ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๕๘

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณรัฎฐา ประภัสนัย ๒๓/๕๙ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒
คุณสมเกียรติ พิทักษ์ ๗๗ ม.๗ ต.สาเภาล่ม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓
คุณวิภา
รุจีกิจนรา ๕๒/๗ ม.๔ ต.หัวรอ
อ. พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๔
คุณรินนา
เจิมจุล ๑๕๘/๒ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๕
คุณเยาว์เรศ
สอนดี ๖๐/๓ ม.๕ ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๖
คุณรุจิรา
บุญมา ๓๕/๗ ม.๗ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๗
คุณสมชาย แจ้งจันทร์ ก๔๓ สถานีวิทยุส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วัดรัตนชัย FM๘๘.๒๕ ต.หอรัตนชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๘
คุณดุษณี
ผึ้งทอง ก๔๓ สถานีวิทยุส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วัดรัตนชัย FM๘๘.๒๕ ต.หอรัตนชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๙
คุณน้าผึ้ง
แพสุพัด ก๔๓ สถานีวิทยุส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วัดรัตนชัย FM๘๘.๒๕ ต.หอรัตนชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕๕๑๖๑๘๔๑
๐๘๑๑๗๑๑๕๖๘
๐๘๖๗๖๘๗๖๗๘
๐๓๕๗๖๑๒๐๗
๐๘๙๙๐๓๑๘๕๙
๐๘๗๙๓๗๐๓๗๙
๐๓๕๓๒๔๑๑๓
๐๓๕๓๒๔๑๑๓
๐๓๕๓๒๔๑๑๓

๑๕๙

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๐ คุณพรรณี ใหญ่สถิต ๕๖/๑ ม.๔ ต.หัวรอ อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐
๑๑ คุณน้าทิพย์ ปานศรีแข ๒๙/๑๒ ม.๔ ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๒ คุณวิศณุ
จันโท ๒๐ ม.๘ ต.สาเภาล่ม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๓ คุณศิริรัตน์
บุญมา ๖๙/๑๔๙ ม.๔ ต.วัดตูม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๔ คุณศิริวรรณ
ชูวงศ์ ๕๗ ม.๔ ต.พระนอน
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๑๕ คุณเพลินตา
คงรอด ๑๑/๙ ม.๒ ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๖ คุณสุรีย์
พวงทอง ๒๓/๔๐ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๗ คุณบุญมี
สอนดี ๔๒ ม.๕ ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๑๘ คุณโสตญ์ วงศ์สุภักดี ๔ ม.๘ ต.สาเภาล่ม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๙ คุณปินาคม
มีใจสืบ ๕๐/๑ ม.๘ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒๐ คุณสุภา
กล่อมช้าง ๒๐/๑๐ ม.๔ ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒๑ คุณปิยมาภรณ์ รักษา ๑๕/๕ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี
จิตร์
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒๓๕๔๔๑๕๓
๐๘๑๓๖๓๘๗๕๙
๐๘๑๓๖๕๕๒๔๗
๐๘๐๙๒๒๙๐๕๔
๐๘๙๙๐๕๗๒๙๙
๐๘๙๙๑๗๔๕๔๗
๐๘๐๖๖๒๙๗๑๔
๐๘๙๒๔๑๓๔๒๖
๐๓๕๗๐๑๖๗๙
๐๘๒๕๖๒๘๑๐๓
๐๘๗๕๒๘๗๙๐๗
๐๘๔๐๐๐๔๙๖๐

๑๖๐

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๒๒ คุณธวัชชัย
มื่นศิลป์ ๘๑ ม.๔ ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๒๓ คุณกาญจนา บัวบุศย์ ๔๔ ม.๕ ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๒๔ คุณเกษม
อุ่นสถาน ๖๙/๓ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๒๕ คุณทิพวรรณ ศรพรม ๑๘๐/๕ ม.๗ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๒๖ คุณชูศรี
งามศิลป์ ๒๔/๒๗ ม.๒ ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒๗ คุณวิวัฒน์ไชย พีรวัทธี ๑/๑ ม.๘ ต.สาเภาล่ม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒๘ คุณสนาน
เจิมจุล ๑๕๘/๒ ม.๖ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
๒๙ คุณประเจียด ขาเขียว ๒๔/๑๐ ม.๒ ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓๐ คุณกมลทิพย์ ตันละมัย ๘/๑ ม.๖ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓๑ คุณสุวณีย์
อยู่วุ้ย ๑๕/๕ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓๒ คุณธารารักษ์ แจ้งใจ ๓๕/๑๐ ม.๗ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓๓ คุณบุญเรือง รอดประยูร ๓๕/๑ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๓๓ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๓๔๓๙๗๔๐
๐๘๖๘๑๑๕๒๒๑
๐๘๒๓๖๐๕๓๑๙
๐๘๙๘๓๐๒๗๕๔
๐๘๘๒๔๒๘๐๔๐
๐๘๙๐๓๘๘๘๒๓
๐๘๖๗๖๑๗๒๙๒
๐๘๑๗๕๙๐๒๔๘
๐๙๐๑๐๕๖๘๓๓
๐๘๕๙๓๓๓๖๔๐
๐๘๓๖๐๙๙๙๓๙
๐๘๗๑๑๖๐๗๔๘

๑๖๑

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดนนทบุรี
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณณรงค์
ร้อยเที่ยง ๑๓๓/๑๘ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒
คุณสมศักดิ์ ทองพันธุ์พาน ๕๙/๒ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓
คุณสมหมาย
จีนแจ้ง ๓๕ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔
คุณบุญตา
ย่าเที่ยง ๒๗/๒ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕
คุณปราณี เคลื่อนคล้อย ๒๗ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๖
คุณไพโรจน์
แสงอุบล ๖๔ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๗
คุณทองพุ
บุตรพรม ๗๑/๕๐ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘
คุณอารีย์
คลองยุติ ๙๘/๒๑๙ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙
คุณสมบุญ
แสงเผือก ๕๒ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๐ คุณสมปอง
คงปรีชา ๙๑/๒๐ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ คุณจิตรา
น้าผึ้ง ๗๓ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๒ คุณอเนก
อยู่ศรี ๗ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๓ คุณเสงี่ยม
พรหมจรรย์ ๗๑/๔๗ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๔ คุณอาไพวรรณ จั่นเล็ท ๒๔ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔๖๙๖๒๔๔๓
๐๘๑๗๗๘๔๘๗๖
๐๘๙๔๙๒๗๘๕๘
๐๘๖๗๘๙๕๖๑๔
๐๘๑๔๒๒๔๔๗๑
๐๘๔๖๖๓๑๘๓๙
๐๘๙๕๐๑๖๔๗๙
๐๘๑๖๔๙๐๗๑๖
๐๘๕๓๙๘๗๓๙๔
๐๙๑๗๗๘๗๔๕๒
๐๘๙๐๒๙๕๙๐๐
๐๘๙๒๒๐๒๑๒๕
๐๒๙๒๑๘๕๒๐
๐๘๗๙๘๙๖๔๙๓

๑๖๒

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณพรพรรณ
แตงบัว ๖/๑ ม๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๖ คุณวนิดา
ร้อยเที่ยง ๑๓๓/๑๘ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๗ คุณแฉล้ม
พุกอ่อน ๒๘ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ คุณมาโนช
จั่นลง ๓๒ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๙ คุณชนินท์
พึ่งภู่ ๔๖ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๐ คุณนิรุตติ
จุลเสน ๘๔/๓๔ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๑ คุณกาญจนา เมฆขุนทด ๖๓/๒ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒ คุณสุมาลี
ทองอ่อน ๕ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๓ คุณบุญภา
กลั่นรอด ๒๘/๒ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๔ คุณสิทธิศักดิ์
เจริญสุข ๓๒/๑ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
สุวรรณ
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๕ คุณวิไลลักษณ์ คงจินดา ๑๒๓/๒๕๐ ม.๓ ต.บางรักน้อย
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๖ คุณภคินี
อ่าเมือง ๘๑/๓ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๗ คุณพรรณี
ทองใหม่ ๑๐๐/๑๙ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๘ คุณบุญสินธุ
มาลาแพง ๓๙/๑ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๙ คุณสมศรี
รองผึ้ง ๕๓ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ คุณชม
เรืองศักดิ์ ๙๘/๒๑๘ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๑ คุณประไพ
จั่นลา ๘๓ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕๑๓๓๑๓๕๙
๐๘๙๒๓๐๗๕๔๘
๐๘๙๒๓๐๗๕๔๘
๐๘๑๘๐๓๓๑๕๒
๐๘๑๕๑๒๗๐๙๓
๐๘๗๑๑๔๔๙๕๗
๐๘๔๖๓๙๘๕๐๐
๐๘๑๙๑๕๑๒๘๕
๐๘๔๐๑๑๘๓๒๔
๐๘๐๙๓๗๒๘๙๓
๐๘๗๕๓๖๖๕๒๑
๐๒๙๒๑๕๔๕๑
๐๘๒๓๒๙๗๔๐๑
๐๘๑๕๕๐๑๕๗๒
๐๘๖๐๑๗๗๓๔๖

๑๖๓

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณวัฒนพงศ์ คล้ายเมฆ ๕๒/๒ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๓ คุณสมชาย
ประทอง ๒๓ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๔ คุณเอกจรี ศรีธนารักษ์วงศ์ ๙๘/๒๒๐ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๕ คุณยุพา
ศุภฤกษ์กมล ๙๕/๕๙ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๖ คุณกาญจนา แสงเผือก ๕๒ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๗ คุณสงัด
อ่วมอิ่ม ๓๔ ม๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๘ คุณเชวงศรี
ทิพย์เนตร ๑๐๐/๑๔ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๙ คุณวารินทร์
ครุธน้อย ๖๐/๕ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๐ คุณอารีย์
มุ่งมาตร ๒๘/๖ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๑ คุณปรีชา เจริญสุขสุวรรณ ๓๒/๑ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๒ คุณรุ่งโรจน์ แก้วประดิษฐ์ ๗๔/๑๒ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๓ คุณอดุลย์
ศุภวันต์ ๙๙/๔๑ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๔ คุณสุชาดา
ห่วงแก้ว ๒๐/๒ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๕ คุณสุวพร
จาเหล่า ๖๕/๑ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๖ คุณวิเชียร
มั่งสาคร ๔๙/๑ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๗ คุณประสิทธิ์
หนูหน่าย ๓๕/๕ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔๘ คุณม๊ะ
กรานมูล ๑๐๐/๖ ม.๔ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๘๙๑๕๗๔๖๕
๐๘๑๕๘๙๓๐๕๕
๐๘๑๖๑๒๙๕๔๑
๐๘๓๔๔๑๔๗๐๔
๐๘๔๖๖๘๒๙๔๐
๐๘๑๙๕๘๘๕๑๕
๐๘๗๐๔๖๙๑๖๑
๐๘๔๑๒๑๕๘๑๑
๐๘๙๔๕๗๔๒๙๓
๐๘๑๙๐๙๕๕๙๘
๐๘๑๒๘๖๓๕๕๐
๐๘๖๐๔๓๐๕๙๘
๐๘๐๙๓๗๐๔๖๓
๐๘๗๙๐๗๘๔๑๖
๐๘๙๘๓๗๖๙๘๕
๐๘๖๐๖๐๓๐๕๙

๑๖๔

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๙ คุณสมร
แตงบัว ๖ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๐ คุณทิมาพร
นุ่มแย้ม ๘๐ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๑ คุณวิลัย
นุ้ยจุ้ย ๑๖ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๒ คุณอุดม
ขันติวงษ์ ๗ ม.๒ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๓ คุณบุญชู
คล้ายอยู่ ๓๑ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๔ คุณสุภาพร
ประทอง ๒๓ ม.๖ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๕ คุณพินิต
สีหนาท ๙๙/๑๗ ม.๓ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๖ คุณละม่อม
กุลอิ่ม ๓๔/๔ ม.๕ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๕๗ ร.ต.วันชัย
คล้ายอยู่ ๘๒ ม.๑ ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๕๗ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗๖๘๓๒๖๘๖
๐๘๗๘๒๗๔๖๔๗
๐๘๑๖๔๐๙๐๔๒
๐๘๑๔๔๑๖๐๗๖
๐๘๖๐๐๘๔๙๘๐
๐๘๔๑๐๒๒๔๕๓
๐๘๑๘๖๐๗๒๔๗
๐๘๕๒๕๕๓๕๘๒
๐๘๑๕๖๑๖๓๘๗

๑๖๕

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดชลบุรี
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
คุณภาสกร แจ่มจารัส
๒

