








ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาเชน นายเอกพงศ ทองบอแสน
2 กระบ่ี เขาพนม อบต.สินปุน น.ส.สุกัลยา จันดี
3 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.บอพลอย น.ส.หทัยวัลลภ คนตรง
4 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.หลักเมือง นางสุภาณี ดอนโอฬาร
5 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายชัยพฤกษ จันโพสถ
6 กําแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรึงษ นางมณีกาญจน โตเดช
7 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร นางมณฑิรา ศรีงาม
8 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล นางศศิกานต ธิรานันท
9 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต นางพรนภา เพลียโคตร
10 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม นายเพิ่ม ภักดีการ
11 ขอนแกน เมือง อบต.เมืองเกา น.ส.ประพัตตรี รถหามแห
12 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทุงขนาน น.ส.รัชนี มาลี
13 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.หมอนทอง น.ส.สุนีย พลรบ
14 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง น.ส.ภิฎาภาช จันทรสูง
15 ชลบุรี เมือง ทม.ชลบุรี นายธีรธัชศ โชติ
16 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง น.ส.อุฬารา อินทรแปลง
17 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.โนนสะอาด น.ส.สลิตา มณีบู
18 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.ยางหวาย น.ส.สมคิด ชินออน
19 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.ธาตุทอง น.ส.อนงค โคกพูล
20 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.กุดน้ําใส น.ส.เครือวรรณ ตีระมาตย
21 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.บานเปา นางชัชรีพร วัดเวียงคํา
22 เชียงราย แมสาย อบต.โปงงาม น.ส.ธนพร พรหมโวหาร
23 เชียงใหม จอมทอง อบต.บานหลวง น.ส.น้ําฝน ปนทะนา
24 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.ลวงเหนือ น.ส.พวงพลอย สังวาลยทอง
25 ตรัง ยานตาขาว ทต.ยานตาขาว นางศรุดา โออินทร

รายชื่อ นักพัฒนาชุมชน ท่ีสมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนท่ี 3
ระหวางวันท่ี  5 - 30 มิถุนายน 2549

ณ โรงแรมดีลักซ เพลส กรุงเทพมหานคร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อ นักพัฒนาชุมชน ท่ีสมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนท่ี 3
ระหวางวันท่ี  5 - 30 มิถุนายน 2549

