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รายชื่อผูเขารับการอบรมกระบวนกรสไตลเฮฮาศาสตร 15-19 พค 2551  
 สวนปามหาชีวาลัยอิสาน อ. สตึก จ. บุรีรัมย 
 
 ประวัติและชื่อบล็อกเกอร 

 
ชื่อบล็อก 

 

1 

 
นองหนิงคนสวย แซเฮ 
DSS "work with disability" ( หนิง )
 

 
หนิงคนสวย แซเฮ ,  
DSS@MSU  

 

2 

  
ยามแดง ม. แมโจ 
ยามแดง
 

 
yamdaeng

 

3 

 
สายลม  ออมสินรอยเอ็ด 
นายสายลม อักษรสุนทรีย
 

 
นายสายลม อักษรสุนทรีย

 

4 

 
ปาจุมคนสวย  แซเฮ 
 

 

 

5 

 
อ. จันทรรัตน  อุยจ๋ันตาเจาของกระตอบ 
จันทรรัตน
 

 
Bridge , 
women's health  

 

6 

 
หมอเบิรดคนสวย 
เบิรด
 

 
ของขวัญจากวันวาน

 

7 

 
กระปุมคนสวย 
Ka-Poom
 

 
In Mind

 

8 

 
หมอเจคนสวย  แซเฮ 
หมอเจ คนสวย แซเฮ
 

 
dmcopkrabi

 

9 

 
ปามณีแดงคนสวย  แซเฮ 
pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซเฮ] 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล , 

 pa_daeng's mind ,  

letter to MOM 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/blog/dss-msu
http://gotoknow.org/blog/dss-msu-na
http://gotoknow.org/profile/s_wanpichit
http://gotoknow.org/blog/wanpichit
http://gotoknow.org/profile/ha_deaw
http://gotoknow.org/blog/day4dream0001
http://gotoknow.org/profile/jantararat
http://gotoknow.org/blog/bridge
http://gotoknow.org/blog/thaiwomen
http://gotoknow.org/profile/birdton
http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories
http://gotoknow.org/profile/kapoom
http://gotoknow.org/blog/kapoom
http://gotoknow.org/profile/aekasilapa
http://gotoknow.org/blog/krabihosp
http://gotoknow.org/profile/prachawan
http://gotoknow.org/blog/hatb
http://gotoknow.org/blog/padaeng
http://gotoknow.org/blog/mummy
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 ประวัติและชื่อบล็อกเกอร 
 

ชื่อบล็อก 

 

10 

 
นายไพศาล ชวงฉ่ํา (บางทราย) 
บางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา)
 

 
เรื่องเลาจากดงหลวง ,  
เสนทางที่ผาน

 

11 

 
นางธัญญา ตันตระกูล (เอื้อง) 
 

 

 

12 

 
นางวรรณา ยิ่งนอก ( ติ๋ม ) 
 

 

 

13 

 
นางสุนัย  ยิ่งชนก 
 

 

 

14 

 
ทีมงานหมอเจคนสวย  แซเฮ 
 

 

 

15 

 
ลุงแหวง 
ดร. แสวง รวยสูงเนิน   

 

ความรูเพื่อชีวิต  

เรียนประวัติศาสตรจากของเกา  

 
 

16 

 
ผอ. เม็กดํา 
http://gotoknow.org/profile/homhen
 
 

 
การจัดการความรูในทองถิ่น

 

17 

 
ครูอึ่ง 
dd_L
 

 
Life : dd_L

 

18 

 
ครูสุคนสวย  แซเฮ 
ครูสุ แซเฮ 

 

Good songs Good feeling  

บล็อกของครูสุ  

 
 

19 

 
ราณ ี
Ranee
 

 
My Memories 

http://gotoknow.org/profile/bangsai
http://gotoknow.org/blog/dongluang
http://gotoknow.org/blog/samoeng
http://gotoknow.org/profile/sawaengkku
http://gotoknow.org/blog/sawaengkku
http://gotoknow.org/blog/antiques
http://gotoknow.org/profile/homhen
http://gotoknow.org/blog/payak1
http://gotoknow.org/profile/life_dd_l
http://gotoknow.org/blog/dd290850
http://gotoknow.org/profile/su1958
http://gotoknow.org/blog/goodsongs
http://gotoknow.org/blog/krusu
http://gotoknow.org/profile/suparaporn
http://gotoknow.org/blog/ranee
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 ประวัติและชื่อบล็อกเกอร 
 

ชื่อบล็อก 

 

20 

 
อ. ลูกหวาคนสวย 
อ.ลูกหวา 

 

ผูหญิง...ดอกไมเหล็กและความทรงจําใน "เรือนรัก
รอย" ,  

กิจกรรม & การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร ,  

เศรษฐศาสตร...ริมรั้ว ,  

เรียนรูธรรมะ....จากประสบการณจริง , 

 เรียงรอย...บทกวีจากใจ  

 
 

21 

 
สิงหปาสัก 
สิงหปาสัก 

 
KMนักสงเสริมการเกษตร ,  
ภูมิปญญา , 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
 

 

22 

 
สายัณห ปกวงศ  
เขียวมรกต
 

 
KM วิถีชุมชนคนเกษตร

 

23 

 
อัยการชาวเกาะ 
อัยการชาวเกาะ
 
 

 
อัยการชาวเกาะ

 

24 

 
นายออตเลาขาว 
ออต
 

 