คุณทองสุข

บุญเจียม

๓

คุณมัธนา

พรหมมา

๔

คุณสมมิตร์

ม่วงคาพร

๕

คุณวิชัย

เลิศงามดี

๖

คุณพนัส

ยนตรี

๗

คุณประทีป

เผยสง่า

๘

คุณสาเริง

แจ่มจารัส

๙

คุณวิกานต์ดา เจียมเจริญ

๑๐

คุณนงนุช

เนื่องจานงค์

๑๑

คุณจารัส

เสริมทรัพย์

๑๒

คุณประณีต เนื่องจานงค์

๑๓

คุณสุวิทย์

ธนะไพบูลย์

๑๔

คุณมยุรี

เจียมเจริญ

ที่อยู่
๑๓/๒ ม.๑๔ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๙๐ ม.๑๓ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๑๘/๒ ม.๔ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๘/๑ ม.๑๐ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๓๔/๑ ม.๑๐ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๘๗/๒๑ ม.๗ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑/๑ ม.๖ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๑๑/๑ ม.๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๑ ม.๑๒ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๕/๒ ม.๘ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๗๕/๑ ม.๓ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๗๗๑ ม.๗ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๐/๗ ม.๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๑/๗ ม.๑๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๗๔๙๙๔๘๒
๐๘๙๔๐๒๗๑๒๓
๐๘๘/
๑๙๘๐๖๔
๐๘๙๗๔๙๘๓๔๗
๐๘๑๙๘๒๐๒๒๓
๐๘๐๘๒๒๑๐๗๔
๐๘๑๕๗๘๓๗๑๓
๐๘๖๑๐๙๐๐๑๔
๐๘๕๒๗๗๑๓๘๓
๐๘๑๙๔๖๙๕๕๘
๐๘๑๗๐๓๗๑๔๘
๐๘๑๘๖๔๓๙๔๔
๐๘๙๘๓๒๑๖๖๑
๐๘๗๑๔๖๙๐๗๒

๑๖๖

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑๕ คุณพิน่า
ศรีพินิจ
๑๖

คุณปิยนุช

จานงค์ผล

๑๗

คุณจาเนียร

มิ่งมาวงษ์

๑๘

คุณนิตยา

สร่างทุกข์

๑๙

คุณดวงกมล แก้วมณีโชติ

๒๐

คุณทิพย์วรินทร์ สิงหเสนี

๒๑

คุณอุทิศ

จาเนียรทรัพย์

๒๒

คุณสุเทพ

เนื่องจานงค์

๒๓

คุณพะยอม

มิ่งมาวงษ์

๒๔

คุณวัลญา

สารภาพ

๒๕
๒๖

คุณพลอยนภัส กันตศิริ
พันธ์
คุณบังอร
ทวีธรากุล

๒๗

คุณวรรณา

๒๘

คุณประสพชัย อยู่ชนะชล

๒๙

คุณจารัส

ลืมภักดี

๓๐

คุณวรพงศ์
วัฒนา
คุณอรสา

พันธ์เดชา

๓๑

นาทิพย์

อรัญคีรี

ที่อยู่
๒๓/๒๒ ม.๘ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๖/๑ ม.๙ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๘ ม.๖ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๑/๑๘ ม.๓ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๒๗/๓ ม.๓ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๘/๔๒ ม.๑๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๒๓/๒ ม.๑๓ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๔๙/๕ ม.๑๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๒๗/๔๖ ม.๖ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๓/๖ ม.๑๔ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๑/๔ ม.๑๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๓๕ ม.๙ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๐/๑ ม.๗ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๕/๙ ม.๘ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๒๘ ม.๔ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๖ ม.๒ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๒๖/๑ ม.๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๔๕๒๒๒๓๓
๐๘๑๙๘๒๓๘๖๙
๐๘๑๗๙๔๖๗๕๘
๐๘๑๕๙๐๙๔๐๗
๐๘๑๒๙๑๐๒๐๑
๐๘๗๑๔๔๔๔๗๕
๐๘๕๕๕๓๗๓๑๕
๐๘๙๙๓๒๕๔๔๘
๐๘๕๗๙๗๒๑๑๕
๐๘๔๕๗๗๐๐๘๐
๐๘๘๒๒๖๓๐๕๙
๐๘๐๕๗๓๓๒๖๙
๐๘๙๑๗๓๕๖๑๙
๐๘๕๐๖๓๗๒๓๔
๐๘๓๙๘๐๘๒๐๘
๐๘๑๖๕๐๑๔๒๓

๑๖๗

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณแสงเดือน ศุภะโครต ๔/๔ ม.๔ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๓ คุณสุริยะ
ฉัตรเชียร ๑๙/๑ ม.๑๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๓๔ คุณดารณี
๓๑/๒ ม.๑๑ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๓๕ คุณประหยัด
วรวาส ๑๒ ม.๑๑ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๖ คุณวิชา
เทพสวัสดิ์ ๒๑ ม.๙ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๗ คุณสายชล
ไพศาลภูมิ ๒ ม.๑ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๘ คุณชิดชม
ไพศาลภูมิ ๒ ม.๑ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๓๙ คุณพรทิพย์
แซ่ซื้อ ๑๑ ม.๑๑ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๐ คุณยุทธนา
ตันสุริวงศ์ ๒๓/๑ ม.๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๔๑ คุณสมจิต
วรรณศิลป์ ๔๒/๑ ม.๖ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๔๒ คุณสมชาย ชุติมาวงศ์สกุล ๓๙ ม.๑๐ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๓ คุณนิลวดี
อาจราญ ๔๘ ม.๔ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๔ คุณสมหมาย
เริงเจริญ ๓๖/๑ ม.๑๐ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๔๕ คุณไพวัลย์
ดอนพนัส ๕๓/๒ ม.๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๔๖ คุณบุญสม
จิตจานง ๑๒ ม,๔ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
๒๐๐๐๐
๔๗ คุณเจริญวิเศษฐ์ สังข์
๕๕ ม.๒ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
สุวรรณ
๒๐๐๐๐
๔๘ คุณอุทร
เทศสวัสดิ์ ๕/๓ ม.๑๔ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗๕๘๐๕๓๕๓
๐๘๑๗๒๓๑๔๒๐
๐๘๑๙๘๒๙๘๒๙
๐๘๑๔๒๙๐๐๓๕
๐๘๙๘๑๘๑๘๗๕
๐๘๗๑๒๙๑๒๒๙
๐๘๖๑๕๑๘๗๕๑
๐๘๖๐๖๐๙๒๓๙
๐๘๒๗๑๗๗๓๘๒
๐๘๙๒๕๓๖๐๐๘
๐๘๙๗๕๑๙๙๔๕
๐๘๑๖๘๓๓๓๖๔
๐๘๒๒๐๔๗๓๘๓
๐๘๗๕๘๖๕๙๑๘
๐๘๙๒๕๓๕๒๓๑

๑๖๘

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๙ คุณพนม
แจ่มจารัส ๑๓/๑ ม.๑๔ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๐ คุณวัชรพงษ์
อยู่ยืนยง ๒๐/๑ ม.๑๓ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๑ คุณนิภาพร
จิตย์อารี ๑ ม.๙ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๒ คุณวิทวา
จิตร์เดช ๘/๑ ม.๑๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๓ คุณสมพร วิริยะโรจน์ทวี ๔๕/๕ ม.๗ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๔ คุณสุเทพ
เจริญผล ๑๑/๒๒ ม.๒ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๕ คุณอนันต์
โตฮวดใช้ ๔/๑ ม.๑๐ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๖ คุณพีระวัส ลอออุดมพงศ์ ๑๕/๑ ม.๘ ต.หนองรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
๕๗ คุณเมธาธนันต์ พิสิฐพิชยา ๑๑๒ ม.๗ ต.หนองรี อ.เมือง
กุล
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๕๗ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕๕๐๑๓๓๐๔
๐๘๖๘๔๖๗๖๗๓
๐๘๙๕๔๒๕๕๕๓
๐๘๖๑๕๖๓๗๑๕
๐๘๖๑๔๖๗๙๔๖
๐๘๑๖๕๔๘๑๘๖
๐๘๑๙๘๒๑๘๖๙
๐๘๖๑๔๐๔๐๒๑
๐๘๖๘๐๗๒๓๘๔

๑๖๙

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณคมสัน
ประทุมสุข ๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๒
คุณกนกพร
ขันธวิธิ ๑๒/๑ ต.ช้างม่อน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๓
คุณบุญยวง
โยธามาศ ๒๓ ต.ช้างม่อน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๔
คุณเสรี
สุขสาราญ ๓๗๓/๑๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๕
คุณสมชาย
สุภารัตน์ ๗ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๖
คุณอัมพร
ตาเจริญ ๓ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๗
คุณสิริยาภรณ์ ดีศักดิ์ ๓ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๘
คุณจักราวุธ โจมจตุรงค์ ๔๖๙/๑๐ บ้านเอื้ออาทร ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
๙
คุณสมยศ
หน่อพุฒ ๘๑ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๑๐ คุณสมัย
เจริญสุข ๑๕ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๑๑ คุณอุมาพร
ทองเพ็ญ ๕/๔ ต.พระสิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๑๒ คุณภัทร
ต๊ะชมพู ๒๓๙ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๑๓ คุณดารารัตน์ บุญรักษา ๕๐๗/๑๘ เอื้ออาทรตึก๒๒ ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
๑๔ คุณอนุพงศ์
อุปชัย ๘๐ ม.๔ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๕๓๒๕๙๑๗๗
๐๕๓๒๓๒๓๒๗
๐๘๖๑๙๑๗๗๔๑
๐๘๙๙๙๘๗๙๔๒
๐๘๔๗๓๙๘๒๙๘
๐๘๒๖๒๐๖๘๗๐
๐๘๓๒๐๕๘๗๘๔
๐๘๖๑๑๔๖๐๘๑
๐๘๖๑๑๖๙๙๔๐
ๆ๘๑๙๙๒๕๐๕๙
๐๘๗๕๗๖๐๐๙๒
๐๘๔๘๔๑๔๘๘๑
๐๘๕๗๑๐๗๓๔๔

๑๗๐

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณเจริญ
ใจภาศ ๕๔๓/๓๗๐ ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๑๖ คุณปิ่นเพ็ชร
คาโชติ ๒๕ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๑๗ คุณจรรยา
มีโพธิ์ ๗๓ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๑๘ คุณวสันต์
สุทธิกุล ๒๒๖/๒ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
๑๙ คุณพรรณี
โพทะยะ ๔๘ ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒๐ คุณสีรารมณ์ ขุนทุปราบ ๑๗ ถ.ราชดาเนิน ซ.๑ ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒๑ คุณพรพรรณ
เทพยศ ๖๔ ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
๒๒ คุณจันทร์สมุทร ประลุ้น ๑๐๑ ถ.วังสิงห์คา ต.ช้างม่อน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
๒๓ คุณสุรพล
วิริยะพันธ์ ๒๔ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๒๐๐
๒๔ คุณนนทพร พรหมสิทธิ์ ๗ พรวิบูลย์เพลส ซ.นิมานเหมิทร์๑๓
ถ.หิมมานเหมิทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒๕ คุณสายฝน สิทธิปราณี ๔๒ ถ.ราชภาคนัย ต.พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๒๐๕๐๐
๒๖ คุณจันทร์เม็ด สุวรรณราช ๔ ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒๗ คุณทศพร
อนุกุล ๑๐ ถ.พระปกเกล้า ต.พระสองห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒๘ คุณพร้มเพรา
มิ่งบุรี ๒ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๑๐๐
๒๙ คุณเอมพร สมสุขสวัสดิ์กุล ๑๒/๑ ต.ช้างม่อน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๓๐ คุณอัจฉราพร ชนะเลิศ ๖๓ ซ.๑ ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๓๑ คุณประภาส ณ เชียงใหม่ ๗๐/๓๕ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๒๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๙๕๑๕๒๘๙
๐๘๖๙๑๐๕๔๑๑
๐๕๓๒๖๐๔๕๓
๐๕๓๒๘๔๖๘๘
๐๘๑๕๖๘๑๒๘๖
๐๘๔๙๔๘๗๑๔๘
๐๘๔๙๔๘๗๑๔๘
๐๘๖๖๗๓๖๘๐๘
๐๘๑๕๖๘๘๘๕๔
๐๕๓๒๐๘๔๑๙
๐๘๙๗๕๘๔๑๕๗
๐๕๓๒๐๘๕๖๓
๐๘๙๒๖๔๙๖๕๓
๐๘๐๔๙๘๓๑๑๙
๐๘๖๑๙๑๗๗๓๘
๐๘๙๐๕๘๙๐๐๐

๑๗๑

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณสุพรรณิการ์
แซ่ลิ้ม ๑๓ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐
๓๓ คุณประทีป
บุญหมั้น ๗๔/๕ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๓๓ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖๖๗๑๔๙๖๘
๐๘๑๓๖๖๘๑๖๒

๑๗๒

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดพิษณุโลก
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
คุณสุนิษา