ณ โรงแรมดีลักซ เพลส กรุงเทพมหานคร

26 ตราด เมือง ทม.ตราด น.ส.กัญญรัตน รอดพิเศษ
27 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.กาญจนา บรรจง
28 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา นางศิริลักษณ รัตนะ
29 ตาก แมระมาด อบต.พระธาตุ นางธัญพิมล สายพิน
30 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม น.ส.วาสนา นราทอง
31 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงบัว นางลักษิณา ฉิมกุล
32 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง นางราตรี สุทธิพันธุ
33 นครปฐม พุทธมณฑล อบต.ศาลายา น.ส.ลัดดา เมฆขยาย
34 นครปฐม นครชัยศรี อบต.สัมปทวน นางวาสนา นราทอง
35 นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา น.ส.ชนิสรา รามัญอุดม
36 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางแกว น.ส.อัญชลิกานต ปนพุม
37 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นายอพิชน เฉลิมพันธุ
38 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.ตะขบ นายพงศภัค พูนผล
39 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.คลองไผ น.ส.จิรนันท ดวยโชติ
40 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงตะเคียน นายเจษฎา แพงอนันต
41 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก น.ส.แววตา บุญสูงเนิน
42 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หวยยาง น.ส.ทัศนีย จันทีนอก
43 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.หนองกรวด นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
44 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ขุย น.ส.นุชรี พูนโต
45 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย นายพรชัย ธงอาจ
46 นครราชสีมา จักราช อบต.หนองพลวง น.ส.ปาริตา บุญทด
47 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.นากลาง น.ส.กรรณิกา สายที
48 นครศรีธรรมราชรอนพิบูลย อบต.รอนพิบูลย นายสุริยัน ทองบุญ
49 นครศรีธรรมราชฉวาง อบต.ละอาย นายธีระพงศ พลวัฒน
50 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฟอ น.ส.อําพรรัตน อุดมสุข
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51 นนทบุรี บางใหย อบต.บางมวง น.ส.พิชญาณี นิยมพลอย
52 นนทบุรี บางใหญ อบต.บานใหม นางศิริพร ฆารพิบูลย
53 นาน เชียงกลาง อบต.พระพุทธบาท นางกมลพร ไตรจินดา
54 บุรีรัมย นางรอง ทม.นางรอง นายสุพจน คะเชนเนียม
55 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.ละหานทราย น.ส.รัตติกาล ทองเกลี้ยง
56 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน อบต.กูสวนแตง น.ส.ณัชชา ทูลไธสง
57 บุรีรัมย ก่ิงอ.แคนดง ทต.แคนดง นายจักรกฤษณ หลักหนองบัว
58 บุรีรัมย หวยราช อบต.เมืองโพธิ์ นางลลนา กายแกว
59 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ตะโกตาบิ นายคทาวุธ จุดโต
60 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน อบต.แดงใหญ นายณรงค สวัสดิผล
61 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหา น.ส.พิณญกานต อาวะระ*
62 ปทุมธานี เมือง อบต.หลักหก นางณัฐวรรณ อะโคตมี
63 ปทุมธานี ลาดกลุมแกว อบต.บอเงิน นายสุนัน บํารุง
64 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลาดสวาย นายอภิศักด์ิ สอดสองกฤษ
65 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี นายชาญณรงค สุขอ่ิม
66 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.รอนทอง นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง
67 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.ปากน้ําปราณ นายสมชาย นาบาล
68 พะเยา เมือง ทม.พะเยา น.ส.ขนิษฐา บัติปน
69 พะเยา กิ่งภูกามยาว ทต.ดงเจน นายวิน สุทธหลวง
70 พังงา เกาะยาว อบต.พรุใน นางศิริรัตน สุขไชย
71 พัทลุง เมือง อบต.ทาแค นายจํารัส ชูปาน
72 พัทลุง ปาบอน ทต.ปาบอน นายธราพงษ คงศรีทอง
73 พัทลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ นายอดุลย สัจจวิเศษ*
74 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา น.ส.แขไข มานวิศิษฎ
75 พิษณุโลก เนินมะปาง อบต.บานมุง นางเบญจา จงชาญสิทธิโท
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76 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.น้ําชุน นางอธิรัฐ อินดีคํา
77 แพร เมือง อบจ.แพร นายสุรพงษ มาตรมนตรี
78 มหาสารคาม โนนราษี อบต.โนนราษี น.ส.พิชามญช นนฤาชา
79 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองมวง นางอัมพร มหามาตย
80 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงยาง น.ส.ปาจรีย แสนจันทร
81 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูลาด น.ส.ยุพาลักษณ ทันการ
82 ยโสธร เมือง อบต.คอเหนือ น.ส.วารุณี ราชสมบัติ
83 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บึงแก น.ส.สุขมาล รุงเรือง
84 ยะลา เมือง ทน.ยะลา นายมาหามะซอรี มาโซ
85 ยะลา เบตง ทม.เบตง น.ส.สุนันต เสาโสภณ
86 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.สระนกแกว นายวิวัฒน ศรีธรรมา
87 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.บัวแดง น.ส.สายฝน ศรีวิชา
88 รอยเอ็ด เมือง อบต.เหนือเมือง นายทรงศักด์ิ ทะลุจิตร
89 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู น.ส.ศศิธร ประเสริฐรัตน
90 รอยเอ็ด เมืองสรวง อบต.กกกุง นายพสิษฐ เลหวิสุทธิ์
91 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.หนองหลวง น.ส.อัจฉรา สมภักดี
92 รอยเอ็ด เมือง อบต.แคนใหญ นายกิตติศักด์ิ แกวมะไฟ
93 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เหลา น.ส.สุกัญญา สุขชารี
94 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ นายจรัส ใจเมือง
95 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งใหญ น.ส.เนาวรัตน อุดมทรัพย
96 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองบัว น.ส.พลอยพรพรรณ เชิงสะอาด
97 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิ์ทอง น.ส.วาสนา บาคาล
