
ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง สังกัด
1 นางสาวการะเกตุ ถาวร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
2 นางสาวปภาวรินท์ ปานน้ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
3 นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
4 นางสาวอุมาพร จินนะงาม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
5 นางกชกร ทองไพลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
6 ว่าที่ ร.ต.วิทยา ทิมประเทือง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
7 นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
8 นางรัตนาวดี ครุยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
9 นายนิคม นิรันดร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

10 นายพรหมมินทร์ โชติงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการกรม

11 นางบุญศิริ เทพภูธร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
12 นายกิตติทัศน์ นาสรร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
13 นางสาวนฤมล ปัจฉิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักพัฒนาทุนฯ
14 นายโกศล ขาวละเอียด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.เพชรบุรี
15 นางสาววาสนา ยึดเหน่ียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ศพช.เพชรบุรี
16 นายชัยวัฒน์ บุญยืด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.เพชรบุรี
17 นายวิเชษฐ์ เพชรรัตน์ พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.เพชรบุรี
18 นางวสุ ทองเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.เพชรบุรี
19 นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.เพชรบุรี
20 นางสาวชาลินี จันทรากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศพช.ชลบุรี
21 นางสาวรุ่งนภา อุปมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.นครราชสีมา
22 นางพรทิพย์ เที่ยงตรง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ศพช.นครราชสีมา
23 นางสาวโสภาพร วิศิษฎ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.นครราชสีมา
24 นายประดิษฐ์ สะเลิศรัมย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.นครราชสีมา
25 นายนิรัญ สุขอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.นครศรีธรรมราช
26 นายชาญศิลป์ จันทรเสน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.นครศรีธรรมราช
27 นางสาวกรกนก ถนอมกาย พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.นครศรีธรรมราช
28 นางชลารัตน์ คําวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.พิษณุโลก
29 นางบุญญาดา เขียวบ้านยาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.พิษณุโลก
30 นายสายสุนีย์ แก้วเรืองเนตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.พิษณุโลก
31 นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.พิษณุโลก
32 นางสาวสมฤทัย นาราศรี พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.พิษณุโลก
33 นายดุสิต องอาจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.พิษณุโลก

รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
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ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง สังกัด
34 นายณภัทร หงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.ยะลา
35 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.ยะลา
36 นายอุทัยพันธ์ สิงห์แก้ว พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.ยะลา
37 นางสาวสิริพร สีลาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.ยะลา
38 นางสาวศิริกุล ค้ําชู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.ยะลา
39 นายชัยณรงค์ บัวคํา พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.ลําปาง
40 นางสาววชิรญาณ์ แย้มเยื้อน พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.ลําปาง
41 นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.สระบุรี
42 นางสาวมลฤดี อุปไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศพช.สระบุรี
43 นางสาวชลธิรา คนซื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศพช.สระบุรี
44 นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศพช.สระบุรี
45 นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.อุดรธานี
46 นางสาวชวลัย ทุมมานอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ศพช.อุดรธานี
47 นายสุวัฒน์ชัย ทิพย์จันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.อุดรธานี
48 นายสุภาพงศ์ ส่งสังข์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ศพช.อุดรธานี
49 นายเชิดทวี สูงสุมาลย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศพช.อุดรธานี
50 นางสาวพรทิพย์ จันทะพา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศพช.อุบลราชธานี
51 นางสาวยุบล ผุยพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศพช.อุบลราชธานี
52 นางสาวพนารัตน์ ครุฑบึงพร้าว พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.อุบลราชธานี
53 นางเพ็ญศรี วรบุตร นักจัดการงานทั่วไป ศพช.อุบลราชธานี
54 นางสาววัชรินทร์ เมฆอับแบะ พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.นครนายก
55 นางสาวภาวิณี จีนหลักร้อย พนักงานราชการท่ัวไป ศพช.นครนายก

ข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิ.ย.58


