นายธานี เนื่องจํานงค นายก อบต. อบต.หนองซ้ําซาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

34  นายไสว ตอวาส นายก อบต. อบต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

35 นายณัฐวุฒิ สักทอง นายก อบต. อบต.เม็งราย อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย

36 นายขรรคชัย คําอุน นายก อบต. อบต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

37 นายทวีทรัพย  สิริชีวิน ปลัด อบจ. อบจ.ขอนแกน

38 นายอดิศักดิ์  จันทไทย ปลัด อบจ. อบจ.กาฬสินธุ

39 นายคณพล  ปนแกว ปลัด อบจ. อบจ.เชียงใหม

40 นายวิชัย  บุญอุดมพร ปลัด อบจ. อบจ.เชียงราย 

41 นายภิเศก  นวพันธุ ปลดั อบจ. อบจ.ระยอง

42 นายนพดล  ชํานาญคา ปลัด อบจ. อบจ.ศรีสะเกษ

43 นางนิภาพร  วงศวานิช ปลัด อบจ. อบจ.สุโขทัย

44 นายสํารวม  รักษาพรหมณ ปลัด อบจ. อบจ.สงขลา

45 นายมานพ  ลีลาสุธานนท ปลัด อบจ. อบจ.ภูเก็ต

46 นางบุบผา  ถมยา ปลัด อบจ. อบจ.ชัยนาท

47 นายชัยยุทธ อําพันหอม ปลัดเทศบาล ชลบุรี บานบึง ทต.หนองซาก 

48 ส.ต.ท.หญิง พรพัฒน เชาวะวนิชย ปลัดเทศบาล  ทต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

49 นายปราโมทย พันธุพานิช ปลัดเทศบาล ทต.หนองเขาอยาง อ.หนองเขาหยาง จ.อุทัยธานี  

50 นายชัยพร ขันทะขา ปลัดเทศบาล  ทต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 

51 นายสุนทร สุดแกว ปลัดเทศบาล ทต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย 

52  น.ส.เสวภา รัตนพันธุ ปลัดเทศบาล ทต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 

53 นายสุทัศน ศิราแรง ปลัดเทศบาล ทต.ศาลาลําดวน อ.สระแกว จ.สระแกว 

54 นายจตุพล  ศรีบังออน ปลัดเทศบาล ทต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

55  นายกิตติศักดิ์ มนตแกว ปลัดเทศบาล ทต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

56 นายเทิดทูน  คูณภูริปญญา ปลัดเทศบาล ทตเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

57 นายเกรียงศักดิ์ อินทนุพัฒน ปลัด อบต. อบต.ศาลาดาน  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ 

58 นายอภิศักดิ์ สังฆะวัน ปลัด อบต. อบต.จุมจัง   อ. กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ

59 จ.ส.อ.ยุทธนา ปญญาศิริ ปลัด อบต. อบต.คําแคน อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน  

60  นายพลตรี สุมาสา ปลัด อบต. อบต.บึงกอก  อ.บางระกํา  จ.พิษณุโลก 
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61 นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล ปลัด อบต. อบต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ 

62  นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัด อบต. อบต.บานเจียง  อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 

63 นายสักการ ณิยกูล ปลัด อบต. อบต.นํ้าบอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

64 น.ส.มยุลี พิมพพาท ปลัด อบต. อบต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 

65 นายลําพูล ภาคภูมิ ปลัด อบต. อบต.จระเขหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

66 น.ส.อําพร ปานเฟอง ปลัด อบต. อบต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

67 นายอารัญ  สุวรรณโน ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนัง

68 นายชัยธัช  มานะศรีสุริยัน ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

69 นายกัณตภณ  นารถนรกิจ ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี

70 นางสาวทิวาพร  รัตนศักดิ์ ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม

71 นายวิเชียร  สมภาร ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

72 นางสาวชุติมา  เดชดี ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล

73 นายเจน  ตาลเลี้ยง ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ.พิจิตร

74 นางจันทรสม  เสียงดี ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลนครลําปาง

75 นายสัมเริง  โภชนาธาร ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองพังงา

76 นายมาโนช  ไววอง ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบานโปง

77 นายพิชัย  สตารัตน ผอ.รร. เทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา

78 นางสมพิศ  จิตดํารง ผอ.รร. บําเหน็จณรงค อบจ.ชัยภูมิ

79 นายสมชาย  เรืองรัตน ผอ.รร. เทศบาลวัดศรีสมบูรณ เทศบาลเมืองปากพนัง

80 นายประมูล  พูลประเสริฐ ผอ.รร. เทศบาล3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ

81 นายไสว  ตรังคประสิทธิ์ ผอ.รร. เทศบาล 1 (สังขวิทย) เทศบาลนครตรัง

82 นายยงยุทธ  ยะบุญธง ผอ.รร. นาทรายวิทยาคม อบจ.ลําพูน

83 นางนิภาภรณ  ทองสุวรรณ ผอ.รร. เทศบาล 2 (บานบาเละฮิเล) เทศบาลเมืองนราธิวาส

84 นายสุขนิตย  โสทะรักษ ผอ.รร. เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี

