
รายช่ือเยาวชนที่ผ่านการคดัเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในโครงการสร้างเสริมเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1  

ล าดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งชุมชน 

1.  นายพงษ์ศธร เชิดสม ไทยอีสาน หมูบ่้านหนองแวง ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 

2.  นางสาวปภัสสร อายุยืน กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

3.  นางสาวศศกิานต์ โพธิสาร กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

4.  นางสาววัลยา สุดสังข์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

5.  นายภาสพงษ์ โพธิสาร กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

6.  นายภูวดล สายจันทร์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

7.  นายศรัณย์ จิตรโสม กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

8.  ด.ญ.ฐิติมา งอนสวรรค์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

9.  ด.ญ.จิราวรรณ เกตุวงค์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

10.  นายเกียรติศักดิ์ งอนสวรรค์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

11.  นายขจรศักดิ์ สุดสังข์ กวย บ้านตาตา หมู่1 ต.โพธิ์กระสังข ์อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

12.  นางสาวคะติมะ หลี่จ๊ะ ลีซู บ้านสันป่าเหยีง หมู่ 1 ต.เมืองคอง อ. เชียงดาว  

จ.เชยีงใหม่ 

13.  นางสาวหลีซูมิ หลี่จ๊ะ ลีซู บ้านสันป่าเหยีง หมู่ 1 ต.เมืองคอง อ.เชยีงดาว  

จ.เชียงใหม่ 

14.  นางสาววาสนา ด ารงค์ ไทย บ้านสบกก หมู่7 ต.บ้านแซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 

15.  ด.ญ.วัชราภรณ์ ผลงาม ไทย บ้านสบกก หมู่7 ต.บ้านแซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 

16.  นางสาววนิดา พลหาญ ไทยวน  

(คนเมือง) 

บ้านบุญเรืองใต้ หมู่2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ  

จ.เชียงราย 

17.  นางสาวเกวลิน สุภากุล ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านต้นปล้อง หมู่.8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 

 

18.  นายภีละนนท์ อนิตา ไทยยวน  

(คนเมือง) บ้านหลวง หมู่4 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชยีงราย 

19.  นางสาว ศุภสิรา สุวรรณศรี ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านครึ่ึึง หมู่2 4 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 



ล าดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งชุมชน 

20.  นางสาวนุจรยี์ จันทร์นิล ไทยยวน  

(คนเมอืง) 

บ้านครึ่งเหนือ หมู่2 ต.ครึ่ง อ.เชยีงของ จ.เชียงราย 

21.  นายชญานนท์ อุดยานะ ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

22.  นายอดิศร อนุเคราะห์ ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

23.  นายณัฐกรณ์ อโนราช ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

24.  นายราชันย์ จันนยิม ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

25.  นายเหมรนิทร์ ชิรางค์ ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

26.  นายหัตถภูมิ ถาวงศ์ ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

27.  นายธนบัตร มุตยา ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

28.  นายเกียรติพงษ์ มุตยา ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

29.  นาย กณชีร์ อนุเคราะห์ ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

30.  นายวัชรพงษ์ สสีีนดร ไทยยวน  

(คนเมือง) 

บ้านทุ่งศรีเกิด หมุ่3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชยีงราย 

31.  นางสาวนิลาวัลย์ ศรีอ านวยโชค ปกาเกอะญอ บ้านซอระแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

32.  นางสาวสุมาลี รณวิชาญ ปกาเกอะญอ บ้านปะน้อยปู่ ต.แมอุ่สุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

33.  นางสาวสุทธิดา เนงแก้ว โปว ์ บ้านทุ่งจ าเริง หมู ่3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 

34.  นายอิสมะแอ บาเหม มลายมุสลิม บ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี 

35.  นายเจะ๊สมัน มาแย มลายมุสลิม บ้านทุ่ง ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระจ.ปัตตานี 

36.  นายยะหย์า วาจิ มลายมุสลิม บ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 



ล าดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งชุมชน 

37.  นางสาวนูไฮนีย์ ดอเลาะ มลายมุสลิม บ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

38.  นางสาวนูรีฮัน แวหามะ มลายมุสลิม บ้านบางปลาหมอ ต.รูสะมิแล อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