กาไร

๒

ร.ต.ธวัช

เจริญสุข

๓
๔

คุณประพันธ์พงษ์ พงษ์
ประพันธ์
คุณนพวรรณ รัตนทิพย์

๕

ร.อ.ประยูร

๖

คุณพัฒนพงศ์ โตอุ่นเพชร

๗

คุณปิ่น

๘

คุณกิมล้วน

๙

คุณมนัส

๑๐
๑๑

คุณกันยารัตน์ ทันนิเทศสัจ
วัต
คุณผดุง
เดือนแจ่ม

๑๒

คุณฮงดา

๑๓

คุณวัชรากร

ทะนันไชย

๑๔

ร.ต.เฉลิมพล

รุ่งชัช

เทือกทา

แก้วทองกลาง
พุ่มจีน
เรืองเดช

ภู่เพียร

ที่อยู่
๒๘๔/๘ ต.ในเมือง ถ.พิชัยสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๐/๓๑๓ ต.ในเมือง ถ.พระลือ ซ.๑
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๐/๕๐ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๗๖/๔๒ ต.ในเมือง ถ.วิสุทธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๕๒ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๖๙/๒ ต.ในเมือง ถ.พระองค์ขาว
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๓๗/๓ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๒๔/๖ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๙๗/๑๒๒ ต.ในเมือง ถ.พิชัยสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๑๕/๘ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๑๕/๘ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๓๗/๖ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๗/๓๐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๙๖/๑๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗๓๑๗๓๓๑๕
๐๘๙๘๕๙๕๔๗๑
๐๘๐๕๐๖๘๓๙๗
๐๘๕๖๐๕๔๐๘๗
๐๕๕-๒๔๓๙๐๖
๐๘๑๙๖๒๓๔๓๕
๐๘๔๕๗๘๔๗๕๓
๐๘๐๖๘๑๒๙๕๖
๐๘๕๐๕๑๘๖๘๕
๐๘๖๙๓๗๙๒๗๘
๐๘๓๔๑๑๓๑๕๖
๐๘๖๙๓๓๗๑๔๔
๐๕๕-๒๔๗๗๘๒
๐๕๕-๒๔๙๒๐๑

๑๗๓

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณณัฐดนัย
สามภักดี ๒๙/๑๐๕ ต.ในเมือง ถ.พระร่วง ซ.๕
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๖ คุณวิภา เทพาวัชรนนท์ ๕๑๓/๑ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท
๒ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๗ คุณศิริพร
ละอองศรี ๓๑๘/๙ ต.ในเมือง ถ.ศรีธรรมไตร๙
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๘ คุณบุญเลี้ยง
รัดกุม ๑๑๐/๒๓ ต.ในเมือง ถ.พระองค์ดา
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๑๙ คุณอัญชลี จีระประภูศักดิ์ ๑๒๕/๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๐ คุณไฉไล
จิตราทร ๗๔๖/๒๕ ต.ในเมือง ถ.บึงพระจันทร์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๑ คุณวิเชียร แก้วบ้านดอน ๑๑๓๓ ต.ในเมือง ถ.พุทธบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๒ คุณบุญเลิศ
สมจิตร ๓๕ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๓ คุณสุนันทา
สิริรัตน์ ๘๒๙ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท๒
ซ.๔ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๔ คุณฉลวย
แสงตาล ๙๒/๓ ต.ในเมือง ถ.พระร่วง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๕ คุณชมนาด ปภาวินถิรกุล ๑๔๙/๑ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๖ คุณภิรมย์
จันทร์สว่าง ๑๙๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐
๒๗ คุณเบญจวรรณ มีชัยโย ๐๙/๑๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๘ คุณศิริอร บุญญานุภาพ ๑๑๗/๒ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท
พงศ์
ซ.๑๗ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒๙ คุณอาพร
พลายมณี ๙๙๕/๗ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๐ พ.ต.ท.ดารงค์
ขาโต ๑๕๐ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๑ คุณกลม
อยู่บ้านคลอง ๑๕๐ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๓๗๙๘๖๐๒
๐๘๖๙๓๕๐๕๕๘
๐๘๕๐๕๑๐๔๓๖
๐๘๔๑๑๖๓๙๓๖
๐๘๑๖๘๐๒๕๒๘
๐๘๑๐๔๖๑๐๑๖
๐๘๗๘๓๗๖๘๘๙
๐๙๐๖๘๐๗๕๑๒
๐๘๘๑๖๑๑๐๓๑
๐๘๙๗๗๐๒๔๔๒
๐๘๒๓๙๕๗๖๓๘
๐๕๕-๒๑๘๐๙๑
๐๘๔๖๑๘๑๒๓๖
๐๘๙๗๐๖๙๒๓๗
๐๘๔๖๑๘๗๐๙๙
๐๕๕-๒๑๕๒๖๖

๑๗๔

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ ร.ท.ประยูร
เทือกทา ๑๕๒ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๓ คุณสมบัติ
กลิ่นฟัก ๘๔/๖๗ ต.ในเมือง ถ.พระร่วง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๔ คุณจารัส
สุขขุม ๓๕ ต.ในเมือง ถ.วังจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๕ คุณนกเทศ
ผาทา ๓๖๐ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท๒
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๖ คุณธวาย
จันทรเดช ๒๙/๑๔ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา๑๙
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๗ คุณปุ๊
แซ่ด่าน ๓๖/๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐
๓๘ คุณเหล็ง ยาวะธรรมโม ๒๐/๑๙ ต.ในเมือง ถ.พระองค์ขาว
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓๙ คุณมณู
คาสิงห์ ๒๙๓/๒ ต.ในเมือง .พิชัยสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๐ คุณนภัสวรรณ
กิ่งแก้ว ๑๙/๒๐๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๑ คุณสุมาลี
สนั่นนาม ๑๐๔/๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๒ คุณประพันธ์
ระลึกมูล ๔๔๔ ต.ในเมือง ถ.มหาจักรพรรดิ ซ.๑
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๓ คุณรัชนี
สาธุการ ๘๘๘/๒๗ ต.ในเมือง ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๔ คุณละม้าย
ดีแจ้ง ๔๒๙ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐
๔๕ คุณสุมาลี วัชรสุนทรกิจ ๓๐๖/๔๗ ต.ในเมือง ถ.พุทธบูชา
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๖ คุณสายฝน ด่านพงษ์สกุล ๗๐๕/๕ ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนาท
๒ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๗ คุณอัสมาภรณ์
ขุนโต ๓๖๒/๓ ต.ในเมือง ถ.พิชัยสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๔๘ คุณเพชรรัตน์ รัตนมงคล ๒๕ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐๐๓๐๕๕๖๐
๐๘๙๔๖๑๙๗๕๒
๐๘๕๘๗๕๐๕๖๔
๐๘๗๑๘๘๑๗๗๒
๐๘๗๒๐๕๖๙๒๗
๐๘๖๑๑๙๒๗๘๙
๐๘๓๗๖๐๒๒๗๙
๐๘๔๖๒๐๐๐๙๓
๐๘๔๐๔๙๙๑๖๑
๐๘๑๙๕๓๙๑๔๑
๐๘๖๙๐๓๒๘๖๙
๐๕๕-๓๗๗๙๒๙
๐๘๑๒๘๐๙๐๗๗
๐๘๐๓๔๗๑๕๒๕
๐๘๔๕๙๖๒๗๗๗
๐๘๓๙๕๘๗๓๖๑

๑๗๕

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๙ ร.ต.สุขุม
รัตนมงคล ๒๕ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๐ คุณประโลม
พรมชู ๔๗/๓ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๑ คุณจรินทร์
เขียวปั้น ๒๓/๗ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๒ ร.ต.ต.เริ่ม
ขุนมธุรส ๓๐/๒ ต.ในเมือง ถ.สีหราชเดโชชัย
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๓ คุณสมัยพร
ศรีสวัสดิ์ ๒๗๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐
๕๔ คุณวรรัตน์
อยู่ทัพย์ ๒๓/๗ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๕ คุณวาณิช พฤทธิพงศ์กุล ๑๗/๔ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๖ คุณเนาวรัตน์
มงคล ๑๐๔/๒ ต.ในเมือง ถ.พระยาเสือ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๗ คุณสมจิต
ไวยโมกธ์ ๘๘/๓ ต.ในเมือง ถ.ประชาอุทิศ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๘ คุณจุฑาทิพย์ คัมภีรพงษ์ ๔๔๗ ต.ในเมือง ถ.มหาจักรพรณ์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๕๙ พ.ท.วันชัย
เขื่อนแก้ว ๒๙/๑๑๒ ต.ในเมือง ถ.พระร่วง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๐ คุณถาวร
อุทัยรัตน์ ๑๙๑/๑๐ ต.บึงพระ
ถ.พิษณุโลกบึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๑ คุณบุญเริ่ม อรุณอุ่นเกตุ ๕๘๒ ต.ในเมือง ถ.วิสุทธิกษัตริย์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๒ พ.ท.ถนอม
นิ่มฟัก ๕๗๕/๓ ต.ในเมือง ถ.สนามบิน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๓ คุณวิเชียร
ช้างเปรม ๑๐๒๘ ต.ในเมือง ถ.บรมไตร๒
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๔ คุณลาดวน
๗๘/๑๔๗ ต.ในเมือง ถ.ศรีธรรมไตร
ปิฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๕ คุณเชาวรัตน์ คล้ายสอน ๗๖๕/๓๘ ต.ในเมือง ถ.บรมไตร๒
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๖๗๕๖๘๗๙
๐๕๕-๒๔๗๒๐๑
๐๘๑๒๘๓๓๓๗๖
๐๘๑๒๘๑๖๒๒๔
๐๘๙๖๑๕๗๐๑๓
๐๘๑๒๘๓๓๓๗๖
๐๘๔๗๓๙๘๒๒๒
๐๘๙๗๐๕๖๑๕๖
๐๘๖๒๑๐๓๗๗๕
๐๘๔๕๙๘๘๑๔๕๑
๐๕๕-๒๔๔๒๐๑
๐๘๑๘๘๖๕๑๓๐
๐๘๑๖๐๕๙๐๓๔
๐๘๗๓๐๗๒๖๓๗
๐๕๕-๒๔๖๕๔๒
๐๘๖๗๓๔๐๘๘๐

๑๗๖

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๖๖ คุณพองรัตน์
โพธิ์พุ่ม ๑๔/๑๑ ต.ในเมือง ถ.พระองค์ขาว
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๗ คุณชุน
สีทวน ๖๗๕ ต.ในเมือง ถ.บรมไตร๒๐
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๘ คุณสุนันท์
วิชตนาค ๑๖๙/๑๖ ต.ในเมือง ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๖๙ คุณจิราภรณ์ ภุมรินทร์ ๕๒/๑๖๐ ต.อรัญญิก ถ.พระองค์ขาว
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๐ คุณบุญยืน
ดีแจ้ง ๔๒๙ ต.ในเมือง ถ.มหาจักรพรรดิ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๑ คุณสุกรี
จามพัฒน์ ๒๓/๑๓ ต.ในเมือง ถ.จ่านกร้อง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๒ คุณจินตนา
สามภักดี ๒๙/๑๐๕ ต.ในเมือง ถ.พระร่วง ซ.๕
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๓ คุณไล้
จูจันทร์ ๓๙๖/๑๐ ต.ในเมือง ถ.บึงพระ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๔ คุณเวียงชัย จันทร์แจ่มแจ้ง ๘๐/๑๐๔ ต.ในเมือง ถ.ประชาอุทิศ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๕ คุณบัวอุสา
ม่วงอ่อง ๑๔/๘ ต.ในเมือง ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๖ ร.ท.ฉลอง
พูลคล้าย ๒๕/๑ ต.ในเมือง ถ.ปรามไตรจักร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๗ คุณนิตย์
แช่มชื่น ๒๓๒ ต.ในเมือง ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๘ คุณสุนิสา อยู่บ้านกลอง ๓๐/๒ ต.ในเมือง ถ.พระลือ ซ.๑
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๗๙ จ.ส.อ.หญิงสมคิด วิมุกตา ๒๗๙/๑๒๒ ต.ในเมือง ถ.พิชัยสงคราม
คม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๘๐ ร.ต.ต.วัฒนสิน จันทร์มา ๔๕๔ ต.ในเมือง ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง
ทอง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๘๑ คุณภัณฑิลา
ศรีวิทยา ๑๙/๒๒ ต.ในเมือง ถ.จ่านกร้อง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๘๒ คุณอาทิตยา เกลี่ยวพันธุ์ ๓๐๖/๒๒ ต.ในเมือง ถ.พุทธบูชา
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๐๔๓๐๑๗๑
๐๘๑๒๙๑๔๔๔๐
๐๘๔๑๑๖๓๙๓๖
๐๘๖๒๑๒๙๙๕๒
๐๘๙๘๓๙๑๕๓๕
๐๘๙๒๗๑๙๘๒๑
๐๘๑๗๒๗๖๓๘๒
๐๘๓๖๓๘๓๗๒๒
๐๕๕-๒๔๖๒๘๖
๐๘๔๒๓๔๔๒๖๑
๐๘๕๕๔๑๖๓๙๑
๐๘๖๙๒๗๒๒๔๓
๐๘๖๙๒๗๑๑๔๓
๐๘๖๙๓๕๘๔๑๙
๐๘๖๙๓๓๙๑๐๑

๑๗๗

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๘๓ ร.ต.กาภพ สังข์สุวรรณ ๕๙/๒๒ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๘๓ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕๐๕๑๘๖๘๕

๑๗๘

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดตาก
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
คุณวิภาดา
ชมเปิ้น
๒