85 นางจินตนา  ลวดลาย ผอ.รร. เทศบาล 1 (บุรีราษฎรดรุณวิทเทศบาลเมืองบุรีรัมย

86 นายวิชัย  ปาละศักดิ์ ผอ.รร. เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี

87 นายสมาน  บุญเหาะ ผอ.รร. เทศบาลเขาพิทักษ เทศบาลเมืองหัวหิน

88 นางสาวธนิตา  ไมแต ผอ.รร. เทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

89 นายสมชาย  สุทธวระกุล ผอ.รร. เทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) เทศบาลเมืองปตตานี

90 นายขนบ  จรูญศรีสวัสดิ์ ผอ.รร. เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง

91 นายณรงค  ทับบุญมี ผอ.รร. เทศบาล 2 (บานทาหลวง) เทศบาลเมืองพิจิตร

92 นางวิไลวรรณ  วัฒนากุล ผอ.รร. เทศบาล 1 (วัดนอย) เทศบาลนครพิษณุโลก

93 นายมานะ  สอนสารี ผอ.รร. เทศบาล 3 (วัดทามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก
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94 นางสาวชญาติ  ลิลิตธรรม ผอ.รร. เทศบาล 1 (วัดแกนเหล็ก) เทศบาลเมืองเพชรบุรี

95 นางสาวแมบือแย  ดาราแม ผอ.รร. เทศบาล 1 (บานสะเตง) เทศบาลนครยะลา

96 นายกมล  ตราชู ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองมหาสารคาม

97 นายรพีรัตน  ดวดรักษ ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองตาก

98 นายพรชัย  บุญเรือง ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

99 นางวัชจิรา  ชูสิน ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองเบตง

100 นายมนตรี  มีสูงเนิน ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองสกลนคร

101 นายอัครเดช  ดอกไม ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองเลย

102 นางเรจินา  รัญตะเสวี ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

103 นายพิชิต  พันธุพิทยแพทย ศึกษานิเทศก เทศบาลนครเชียงราย

104 นางปนัดดา  วิรัชนิดากุล ศึกษานิเทศก เทศบาลนครนครปฐม

105 นางสาวนวลจันทร  เพ็ญประดับพร ศึกษานิเทศก เทศบาลนครนครสวรรค

106 นางพิชามญชุ  เรืองสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก เทศบาลนครนนทบุรี

107 นางนุชนาฏ  จารุพนานนท ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ

108 นางธนารัตน  พุกบานเกา ครู เทศบาลนครสวรรค

109 นางสาวคนึงพิศ  เสงี่ยมทรัพย ครู เทศบาลเมืองพิจิตร

110 นางศิริพร  ธรรมสถิตวงศ ครู เทศบาลนครลําปาง

111 นางอรอุมา  รอดคง ครู เทศบาลเองสุโขทัยธานี

112 นายวิชิน  หมื่นศรีจูม ครู เทศบาลนครขอนแกน

113 นางเสาวณีย  เสโลห ครู เทศบาลนครพนม

114 นางทัสนีย  พุมโพธิ์ ครู เทศบาลนครนครราชสีมา

115 นางสมทรง  อาจลออ ครู เทศบาลเมืองมหาสารคาม

116 นางสุวิมล  นิลผาย ครู เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

117 นางละเอียด  นิลตรัง ครู เทศบาลนครอุดรธานี

118 นายอานนท  แจงฉาย นักวิชาการศึกษา อบต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

119 นางวิกัญญา  วิระกุล นักวิชาการศึกษา อบต.ผานกเคา อ.ภูกระดึง จ.เลย

120 นายพฤหัส  มูลเมือง นักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง

121 นายฤทธิพงษ ยะเชษฐา นักวิชาการศึกษา อบต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 

122 น.ส.วนิดา ไทยโคกสี นักวิชาการศึกษา อบต.กุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

123 นางเพ็ญศิริ กุลศิริลักษณ นักวิชาการศึกษา อบจ.ชุมพร อ.เมือง จ. ชุมพร 

124 นางภัทรวดี ยอดเรือน นักวิชาการศึกษา อบจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

125 นายสําอาง หร่ังวัด นักวิชาการศึกษา ทต.ไรเกา อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 

126 น.ส.สุพรรษา ศรีพุทธิรัตน นักวิชาการศึกษา อบต.วังดาล อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 



หนาที่ 1 จาก 4

บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารที่  2  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นายสําเริง  แหยงกระโทก นายก อบจ. อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

2 นายพรชัย  โควสุรัตน นายก อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี

3 นางชะมอย  วรามิตร นายก อบจ. อบจ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ

4 นายพงษศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ นายก อบจ. อบจ.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

5 นายวิเชียร  ทรัพยเจริญ นายก อบจ. อบจ.ตราด เมือง ตราด

6 นายวิชิต  ไตรสรณกุล นายก อบจ. อบจ.ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ

7 นายยิ่งยศ  อุดมพิมพ นายก อบจ. อบจ.มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม

8 นายอุดร  ไกรวัตนุสรณ นายก อบจ. อบจ.สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร

9 นายวีรศักดิ์  พรหมภักดี นายก อบจ. อบจ.สกลนคร เมือง สกลนคร

10 นายบุญเลิศ  บูรณปกรณ นายก อบจ. อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

11 นายชวลิต  ธนิตกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ

12 นางมยุรี  ทรัพยประสม นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

13 นายสมบัติ  จงโชติชัชวาลย นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี

14 นายทวีศักดิ์  กิจจะอรพิณ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

15 นายภุชงค  คําทอง นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลจัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ

16 นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเทพสถิตย เทพสถิตย ชัยภูมิ

17 นายณัฐพล  ใจสะอาด นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนาโพธิ์ สวี ชุมพร

18 นายฐานิศร  กมลรัตนา นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเวียงฝาง ฝาง เชียงใหม

19 นายสามารถ  ใจบุญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

20 นายวิศิษฐ  ทองกาวแกว นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลคลองเต็ง เมือง ตรัง

21 นายประเสริฐ  กายาไชย นายก อบต. อบต.หวนสัก เมือง เชียงราย

22 นายเจนโชค  สุวนิธิ นายก อบต. อบต.สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

23 นายสมควร  ชมภูชนะ นายก อบต. อบต.ปากนํ้า เมือง ระนอง

24 นายอนุพงษ  อัญฤาชัย นายก อบต. อบต.คอนสวรรค วานรนิวาส สกลนคร

25 นายสุมิต  เกษเกลา นายก อบต. อบต.เพิ่มพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี

26 นายไพฑูรย   พรหมภักดี นายก อบต. อบต.โนนสวรรค นาจะหลวย นาย

27 นายประสงค  ชมไพบูลย นายก อบต. อบต.มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี

28 นายชาตรี  ศรีสันต ปลัด อบจ. อบจ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี

29 นายนพ  เปล่ียนศรี ปลัด อบจ. อบจ.จันทบุรี เมือง จันทบุรี

30 นายวิชัย  บุญอุดมพร ปลัด อบจ. อบจ.เชียงราย เมือง เชียงราย

31 นายกฤษณะ  จันทรอินทร ปลัด อบจ. อบจ.ตาก เมือง ตาก

32 นายแสวง  บุญรักษาศิลป ปลัด อบจ. อบจ.บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย



หนาที่ 2 จาก 4

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

33 นายบุญลือ  ชัยรัตน ปลัด อบจ. อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

34 นางสาวดาราวัลย  เอกกานตรง ปลัด อบจ. อบจ.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร

35 นางนิภาพร  วงศวานิช ปลัด อบจ. อบจ.สุโขทัย เมือง สุโขทัย

36 นางนงพรรณ  สังขแกว ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานฉาง บานฉาง ระยอง

37 นายชัยวัฒน  ศรีสวัสดิ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานสิงห โพธาราม ราชบุรี

38 นายรชตวรรณ  สุขใจ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขาพระงาม เมือง ลพบุรี

39 นายชาติชาย  ศรประเสริฐ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแมปุ แมพริก ลําปาง

40 นายชวลิต  จบดี ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขาแกว เชียงคาน เลย

41 นายสมนึก  วงษแสวง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

42 นางราตรี  สมจิตร ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร

43 นางนิรมล  เรทณู ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองเกา เมือง สุโขทัย

44 นายเทพพิทักษ  วงละคร ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพนา พนา อํานาจเจริญ

45 นายพีระพงษ  เชียงบุตร ผอ.กองการศึกษา อบจ.สุโขทัย เมือง สุโขทัย

46 นายชัยธัช  มานะศรีสุริยัน ผอ.กองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ

47 นายธรรมโรจน  พันธุมโอภาส ผอ.กองการศึกษา อบจ.ตราด เมือง ตราด

48 นายประสิทธิ์  นวลทิม ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

49 นางเรวดี  รัตตัญู ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง เมือง ระยอง

50 นายมาโนช  วองไว ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบานโปง บานโปง ราชบุรี

51 นายธรรมนูญ  ประทุมมาลย ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี เมือง สระบุรี

52 นางสาววนิดา  ศรีสุภะ ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย

53 นางสาววรรณศรี  ปญญาประชุม ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ

54 นางสุภลักษณ  ตั้งกลชาญ ผอ.รร. เทศบาลวัดปากน้ํา เทศบาลนครระยอง เมือง ระยอง

55 นายบุญสืบ  เจริญรัตน ผอ.รร. เทศบาลวัดโขมทิมทาราม เทศบาลนครระยอง เมือง ระยอง

56 นางสาวศรีสุดา  ประเคนรี ผอ.รร. เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี เมือง ราชบุรี

57 นายวิชัย  ไชยโย ผอ.รร. เทศบาลวัดโชค เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม ราชบุรี

58 นายเรวัตน  มุสิกเจียรนันท ผอ.รร. เทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) เทศบาลเมืองบานโปง บานโปง ราชบุรี

