ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรไกล่เกลีย่ ฯ ระดับต้น รุน่ 1
ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 พฤศจิกำยน 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชือ่ -สกุล
นายช่วย วงอุทัย
นางนัฐพร แก้ววิจิตร
นางอารีย์ นึกเร็ว
นายกิจติศักดิ์ จันทร์ไพศรี
นายสุพจน์ ดวงอยู่สาร
นายประเวท วียะศรี
นายตาล สักใหญ่
นายพงศ์ดิษฐ์ แก้วประเสริฐ
นางศิรินนั ท์ โซเมอร์แดค
นายไพโรจน์ ธาตุอินจันทร์
นายสมคิด กุศโลดม
นายประทีป ม่วงสอดศรี
นายสุรพงษ์ ศรีพุฒ
นายกรรชัย ศรีพุฒ
นายนิรุทธ์ อิ่มหิรัญ
นายไพรณ แพพะยอม
นางถิราภรณ์ ศรีสุเทพ
นายอภิสิทธิ์ พรรศรี
นายจารัส ซิกวี
นางสาวศิริภสั สร ชายทวีป
นางนพเก้า สหะแก้ว
นายอิสรา ลิงาลาห์
นายสุริยา วงนาญาติ
นางวราภรณ์ สารเวช
นางพรทิพย์ บุญประเสริฐ
นายสาราญ ทองสุวรรณ
นายสมาแอ อับดุลดานิง
นายนูเซ็ง ลาเต๊ะ
นางสาวศิวพร เทพพรหม
นางสาวอ้อยทิพย์ สายวรณ์

ที่อยู่
75 ม.4 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จเชียงใหม่
272 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
187 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
22/1 ม.2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
141 ม.3 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
235 ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2 ม.3 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
14 ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
32/4 ม.6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
88 ม.2 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
139 ม.1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
234 ม.6 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
74/1 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
74/11 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
297/2 ม.15 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
194 ม.11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
10/11 ม. ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
268 ม.1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
282 ม.7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
976 ม.7 ต.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
1 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
8/1 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
32/4 ม.1 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
167 ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
298 ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
42 ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
20/1 ม.7 ต.ลุโบสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
130/1 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
91 ม.4 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
112 ม.5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
ต.มะขามหลวง
ต.เชียงดาว
"
ต.ดอยสะเก็ด
"
ต.สันป่าตอง
ต.แม่สูน
"
ต.แม่โป่ง
"
ต.คลองกระจัง
"
ต.หล่มสัก
"
ต.ดงขุย
ต.เนินปอ
"
ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง
ต.คลองขุด
"
ต.ท่าแพ
ต.ปากจั่น
ต.ควนศรี
"
ต.คลองสระ
ต.ลุโบะสาวอ
ต.ช้างเผือก
ต.พร่อน
"

เบอร์โทร
084-3786459
099-3836048
089-8520964
080-6741882
093-1848851
084-5004060
089-2641653
095-6909563
085-7075911
089-6321529
085-8677346
082-2017092
082-4082726
088-5524805
062-6313453
087-5748812
095-6195044
093-5747954
094-5841612
082-4305155
081-6789133
086-4869886
090-4870100
095-0378602
086-9513580
085-6191274
081-0924565
081-8967210
083-0424451
086-4917054

ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชือ่ -สกุล
นางสาวดรุณี ดากระเด็น
นายรุสลาม ลาพู
นายวรพงษ์ เจ๊ะหลง
นายประสิทธิ์ ฝ้ายเส็ม
นายเอกณัฏฐ์ ศิริวัฒน์
นายประพันธ์ ช่วยบัว
นายวิทยา วัฒณธัญการ
นายสุจินดา เขียวสุด
นายกิตติ ดีประเสริฐ
นายสุเมธ บัวสาลี
นายพลเดช ศรีแปงวงค์
นางสุมาลี อินทอง
นางภณัชษา บุญมี
นายณัฏฐวัฒน์ วงใยมูล
นางอาไพ หนองเหล็ก
ร้อยตรีเกรียงไกร อุทธิยา
ร้อยตรีมานิตย์ ทางาม
นายพิสิษฐ์ ใจชื่น
นายสมพร เวียนรอบ
นายวิเศษ ปูนวิภากุล
นายรัชฏะ สมรทินกร
นายอุปวัชร์ วัชรีบรู พ์
นางสาวศิพิมพ์ ศิรศิโรรัตน์
นางผ่องพรรณ์ ชัยบุญ
นางทองสุข แก้วคา
นายนรินทร์ คาสาร
นายเทอดธรรม ตาวารัตน์
นายจิรวัฒน์ เนียมโสต
นางวัฒนา สุขตระกูล
นางนงรัก อินเท้ง
นางสุณีพร ครุธพันธ์
นายสมเกียรติ คล้ายสุข

ที่อยู่
32/1 ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9 ม.4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
34/1 ม.3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
77 ม.4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
510 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
46 ม.13 ต.นาปะบอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
888/4 ม.1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
25 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
114 ม.2 ต.ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร
182 ม.1 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ

"
ต.ตะมะยูง
"
ต.โคกสัก
ต.ชะมวง
ต.โคกสัก
อ.คลองขลุง
"
อ.ขาณุวรลักษบุรี
"
611 ม.5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร ต.คลองลาน
401 ม.3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร
อ.ไทรงาม
248 ม.5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร
"
106 ม.4 ต.ป่าต้น อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
ต.แม่ทะ
111 ม.5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
"
170 ม.4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
ต.ทุ่งกล้วย
118 ม.2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
"
171 ม.4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
"
112 ม.8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
"
49 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
49 กรมประชาสัมพันธ์ 3 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

114 ม.3 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

49 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
89 ม.6 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
217 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
16/2 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลาพูน
126 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลาพูน
744/5 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
43 ม.13 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
53/5 ม.10 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1 ม.5 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
16/3 ม.2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต.บ้านโป่ง
"
ต.เวียงยอง
"
อ.เมือง
ต.ทัพหลวง
ต.หนองนางนวล
"
"

เบอร์โทร
086-4920506
089-9955803
085-6708152
093-7427425
087-6329201
087-3068589
082-4080718
081-9470392
081-9625133
089-9613007
083-6565359
086-9854194
088-4149995
087-1743795
081-0267142
081-0285325
093-2700660
096-1985357
085-1577465
099-1959154
082-7129292
089-2175979
062-2692686
095-6821656
095-5186581
081-9739889
089-0583140
081-0436187
063-9355694
088-2898966

ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรไกล่เกลีย่ ฯ ระดับต้น รุน่ 2
ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ธันวำคม 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชือ่ -สกุล
น.ส.ราวรรณ รู้แผน
นายวิรัตน์ ปรีชล
น.ส.ศศิธร ฤกษ์อุโฆษ
นางเทวี ฤทธิญาณ
นายสมรัฐ สาราญวงษ์
นายไพโรจน์ โห้แพ
นางกรุณา คายา
นายสุดใจ ซ่อนกลิ่น
นางสุกัลณี ฉิมธนู
นายอภิรักษ์ มนูญเลิศกิจ
นายอติวิชญ์ รุจิรากุล
นางกนกพร ฉายศรี
นางดารารัตน์ สุตนัย
นายพยนต์ สมานมิตร
นายสุรพงษ์ เพ็งสุวรรณ
พล ร.ต.ประหยัด เทพธรณี
นางนันทนา สอนดิลก
นางอุไรวรรณ ถาวรวงษ์
นายอัมพร น้อยสุวรรณ
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน
นางสกีนา จ้อยสาเภา
นายประลอง อร่ามศรี
นายบัญชา วิริยพัตร
นายรพีพรรณ ยมแสง
นายกรวย วงษ์ทอง
นายบรรพต อารีเจริญทรัพย์
นางชุติมา ลมเชย
นางมณิมนตรา ศรีดุจคงศิลา
นางฉัตรสุดา หงส์วิจิตรกุล
นางศรีนวล ศรีหราช