98 รอยเอ็ด เมืองสรวง อบต.หนองหิน นางปยนันท ลือชาธนานนท
99 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ดูนอย นายสุปรีดา เสนามาตย
100 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.จตุรพักตรพิมาน นางภัชรี แกวไพรวัน
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101 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ลิ้นฟา นางคณึงนิตย ปกเขตานัง
102 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ดงแดง น.ส.ลัดดา ลาวรรณ
103 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.นิเวศน น.ส.สังวาล สุมมาตย
104 ราชบุรี เมือง อบจ.ราชบุรี นางไพจิตร สุขภูตานันท
105 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังซาย น.ส.อัจฉราภรณ หินเมืองเกา
106 ลําปาง แจหม อบต.วิเชตนคร นางปุญชรัสมิ์ ปภาอนันตวัฒน
107 ลําปาง แมทะ อบต.สันดอนแกว น.ส.วิภานันท คํากอน
108 เลย ภูหลวง อบต.เลยวังไวย นายพงษศักด์ิ ปาปะโป
109 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว นายฐิติพล ใจหมั่น
110 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ นางษรินะ พรประทุม
111 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน นางไพรินทร แกวกัญญา
112 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.คอเขียว น.ส.ศภานันท มีพรอม
113 สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองสนม น.ส.ธัญรัตน สุรินทะ
114 สกลนคร คําตากลา อบต.แพด น.ส.คําหลา เรืองชัย
115 สกลนคร ภูพาน อบต.หลุบเลา น.ส.สุวิมล สายสุรีย
116 สกลนคร พรรณานิคม อบต.ไร นางปลันชกร ชาปากดี
117 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นายจิระพงษ ทองไชย
118 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด น.ส.อุมา ทับเที่ยง
119 สงขลา หาดใหญ อบต.น้ํานอย นางจิตติมา จินนะวงศ
120 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง น.ส.นภาภัณฑ ทัศนียพงษ
121 สมุทรปราการ เมือง ทต.แพรกษา นางอาภรณ ฤทัยหรรษา
122 สมุทรสงคราม เมือง ทม.สมุทรสงคราม นายภูมิทักษ โสมาบุตร
123 สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง นายสมพร วงษแสง*
124 สระบุรี หนองแค ทต.คชสิทธิ์ นางนิภา ภาสบุตร
125 สระบุรี วังมวง ทต.วังมวง น.ส.ชนิดาภา กรุตไทย
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126 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานนา นางจันทรฉาย บุญเงิน
127 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นางอโณทัย แกวกิ่ง
128 สุโขทัย เมือง ทต.เมืองเกา น.ส.วรินธร มีแกวแกม
129 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.เนินมะปราง น.ส.ภัทรภร ไพชยนต
130 สุรินทร เมือง ทต.เมืองที น.ส.บุศรินทร ไหวดี
131 หนองบัวลําภู เมือง ทม.หนองบัวลําภู น.ส.ชื่นจิตรา ปานะถึก
132 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง น.ส.นิตยา เพียวิเศษ
133 หนองบัวลําภู เมือง ทต.นาคําไฮ นายประพันธ อระบุตร
134 อางทอง เมือง อบต.คลองวัว น.ส.กาญจนา ชูอินทร
135 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง น.ส.มนธิญา นิ่มกุล
136 อํานาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน นายสุรศักด์ิ ทองสุข
137 อุดรธานี บานดุง ทต.บานดุง น.ส.สุภาภรณ คําสุข
138 อุดรธานี เมือง อบต.นิคมสงเคราะห นายธาตรี ตะหวด
139 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน นางจุฑารัตน หรัญรัตน
140 อุดรธานี หนองหาน อบต.พังงู นางจริยา ผันผอน
141 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.น้ําพน วาที่ ร.ต.นิรุตต์ิ ผิวมะลิ
142 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน น.ส.ลักษมี ศรีโคตร
143 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ นางเยาวลักษณ ปญญาใส
144 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองหลวงแพง นายนิริส โพธิ์สวัสด์ิ
145 เลย ภูเรือ อบต.รองจิก นายณัฐพล สิงหพันธ
146 นครศรีธรรมราชชะอวด อบต.เคร็ง น.ส.ยุพรัตน บุญวงศ
147 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน นายสรรเพชญ อังคณานุวงศ
148 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.โคกสวาง นายธนารัตน พันระกา
149 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางแมนาง น.ส.ธัญญรัตน ศรีราชา
150 บุรีรัมย ชํานิ อบต.โคกสนวน น.ส.อาภาพร ศรีโกตะเพ็ชร
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151 สกลนคร คําตากลา อบต.คําตากลา นายสมเดช ทิพยวงศา
152 สกลนคร เมือง อบต.โคกกอง น.ส.กัลนิกา บุรีแสง
153 ตาก แมสอด ทต.แมปะ น.ส.อุไรวรรณ ภักดีนุกูลกิจจา
154 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.บานเขวา น.ส.พวงเพชร บุญเพ็ง
155 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย นายอนิรุตม กันหา
156 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.บานเพชรภูเขียว น.ส.กันยารัตน ชูสกุล
157 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทุงอรุณ นายรัตนโชติ วัฒนะ
158 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู นายสมหมาย ภักดี
159 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.นาสีนวล นายณรงคกร มะณีแสง
160 สุราษฎรธานี บานตาขุน ทต.บานเชี่ยวหลาน นายทรงยศ วันเพ็ญ
161 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.นาภู น.ส.ณัฐวดี ดีดวยชาติ
162 อุดรธานี กุมภวาป ทต.พันดอน น.ส.ศรีสุดา พิริยะอนันตกุล
163 สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน นายเชาวฤทธิ์ มีรน
164 สกลนคร ภูพาน อบต.กกปลาซิว นายบัณฑิต ไชยนิล
165 นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง นางปรีดา หอมนุน
166 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.โนนสงา นางกัลยาณี ชนะศรี
167 ยโสธร คองวัง อบต.น้ําออม น.ส.ชลิตาพร คําบุญ
168 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก นายศิวะกร แสงกระจาง