59 นางกลิ่นผกา  รอดอัมพร ผอ.รร. เทศบาล 1 (บานทาหิน) เทศบาลเมืองลพบุรี เมือง ลพบุรี

60 นางบานเย็น  แสงเจริญ ผอ.รร. เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง เมือง ลําปาง

61 นางสาวจีราพร  พิชัยพรม ผอ.รร. เทศบาลสันปายางหนอม เทศบาลเมืองลําพูน เมือง ลําพูน

62 นางสาววรรณี  พิชญพนัส ผอ.รร. เทศบาล 3 (บานหัวทาง) เทศบาลเมืองสตูล เมือง สตูล

63 นางสาววลัยภรณ  วชิรเขื่อนขันธ ผอ.รร. เทศบาลปอมแผลงไฟฟา เทศบาลเมืองพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

64 นางอารยา  เสริมสารสวัสดิ์ ผอ.รร. เทศบาลศรีบุญยานุสสรณ เทศบาลเมืองกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

65 นางฉัตรทอง  ศิริศักดิ์ ผอ.รร. เทศบาล 5 (บานทุงคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

66 นางพรรณี  อูอรุณ ผอ.รร. เทศบาล 1 (สุรินทรวิทยาคม) เทศบาลเมืองสุรินทร เมือง สุรินทร

67 นายมนัส  ครองญาติ ผอ.รร. เทศบาล 3 (วัดชัยมงคล) เทศบาลเมืองอางทอง เมือง อางทอง

68 นางสมศรี  พวงเงิน ผอ.รร. เทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตําบลปาโมก ปาโมก อางทอง

69 นายประสิทธิ์  ดวงมา ผอ.รร. เทศบาลวัดทายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ เมือง อุตรดิตถ
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ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

70 นายชาญ  ออนวงษ ผอ.รร. เทศบาลศรีพนมมาศ เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ ศรีพนมมาศ อุตรดิตถ

71 นางสมลักษณ  อบอาย ผอ.รร. เทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี เมือง อุทัยธานี

72 นางสาวมาลี  ร้ิมประพันณี ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองสระบุรี เมือง สระบุรี

73 นางสาวสุวรรณา  วัชรอาภาไพบูลย ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองอางทอง เมือง อางทอง

74 นางสาวจิระวรรณ  สุวรรณเนตร ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองบานโปง บานโปง ราชบุรี

75 นายสิทธิชัย  ภัตติชาติ ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองอุทัยธานี เมือง อุทัยธานี

76 นางนงนุช  พรชัยไชยวัฒน ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองชลบุรี เมือง ชลบุรี 

77 นางจีราภรณ  เล้ียงตระกูลงาม ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองลพบุรี เมือง ลพบุรี

78 นายโอภาส  บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม

79 นายมงคล  ผูกไมตรี ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองหัวหิน เมือง หัวหิน

80 นางสาวปญญลักษณ  สุวรรณรัตน ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองสตูล เมือง สตูล

81 นางสาววัลลภา  โลหสุวรรณ ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

82 นางจิระวรรณ  บุญปลอด ศึกษานิเทศก เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี

83 นายนิสิต  พรสุวรรณ ครู เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

84 นายศักดิ์ศรี  นิจถาวร ครู เทศบาลเมืองกระบี่ เมือง กระบี่

85 นางกรอบทอง  สุวรรณฤทธิ์ ครู เทศบาลนครตรัง เมือง ตรัง

86 นางเพ็ญจันทร  ฉ่ัววิเชียร ครู เทศบาลเมืองชุมพร เมือง ตรัง

87 นางสาววรรดี  อนุมาศ ครู เทศบาลเมืองปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

88 นางทิพากร  ทองนพคุณ ครู เทศบาลเมืองนราธิวาส เมือง นราธิวาส

89 นางสาวนุสรณจิต  ธรรมศิริ ครู เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ

90 นางสาวจิราภรณ  งานกรณาธิการ ครู เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต

91 นางสาวนฤมล  จรงศรี ครู เทศบาลเมืองนาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

92 น.ส.พจนีวรรณ ชนะถาวรลักษณ นักวิชาการศึกษา อบจ.กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี

93 น.ส.พัณณกร โชติญาโณ นักวิชาการศึกษา ทต.เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

94 นายกฤษดา ผิวออน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 

95 น.ส.วราพร ชาวงค นักวิชาการศึกษา อบต.มะขุนหวาน  สันปาตอง เชียงใหม

96  นางสุนันท สวนบุญ นักวิชาการศึกษา อบต.คลองไผ  สีคิ้ว นครราชสีมา

97 นางสุนันทา เฮประโคน นักวิชาการศึกษา ทต.ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 

98  นายสมชาย โตสม นักวิชาการศึกษา อบต.ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

99  น.ส.นิตยา สีเอ่ียม นักวิชาการศึกษา อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ 

100  นายสําอาง หร่ังวัด นักวิชาการศึกษา ทต.ไรเกา  สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

101 น.ส.สุพรรษา ศรีพุทธิรัตน นักวิชาการศึกษา อบต.วังดาล กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