39.  นางสาวสูใบด๊ะ สันตะกิจ มลายมุสลิม บ้านบางปลาหมอ ต.รูสะมิแล อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

40.  นายอิสเฮาะ เจะมานะ มลายมุสลิม บ้านตันหยงลูโล๊ะ ต.ตันหยงลูโล๊ะอ.เมือง จ.ปัตตานี 

41.  นายมูฮัมหมัดอาลี มะรอแม มลายมุสลิม บ้านตันหยงลูโล๊ะ ต.ตันหยงลูโล๊ะอ.เมือง จ.ปัตตานี 

42.  นายอันวา แก มลายมุสลิม บ้านจารังตาดง ต.ท่าธง อ.รามันจ.ยะลา 

43.  นางสาวซอฟีหย๊ะ มะ มลายมุสลิม บ้านจารังตาดง ต.ท่าธง อ.รามันจ.ยะลา 

44.  นายเต๊าะอาแว วาจิ มลายมุสลิม บ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรังจ.ปัตตานี 

45.  นางสาวรูฮานี เต๊ะ มลายูมุสลิม บ้านละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

46.  นางสาววาฮีดา ดือราแม มลายมุสลิม บ้านบาลูกายาอิง ต.ร่มไทร อ.สุคิรนิ จ.นราธิวาส 

47.  นางสาว สุดาวรรณ  

บงกลกุลวิจติร 

ลัวะ บ้านละอุบ ม.4 ต.หว้ยห้อมอ.แมล่าน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

48.  นางสาวฐิติมา เจรญิเต็มเปี่ยม ลัวะ บ้านละอุบ ม.4 ต.หว้ยห้อมอ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

49.  นางสาวนิวารินทร์ วงค์แต๊ะ ลัวะ บ้านละอุบ ม.4 ต.หว้ยห้อมอ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

50.  นางสาว หน่าเว กะเหรี่ยง Kot Wol ( Karen State) 

51.  Saw Khu Htoo กะเหรี่ยง Thay Baw Boe village 

52.  นายณรงค์ศักดิ์ ลอืมะ ม้ง บ้านหว้ยน  าริน ม.1ต.ทุ่งปี๊ อ. แมว่าง จ.เชียงใหม่ 

53.  นายยมนา ก าเนดิไพร ม้ง บ้านหว้ยน  าริน ม.1ต.ทุ่งปี๊ อ. แมว่าง จ.เชียงใหม่ 

54.  นางสาวถิรพร สิงห์ลอ ไท-กะได ชุมชนหัวรอ ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 

55.  นางสาวเกล้า ปอรอด ดาราอาง บ้านปางแดงนอก บ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชยีงดาว  

อ.เชยีงดาว จ.เชียงใหม่ 

56.  นางสาวโสภา เพชรวงศ์ ดาราอาง บ้านปางแดงนอก บ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชยีงดาว  

อ.เชยีงดาว จ.เชียงใหม่ 

57.  นาย มูฮัมหมัดโซฟี กะมะ มลายูมุสลิม บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

58.  นาย อัฟฟาน ซีเซ็ง มลายูมุสลิม บ้านบือเจาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

59.  นาย มุคลิส ดอเล๊าะ. มลายูมุสลิม ชุมชนก าปงปายง ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส 

60.  นางสาวนิกัรตีณยี์ นเิฮาะ มลายูมุสลิม ชุมชนอ่าวมะนาว ม.12 ต.กะลุวอเหนอื อ.เมอืง  

จ.นราธิวาส  



ล าดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งชุมชน 

61.  นางสาวรอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ มลายูมุสลิม บ้านจะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  

62.  นางสาวอ าภา วูซือ อาข่า บ้านเเม่ละงอ หมู่ที6่ ต.น  าเเพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

63.  นางสาวเดือนเพ็ญ ตันสิงค์ ไทยอีสาน บ้านเก็ตเเก้ว อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

64.  นายพิชญ์ บุญบาน ไทยอีสาน บ้านกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

65.  นายสาวนิภาพร ศิรเิวช คนเมือง ชุมชนวัดชัยมงคล ต.ในเวียง อ.เมอืง จ.แพร่ 

66.  นายอาทิตย์ เเผบุ่ญ ไทใหญ่ บ้านปางใน ต.เม่อาย อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่ 