คุณเพ็ญศรี สุวรรณวิสูตร์

๓

คุณสมบรูณ์

นายอง

๔

คุณทองสุข

บุญเมือง

๕

คุณสุนีย์

เกิดมูล

๖

คุณแหลม

ปิ่นทอง

๗

อภิปัญญา

๘

คุณอภิเชษฐ์
สกุล
คุณจีรศักดิ์

๙

คุณสุทัศน์

ยะคานะ

๑๐

คุณคาปัน

สีกับ

๑๑

คุณสดชื่น

สายแสง

๑๒

คุณทองศิริ

เรือนอ้าย

๑๓

คุณเสาวคนธ์

๑๔

คุณนภสรณ์ ชอบประดิษฐ์

อินทฉิม

ศรีพุ่ม

ที่อยู่
๓/๒๐ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๙ ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๒๐ ต.แม่สอด ถ.อินทร์ธนคีรี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๙/๒ ถ.บ้านทุ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๔๖ ต.แม่สอด ถ.แม่สอด-แม่ตาว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๐๒/๑ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๗/๑ ต.แม่สอด ถ.ราษฎร์อุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๘๙/๒๖ ต.แม่สอด ถ.สองแคว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๑๗/๑๗ ต.แม่สอด ถ.สวรรค์วิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๘๙ ต.แม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๓/๓ ต.แม่สอด ถ.บ้านใหม่
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒/๑๐ ต.แม่สอด ถ.สายเอเชีย
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๘/๒๑ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑/๖ ต.แม่สอด ถ.ประสานวิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒๑๗๒๙๕๕๘
๐๘๖๙๓๕๕๙๙๘
๐๘๓๙๖๑๘๙๘๐
๐๘๙๒๖๗๕๔๕๒
๐๘๒๘๗๙๕๐๕๖
๐๘๙๒๗๐๓๐๙๔
๐๘๐๓๓๘๔๐๘๙
๐๘๙๙๕๙๙๘๑๕
๐๘๖๐๗๖๓๙๕๑
๐๘๗๓๑๘๖๓๓๔
๐๘๙๒๖๗๙๔๓๗
๐๘๓๓๒๐๑๑๔๓
๐๘๔๘๑๓๗๗๔๐
๐๘๑๙๖๒๕๑๕๘

๑๗๙

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณสมสุข
อินสิราบ ๙๓/๒ ต.แม่สอด ถ.สวรรค์วถิ ี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๖ คุณกมลวรรณ
ตันตา ๗/๑ ต.แม่สอด ถ.สมัครสรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๗ คุณไตรศักดิ์ บุณยเศรณี ๑๐๖ ต.แม่สอด ถ.สมัครสรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๘ คุณรุ่งฤดี
ชื่นสิน ๒๙/๔ ต.แม่สอด ถ.ดอนไชย
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๑๙ คุณรายณ์
เสนีวงศ์ ณ ๔๑๙ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด
อยุธยา
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๐ คุณดาวเรือง
ใจม่าน ๒๖/๒ ต.แม่สอด ถ.บ้านทุ่ง อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๑ คุณจันทร์แก้ว
ตาแจ้ง ๔๗ ต.แม่สอด ถ.บ้านทุ่ง อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๒ คุณนัฐวุฒิ
นะวีน ๔๙ ต.แม่สอด ถ.สองแคว๑ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๓ คุณลักขณาวรรณ กัณฑ ๖๔๒ ต.แม่บะ ซ.โพธิ์ทอง๒ อ.แม่สอด
วงศ์
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๔ คุณวรรณา สารสุวรรณ ๑๔ ซร่วมใจ ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๕ คุณฉลวย
บัวเกตุ ๑๘ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๖ คุณวิชัย
หมูดเด็น ๔๖/๓ ต.แม่สอด ถ.แม่สอด-แม่ตาว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๗ คุณนิยม
หมี้แสน ๑๖/๑ ต.แม่สอด ถ.ราษฎ์อุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๘ คุณคู่ภร
ปัญญา ๑๐/๔ ต.แม่สอด ถ.ราษฎรบูรณะ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๒๙ คุณบัวเลียง
ชมมณี ๑๓/๒ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๓๐ คุณคมขา
หมี้แสน ๕๙/๓ ถ.ราษฎ์อุทิศ อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๓๑ คุณจันตี๊บ
คาจงใส ๘/๑ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๔๖๑๖๒๓๗
๐๘๙๒๖๗๘๒๕๔
๐๘๖๑๙๙๓๙๙๑
๐๘๒๑๗๕๘๙๗๒
๐๘๗๐๓๐๐๒๘๓
๐๘๗๑๙๕๓๒๐๕
๐๘๑๐๓๖๖๗๕๙
๐๘๑๒๘๐๗๙๔๓
๐๘๑๐๔๖๗๙๓๖
๐๘๑๐๔๐๑๓๙๓
๐๘๐๑๑๗๔๒๖๑
๐๘๕๖๐๓๒๘๖๘
๐๘๗๒๐๙๙๐๖๓
๐๘๔๓๗๙๑๙๔๑
๐๘๕๔๐๑๐๕๓๕
๐๘๐๐๓๐๔๑๘๔

๑๘๐

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณนิศากร
ธรรมนาม ๓ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๓ คุณวศิน
อินทร์คา ๒๒๐/๒๐ ต.ทารายลอด ถ.อินทรคีรี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๔ คุณธรช้อย
พรมขันจา ๖/๒ ถ.ชิตวนา อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๓๕ คุณระยอง
ศรีพุ่ม ๖๘/๒๑ ต.แม่สอด ถ.บ้านทุ่ง
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๖ คุณวินิต
อิ่มเอิบ ๑๖๔/๑๗ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๗ คุณลิขิต
มั่นเมือง ๑๗๐ ต.แม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๘ คุณสดชื่น ทับเกาะกริก ๓๑/๒๔ ต.แม่สอด ถ.สายเอเชีย
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๓๙ คุณมนตรี
แสนสีขวา ๓๓ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๐ คุณชยานันต์
ปันนาง ๑๗/๑ ต.แม่สอด ถ.ประสาทวิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๑ คุณเครือวัลย์ เขียวนันใจ ๒๒/๕ ต.แม่สอด ถ.สมัครสรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๒ คุณวิชัย
ใจเหล็ก ๑/๑ ซ.วัดป่าว ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๓ คุณบุญชู
เฉลิมไพร ๓/๓ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๔ คุณจันหอม
ปันนาง ๑๗/๑ ต.แม่สอด ตรอกสันคือ ซ.หลัง
วัดดอนไชย อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๔๕ คุณสิริกัญญา นาคเจือทอง ๑๙/๑๕ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๔๖ คุณเทพี
จรรยา ๙๗ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๔๗ คุณสมจิต
ศรีกัน ๑๘๙ ต.แม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๔๘ คุณบุญฤทธิ์
คาปิวทา ๘๙/๒๖ ต.แม่สอด ถ.สองแคว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐๐๓๐๔๗๘๔
๐๘๗๘๔๓๙๐๕๘
๐๘๗๒๐๕๐๗๘๙
๐๘๙๗๐๕๑๐๕๕
๐๘๙๕๖๔๒๗๕๐
๐๘๐๖๘๘๑๓๙๘
๐๘๗๑๙๙๕๙๒๐
๐๘๑๙๗๒๗๖๓๒
๐๘๗๙๖๑๗๐๑๗
๐๘๙๐๖๗๑๑๐๘
๐๘๙๙๕๘๖๙๓๓
๐๘๒๗๖๙๗๐๘๒
๐๘๓๙๖๑๕๙๗๐
๐๕๕๕๔๒๕๕๓
๐๘๑๗๔๐๒๕๒๘

๑๘๑

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๙ คุณพูลสุข
เขียวพันใจ ๑๓๙ ต.แม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๐ คุณวิชิต
วรพนพิพัฒน์ ๑๐๔/๒ ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๕๑ คุณทิพวรรณ
ปวงนคร ๓๑/๓ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๒ คุณอารีย์
คายาน ๑๐๒ ต.แท่สอด ถ.สมัครมรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๓ คุณแก้วลูน
เขียวอ้อน ๖๘/๘ ต.แม่สอด ถ.บ้านทุ่ง อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๔ คุณเรือนแก้ว
วรวันดี ๗/๑ ต.แม่สอด ถ.ราษฎรอุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๕ คุณมาลัย
เอื้องอ้าย ๑๓ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๖ คุณบุญนัง
ใจครัว ๑๗ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๗ คุณชุบ
ฉิมชัยชนะ ๖๘/๑๐ ต.แม่สอด ถ.บ้านทุ่ง
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๘ คุณกิมฮวย ปิ่นประยงค์ ๖/๑๐ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๕๙ คุณพลาวุธ
ทองศีรี ๑/๑๗ ต.แม่สอด ถ.ราษฎร์บูรณะ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๐ คุณอมรรัตน์
พาตา ๒ ต.แม่สอด ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๑ คุณดวงแก้ว พรมนันตา ๑๑๕/๓๘ ต.แม่สอด ถ.สวรรค์วิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๒ คุณจตุรงค์
กัณฑวงศ์ ๒ ต.แม่สอด ถ.ราษฎรบูรณะ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๓ คุณชญานิษฐ์
ใจน้อย ๖๙ ต.แม่สอด ถ.สองแคว๑ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๔ คุณปรารถนา เรือนเงิน ๙๑ ต.แม่สอด ถ.สมัครสรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๕ คุณชัยพร
อวดคม ๔๑/๒๙ ต.แม่สอด ถ.ราษฎรอุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗๘๔๐๗๐๑๖
๐๘๖๒๑๒๔๓๐๑
๐๘๗๘๔๕๘๘๖๔
๐๘๑๐๔๔๗๖๑๑
๐๘๗๒๐๘๒๓๔๗
๐๕๕๕๓๕๗๓๕
๐๘๙๒๗๑๓๒๖๒
๐๘๗๗๓๑๔๐๘๘
๐๕๕๕๓๓๙๗๐
๐๘๗๒๐๑๕๗๘๙
๐๘๑๐๔๒๘๑๒๓
๐๘๖๒๐๓๑๘๒๓
๐๘๗๓๔๑๓๗๖๒
๐๘๘๔๒๒๙๙๙๔
๐๘๕๗๓๗๐๙๕๙
๐๘๑๘๘๓๕๙๖๑
๐๘๘๕๔๕๗๗๔๑

๑๘๒

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๖๖ คุณณรงค์
อุตตะมะ ๖/๔ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๗ คุณสาราญ
นามราช ๗๔/๒ ต.แม่สอด ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๘ คุณวิภารัตน์
แสนทิศ ๑๑๗/๓๐ ต.แม่สอด ถ.สวรรค์วิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๖๙ คุณพิพัฒน์
หมื่นพินิจ ๑๘๕ ต.แม่สอด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๐ คุณกชกร
จามกลาง ๘/๑ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๑ คุณยุพา
มีกอง ๖๑/๒ ม.๑๘ ต.แม่สอด ถ.ราษฎร์อุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๒ คุณจีรศักดิ์
ใจครัว ๑๗ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๓ คุณสาราญ
วงษ์ภูมิ ๑/๘ ต.แม่สอด ถ.แม่สอด-แม่ตาว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๔ คุณเกียม
จองโน ๑๔ ซ.ร่วมใจ ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๕ คุณสาธินี
จันตา ๑๐/๑๘ ต.แม่สอด ถ.สมัครสรรพการ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๖ คุณจงกลนี
หมูดเด็น ๔๖/๓ ต.แม่สอด ถ.แม่สอด-แม่ตาว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๗ คุณสิริภา
อินทฉิม ๘๙/๒๖ ต.แม่สอด ถ.สองแคว
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๘ คุณทิพวรรณ ทาเหมือย ๕๗/๑๗ ต.แม่สอด ถ.ราษฎร์อุทิศ
อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
๗๙ คุณสายพิณ
ยศตุ่นพา ๙ ต.แม่สอด ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๗๙ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖๙๓๘๓๐๙๖
๐๙๐๑๑๓๗๔๙๔
๐๘๕๗๓๕๙๓๘๓
๐๕๕๕๓๑๑๙๒
๐๙๐๔๙๗๒๘๙๗
๐๕๕๕๓๔๒๕๓
๐๘๐๗๘๙๓๐๔๐
๐๘๔๓๘๒๙๒๙๙
๐๘๑๘๘๔๓๒๗๙
๐๘๑๐๓๙๑๑๔๓
๐๘๐๑๑๗๔๒๖๑
๐๘๕๗๒๗๔๓๗๑
๐๘๙๔๓๖๑๑๑๗