ที่อยู่
14/3 ม.4 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
28/1 ม.6 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
51 ม.7 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
7/3 ม.11 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
100/413 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
9 ม.6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

64/2 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
97/23 ม.1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
69 ม.4 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
294 เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

270/1 ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
42/1 ม.4 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
22 ม.1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 ม.7 ต.หนองแขม อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
272/9 ม.1 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
170 ม.12 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
25/2 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
16/2 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
70/208 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
30/1 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
16 ม.4 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
19/1 ม.4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
54 ม.6 ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
223 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
44 ม.6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด
76/1 ม.8 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
35/363 ม.3 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
251/7 ม.4 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
347/30 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
344 ม.1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
ต.หันสัง
ต.หนองนาใหญ่
เทศบาล ต.หัวเวียง
ต.ข้าวเม่า
อบต.พะยอม
ต.ลาดบัวหลวง
อบต.บ้านขวาง
ต.โคกม่วง
ต.สองห้อง
เทศบาล ต.ท่าเรือ
ต.มหาพราหมณ์
ต.แก้วฟ้า
ต.บางปะหัน
ต.โคกสาโรง
ต.ท่าวุ้ง
ต.หนองย่างเสือ
ต.บ้านใหม่
"
ต.ลาดขวาง
"
"
ต.แปลงยาว
ต.จรเข้ใหญ่
ต.นาเชี่ยว
ต.ตะกาง
ต.ถอนสมอ
ต.ลาผักกูด
ต.ประชาธิปตั ย์
ต.หัวกุญแจ
เทศบาล ต.ไร่เก่า

เบอร์โทร
062-5863460
081-1785875
081-9917080
089-5380143
098-7480878
083-3167356
095-7689717
086-1226655
090-0576428
089-4094683
081-4500151
089-0849536
084-9310611
084-0992509
081-7919312
089-0361280
087-0025399
083-5984849
092-7515839
081-9449496
085-9417046
089-5444448
081-8580091
089-8283980
081-6548443
089-7436230
084-5365250
064-9895644
089-9395962
086-7559796

ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชือ่ -สกุล
นางอรอุมา เรืองวงษ์
พ.ต.ต.ชัยชนะ ไชยพาฤทธิ์
ด.ต.ภานุวัตร ฝ่ายเดช
ด.ต.วรเดช พิชญะวรากุล
นางเบญจรัตน์ วงศ์ไอศูรย์
นายสมศักดิ์ หล่าสท้าน
นายบัณฑิต สุรฤทธิพงษ์
นายสูนย์ สีระพัดสะ
นางจงรักษ์ ภูมิแกดา
นางรินลดา สาคูณ
นายวิทยา ทัศคร
นายมิตรชม แสงวงค์
นายภวินษ์ แสงวงค์
นายธวัชชัย คาแพง
นายทวีชัย สมบูรณ์ทรัพย์
นายคมกฤช บุษราคัม
นายสุทัศน์ โฮชิน
นายยอดคม บุษราคัม
นายสุรพงษ์ ทองโคกสี
นายสากล หลานวงศ์
นายบุญศรี เคนมิง่
นายสวาท แสงส่อง
นายประเขต สมภาร
นางชนิทตาพร ไวคา
นายเริ่ม สุทธิสา
นายสุทัศน์ จันทร์ประทักษ์
นายอุดม เสนาราช
นายสานวน เพ็งชัย
นางสาวเจนจิรา ทองอ่อน
นายปรีชา ไกรษี
นายกริชชัย วารี
นางบุญช่วย ทานะเวท