102 นางสาวนุชติยา  ใจตรง ผูดูแลเด็ก อบต.เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
103 นางสมคิด  คําเอก ผูดูแลเด็ก อบต.เกาะสําโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
104 นางสาวเพียงจันทร  บัวซอน ผูดูแลเด็ก อบต.ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
105 นางณิภากรณ  คงเขียว ผูดูแลเด็ก ทต.ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
106 นางสุภาพ  ฉันประเดิม ผูดูแลเด็ก อบต.หนองกุง เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ



หนาที่ 4 จาก 4

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

107 นายวิทยา  มาศงามเมือง ผูดูแลเด็ก อบต.อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ

108 นางเตียง  วงคบุญศรี ผูดูแลเด็ก อบต.ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

109 นางสาวสุราณี  พูลทอง ผูดูแลเด็ก อบต.โคงไผ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

110 นางณัฐพิมพ  ศรีมารัตน ผูดูแลเด็ก ทน.ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

111 นางสาวฉัตรตราภรณ  เกิดศักดิ์ ผูดูแลเด็ก ทต.แวงนอย แวงนอย ขอนแกน

112 นางรุงนภา  เชิญชัยภูมิ ผูดูแลเด็ก อบต.โนนทัน หนองเรือ ขอนแกน

113 นางสาวจิตรลดา  ขัตวงษ ผูดูแลเด็ก อบต.ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

114 นางสาวอารยา  ศิริสวัสดิ์ ผูดูแลเด็ก ทต.โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี

115 นายสุภาพิศ  สดใส ผูดูแลเด็ก อบต.วังตะเคียน  เมืองฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา

116 นางยูราย  วังภูมิใหญ ผูดูแลเด็ก อบต.ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

117 นางนุช  ทองระอา ผูดูแลเด็ก ทม.แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

118 นางสาวบุศรา  ยุวาพัฒน ผูดูแลเด็ก ทม.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

119 นางสาวบรรจง  พวงยอด ผูดูแลเด็ก อบต.หวยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

120 นางจิรวรรณ  แทนขํา ผูดูแลเด็ก อบต.บางหลวง สรรพยา ชัยนาท



หนาที่ 1 จาก 5
บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารท่ี  3  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ นายก อบจ. อบจ.เลย เมืองเลย เลย

2 นายชัยยะ  อังกินันทน นายก อบจ. อบจ.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

3 นายสุบรรณ  จิระพันธวาณิช นายก อบจ. อบจ.ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

4 นายเฉลิม  วงษไพร นายก อบจ. อบจ.สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

5 นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายก อบจ. อบจ.หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

6 นายสฤษดิ์  ประดับศรี นายก อบจ. อบจ.ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

7 นางรัตนา  จงสุทธนามณี นายก อบจ. อบจ.เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

8 นายสัญญา  บุญ - หลง นายก อบจ. อบจ.นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

9 นายวิทยา  คุณปลื้ม นายก อบจ. อบจ.ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นายทรงเกียรติ  ลิ้มอรุณรักษ นายก อบจ. อบจ.ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

11 นายณรงค  คูธนพิทักษกุล นายกเทศมนตรี ทต.กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ

12 นายสุรทัศน  ปอมสุวรรณ นายกเทศมนตรี ทต.บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

13 นายเฉลา  สมชัย นายกเทศมนตรี ทต.ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร

14 นายโยธิน  ศรครุฑ นายกเทศมนตรี ทต.บางวัว บางประกง ฉะเชิงเทรา

15 นายธนยศ  พราหมนาเวศ นายกเทศมนตรี ทต.พะโตะ สวี ชุมพร

16 นายบุญเย็น  ใจตา นายกเทศมนตรี ทต.อมกอย อมกอย เชียงใหม

17 นายกีรติศักดิ์  ภูเกาลวน นายกเทศมนตรี ทม.กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

18 นายจักรเพชร  จิตรงามสุจริต นายกเทศมนตรี ทม.จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

19 นายสมศักดิ์  ทิบุญ นายกเทศมนตรี ทต.หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

20 นายวสันต  พงษวิริยะธรรม นายกเทศมนตรี ทต.หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

21 นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรี ทน.พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

22 นายพิทักษ  กอเกียรติพิทักษ นายกเทศมนตรี ทม.ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

23 นางสิริเลิญ  สรฉัตร นายก อบต. อบต.ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

24 นายไชยา  จิตรเอ้ือ นายก อบต. อบต.บึงงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด

25 นายเจริญ  ถือตรง นายก อบต. อบต.บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม

26 นายสุรินทร  ทองขวัญ นายก อบต. อบต.หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท

27 นายชาลี  เมืองนก นายก อบต. อบต.นาทามใต เมืองตรัง ตรัง

28 นายประสงค  ชมไพบูลย นายก อบต. อบต.มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี

29 นายเฉลียว  สุขประเสริฐ นายก อบต. อบต.ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา



หนาที่ 2 จาก 5
บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารท่ี  3  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