๑๘๓

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดระนอง
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณนรังสี
จิวโฮฮวด ๔ ม.๔ ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๑๓๐
๒
คุณสนั่น
ปิยะกาญจน์ ๘๑/๓ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓
คุณเพ็ญ
ศรีใส ๗๘/๘๙ ต.เขานิเวศน์ ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔
คุณอุปถัมภ์ ดวงพิทักษ์วงศ์ ๗๖/๔๔ ม.๕ ต.บางริ้น ถ.สะพานปลา
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๕
คุณประเสริฐ
พันธการ ๑๕ ต.เขานิเวศน์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๖
คุณแพรวพรรณ โชติคุต ๑๐/๒๙ ม.๑ ต.บางริ้น ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๗
คุณนฤมล
เภามิ ๑๑๒ หมู่ ๑ ต.หงาว อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๘
คุณไกรศร
เงาศิลป์ชัย ๒๐๐/๘๔ ม.๖ ต.บางริ้น
ถ.รศ ๒๐๐ ปี อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๙
คุณจีรวรรต
สังข์เสือ ๖๑/๑๓ ม.๑ ต.บางริ้น ถ.รศ ๒๐๐ปี
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๑๐ คุณสมเกียรติ
สุเมือง ๒๕๘/๒๓๓ ม.๖ ต.บางริ้น
ถ.รศ 200 ปี อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๑๑ คุณเจือจิตร
แซ่อ๋อง ๑๖๔/๒ ม.๑ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง๘๕๐๐๐
๑๒ คุณเดือนเพ็ญ พ่วงโฉม ๑๗๒ ม.๔ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง๘๕๐๐๐
๑๓ คุณวาสนา
แซ่เหง่า ๔๙/๔ ม.๔ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง๘๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๙๐๙๐๙๗๐
๐๘๖๙๔๓๓๙๓๕
๐๘๗๔๑๙๓๐๐๕
๐๘๑๙๔๙๘๘๐๓
๐๘๕๐๙๑๗๓๓๓
๐๘๓๕๙๐๐๔๙๒
๐๘๖๙๔๕๒๘๔๑
๐๘๙๖๕๑๘๑๓๕
๐๘๔๑๙๐๘๙๗๗
๐๘๓๐๖๕๘๕๙๗
๐๘๓๓๙๑๒๙๗๒
๐๘๖๙๔๕๕๕๐๗
๐๗๗๘๓๒๑๕๕

๑๘๔

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๔ คุณเดโช
พรประสิทธิ์ ๑๓๐/๒๐๓ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๑๕ คุณสมปอง
ขวดทอง ๑/๒๖ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๑๖ คุณเรณู
ราศรีดี ๕๔/๒๑๗ ม.๕ ต.บางริ้น
ถ.สะพานปลา อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๑๗ คุณระเบียบ
พรหมมา ๒๒/๓๓ ม.๑ ต.บางนอน ถ.นายัง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๑๘ คุณศิริวรรณ
สรศิลป์ ๑๐๑/๒ ม.๒ ต.บางริ้น ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๑๙ คุณจันทร์แรม หอมบุญ ๑๘๒ ม.๓ ต.ปากน้า อ.เมือง
จ.ระนอง๘๕๐๐๐
๒๐ คุณภัณทิรา
ราชรักษ์ ๔๓/๖ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๑ คุณสุนิสา
บุญคง ๑๔/๖๓ ม.๑ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๒ คุณเสวก
ทวีวัฒน์ ๖/๒ ม.๓ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๒๓ คุณสุภาภรณ์
ซื่อสัตย์ ๒๐๓/๑๘ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๔ คุณนายสงัด สวาทนันท์ ๑๓๙ ม.๑ ต.หงาว ถ.ประชาพิทักษ์
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๕ คุณจาลอง
นวลแก้ว ๒๓ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๒๖ คุณนิธินันท์ สุขยิ่งเจริญ ๒/๘๗ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๗ คุณปิยรัตน์ เอี้ยวตระกูล ๑๑๘/๒๔๓ ต.เขานิเวศน์ .ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๘ คุณวันเพ็ญ เจียรพงษ์พร ๑๙๒/๑๙ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ริมคลอง
ซอย ๙ อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๒๙ คุณนพรัตน์
กองอาษา ๑๙๒/๑๕ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๐ คุณจันทิมา
ชื่นจิตต์ ๒๕/๑๙ ม.๔ ต.บางริ้น ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖๙๔๗๐๘๒๓
๐๗๗๘๓๔๗๗๙
๐๘๑๔๑๕๐๓๘๓
๐๘๙๒๗๑๙๖๓๘
๐๘๗๒๗๑๙๖๓๘
๐๘๙๕๘๙๑๓๐๒
๐๘๗๒๗๐๒๓๘๑
๐๘๔๙๐๓๑๖๖๔
๐๘๐๘๗๘๒๙๓๔
๐๘๗๒๗๕๑๔๖๔
๐๘๗๘๘๒๐๑๒๕
๐๘๐๖๒๗๘๑๑๓
๐๗๗๘๒๒๓๖๘
๐๘๔๙๙๓๗๓๓๙
๐๘๓๑๐๗๗๒๙๔
๐๘๑๗๓๗๕๕๗๗
๐๘๑๗๒๘๑๗๗๗

๑๘๕

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๑ คุณสุธี
สุขยิ่งเจริญ ๒/๘๕ ม.๔ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๒ คุณภัทรา
แจ่มพิศ ๑๔๕/๒๗ หมู่ ๔ ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๓ คุณสุรี
แซ่จั่น ๑๑๒/๕ ม.๒ ต.หงาว อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๔ คุณจรินทร์
ทองแคล้ว ๑๑๒/๕ ม.๒ ต.หงาว อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๕ คุณกมล
โชติคุต ๑๐/๒๙ ม.๑ ต.บางริ้น ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๖ คุณจินตนา
รัตนมณี ๑๗๐/๘ ม.๔ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๗ คุณสุชัย
ชูเทพ ๒๖/๑๑ ม.๑ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๘ คุณชุมพล
การกลจักร ๙๐ ต.เขานิเวศน์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๓๙ คุณนิยม เตชะผลประสิทธิ์ ๒๐๔/๔๖ ม.๖ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๐ คุณคาปัน
ว่าวทอง ๒๔๙/๑๒ ม.๔ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๑ คุณสมชาย
ภูส่ ุรัต ๒๑๙/๒ ม.๒ ต.หงาว ถ.ประชาพิทักษ์
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๒ คุณสมพร
วัฒนเดช ๖๖/๑ ม.๔ ต.บางนอน ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๓ คุณสุพร
สุริยนตร์ ๗๖/๘ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๔ คุณจักรกริช พรชัยเจริญ ๖๓/๒๔ ม.๑ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๕ คุณกนกวรรณ
ชูศรี ๑๗๙/๕ ม.๒ ต.หงาว อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๖ คุณวรรณา ลออวงศ์ไพศาล ๑๒๔ ม.๒ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๔๗ คุณมนตรา
ชื่นสงวน ๒/๙๘ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๗๙๗๑๙๗๘
๐๘๒๘๑๔๑๖๔๙
๐๘๓๑๘๐๘๐๕๐
๐๘๖๙๔๗๑๐๙๐
๐๘๖๒๘๐๕๘๙๒
๐๘๙๗๓๐๓๙๑๐
๐๘๙๗๓๑๗๑๙๐
๐๘๙๗๒๕๖๑๐๔
๐๘๑๘๙๑๔๖๒๓
๐๘๕๘๘๙๒๗๐๗
๐๘๖๙๔๖๕๕๘๗
๐๘๕๗๙๕๙๑๒๔
๐๘๑๔๑๖๙๔๓๔
๐๘๑๖๐๖๘๘๒๘
๐๘๙๗๓๑๗๐๑๒
๐๘๑๓๖๗๕๓๐๐
๐๘๑๘๙๓๕๐๖๔

๑๘๖

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๘ คุณอนงค์ ตัณฑะอินทร์ ๗๖/๓๕ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๔๙ คุณสมประนา ประเสริฐ ๑๒/๑๖ ม.๑ ต.บางริ้น อ.เมือง
นิมิต
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๕๐ คุณฝนทอง
ขาคม ๒/๕๕ ต.เขานิเวศน์ ถ.ท่าเมือง
อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๕๑ คุณสุทัศน์
สุมาลี ๑๖๗ ม.๑ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๕๒ คุณเกษม
อินทร์ช่วย ๒๒/๑ ม.๒ ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
๕๓ คุณหนูพัน พรหมเมศวร ๕๐/๒๙ ม. ๔ ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๕๓ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔๔๔๗๒๓๓๘
๐๗๗๘๓๓๑๑๔
๐๘๗๒๗๗๒๗๗๕
๐๘๓๑๐๓๙๘๒๕
๐๘๑๗๔๗๗๔๑๐
๐๘๕๓๙๐๘๐๔๔

๑๘๗

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดสงขลา
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณวิโรจน์ ชัยวรรณวุฒิ ๔๓ ต.บ่อยาง ถ.ชัยมงคล อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒
คุณภัสรดา
แก้วล้วน ๗/๒๑ ต.บ่อยาง ถ.ริมทะเล อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓
คุณธวัลรัตน์
บรรจง ๓๔ ต.บ่อยาง ถ.รามัญ
(ซอย 5 รามวิถี)
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๔
คุณฮายาตี
บาเหะ ๙๓ ต.สะเตง ถ.สาย 15 อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๕
คุณสุทิน
เพ็ชร์ทอง ๓๓๒/๒๖ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
๖
คุณวนิดา
โถวรุ่งเรือง ๔๙ ต.บ่อยาง ถ.แหล่งพระราม
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๗
คุณอรุณี
ไข่เพ็ชร ๒๕๔ ต.บ่อยาง ถ.ริมทางรถไฟนอก
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๘
คุณชอุ่ม
ศักแสงโสภา ๓๕ ต.บ่อยาง ถ.ริมทางรถไฟนอก
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๙
คุณสมบูรณ์
เรืองไทย ๒๒/๑ ต.บ่อยาง ถ.ชัยมงคล อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๐ คุณภัทรสุดา ชูแสงจันทร์ ๖๐ ต.บ่อยาง ถ.เพชรมงคล อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๑ คุณสมศักดิ์
ศรีวัฒนา ๑๕/๙ ต.บ่อยาง ถ.อมรนิวาส ๒
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๒ คุณอุทยั ทิพย์
ทองด้วง ๔๑ ต.บ่อยาง ถ.ชัมมงคล อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๓ คุณปนัดดา จันทร์เพ็ชร ๓๙/๒ ต.บ่อยาง ถ.รามัญ อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๔ คุณพิศ
สาเภาทอง ๒๖๗/๗ ต.บ่อยาง ถ.ทะเลหลวง
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๒๙๗๔๘๑๐
๐๘๑๘๙๗๙๑๘๐
๐๘๔๓๙๖๗๙๐๙
๐๘๒๘๒๑๖๓๒๐
๗๘๔๖๒๗๔๓๑๗
๐๘๖๖๙๓๙๒๙๓
๐๘๖๗๔๗๗๕๖๓
๐๘๗๗๙๕๘๗๔๖
๐๘๕๕๙๕๘๘๐๗
๐๘๑๕๙๙๙๐๐๑
๐๘๕๐๘๐๐๔๙๗
๐๘๑๕๔๓๕๗๗๔
๐๘๖๙๖๕๒๓๕๖
๐๘๙๗๓๒๒๗๘๐

๑๘๘

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณจรุเพา
ผลผอม ๓๙/๔ ต.บ่อยาง ถ.ชัยเพชรมงคล
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๖ คุณณัฐปภัสร์ วงษ์จันทโก ๙๘/๒ ต.บ่อยาง ถ.ริมทางรถไฟนอก
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๗ คุณอาไพ
ชูชม ๒๖๕/๑๕ ต.บ่อยาง ถ.ทะเลหลวง
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๘ คุณณชธร
เฉลิมพงศ์ ๔๑ ต.บ่อยาง ถ.ทะเลหลวง อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๑๙ คุณสิโรรัตน์
ศรีสุทธิ์ ๕๒ ต.บ่อยาง ถ.ไทรงาม อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๐ คุณวาสนา
สุขเกลี้ยง ๕๒ ต.บ่อยาง ถ.ชัยเพชรมงคล
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๑ คุณสุรัต
วัฒธานนท์ ๑๑๑/๔๑/๑ ต.บ่อยาง
ถ.ริมทางรถไฟนอก อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
๒๒ คุณอรอินทร์
สัมมุขา ๑๕/๑ ต.บ่อยาง ถ.เทศบาล ๑
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๓ คุณอัจฉรา
กัลหะรัตน์ ๒ ต.บ่อยาง ถ.เทศบาล๑ อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๔ คุณเกรียงไกร
คมขา ๕๒/๑๐ ต.บ่อยาง ถ.แหล่งพระราม
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๕ คุณสมจิตร์
สังข์แก้ว ๔๓๒/๑๖๙ ต.บ่อยาง ถ.ไทรบุรี
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๖ คุณสิริลักษณ์ แย้มสุนทรา ๕๗ ต.บ่อยาง ถ.ริมทางรถไฟนอก
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๗ คุณพินทิพย์
ไข่เพ็ชร ๑๕๑/๕/๑ ต.บ่อยาง
ถ.ริมทางรถไฟนอก
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๘ คุณดรุณี
มีลาย ๓๙/๑ ต.บ่อยาง ถ.สะเดา(ซอย ๕)
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๒๙ คุณเสรี
มณีกรณ์ ๔๐/๓ ม.๗ ต.เกาะยอ อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓๐ คุณนวณภัส
ร่มสีนวล ๔๗ ต.บ่อยาง ถ.วุฒิภูมิ อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๖๕๙๓๗๕๓
๐๘๑๖๐๙๑๒๑๕
๐๘๐๗๓๗๙๐๖๕
๐๘๑๕๔๐๔๑๑๐
๐๘๓๑๙๐๔๓๙๙
๐๘๔๓๐๕๕๐๑๙
๐๘๐๕๔๔๒๖๕๕
๐๘๖๙๖๖๑๗๕๙
๐๘๗๓๙๔๗๙๙๖
๐๘๓๖๕๓๑๖๐๓
๐๘๖ข
๖๙๐๒๘๑๖
๐๘๒๔๓๓๕๑๗๒
๐๘๗๓๙๑๕๗๑๔
๐๘๖๙๕๘๘๐๘๒
๐๘๙๖๕๑๐๒๘๗
๐๘๙๔๖๗๕๕๓๗