67.  นายชารีฟ ภควันต์ มลายูมุึสลิม ชุมชนพนาสณฑ ์ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส  

68.  นางสาววิไล ก้อนค า ลัวะ บ้านหว้ยน  าขุ่น ต.แมฟ่้าหลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชยีงราย 

69.  นางสาวอีมาน สาเเมง มลายูมุสลิม บ้านเเยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

70.  นางสาวฟารดีะ เจะดอเลาะ มลายูมุสลิม หมูบ่้านบาโง ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 

71.  นางสาวซูไฮลา อาเเว มลายูมุสลิม บ้านบน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2  

ล าดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งชุมชน 

1.  นายสาน สุขเลียบเฮง บุตรแรงงานข้าม

ชาติชาวกัมพูชา 

หมูบ่้านKbal Spean ต. pa li lai อ. Krong pio pet จ. 

banteaymeanchay(หมูบ่้านชายแดนไทย-กัมพูชา ) 

2.  นายปี จองอู ดาราอาง บ้านแมจ่อน หมู่11 ต.เชยีงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

3.  นายจ๋ามแสง ค าเหลอืง ดาราอาง บ้านแมจ่อน หมู่11 ต.เชยีงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

4.  นายสุทัศน ์มานิน ดาราอาง บ้านแมจ่อน หมู่11 ต.เชยีงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

5.  นางสาวลัย จองอู ดาราอาง บ้านแมจ่อน หมู่11 ต.เชยีงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

6.  นายธีรเทพ ลุงช่วย ดาราอาง บ้านปางเเดงใน หมู่9 ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 

7.  นางสาวฆีลา กว้าน ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

8.  นางสาวสร้อย ธรรมเเสง ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

9.  นางสาวกุลนารี ละปาน ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

10.  นางสาวมน ละปาน ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

11.  นางสาวนพิน ละปาน ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

12.  นางสาวของ เซียมลาย ดาราอาง บ้านหว้ยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

13.  สามเณรสร้อย เซียมลาย ดาราอาง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่.5 ต.แม่สาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 

14.  นางสาว แสงจันทร์ ดามใจ ดาราอาง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่.5 ต.แม่สาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 

15.  นางสาว สนี เลาจัง ดาราอาง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่.5 ต.แม่สาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 

16.  นางสาวจ่าม เจ้าเมือง ดาราอาง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่.5 ต.แม่สาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 

17.  นายอู่ เซียมลาย ดาราอาง บ้านทุ่งกวางทอง หมู่.5 ต.แม่สาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 

18.  นางสาวบารออะห์ โต๊ะลู มลายูมุสลิม บ้านบาตะกูโบหมู่1ต.สาคอบน มายอ จ.ปัตตานี 

19.  นางสาวอามีรา รายอตาเละ มลายูมุสลิม บ้านโกลก ถ.โต๊ะลอืแบ ต.สุไหง-ลก อ.สุไหงโกลก  

จ.นราธิวาส 

20.  นางสาวอัสมาวาตี สาและ มลายูมุสลิม บ้านโกลก ซ.7(ถ.เจรญิผล) ต.สุไหง-ลก  

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

21.  นางสาวซูรีฮา แอดะสง มลายูมุสลิม บ้านโต๊ะพราน หมู่1ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

22.  นายรุสมี เจะ๊เลาะ มลายูมุสลิม ต.ช้างเผอืก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

23.  นายยะยา อับดุลเลาะ มลายูมุสลิม ต.ช้างเผอืก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
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24.  นายอาซูวาง วานิ มลายูมุสลิม บ้านโต๊ะพราน หมู่1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

25.  นางสาวไอร์น ีแอดะสง มลายูมุสลิม บ้านโต๊ะพราน หมู่1ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

26.  นายริดวาน เจ๊ะโซะ มลายูมุสลิม บ้านจารังตาดง หมู่2 ต. ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

27.  นายอุบัยดิลละห์ หาแว มลายูมุสลิม บ้านสาคอบน ม.หมู่2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี 

28.  นางสาวอานีซะ บือราเฮง มลายูมุสลิม บ้านโต๊ะพราน อ.รามนั จ.ยะลา  

29.  นายอับดุลเลาะ ยะโกะ มลายูมุสลิม บ้านบูยง ต.ช้างเผอืก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