30 นายสุวิทย  แกวมนัส นายก อบต. อบต.แมกรณ เมืองเชียงราย เชียงราย

31 นายสุริยัน  ทิพยสุวรรณ นายก อบต. อบต.นาโบสถ วังเจา ตาก

32 นายนิพนธ  ปนดอกไม นายก อบต. อบต.หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค

33 นางสุขใจ  ชื่นจิต ปลัด อบจ. อบจ.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

34 นายอํานาจ  เลรามัญ ปลัด อบจ. อบจ.อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

35 นายปญญา  พลสนะ ปลัด อบจ. อบจ.อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

36 นางพรพิรุณ  สุพิชญ ปลัด อบจ. อบจ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

37 นายปรีชา  บริสุทธิ์ ปลัด อบจ. อบจ.นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

38 นายเกษม  รัตนรามา ปลัด อบจ. อบจ.นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

39 นายราชพร  ทีปรัตนะ ปลัด อบจ. อบจ.นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

40 นายคณพล  ปนแกว ปลัด อบจ. อบจ.เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

41 นางรัชนี  ทองวัฒน ปลัด อบจ. อบจ.ตรัง เมืองตรัง ตรัง

42 นางสุภา  ตัณฑะจินะ ปลัด อบจ. อบจ.ระนอง เมืองระนอง ระนอง

43 นางจันทรเพ็ญ  เจนกิจณรงค ปลัดเทศบาล ทต.หนองโพ โพธาราม ราชบุรี

44 นางพิมพกา  บุญพา ปลัดเทศบาล ทต.สบปราบ สบปราบ ลําปาง

45 นายรังศิลป  ผลานิสงค ปลัดเทศบาล ทต.เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน

46 นายดํารง  พร้ิมจรัส ปลัดเทศบาล ทต.นาโพธิ์ สวี ชุมพร

47 นายธนกฤต  ธงศรี ปลัดเทศบาล ทต.สบบง ภูซาง พะเยา

48 นายณรงค  มณีเทพ ปลัดเทศบาล ทต.วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

49 นายธีระเดช  บางบุญสม ปลัดเทศบาล ทม.สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

50 นายดุสิต  เมตตา ปลัดเทศบาล ทต.หนาพระลาน หนาพระลาน สระบุรี

51 นายสมเกียรติ  ต้ังเจริญ ปลัดเทศบาล ทต.กาณจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

52 นายศุภชัย  เจริญกุล ปลัดเทศบาล ทต.ปริก สะเดา สงขลา

53 นายกฤติน  มัลาภ ปลัด อบต. อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

54 นายสมชาย  วงศไผ ปลัด อบต. อบต.ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

55 นางประภา  เชื้อทอง ปลัด อบต. อบต.สมอโคน บานตาก ตาก

56 นายเสกสรร  แสนสุข ปลัด อบต. อบต.สีชมพู นาแก นครพนม

57 นายสมโภชน  แกวทองคํา ปลัด อบต. อบต.ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค

58 นางสาวชนากานต  บุญสนิท ปลัด อบต. อบต.บาราเฮาะ เมืองปตตานี ปตตานี



หนาที่ 3 จาก 5
บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารท่ี  3  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

59 นายสนิท  คงแกว ปลัด อบต. อบต.ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

60 นางแสงจันทร  ระวังกิจ ปลัด อบต. อบต.บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี

61 นายชรินทร  ประเสริฐสุด ปลัด อบต. อบต.ภูผาหมอก กันทรลักษณ ศรีสะเกษ

62 นายประพันธ  ชอบสอน ปลัด อบต. อบต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

63 นายสมศักดิ์  ดวงอินทร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ทม.กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

64 นายไพโรจน  ตุมภู ผูอํานวยการกองการศึกษา ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

65 นายวิเชียร  สมภาร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ทม.กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

66 นายประพิษ  แจงหมื่นไวย ผูอํานวยการกองการศึกษา ทม.เมืองพล พล ขอนแกน

67 นายรังสรรค  ไฝกิ่ง ผูอํานวยการกองการศึกษา ทต.ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

68 นายนาวิน  พิลาวงษ ผูอํานวยการกองการศึกษา ทม.ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

69 นายจีรศักดิ์  กีรติภรณ ผูอํานวยการกองการศึกษา ทม.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

70 นายเจน  ตาลเลี้ยง ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

71 นายวุฒิพงศ  พุฒิพิพัฒนชูพงศ ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ.แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

72 นายชัยธัช  มานะศรีสุริยัน ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

73 นายวินัย  เดขรัตนสุวรรณ ผอ.รร. เทศบาล 4 (บานชุกกุม) ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

74 นางจรัญญา  ทองดีเลิญ ผอ.รร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห) ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

75 นายประโยชน  ฆารไสว ผอ.รร. เทศบาล 1 (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์) ทม.กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

76 นางสุวิมล  ไทพานิช ผอ.รร. เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย) ทม.กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

77 นายบําเหน็ฏ  เพื่อนงาม ผอ.รร. เทศบาล 2 ทม.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