๑๘๙

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๑ คุณชมนรา
พลฑา ๒ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
๓๒ คุณอนงรัตน์
บุญยิ่ง ๑๒๔ ต.บ่อยาง ถ.แหล่งพระราม
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓๓ คุณเตือนใจ สุวรรณรัตน์ ๔๘ ต.บ่อยาง ถ.ไทรงาม อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓๔ คุณปิยะ
วงค์เจริญ ๒๔๐/๑ ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓๕ คุณอุทัย
ด้วงทอง ๖๐/๑ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
๓๖ คุณปณิตา
อุทัย ๒๑ ต.บ่อยาง ถ.แหล่งพระราม
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๓๗ คุณซือบะห์
ลาโฮยา ๑๐๖/๑๐ ม.๓ ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐๐
๓๘ คุณจาเนียร
บุญยิ่ง ๔๓๒/๑๕ ต.บ่อยาง ถ.ไทรบุรี
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๓๘ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๑๘๔๒๓๗๒
๐๘๑๙๕๗๕๗๒๕
๐๙๐๐๗๓๗๙๕๐
๐๘๕๐๖๒๖๔๘๖
๐๘๓๖๕๓๓๓๕๗
๐๘๑๘๙๗๙๗๙๑
๐๘๐๗๐๒๒๕๘๗
๐๘๙๒๙๗๔๖๓๖

๑๙๐

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดราชบุรี
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณรภัทภร ชานาญนาวา ๔ ต.หน้าเมือง ถ.เขางู อ.เมือง
จ.ราชบุรี๗๐๐๐๐
๒
คุณอุไรวรรณ
บุญเต็ม ๘๒ ๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี๗๐๐๐๐
๓
คุณสนิท
ทองดี ๓๕/๒ ต.หน้าเมือง ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔
คุณชไมพร
จันทร์เจิม ๑๓๗/๑๖ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๕
คุณสมศรี สุวรรณประเสริฐ ๒๐๖ ต.หน้าเมือง ถ.รถไฟ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๖
คุณสุทธิพร กิติโรจน์พันธ์ ๗/๖ ต.หน้าเมือง ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๗
คุณดุษฎี ทรัพย์ประเสริฐ ๒๑๒/๔ ต.หน้าเมือง ถ.ศรีสุริยวงค์
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๘
คุณวิศรุตา
มูลสวัสดิ์ ๖/๑ ม.๖ ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๙
คุณธนโรจน์ จันทร์หอม ๒๒๙ ม.๕ ต.บางแพ อ.เมือง
เกษร
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๐ คุณศุภชัย
โพธิ์พุทธ ๓๖๑/๒ ต.หน้าเมือง ถ.ศรีสุริยวงศ์
ประสิทธิ์
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๑

คุณรุ่งทิมา

๑๒

คุณวิไลภรณ์

๑๓

คุณกาญจนา

๑๔

คุณอัจจิมา

องอาจ ๑๓๑ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
แดงสาย ๑๓๓ ๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี๗๐๐๐๐
นราศรี ๑๗/๔ ต.หน้าเมือง ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
แซ่เอี้ยว ๓๗/๒ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔๗๕๘๔๓๓๕
๐๘๙๔๐๙๔๓๙๘
๐๘๙๑๗๕๙๕๑๑
๐๘๖๓๑๙๙๗๒๙
๐๘๒๒๔๓๔๑๙๑
๐๘๙๙๒๙๐๕๙๐
๐๘๗๑๕๕๔๖๕๐
๐๘๖๐๒๘๖๘๐๗
๐๘๙๕๐๑๙๖๗๘
๐๘๑๐๐๗๔๗๙๖
๗๘๒๒๔๘๒๖๖๓
๐๓๒-๓๑๒๓๙๘
๐๘๕๗๐๑๐๔๔๕

๑๙๑

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ พ.อ.อ.สมมาตร์ บุณโย- ๘๕/๒ ม.๓ ต.บางแพ อ.เมือง
ประการ
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๖ คุณศิลปางค์
สังข์แก้ว ๑๖๓/๕๕ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๗ คุณบุญชู เลิศรัตนวิสุทธิ์ ๔๓/๓ ม.๑ ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๘ คุณจันทรา พงศ์รพีรัชนีกร ๑๓๑/๓ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๑๙ คุณโกมิน
อุดมสินต์ ๑๑/๗ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๒๐
คุณไพลิน
ลิ้มเจริญ ๒๕๘/๘ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๑ คุณรุ่งเรือง
นราศรี ๑๗/๔ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๒๒ คุณยุพา ธารงผลธีรภาพ ๓๓/๑๒ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๓ คุณจินตนา เพชรมงคลชัย ๒๕๘/๒ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๔ คุณปริศนา
เปรมพุ่ม ๑๕ ม.๑๑ ต.บางแพ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๕ คุณพรนภัส
มีบัณฑิต ๑๓๕ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๖ คุณพัชรินทร์
ทุมพิลา ๗๗ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๗ คุณจินดา
สุขสาราญ ๒๒๘-๒๓๐ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๘ คุณนภัสวรรณ บุญเชี่ยว ๒๕๘/๔๒ ต.หน้าเมือง ถ.ศรีสุริยวงศ์
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๒๙ คุณพิสิฐ ธัชศฤงคารสกุล ๒๔/๓ ต.หน้าเมือง ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๐ พันตรีนรินทร์ พิริยะเกษม ๒๓๘/๕๗ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๑ คุณกิ่งแก้ว
หงษ์งาม ๗๗ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๙๔๓๖๔๙๗
๐๘๖๐๘๘๓๗๕๒
๐๘๙๘๘๓๕๔๓๖
๐๘๖๗๐๔๖๗๘๒
๐๘๖๑๖๒๑๒๑๕
๐๘๕๑๓๙๐๕๓๑
๐๘๗๐๗๙๔๙๐๑
๐๓๘-๓๑๙๐๘๘
๐๘๒๒๙๐๕๖๙๗
๐๘๕๙๕๔๖๙๙๓
๐๘๑๐๑๑๓๖๕๒
๐๘๙๖๑๑๗๓๓๕
๐๓๒-๓๒๓๙๙๒
๐๘๙๐๓๑๒๗๙๙
๐๘๙๖๐๙๐๙๔๘
๐๘๑๗๙๕๒๘๗๐
๐๘๖๗๙๕๔๒๘๘

๑๙๒

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณสุธามาศ
แสงศิลา ๑๖/๒ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๓๓ คุณนุชวรา
จันทร์แจ้ง ๑๒๕ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๓๔ คุณอดิศร
ศิริเวช ๘๗ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๓๕ คุณพร้อม
จันทร์แม้น ๒๘ ต.ประชาเศรษฐกิจ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๖ คุณเพิ่มเกียรติ อารมณ์ปลื้ม ๙๒/๑ ๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๗ คุณธัญลักษณ์ อารมณ์ปลื้ม ๙๒/๑ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๘ คุณอาทิตยา อารมณ์ปลื้ม ๙๒/๑ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓๙ คุณศิริพร
อารมณ์ปลื้ม ๙๒/๑ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๐ คุณชุมพล
อินทร์เขียว ๕๙/๑ ม.๑๑ ต.บางแพ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๑ คุณสมศรี
บุญเรือน ๘๒ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๒ คุณสานนท์ สว่างอารมณ์ ๑๕๒/๑๒ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๓ คุณวันเพ็ญ ชานาญเอื้อ ๑๑๙/๕ ต.หน้าเมือง ถ.มนตรีสุริยวงศ์
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๔ คุณจารัส
มูลม่อม ๖๘/๑ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๔๕ คุณสมศักดิ์
ทรงเจริญ ๑๙/๓ ต.หน้าเมือง ถ.เจดีย์ทัก
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๖ คุณพิสมัย
พึ่งทรัพย์ ๓๗/๓ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
๔๗ คุณบุญตา
โพธิ์จิต ๑๔๑ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๔๘ คุณอรทัย
คงคา ๒๕๖/๖๗ ม.๑๐ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒๐๙๒๓๙๑๓
๐๘๑๘๔๘๗๔๕๙
๐๘๔๑๑๕๕๕๒๘๘
๐๘๔๓๙๔๐๒๘๐
๐๘๔๗๐๔๘๕๐๕
๐๘๑๐๑๕๘๓๘๑
๐๘๑๐๑๕๘๓๘๑
๐๘๑๐๑๕๘๓๘๑
๐๓๒-๓๘๓๐๖๐
๐๘๗๔๒๗๖๑๙๐
๐๓๒-๓๒๒๙๗๕
๐๘๑๔๒๓๓๖๗๗
๐๙๐๗๙๑๐๙๓๙
๐๓๒-๓๒๕๓๕๖
๐๘๗๗๖๕๒๑๕๔
๐๘๔๗๕๒๓๔๐๗

๑๙๓

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๔๙ คุณสมรวย
บริสุทธิ์
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๖

ที่อยู่
๑๒๓/๕๐ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
คุณแก้ว
ทองดี ๓๕/๒ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
คุณกฤษณา อินทร์เขียว ๕๙/๑ ม.๑๑ ต.บางแพ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
คุณสรวง
ศิริมงคล ๗๓ ๗ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
คุณประสาร
ศรวิชัย ๘๑ ม.๘ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
คุณระตี
แนวพานิช ๑๗๗/๓๙ ม.๓ ต.โคกหม้อ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
ราตรี
ทับทิมใส ๑๒๔ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
๗๐๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๕๖ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๑๙๑๖๕๙๗
๐๘๐๙๒๐๔๔๙๓
๐๘๙๐๐๙๘๙๗๓
๐๘๐๔๓๐๘๑๑๓
๐๘๑๙๘๑๕๒๐๒
๐๘๑๔๕๙๒๐๗๒
๐๘๓๔๒๔๒๐๕๒

๑๙๔

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณประพจน์
เวียงสงค์ ๓๖/๒๘ ต.ในเมือง ถ.กองพลสิบ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒
คุณอัปสร
สายเสมา ๑๖๙ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓
คุณวาสนา จันทร์สระฮาง ๖๙ ต.ในเมือง ถ.ดารงราษฎร์วิถี
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔
คุณนิตยา
ศีดามถ ๑๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๕
คุณพุทธา
ศรีสุราช ๖๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๖
คุณทองไหล จันทร์ทุมมา ๒๓/๑๖ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๗
คุณพรเพชร สุฉันทบุตร ๑/๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๘
คุณเสงี่ยม
จิตดารงค์ ๑๗ ต.ในเมือง ถ.ทองทวี อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๙
คุณเสร็จ
จันทรศรี ๔๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๑๐ คุณเจริญ
ทินรัตน์ ๔/๒ ต.ในเมือง ถ.เนื่องประดิษฐ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๑ คุณราไพ ประเสริฐรัตน์ ๑๖ ต.ในเมือง ถ.คุ้มแสนสุข อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๒ คุณบุษบา
ราชบัณฑิต ๓๐/๑๐ ต.ในเมือง ถ.รอบเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๓ คุณวาส
อิ่มพูล ๓๒/๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๑๔ คุณพรทิพย์
ไชยยงค์ ๕/๕ ต.ในเมือง ถ.ประชาธรรมรักษ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๒๗๙๖๙๔๔
๐๘๐๗๖๘๔๗๗๕
๐๘๖๘๖๑๒๙๒๗
๐๘๘๐๓๖๕๐๐๓
๐๘๐๐๐๙๓๖๕๔
๐๘๗๖๔๔๘๓๗๒
๐๘๑๙๕๔๗๗๘๙
๐๔๓๕๑๔๘๕๖
๐๔๓๕๑๙๑๘๘
๐๘๒๔๘๔๕๑๘๖
๐๘๗๙๔๔๓๔๖๓
๐๘๔๗๐๓๑๓๔๖
๐๔๓๕๑๓๓๐๖