ที่อยู่
654/5 ม.5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

5/84 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
29/29 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10/17 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
153 ม.11 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
86 ม.3 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
458 ม.4 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
85 ม.6 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
82/2 ม.9 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
42/1 ม.12 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
43 ม.6 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
149 ม.6 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
222 ม.6 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
141 ม.5 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
83 ม.13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
77 ม.13 ต.วังชัย อ.นาพอง จ.ขอนแก่น
7/2 ม.10 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30 ม.11 ต.ทรายมูล อ.นาพอง จ.ขอนแก่น
208 ม.3 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 ม.16 ต.บัวใหญ่ อ.นาพอง จ.ขอนแก่น
107 ม.4 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
57/3 ม.1 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
267 ม.5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
154 ม.7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
108 ม.11 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม

42 ม.9 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
84 ม.2 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
22/4 ม.5 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
26 ม.6 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
48 ม.7 ต.ละเอาะ อ.นาเกลียง จ.ศรีสะเกษ
81 ม.2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
222 ม.1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
"
ต.หนองพลับ
"
"
ต.วังชมภู
ต.ห้วยต้อน
"
ต.กุดชุมแสง
ต.คูเมือง
"
ต.เชียงสือ
"
"
ต.หนองโก
ต.นาคา
ต.วังชัย
ต.พระลับ
"
ต.ทรายมูล
ต.บัวใหญ่
ต.ศรีสุข
ต.บึงเนียม
ต.หนองกุงใหญ่
ต.บ้านดง
อ.กันทรวิชัย
อ.เมือง
อ.โกสุมพิสัย
เทศบาลกันทรารมย์
ต.โคกตาล
อ.นาเกลียง
ต.ห้วยทับทัน
ต.ดอนตาล

เบอร์โทร
064-3459917
081-8570215
094-9681989
086-8071711
092-6543797
093-3261598
062-1102281
089-5818094
089-2262769
083-1046187
085-6839284
087-0902825
086-2418843
095-1898562
061-0797696
083-1509877
063-9425600
083-1432860
096-3734683
080-7498974
088-5623740
095-6643006
094-2755267
086-6260511
089-4198677
086-8533864
098-1048496
080-1622727
091-6630906
099-0279611
085-0263344
086-2359796

ลำดับที่
63
64
65
66
67
68
69

ชือ่ -สกุล
นางดวงใจ สกุลไทย
นายพิเชฏฐ นามแก้ว
นางอุบลวรรณ ศรีสง่า
นายสาราญ แก้วใหญ่
นายอลงกรณ์ คาผา
นายอานาจ พุทธคุณ
นายธนัท ทรัพย์บญ
ุ มาคลี่

ที่อยู่
154 ม.2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
2 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
488 ม.1 ต.ลุมพุก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
676 ม.1 ต.ลุมพุก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
163 ม.3 ต.คาเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
18 ม.12 ต.นาคา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
187 ม.8 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
"
รร.คาเขื่อนแก้ว
วัดบูรพาราม
"
ต.คาเตย
ต.นาคา
ต.นาโป่ง

เบอร์โทร
085-7381988
089-9456796
088-0837786
094-5172395
093-3927143
087-8791433
098-1711722

ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรไกล่เกลีย่ ฯ ระดับต้น รุน่ 3
ระหว่ำงวันที่ 20 - 22 ธันวำคม 2561
ลำดับที่

ชือ่ -สกุล

ที่อยู่

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

น.ส.อริสรา สนเผือก
นางสายรุ้ง สุขะ
นายประสิทธิ์ คิวดวงตา
น.ส.ปนิตา พงษ์นวล
นางมันทนา จาปี
นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย
นายนที สิงห์ใจ
นายดี คามะวงค์
นายสมใจ แย้มพราหมณ์
น.ส.ภารดี ฉิมชาญเวท
นายชลากร รุ่งแจ้ง
นายยรรยง ฉัตระทิน
นางสาวณัฐวรรณ เอียงผล
นายสมชาย ตันตระกูล
นายนพดล เหล่าชูชัยสกุล
นางสุวรรณี บ่ายแสงจันทร์
นายสมพร เกตุแก้ว
นายพลวัฒน์ โกพล
นางจันทรา กอสนาน
นายสมปอง ถานันดร
นางธงชัย มหาชัย
นายสมพร สุริยะ
นางสาวสมพาน ภูสมจิตร
นางรตนพร ปิน่ เย็น
สิบเอกนพดล สาราญพงษ์
นายบรรจง อสุรา
นายปรีชา ชัยปัญหา
นายเมือง ชาเทราช
นายยุทธศักดิ์ สองวงค์
นายเด่นชัย พรหมบุตร