78 นางลัดดา  เจียวกก ผอ.รร. เทศบาลวัดกําแพง ทม.ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

79 นายประเมิน  สาโรจน ผอ.รร. เทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม ทม.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

80 นางจรรยารัตน  กาญจนปุญ ผอ.รร. เมืองพัทยา 3 (สวางฟาพฤฒาราม) ทม.พัทยา เมืองพัทยา ชลบุรี

81 นายพัชรพล  ปานณรงค ผอ.รร. เทศบาล 1 (สถาวร) ทม.บานบึง บานบึง ชลบุรี

82 นายราเชนทร  อัศเวศน ผอ.รร. เทศบาลเขาทาพระ ทม.ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

83 นายประจบ  หนูภิบาล ผอ.รร. เทศบาล 1 (บานทาตะเภา) ทม.ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

84 นายศาสตรา  จันทปราบ ผอ.รร. เทศบาลวัดศรีปงเมือง ทน.เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

85 นางวรรณา  โนรี ผอ.รร. เทศบาล 3 (บานนาตาลวง) ทน.ตรัง เมืองตรัง ตรัง

86 นายประกาศ  ทองนะ ผอ.รร. เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ทน.ตรัง เมืองตรัง ตรัง

87 นายพิทักษ  เมืองแกว ผอ.รร. เทศบาลหวยยอดวิทยา ทต.หวยยอด หวยยอด ตรัง



หนาที่ 4 จาก 5
บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารท่ี  3  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

88 นายธวัชชัย  เครืออยู ผอ.รร. เทศบาล 3 (ชุมชนวัดชัยชนะสงคราม) ทม.ตาก เมืองตาก ตาก

89 นายชลิต  ตุมทองคํา ผอ.รร. เทศบาล 2 (วัดเสนหา) ทน.นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

90 นางระพีพรรณ  พรหมอาจ ผอ.รร. เทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) ทม.นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

91 นางแพรว  ชัยชนะ ศึกษานิเทศก ทน.สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

92 นายกิตติพงษ  จันทรวิจิตร ศึกษานิเทศก ทม.ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

93 นายจํานน  ดอกไมหอม ศึกษานิเทศก ทม.ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

94 นางสาวสุนิดา  วิทยบํารุง ศึกษานิเทศก ทม.ระนอง เมืองระนอง ระนอง

95 นางกุลชญา  เที่ยงตรง ศึกษานิเทศก ทม.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

96 นางพักตรพิมล  โลหรัตน ศึกษานิเทศก ทน.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

97 นายกิตติธร  วงศวิศิษฐรังษี ศึกษานิเทศก ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

98 นางสาวพรศรี  เคนถาวร ศึกษานิเทศก ทน.อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

99 นางลมโชย  อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก ทน.อุบลราชธานี เมืองอุบลราชานี อุบลราชานี

100 นายไตรรงค  คัมภีรพงษ ศึกษานิเทศก ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

101 นางขนิษฐศรี  ลี้อารีย ศึกษานิเทศก ทต.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

102 นายสุทิน  ศรวิจิตร ศึกษานิเทศก ทน.ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

103 นายเอนก รอดโพธิ์ทอง ครู ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

104 นางบังอร  สีดารอด ครู ทม.นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

105 นางโสภี  วิวัตนชาญกิจ ครู ทน.นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

106 นางปรานอม  สมนันท ครู ทต.ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

107 นางนพวรรณ  ปาลวัตน ครู ทม.ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

108 นายชูชีพ  พงษสมบูรณ ครู ทม.สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

109 นางวันทนา  วินิจโกศล ครู ทม.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

110 นางสาวกาญจนา  วิริยะพานิช ครู ทม.อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

111 นางสุนารี  ขัตตะนัน ครู ทน.เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

112 นายประดิษฐ  หมวดเมือง ครู ทม.ตาก เมืองตาก ตาก

113 นางสาวศิริรัตน  ไขแกว นวช.กศ. อบจ.เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

114 นางณิชกมล  มีสอาด นวช.กศ. อบต.บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

115 นางสาวชาลิสา   โลพิศ นวช.กศ. ทต.สะพลี ปะทิว ชุมพร

116 นางสาวพรทิพย  สิมมา นวช.กศ. อบต.หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท



หนาที่ 5 จาก 5
บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายที่เขารวมการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย

ในวันเสารท่ี  3  สิงหาคม  2551

ณ  หองจูปเตอร 10  ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด

117 นางสาววรรณพร  คงตระกูล นวช.กศ. อบต.บางเสร สัตหีบ ชลบุรี

118 นางสาวพรพิมล  สืบนาค นวช.กศ. อบต.รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี

119 นายณัฐวุฒิ  อติรัตนวงษ นวช.กศ. อบต.ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

120 นางสาวนันตกานต  ทองบุญ นวช.กศ. อบต.แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย

นายสมชาย  โตสม นวช.กศ. อบต.ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

นางนพรัตน  ผิวเณร นวช.กศ. อบต.โตนด คีรีมาศ สุโขทัย



กําหนดการเสวนาทางวิชาการ 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจําป 2551 