๑๙๕

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณรวิวรรณ อุตรมาตย์ ๖๗ ม.๑๙ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๖ คุณดุษฎี
หลั่งน้าสังข์ ๘/๒ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๗ คุณเพ็ญศรี
เม้าศรี ๑๓๔/๑ ต.ในเมือง ถ.เพลินจิตร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๘ คุณเกสร
สืบเมืองซ้าย ๔๖๖ ต.ในเมือง ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๑๙ คุณจินตนา
พลงบัญช์ ๒๘ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๒๐ คุณสุเทพ
จตุรโพธิ์ ๒๖/๑ ต.ในเมือง ถ.ประชาธรรมรักษ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๑ คุณเหรียญ
มูลสาร ๒ ต.ในเมือง ถ.รอบเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๒ คุณสารวย
เศวตพันธ์ ๔ ต.ในเมือง ถ.คุ้มศรีสุวรรณ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๓ คุณชุติกาญจ์
จุฑางกูร ๕๕/๓ ต.ในเมือง ถ.ดารงราษฎร์วิถี
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๔ ร.ต.นิวัฒน์
ศรีด้วง ๓๕ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๕ คุณอาพล
พุกอนันต์ ๕๘/๓ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๖ คุณณัฐมล
แก้วมะไฟ ๗๑/๔ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๗ คุณทะนงศักดิ์
ขันธวุธ ๙๕ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๘ คุณพรรณี
อุปถัมย์ ๒๔๘/๘ ต.ในเมือง ถ.เพลินจิต
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๒๙ คุณอัปสร
สายเสนา ๑๖๙/๒๖ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๐ คุณมานิตย์
รู้ยืนยง ๒๐/๖ ต.ในเมือง ถ.ผดุงพานิช
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๑ คุณสอน
ปะวะโก ๒๔๘/๘ ต.ในเมือง ถ.เพลินจิต
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗๒๒๔๗๒๖๒
๐๘๐๔๑๗๕๒๐๖
๐๘๙๖๑๘๐๒๓๑
๐๔๓๕๑๘๙๔๖
๐๘๗๒๓๗๒๒๘๐
๐๘๑๘๗๓๘๐๕๒
๐๘๑๓๙๒๒๑๓๐
๐๘๒๘๔๑๕๔๓๖
๐๘๖๖๓๘๙๑๐๙
๐๔๓๕๒๔๓๓๔
๐๘๖๖๓๐๕๓๔๕
๐๘๕๗๗๓๖๓๒๗
๐๘๓๔๐๘๓๔๙๘
๐๘๕๔๕๘๙๕๐๕
๐๔๓๕๒๒๖๕๘
-

๑๙๖

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๒ คุณสุวรรณา รัตนพิบูลย์ ๓๑/๕ ต.ในเมือง ถ.รอบเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๓ คุณปณิตา
โมรี
๑๑๖/๑ ต.ในเมือง ถ.เพลินจิต
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๔ คุณมุกดา
พนมสินธุ์ ๑๒ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๕ คุณทองล้า
อุรารักษ์ ๑๔ ต.ในเมือง ถ.รณชัย อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๖ คุณอรวรรณ
ภาณุศร ๒๕ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๗ คุณบุญช่วย
จันทศรี ๔๑ ต.ในเมือง ถ.สุริยเดชบารุง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๓๘ คุณบุญเอื้อ
เอกณรงค์ ๗๑/๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๓๙ คุณรณชัย
คาบุศย์ ๒๔/๙ ต.ในเมือง ถ.ขัติยะวษ์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๐ คุณเตือนใจ
หาญชนะ ๙/๘ ต.ในเมือง ถ.มีโชคชัย อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๑ คุณสาคร
ไชยย้อย ๔๖ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล ซอย 10
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๒ คุณสวัสดิ์
สาลี ๒/๓ ต.ในเมือง ถ.เสนาเริ่มดิด อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๓ คุณปลุกใจ
ริคารมย์ ๕๑/๘ ต.ในเมือง ถ.เสนาเริ่มคิด
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๔ คุณมะลิวัลย์ ต้องโพนทอง ๕๐ ต.ในเมือง ถ.คุ้มวัดป่าเรไร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๕ คุณช่วย
นุศาสต์สังข์ ๒๙ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๖ คุณจวน
จันทะดี ๓๕ ม.๘ ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๔๗ คุณบุญถม
ศรีสมมาตย์ ๔๒/๑๒ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๔๘ คุณเพ็ญศรี กัมพละไพฑูรย์ ๕๙๘ ต.ในเมือง ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๔๓๕๒๒๖๕๘
๐๘๖๘๙๖๓๑๘๑
๐๘๓๑๔๑๓๔๗๗
๐๔๓๕๑๓๖๘๗
๐๘๘๐๖๒๒๒๙๘
๐๔๓๕๑๔๘๕๖
๐๘๙๗๙๗๒๓๔๙
๐๘๑๕๔๖๖๒๓๗
๐๘๗๒๑๖๑๐๙๒
๐๔๓๕๑๕๔๑๗
๐๘๔๗๙๘๖๘๙๙
๐๘๕๗๔๘๔๐๗๔
๐๘๘๓๒๐๐๑๙๗
๐๕๗๒๒๓๔๘๙๕
๐๘๕๗๔๐๐๓๔๓
๐๔๓๕๑๓๔๕๙

๑๙๗

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๙ คุณทองคา
อัปมะให ๑๓ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๐ คุณสมภาร
บุตรศรี ๑๘ ต.ในเมือง ถ.คุ้มวัดป่าเรไร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๑ คุณนาภารินทร์
ลิ้มบัว ๓๒ ต.ในเมือง ถ.จันทร์เกษม อ.เมือง
หลวง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๒ คุณพรรณี แสงเงินอ่อน ๕๘/๑ ต.ในเมือง ถ.เจริญพานิช
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๓ คุณพูนทรัพย์ บูรณะกิตติ ๔๔๙/๒๔๕ ต.ในเมือง
ถ.รณชัยชาญยุทธ์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๔ คุณอัมพร
สารโภค ๔๔๙/๒๔๖ ต.ในเมือง
ถ.รณชัยชาญยุทธ์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๕ คุณชู
อารีเอื้อ ๔๔๙/๑๑ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๖ คุณสมศรี
บุญมา ๑/๒ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๗ คุณดวงจันทร์ ภูทองขาว ๔/๒ ต.ในเมือง ถ.รอบเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๘ คุณรัตนา
พงหาญ ๑๑ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๕๙ คุณสุวิทย์
งามสนิท ๒๔ ต.ในเมือง ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๐ คุณพวงเพชร
แสงแก้ว ๑๑ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๑ คุณอาไพวรรณ เจริญบุตร ๓ ต.ในเมือง ถ.คุ้มศรีสุวรรณ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๒ คุณสมบูรณ์ สืบเมืองซ้าย ๔๖๖ ต.ในเมือง ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๓ คุณทองใส
ราวณุศรี ๒๕ ต.ในเมือง ถ.ราชการดาเนิน
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๔ คุณสมนึก
พรมจันทร์ ๙ ต.ในเมือง ถ.คุ้มแสนสุข อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐๑๗๔๗๘๒๘
๐๘๗๔๒๐๐๒๘๘
๐๘๙๗๙๐๓๑๑๖
๐๘๙๖๒๓๔๔๖๗
๐๘๕๐๑๒๗๔๐๕
๐๘๐๑๘๗๕๕๑๔
๐๘๕๑๖๓๑๕๗๒
๐๔๓๕๒๒๐๙๗
๐๘๔๙๖๒๑๐๐๑
๐๘๙๕๗๓๐๙๑๘
๐๘๙๗๑๐๙๖๒๕
๐๘๗๒๑๗๓๓๙๙
๐๘๗๙๕๑๖๘๖๙
๐๘๑๙๗๕๖๘๐๙
-

๑๙๘

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๖๕ คุณสงกรานต์ ศรีบุญเมือง ๔๐๕ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๖ คุณทวี
ศรีบุญเมือง ๔๐๕ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๗ คุณสายใจ
สุมมาตย์ ๑๕/๖ ต.ในเมือง ถ.รอบเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๘ คุณบัวพา
แสงบุตร ๓๒/๑๒ ต.ในเมือง ถ.จันทร์เกษม
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๖๙ คุณลัคณา
คะเชนทน ๕๙ ต.ในเมือง ถ.วัดป่าเรไร อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๐ คุณอนงค์
ศิริโรจน์ ๕๕/๑ ต.ในเมือง ถ.เพลินจิต อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๑ คุณสุดใจ
ดวงตั้ง ๗๑/๑๑ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๒ คุณอัจรา
ทองเกษม ๕๒/๑๑ ต.ในเมือง ถ.หายโศก อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๓ คุณกชกร
นาเมืองรักษ์ ๔๐๗/๓ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๔ คุณลาวัลย์
ปรีชาชาญ ๓ ต.ในเมือง ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๕ คุณณรงค์ศักดิ์ ประสาร ๓๐/๙ ต.ในเมือง ถ.เปรมประชาราษ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๖ คุณสมาน
นามบุญมี ๓๒ ต.ในเมือง ถ.จันทร์เกษม อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๗ คุณปนัดดา
โกษฐา
๔๔๙/๒๔๘ ต.ในเมือง
ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๗๘ คุณดวงจันทร์
พุทธานี ๓ ต.ในเมือง ถ.คุ้มวัดป่าเรไร อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๗๙ คุณบุญเฮือง โพธิ์กาวิญ ๔๔๙/๑๖๖ ต.ในเมือง
ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
๘๐ คุณลัดดา
ผลาพรม ๓๐ ต.ในเมือง ถ.รณชัยชาญยุทธ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔๓๐๓๑๕๔๗
๐๘๓๔๑๑๘๘๑๒
๐๔๓๕๑๒๕๙๕
๐๘๗๖๔๘๖๖๔๖
๐๔๓๕๑๑๙๙๘
๐๘๕๐๘๗๐๐๔๕
๐๘๙๕๗๕๕๐๑๑
๐๘๑๕๙๒๑๒๐๑
๐๘๑๙๖๔๑๓๔๙
๐๘๔๖๐๓๒๗๗๘
๐๘๙๗๑๑๐๐๘๔
๐๘๙๕๗๙๔๘๘๑
๐๘๑๔๕๑๒๖๑๔
๐๘๓๓๖๑๕๕๔๖

๑๙๙

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๘๑ คุณสาเริง
พาระพงษ์ ๒๒ ม.๑ ต.ในเมือง ถ.คุ้มวัดป่าเรไร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๘๒ คุณบุญจันทร์ สีธานนท์ ๒๗ ต.ในเมือง ถ.สุขบูรพา อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๘๓ คุณสุนทร
ประธิสอง ๔๙๙/๒๕๐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๘๓ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙๐๙๔๘๗๕๐
๐๘๗๖๔๔๗๘๓๖
๐๘๐๘๙๒๔๘๒๑

๒๐๐

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณวรีกรณ์
คงกุทอง ๓/๓ ต.ในเมือง ถ.ประชาสโมสร
อ. เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒
คุณปริสรา
ดอนขวา ๓/๓ ต.ในเมือง ถ.ประชาสโมสร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓
คุณเฉลิมภพ
คงกุทอง ๓/๓ ต.ในเมือง ถ.ประชาสโมสร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔
คุณเศรษฐนัย
ช่วงชิต ๓/๓ ต.ในเมือง ถ.ประชาสโมสร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๕
คุณจันทร์ทิพย์ พิมพ์คา ๓๓๑ ม .๑๔ ต.พระยืน
ไหล
ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี อ.พระยืน
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐
๖
คุณสุดถนอม ภูมิซองแม ๑๓๑/๑๐๙ ม.๔ ต.ในเมือง
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๗ คุณรุ่งฤดี
ขนานแข็ง ๗๓/๔ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ชาตะผดุง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๘
คุณหมูแหวน สัสดีไกรสร ๗๕/๒๑ ม.๑๗ ต.ในเมือง ถ.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๙
คุณภัทรนัน
พลศักดิ์ ๓๔/๓ ต.ในเมือง ถ.สามัคคีอุทิศ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๐ คุณสุพัฒน์
แก้วนาสี ๑๙๑/๙๙ ม.๑๗ ต.บ้านเป็ด
ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๑๑ คุณกนกเส
ชัยโย ๑๐/๓๔ ม.๑๗ ต.ในเมือง ถ.เลี่ยงเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๒ คุณจารุณี
สุตะชา ๒๐/๕ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ศรีจันทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๓ คุณอุรา
ปราบมนตรี ๓/๔๕๖ ต.ในเมือง ถ.กลางเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๗๔๓๘๑๑๔๘
๐๘๗๒๓๔๙๘๕๓
๐๘๕๙๒๗๗๕๐๗
๐๔๓๒๒๐๓๒๙
๐๔๓๒๒๕๖๗๔
๐๘๓๑๔๗๒๗๒๕
๐๘๐๓๑๖๙๙๑๕
๐๘๕๔๕๗๒๗๒๔
๐๘๑๐๕๑๙๙๒๖