110 ม.4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
73 ม.4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
111/1 ม.5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
9/2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
36/1 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
82/5 ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
28 ม.9 ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
171/1 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
41 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
169 ม.11 ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
4/37 ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
21/2 ม.5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
52 ม.3 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
31 ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
103 ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
23/1 ม.12 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
43 ม.5 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
59 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
40/1 ม.7 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
56 ม.18 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
118 ม.8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
166 ม.14 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
38 ม.13 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
69/25 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
202 ม.9 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
191 ม.5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
132 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
22 ม.1 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
20 ม.12 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
26 ม.13 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ต.แม่ทะ
"
"
ต.ในเวียง
ต.วังธง
ต.เหมืองหม้อ
ต.แม่ปมื
ต.ทับคล้อ
"
"
ต.บางจะเกร็ง
ต.แหลมใหญ่
ต.บางขันแตก
ต.คลองเขิน
ต.บางช้าง
ต.กระดังงา
ต.บางพรม
ต.โรงหีบ-บางกุ้ง
ต.บ้านปราโมทย์-บางสะแก
ต.ป่งไฮ
ต.พรเจริญ
ต.ห้วยเม็ก
"
ต.โพนงาม
ต.กลางหมืน่
ต.นาหว้า
ต.ท่าเรือ
ต.นาเลียง
อ.รัตนบุรี
"

เบอร์โทร
094-8277827
089-8382261
086-1902466
093-5797735
090-3243079
081-1113397
081-0302641
089-7044685
087-2063762
081-3794424
084-7340838
081-9427414
086-1725304
089-5371525
089-9198949
081-1319357
034-761949
086-8064966
089-9188565
093-4388967
061-6102179
088-5730175
094-4534279
088-5637615
089-8437942
083-3448938
084-7965153
080-7451493
092-7461732
092-4792497

ลำดับที่

ชือ่ -สกุล

ที่อยู่

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นายอานุภาพ สิงจานุสงค์
นายภาณุวัฒน์ เรืองสัตย์
นายสุบรรณ์ แย้มค้าย
นายบุญเพ็ง ทองละเอียด
นางลภัสรา ภูคาแสน
นางพรชิต พุทธิชน
นายบูรพา สุขยา
นางสงวน เพียปาก
นายสุรัตน์ มิฆเนตร
นายพิรุณ ครอบแก้ว
นางสาวจินต์สุดา เชิดสุข
นางสังเวียน ใบทอง
นางสาวสมศรี เนตรแก้ว
นางสุธารีย์ เสาะสิทธิ์
นางชลิตา พลเยี่ยม
นางหงส์เหิน คนึงเพียร
นายสวัสดิ์ เสียงสนัน่
นายอ่อนสี ศรีวันทนาสกุล
นายเริงราช ศรีวงศ์
นายคมสันต์ ศรีสกุลวรทัย
นายเกริกฤทธิ์ เชือชิต
นายบุญแนบ โอยสวัสดิ์
นางยุพดี ไชยคง
นางจิตรา เทพบุตร
นางสาวกาญดา พาชูสุข
นายสมพงษ์ ผ่องจิตร์
นางเกณิกา จิรพงษ์ภกั ดี
นายทวี คูณคา
นายสิงขร เย็นควร
นายอภิสิทธิ์ ชูลขันธ์
นางปภาวิรินทร์ พ่วงพา
นางสาวสุภญ
ิ ญา น้อยนารถ