ณ  หองรอยัลจูบิลี่  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี

 

************************* 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น  พิธีเปดงาน 
  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ แนวทางในการจดัการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพประชาชน ” 
     โดย ฯพณฯ นายแพทย เกษม  วัฒนชยั  องคมนตรี  
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 13.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ การจัดการศึกษาเพื่อสรางคนที่มีคุณภาพสู 
     สังคม ”   
     โดย นายสุพล  ฟองงาม  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
  เวลา 13.30 – 16.30 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ บทบาทขององคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ินในการจัดการศกึษาเพื่อการสรางคน  สรางชุมชน  
     และสรางชาติ ” 
     วิทยากรประกอบดวย 
     ดร.อํารุง  จันทวานิช  เลขาธิการสภาการศกึษา   
     นายนุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด   
     รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  อธิการบดมีหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิต 
     รศ.วุฒสิาร  ตันไชย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  
     ดําเนินรายการโดย นายขนบ  จรูญศรีสวัสดิ์   
     ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค   
     เทศบาลเมืองพัทลุง 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศกึษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ิน” 
     โดย  นายสมพร  ใชบางยาง   
     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  เวลา 09.30 – 12.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ”   
     วิทยากรประกอบดวย 
     ศาสตราจารย ดร.สมหวัง  พริิยานุวัฒน  ผูอํานวยการ สมศ. 
     รอยตํารวจเอก ดร. นิติภูมิ  นวรัตน 
     นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเกต็ 
     ดําเนินรายการโดย นายชลิต   ตุมทองคํา   
     ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี   
     เทศบาลนครนครปฐม  
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   
     เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน ”   
     โดย  พล. อ. ต. บุญเลิศ  จุลเกียรติ อดีต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพล 
      
วันท่ี 3 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศกึษาปฐมวัยใหมี 
     คุณภาพไดมาตรฐาน ” 
     โดย  ดร.สายสุรี   จุติกุล  
  เวลา 09.30 – 12.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินสูความเปนเลิศ ”   
     วิทยากรประกอบดวย 
     ดร.สุจินดา  ผองอักษร ที่ปรึกษาดานการศกึษาพิเศษและ 
      ผูดอยโอกาส  สพฐ. 
     คุณสงา  ดามาพงษ   นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย  และ
     โฆษกกระทรวงสาธารณสุข  
     รศ.ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน  คณะครุศาสตร   
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     ดําเนินรายการโดย คุณทิพยสุดา  สุเมธเสนีย  นักวิชาการศึกษา 8 ว  
     สภาการศึกษา 
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 13.15 น.  กลาวแสดงทรรศนะเรื่อง “ บทบาทของผูดูแลเด็ก 
     ในการเสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
     ศูนยพัฒนาเดก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”    
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     โดย นางสาวปยนันท  แซจวิ ผูดูแลเดก็ เทศบาลตําบลกระสัง  
  เวลา 13.15 – 13.30 น.  กลาวแสดงทรรศนะเรื่อง “ บทบาทของชมรมผูดูแลเด็ก 
     ในการเสริมสรางเครือขายความรวมมือพฒันาเด็กปฐมวยั  
     ศูนยพัฒนาเดก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”    
     โดย นางสาวปราณี  มลิวรรณ ผูดูแลเดก็ เทศบาลตําบลตะโหมด  
  เวลา 13.30 – 16.30 น.  พิธีมอบรางวัลผูดูแลเด็กดีเดน และพิธีปดงาน 
 

********************************** 
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กําหนดการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจําป 2551 

ณ  หองจูปเตอร  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมอืงทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี

******************************* 

วันที่ 1 สิงหาคม 2551  
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ การจัดการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินในทศวรรษหนา ”  โดย รศ.ดร.อุทยั 
     บุญประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วันที่ 2 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม ี
     ความกาวหนาอยางอยางยั่งยนื ”   
     โดย  นายหาญชัย  ทีฆธนานนท  นายก อบจ.อุดรธานี   
     นายประภัสร  ภูเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน  
     นายพันคํา  กิตติธรกุล  นายก อบต.อาวนาง   
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ แนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
     และประชาชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ”   
     โดย ดร.เบญจลักษณ  น้ําฟา  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ สพฐ. 
     รศ.ดร.เสร ี พงศพิศ   
     นายแพทยทวีศลิป  วิษณุโยธิน  ผูอํานวยการกองสุขภาพจติสังคม  
     กระทรวงสาธารณสุข  และ  รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดับ   
                                                                                             คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันที่ 3 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศึกษาเด็ก 
     พิเศษขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”   
     โดย นายธีระ  จันทรรัตน  ผูอํานวยการสาํนักการศึกษาพิเศษ   
     กระทรวงศกึษาธิการ 
     นายทนงศกัดิ์  ทวีทอง  นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม 
     คุณมนัสวี  พยคัฆนันทน  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพเิศษ(บุคคล 
     ออทิลติก) สํานักงาน กศน. 
 

******************************* 
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