๒๐๑

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๔ คุณบุญเทียม
ไชยสินธุ์ ๗๕/๓ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.มะลิวัลย์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๕ คุณเกื้อกูล
มูลคา ๔๖/๗๙ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.ศิลปสนิท
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๖ คุณเสมอ
สุภธีระ ๒๗ ต.ในเมือง ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๗ คุณดวงจันทร์ วิเศษโวหาร ๗๓ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ชาตะผดุง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๘ คุณจุรีรัตน์ เรืองเจริญธรรม ๗๕/๑๕๑ ม.17 ต.ในเมือง ถ.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๙ คุณอวย นิมิตรประจักษ์ ๓๘-๔๐ ต.ในเมือง ถ.ศรีนวล อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๐ คุณพิมพ์มาดา รัตนวิเชียร ๑๐/๑๘ ม.๑๗ ต.บ้านเป็ด
ชัย
ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๒๑ คุณเสวนีย์
สืบแวง ๑๙๑/๓๖ ม.๑๗ ต.บ้านเป็ด
ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๒๒ คุณอรวรรณ
แซ่ลี้ ๓๕ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.ศรีมารัตน์ ๒๒
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๓ คุณเขียว
เหล่าคุณ ๗๓/๔ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ชาตรองคุง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๔ คุณเลื่อน
สงวนหอม ๒๓/๑ ต.ในเมือง ถ.แก่นตูม อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๕ คุณจิตอารีย์ กาญจนพงษ์ ๒/๕ ถ.สามัคคีอุทิศ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๖ คุณสุภาพ
เลพล ๘๒/๒๙ ม.๑๑ ต.โนนสมบูรณ์
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
๒๗ คุณมะลิวรรณ ปรีดาพันธุ์ ๑๐/๒๗ ม.๑๗ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๘ คุณสมศรี
ฮุยประอาจ ๔๒/๑๕ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.ศรีมารัตน์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๙ คุณละมัย
พลสีดา ๑๔๔/๘๘ ม.๒๐ ต.บ้านเป็ด ถ.มะลิวัลย์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๓๙๖๕๑๗๖๙
๐๘๑๙๖๕๑๗๖๙
๐๘๔๕๑๖๒๙๔๙
๐๔๓๓๓๖๙๓๕
๐๘๙๗๑๓๒๕๑๑
๐๘๙๙๔๒๕๔๘๓
๐๘๐๔๐๑๒๙๔๗
๐๘๗๓๗๔๔๗๒๔
๐๘๒๓๑๑๕๕๔๖
๐๘๐๐๐๖๘๖๔๑
๐๘๖๘๕๐๔๗๔๘
๐๘๙๗๑๓๑๑๕๕
๐๘๔๔๒๘๘๙๘๕
๐๘๗๑๔๖๐๙๔๕
๐๘๒๓๐๑๐๕๑๓
๐๘๑๒๖๐๒๖๐๘

๒๐๒

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๐ คุณบุญ
ฉัตรานุฉัตร ๓๙๘/๑-๒ ต.ในเมือง ถ.ศรีจันทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๑ คุณสุจิราภรณ์
เกษร ๑๙๔/๑๔๖ ม.๖ ต.ในเมือง ถ.ศรีจันทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๒ คุณอุสนี
พวงพิลา ๑๗๒ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.มะลิวัลย์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐
๓๓ คุณสมพร
ศรแก้ว ๑๔๔/๓๔ ม.๑๔ ต.ในเมือง
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๓๔ คุณประหยัด
เจริญกุล ๖๗ ม.๑๐ ต.โนนสมบูรณ์ ถ.มิตรภาพ
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
๓๕ คุณกัญญาณัฐ นครแก้ว ๑๓๑/๓๗ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ชาตะผดุง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๖ คุณฉันทนา
แรงโสม ๑๗๓/๑๓ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ประชา
สโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๗ คุณวาสนา
พรหมภักดี ๖๑ ม.๑ ต.เมืองเก่า ถ.เหล่านาดี
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๘ คุณผ่องใส
บัวพัฒน์ ๒๒๖/๕๑ ม.๑๓ ต.ในเมือง ถ.หลังศูนย์
ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๙ คุณนิรันดร์
อรัญวาส ๙๔/๑ ม.๔ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๐ คุณสมจิต
เหล่าคุณ ๗๓/๔ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ชาตะผดุง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๑ คุณพันทิพา
ศิลาวิเศษ ๘๐/๑๒ ต.ในเมือง ถ.ชัยณรงค์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๒ คุณประภาส หมื่นอภัย ๑๗ ม.๒ ต.พระยืน อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๒๐
๔๓ คุณภันตรี
เวชกามา ๓๗/๒ ต.ในเมือง ถ.ชีท่าขอน
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๔ คุณสายสมร
วัฒนสุข ๑๔๔/๑๓๒ ม.๒๐ ต.บ้านเป็ด
ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๕ คุณถาวร
พรบัณฑิต ๑๓๑/๒๒๙ ม.๔ ต.ในเมือง
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๓๑๔๘๖๑๖๔
๐๘๖๒๑๙๒๘๖๒
๐๔๓๒๓๗๘๙๙
๐๘๙๔๒๑๔๑๘๓
๐๘๓๔๕๕๐๙๘๓
๐๘๖๘๕๐๙๑๙๑
๐๔๓๓๒๒๑๒๔
๐๘๙๖๒๑๓๙๖๑
๐๘๓๑๔๘๗๙๒๙
๐๘๙๖๑๘๐๓๒๗
๐๘๖๒๒๑๗๖๘๔
๐๘๓๒๘๒๑๓๖๐
๐๘๗๒๕๓๕๒๘๘
๐๘๕๗๔๕๐๒๐๐
๐๘๒๓๑๓๗๙๘๒
๐๘๕๔๖๐๗๐๓๘

๒๐๓

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๔๖ คุณสาราญ วานิชลากุล ๓๗/๒ ต.ในเมือง ถ.ชีท่าขอน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๗ คุณสุพิศ
สามหาดไทย ๑๙๑/๓๑ ม.๑๖ ต.ในเมือง ถ.มะลิวัลย์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๔๘ คุณผ่องศรี
คาพิทูรย์ ๑๙๑/๑๐๓ ม.๑๗ ต.บ้านเป็ด
ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๔๙ คุณพูลสิน อ่อนทองใหม่ ๑๗๓/๒๐ ม.๔ ต.ในเมือง ถ.ศรีจันทร์อ.
เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๕๐ คุณเยาวนา อุดมธนานันต์ ๒๔๓/๑๒๙ ม. ๑๔ ต.ในเมือง
ถ.มิตรภาพอ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๕๑ คุณวาสนา
ตุทาง ม.๑๒ ต.ในเมือง ถ.ราษฎร์คนึง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๕๑ คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒๑๐๕๙๒๕๙
๐๘๗๗๕๗๙๗๔๗
๐๘๕๐๒๑๙๐๑๖
๐๔๓๓๓๗๕๒๔
๐๘๑๕๔๖๐๕๐๕
-

๒๐๔

ชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
จังหวัดอุดรธานี
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑
คุณทองอยู่
พรมทอง ๑๙๕/๒ ต.หมากแข้ง ถ.บ้านโนน
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒
คุณวันเพ็ญ
ไขทะเล ๑๘๘/๒ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓
คุณมะลิวรรณ บังนิโกร ๖/๒๗ ต.หมากแข้ง ถ.โพศรี อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔
คุณชีวนันต์
จันดาเบ้า ๒๔๓ ม.๖ ต.หมากแข้ง ถ.สามพร้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๕
คุณสุนา
ดีสิน ๓๑๖ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๖
คุณสายันต์
วงษ์สวัสดิ์ ๖๑๗ ม.๗ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๗
คุณบุญทัน
กุระดัน ๒๒๙ ม.๑๔ ต.หมากแข้ง ถ.นัดโย
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๘
ร้อยเอกมงคล
ไพราม ๕๐๔ ม.๔ ต.บ้านจั่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๙
คุณทองพูล
สุขสบาย ๒๖๓ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๐ คุณทองหล่อ ศรีชัยมูล ๕๖๔ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๑ คุณลักขณา
ขุนเพชร ๒๘๓/๑ ม.๒ ต.หมากแข้ง ถ.ศรีสุข
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๒ คุณทองเหรียญ ทองเหลา ๖๒ ม.๒ ต.หนองวัวซอ ถ.พัฒนา ๖
อ.เหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐
๑๓ คุณธง
นาพันทัง ๑๕๖/๑ ต.หมากแข้ง ถ.อุดรดุษฎี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๔ คุณสาเนียง ธรรมรินทร์ ๒๗๘/๙ ต.หมากแข้ง ถ.อดุลยเดช
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑๙๗๕๕๐๒๓
๐๘๖๐๒๗๔๐๑๔
๐๘๙๘๘๕๙๐๐๒
๐๘๐๑๙๖๙๓๕๐
๐๘๕๔๖๓๕๗๘๔
๐๘๕๔๖๕๒๗๔๙
๐๘๙๗๑๕๙๖๕๔
๐๘๑๓๘๐๒๗๑๓
๑๘๘๐๒๙๐๒๔๔
๐๘๘๓๒๙๘๘๓๕
๐๘๑๐๕๖๙๓๘๕
๐๘๘๓๐๖๒๕๓๖
๐๘๙๒๗๔๘๔๖๒
๐๘๑๗๐๘๓๓๓๑

๒๐๕

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๑๕ คุณโกเมนทร์ อุดทาโกสุม ๒๑๑/๑ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อุดรดุษฎี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๖ คุณบุญชู
ชินคา ๓๒๓/๑ ม.๗ ต.หมากแข้ง
ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จ.อุดรธานี
๔๑๐๐๐
๑๗ คุณณรงค์
เชี่ยวขจร ๔๙/๙ ต.หมากแข้ง ถ.โพนพิสัย
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๘ คุณเขษมสนั่นท์
ชัย ๓๗/๕ ม.๕ ต.หมากแข้ง ถ.อดร-เลย
ประเสริฐ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๙ คุณเบญรัตน์ แก้วพรรณา ๑๙๒/๓ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อุดรดุษฎี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๐ คุณหาญชัย ชัยพลเยี่ยม ๑๑๐ ม.๗ ต.หนองวัวซอ
ถ.ประชาสรรค์ อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐
๒๑ คุณปิติศักดิ์
อุดมเด่น ๑๙๖/๑ ม.๗ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๒ ด.ต.นุกุล
สุขสบาย ๒๖๓ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๓ คุณวัฒนา ศักดิ์ชูเชิดกุล ๖๘๓ ม.๗ ต.หมากแข้ง
ถ.อาเภอ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๔ คุณเพชร
สาเจริญ ๑๑๙ ม.๙ ต.หมากแข้ง ถ.ศรีสุข
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๕ คุณอรอนงค์
นรากูล ๑๗๐/๕ ม.๑ ต.หมากแข้ง
ถ.อุดร-สกล อ.เมือง จ.อุดรธานี
๔๑๐๐๐
๒๖ คุณชลธิชา
ราชธา ๖๑/๓๓ ต.หมากแข้ง ถ.บ้านโนน
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๗ คุณเทียมจิตร
ฉิมมา ๓๐๑ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๘ คุณไพทูรย์
บัวป่า ๓๘๓ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๒๙ คุณจิดาภา
ประทุมโม ๒๘ ม.๒ ต.หนองวัวซอ ถ.อุดร-เลย
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐
๓๐ คุณวินัย ดอนโคตรจันทร์ ๕๓๐ ม.๒ ต.หมากแข้ง ถ.โพศรี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๘๕๕๗๐๖๖๕
๐๘๙๒๗๙๘๘๐๑
๐๘๔๙๕๔๐๑๔๒
๐๘๐๓๒๐๗๒๗๐
๐๘๙๙๔๐๒๓๐๑
๐๘๒๑๒๑๙๓๙๗
๐๘๑๐๕๓๘๘๔๐
๐๘๑๕๔๔๑๘๑๘
๐๘๕๗๔๗๕๑๗๖
๐๘๕๗๕๒๙๒๕๒
๐๘๖๖๔๐๙๙๗๕
๐๘๖๖๔๐๙๙๗๕
๐๘๑๕๔๕๗๓๖๐
๐๘๐๗๔๙๕๙๘๙
๗๘๖๖๓๙๐๗๕๒
๐๘๖๒๓๕๗๖๕๙

๒๐๖

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
๓๑ คุณวิเชียร
โกรัมย์ ๒๒๙/๕๕ ต.หมากแข้ง ถ.อุดรดุษฎี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๒ คุณม่วย
หล้าพิมพ์สิงห์ ๙/๕ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.พิบูรย์
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๓ คุณเกษม ศรีอรรคจันทร์ ๑๖๗/๗ ต.หมากแข้ง ถ.นเรศวร
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๔ คุณจันทร์ฉาย เจียมจันทึก ๔/๒๐ ต.หมากแข้ง ถ.เบญจางค์
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๕ คุณอรวรรณ
ผลไสว ๓๖/๒๔ ต.หมากแข้ง ถ.ศรีสุข
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๖ คุณหนูแดง สุทธิประภา ๗๐/๙ ต.หมากแข้ง ถ.บ้านโนน
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๗ คุณอุไร
พันธ์กาฬสินธุ์ ๔๖๙ ม.๗ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๘ คุณพิกุล
ดอกชะบา ๒๐ ม.๔ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐
๓๙ คุณหนูจี
โกศล ๑๒๘ ม.๔ ต.หนองวัวซอ อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐
๔๐ คุณวิลัย
กามะพร ๓๓๐ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.เมือง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔๑ คุณปิ่นแก้ว
เสนาโพธ์ ๖๕/๑ ม.๓ ต.หมากแข้ง ถ.บ้านช้าง ๒
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔๒ คุณสาราญ
อาจวิชัย ๖๑๒/๑ ม.๗ ต.หมากแข้ง ถ.อาเภอ
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
รวมจานวนผู้เข้ารวมโครงการฯ ๔๒ คน
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