เลาขาวศึกษา , 

 textile

 
 

25 

 
นาอึ่งออบ 
นาอึ่งออบ คนสวย แซเฮ   
 

 
sompornpcmu ,  
สรรหามาเลา ,  
Job Module ขั้นตอนปฏิบัติงาน ,  
สนทนา...ประสาบุคคล

http://gotoknow.org/profile/kulkanit
http://gotoknow.org/blog/kulkanit
http://gotoknow.org/blog/kulkanit
http://gotoknow.org/blog/kulkanit2
http://gotoknow.org/blog/kulkanit4
http://gotoknow.org/blog/kulkanit3
http://gotoknow.org/blog/kulkanit5
http://gotoknow.org/profile/yutkpp
http://gotoknow.org/blog/yutkpp
http://gotoknow.org/blog/yutkpp2
http://gotoknow.org/blog/yutkpp3
http://gotoknow.org/profile/peekwong17
http://gotoknow.org/blog/peekwong17
http://gotoknow.org/profile/islandpk
http://gotoknow.org/blog/islandpk
http://gotoknow.org/profile/somroay
http://gotoknow.org/blog/thaiphon
http://gotoknow.org/blog/textile
http://gotoknow.org/profile/sompornp
http://gotoknow.org/blog/sompornp
http://gotoknow.org/blog/sompornpcmu
http://gotoknow.org/blog/sompornp2
http://gotoknow.org/blog/sompornp3
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 ประวัติและชื่อบล็อกเกอร 
 

ชื่อบล็อก 

26  
ลุงเอก 
ลุงเอก 

 

เรียนรูจากชีวิตจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ,  

รวมปลูกตนกลาแหงความสมานฉันท ดวยเมล็ด
พันธสันติสุข ,  

ชวยคิดชวยทํา ,  

เอกชัยไรสาระศาสตร , 

 เครือขายคนไทยในยุโรป  

 
 

27 

 
คนชอบวิ่ง  
คนชอบวิ่ง 

 
.:จิปาถะ:., 
คนเทศบาลนคร , 
Let's go jogging. ,คนเก็บขยะ ,  
คนเคยอวน , 
เฮฮาศาสตรสองแคว 
 

 

28 

 
อ. แปว  ม. ขอนแกน 
paew
 
 

 
Paew's Blog ลปรร

 

29 

 
นักการอิ่ม นักการเมี่ยง 
  กวนคุณสะอาดสองแคว
 

 
กวนคุณสะอาดสองแคว

 

30 

 
ครูอาราม(ทมีงานครูอึ่ง) 
ARAM
 

 
อโศกสปน

 

31 

  
อ. วรภัทร ภูเจริญ ( คนไรกรอบ )  
คนไรกรอบ 

 

Free Rider ,  

Living company

 

http://gotoknow.org/profile/ekkachai-km
http://gotoknow.org/blog/ekkachai-km1
http://gotoknow.org/blog/ekk-km
http://gotoknow.org/blog/ekk-km
http://gotoknow.org/blog/ekkachai-km4
http://gotoknow.org/blog/ekkachai-km3
http://gotoknow.org/blog/thai-eu
http://gotoknow.org/profile/shantrakul
http://gotoknow.org/blog/suthi
http://gotoknow.org/blog/phsmun
http://gotoknow.org/blog/jogging
http://gotoknow.org/blog/rubbish
http://gotoknow.org/blog/weightreduction
http://gotoknow.org/blog/plkkm
http://gotoknow.org/profile/parpak
http://gotoknow.org/blog/paew
http://gotoknow.org/profile/clean_section_phs
http://gotoknow.org/blog/clean-section-phs
http://gotoknow.org/profile/aramuthong
http://gotoknow.org/blog/aram
http://gotoknow.org/profile/worapat
http://gotoknow.org/blog/freerider
http://gotoknow.org/blog/ariyachon
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 ประวัติและชื่อบล็อกเกอร 
 

ชื่อบล็อก 

 

32 

 

ทวีสิน ( คนดอย )  

คนดอย

 

 

รวบรวมรูปภาพ  

ตกผลึกสิ่งเรียนรู Self development  

Innovation Facilitator Development  

ขอบอก  

Edutainment for Learning  

ศิษยเกาอัสสัมชัญ ธนบุรี  

 
 

33 

 

Conductor 

Conductor

 
OpenCARE , 
คนเปนนาย , 
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย , 
ตามใจฉัน , 
วงนอก  

 
 

34  

 

ดร. ธวัชชัย  

ธวัชชัย ปยะวัฒน 

 
MemeCoder,  
พอไหว พอไหว,  
System News
 

 

http://gotoknow.org/profile/thawesin
http://gotoknow.org/blog/photos
http://gotoknow.org/blog/thawesin
http://gotoknow.org/blog/innofadevelopment
http://gotoknow.org/blog/commu
http://gotoknow.org/blog/edutainment
http://gotoknow.org/blog/assumptionthonburi
http://gotoknow.org/profile/conductor
http://gotoknow.org/blog/opencare
http://gotoknow.org/blog/beingaboss
http://gotoknow.org/blog/internetinthailand
http://gotoknow.org/blog/random
http://gotoknow.org/blog/periphery
http://gotoknow.org/profile/thawatchai
http://gotoknow.org/blog/memecoder
http://gotoknow.org/blog/averageline
http://gotoknow.org/blog/systemnews