10 ม.1 ต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
2 ม.10 ต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
67 ม.1 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
65/1 ม.1 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
208 ม.9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
63 ม.9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
77 ม.6 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
23 ม.6 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
200 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ลาดวน จ.สุรินทร์
29 ม.14 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
297 ม.4 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์
59-60 ม.7 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
129 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
137 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
19 ม.10 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
143 ม.10 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
38 ม.5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
48 ม.4 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
41 ม.5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
20 ม.8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
29/4 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
9 ม.10 ต.เขาพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
9/4 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
14/1 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3-550/7 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
62/2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
43 ม.10 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
35/1 ม.10 ต.นาแขม อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี
3004-3005 ม.1 ต.วังนาเย็น อ.วังนาเย็น จ.สระแก้ว
817/9 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
49 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
77/1 ม.5 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
อ.สาโรงทาบ
"
อ.โนนนารายณ์
"
อ.ปราสาท
"
อ.จอมพระ
"
อ.ลาดวน
อ.เมือง
"
"
"
"
อ.สังขะ
อ.เขวาสินรินทร์
อ.สนม
"
"
ต.ฉลอง
ต.รัษฎา
ต.เขาพระ
ต.ท่าอยู่
"
อ.เมือง
ต.หน้าเมือง
ต.ไม้เค็ด
ต.เมืองเก่า
ต.วังนาเย็น
รร.วัดช่องลม
ต.โคกขาม
ต.เกษตรพัฒนา

เบอร์โทร
084-9148645
087-9619233
089-4850691
061-1238631
092-6823208
087-8780242
081-8025058
080-6081383
093-3123252
081-0747858
093-3203599
090-6136698
087-2573460
084-6556761
090-8242147
087-2610574
086-2494532
081-0721058
084-9848090
081-7195368
089-4895182
064-5183128
087-8951495
085-7764987
065-5079524
082-7149068
081-3723469
084-5620383
082-2139596
087-0786388
083-6941791
089-9383264

ลำดับที่

ชือ่ -สกุล

ที่อยู่

63 นางนิภาวรรณ ปานสมทรง 67/1 ม.7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
64 นายกอเซ็ม ดีเยาะ
30/1 ม.1 ต.ตะบิง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
65 นายมะดาริง สารอเอง
93/1 ม.6 ต.ตะบิง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
ต.มะกรูด
ต.ตะบิง
"

เบอร์โทร
081-7663630
087-2939941
089-8774493

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

อบรมหลักสูตรกำรไกล่เกลีย่ และระงับข้อพิพำทในชุมชน (ระดับต้น) รุ่น 4
ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมกำนต์มณีพำเลช กรุงเทพมหำนคร
ชือ่ -สกุล
ที่อยู่
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
นายเอกชัย ใจเย็น
112 ม.8 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
อ.องครักษ์
นางกลิ่นนภา ปานสายลม 40/1 ม.10 ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก
ต.สาลิกา
ร.ต.สาราญ มาลาศรี
97 ม.2 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ต.หนองแสง
นางสังวาลย์ หลักดี
296 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
นางสาวอาภา วงษ์เจริญ 11 ม.1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ต.บางปลากด
นายชูชาติ สีคร้าม
170/26 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ชุมชนเมืองนครนายก
นายโสภณวิชญ์ เข็มทอง 175/1 ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ชุมชนต.ไม้เค็ด
นางสาวนิจ จ้อยเจริญ
48/1 ม.9 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
"
นายประมวล ขันธวิเชียร 77/81 ม.8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ต.ปากคลองบางปลากด
นางสาวมณีรัตน์ ทรงพลวาริน38
ทร์ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
"
นายจาฏพัจน์ พรหมมินทร์ 19 ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ชุมชนรางบัว
นายธนวรรธ์ คาเลิศ
43 ม.3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
"
นางปราณี ละดาดาษ
77/2 ม.2 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง
ต.คลองวัว
นางสาวจินตนา ชื่นกมล 59/1 ม.3 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง
"
นางสมคิด เพิ่มลาภ
4 ม.4 ต.บางระกา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ต.บางระกา
นายบุญช่วย เชือบุญ
99 ม.1 ต.บางระกา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
"
นายนาชัย ทองคา
13 ม.8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บ้านยาง
นายสมชาย คาเกลียง
105 ม.11 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ต.บ้านเก่า
นายสุกฤษฎิ์ เทียนลาย
69 ม.3 ต.ดอนขมิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ต.ดอนขมิน
นายวุฒิพงษ์ สุขนิพิฐพร
142 ม.8 ต.ดอนขมิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
"
นายทรงยศ อัมพรสุนทรรัติ 116 ม.6 ต.ดอนขมิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
"
นางอรัญญา ภูท่ อง
7 ม.3 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ต.บางขุนไทร
นางบัวเหวียง แจ่มศรี
158 ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
"
นางสาวดวงใจ อุ่นจันทร์ 19/2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ต.บ้านลาด
นางสาวจินตนา สมศรี
20 ม.2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
"
นางกาญจนา แก้ววิไล
536/1 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ต.หัวกุญแจ
นางสาวธนวรรณ เจริญขา 310/14 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
"
นายเสริม วิเศษดอนหวาย 19 ม.5 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ต.หนองบัว
นางบัวทอง พลทิพย์
105 ม.1 ต.หนองบัว อ.อาจสมามารถ จ.ร้อยเอ็ด
"
นายดาวเรือง ดงพระจันทร์ 8 ม.9 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
"