30.  Thawthawmoo Miemie คะเรนนี บ้านใหม่นายสอย อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน 

31.  นางสาวอรนภา  สร้างสรรค์ความดี คะเรนนี บ้านใหม่นายสอย อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน 

32.  นายวีรภัทร เปดี ลาวครั่ง บ้านชายเคือง ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 

33.  นายสุทธิพล ไพรวัลย์กุล ปกาเกอะญอ บ้านหว้ยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

34.  นายไกรทิพย์ ค า ปกาเกอะญอ บ้านหว้ยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

35.  นางสาวจันฤทัย โพคะ ปกาเกอะญอ บ้านหว้ยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

36.  นางสาวนิราพร จะพอ ปกาเกอะญอ บ้านหว้ยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

37.  เด็กชายทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ เขมร บ้านนาพูน หมู่13 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิทร์ 

38.  นายคมฤทธิ์ สบืเสาะจบ เขมร บ้านนาพูน หมู่13 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิทร์ 

39.  นางสาวบุณณิศา สุภสรณ์ เขมร ซอย14 หมู่13 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

40.  นางสาวนาถลดา วรรณทอง เขมร ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ 

41.  นางสาวอรวรรณ วงษ์ปางมูล เขมร บ้านโคกแสลง หมู่7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

42.  นางสาวอังคณา จ าปาลาด ไทยอีสาน หมู่8 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 

43.  นางสาวภญิญพัชญ์ ชนะชัย ไทยอีสาน หมู่9 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

44.  นางสาวจันทร์สุดา บุญหล้า ไทยอีสาน หมู่ 18 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  

45.  นางสาวบุษกร พิมพ์ ไทยอีสาน หมู่ 4 ต.บ้านผอื อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

46.  นางสาวสายฝน นามสมบูรณ์ ไทยอีสาน 11 บ.โคกช้าง ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

47.  นางสาววิภาภรณ์ จ าปาโอ้ก ไทยอีสาน ม.3 บ.ทองหลาง ต.โคกศรีทองหลาง อ.วาปีปทุม  

จ.มหาสารคาม 

48.  นายศิรพิงศ ์คีรีพิทักษ์ชน ปกาเกอะญอ บ้านแมโ่พ (กาโกล) หมู่ 7 ต.แม่ตา้น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

49.  นายจ่ามอ่อง ลุงมู ไทใหญ่ หมู่4 บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่ 

50.  นายพลวัฒน์ ประโมงกิจ ชาวเล เกาะส าเหร ่ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
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51.  นางสาว วนิดา ประโมงกิจ ชาวเล เกาะส าเหร ่ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

52.  นางสาว ชุติมล ประโมงกิจ ชาวเล เกาะส าเหร ่ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

53.  นางสาว กานดา ประโมงกิจ ชาวเล เกาะส าเหร ่ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

54.  นางสาววรรณา ประโมงกิจ ชาวเล เกาะส าเหร ่ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

55.  นายปลวัชร กอกัน ลัวะ บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง จ.นา่น 

56.  นายชาติชาย สุค า ลัวะ บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง จ.นา่น 

57.  นางสาวบุญรักษา โรจนชีวะ  ลัวะ บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง จ.นา่น 

58.  นางสาวสุพรรณี สุต๋า ลัวะ บ้านกอก หมู่ที่ 8 ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง จ.นา่น 

59.  นางสาวอริตา รัชธานี ไทยอีสาน ม.1 บ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย  

จ.มหาสารคาม  

60.  นางสาวนันท์นภัส เมอืงวงศ์ ไทยอีสาน หมู ่1 ต.ศรีบุญเรอืง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

61.  ด.ญ.บุษบา ประมงกิจ ชาวเล ชุมชนชาวเล บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

62.  นาย จติติ ประมงกิจ ชาวเล ชุมชนชาวเล บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

63.  นาง อุทัย หลักเกาะ ชาวเล ชุมชนชาวเล บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 

64.  นายเอกสิทธิ์ เจริญสุข 
กะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอย ต.หว้ยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน  

จ.เพชรบุรี 

65.  นายแจ พุกาด 
กะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอย ต.หว้ยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน  

จ.เพชรบุรี 

 