เบอร์โทรศัพท์
089-0665803
096-0099802
084-9259415
092-7757954
063-8892219
061-2605709
093-0042838
092-2491017
083-6024188
086-9881595
081-8571998
085-2641155
085-1871630
086-4118879
089-5396243
084-0786378
092-2969621
089-9668585
081-1919392
084-3947266
089-7906246
081-8401588
098-2977639
061-8618721
061-3874235
080-0924602
087-6183053
093-3231495
080-8432995
097-3358036

ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชือ่ -สกุล
นายถวิล โสภากัณฑ์
นางจานงค์ โพธิลังกา
นายสวัส กระแสโสม
นายเปลือง กางรัมย์
นายสุชาติ จันทนุภา
นายพร สารวมจิต
นายสถาพร คาสอน
นางกรณิกา วรรณวงศ์
นางสาวจิรัชยา คงบวรทิพย์
นางอารีย์ ชินบุตร
นายจารัส ไชยชมภู
นายอภิรักษ์ ชัยลังกา
นายพิเชษฐ มีสวัสดิ์
พ.ต.สงัด ศิริมา
นายสมหมาย รอดเลิศ
นางสมใจ ไวแสน
นายพันธกานต์ ณ นคร
นางสาวจาหรัด เอี่ยมอ่อง
นายวีรศักดิ์ แก้วพลอย

ที่อยู่
279 ม.13 ต.ไก่คา อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
122 ม.12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
160 ม.8 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
1 ม.2 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
30/1 ม.13 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
67/1 ม.8 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
68 ม.4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
15 ม.6 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
202 ม.11 ต.โนนโหนน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
22 ม.1 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
221 ม.8 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
292 ม.11 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
60 ม.2 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
1/1 ม.2 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
79/1 ม.1 ต.ทุ่งยัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
112/5 ม.1 ต.ปลักแรด อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
415 ม.2 ต.บึงกอก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
4/5 ม.2 ต.บึงกอก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
27 ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ศูนย์ไกล่เกลีย่ ฯ
ต.ไก่คา
ต.โนนหนามแท่ง
ต.ลาดวน
"
"
"
"
ต.ห้วยขะยุง
"
ต.ปะอาว
ต.สันทราย
"
ต.กลางดง
ต.คุ้งตะเภา
ต.ทุ่งยัง
ต.บางระกา
"
"
อ.คลองท่อม

เบอร์โทรศัพท์
088-0412649
083-7215628
091-0262922
086-0033954
082-9547750
084-3765647
093-3297268
086-9514115
062-3969655
091-8287274
088-2523632
081-1694978
089-4580050
093-1345763
089-9587388
063-8297592
066-0599214
089-0431880
098-0754691

