




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ./เทศบาล/อบต. ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี นายจักรพงษ จันทรขันต
2 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.รางหวาย นายสมพงษ ชางเรือนกุล
3 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี นายสมบูรณ นาสาท
4 ขอนแกน บานไผ ทต.บานไผ นายวารินทร อินธิสอน
5 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองเรือ นายธนพัฒน คําโล
6 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน นายสุวินัย สนิทมวง
7 ขอนแกน เมือง ทต.ทาพระ นายธณาวุธ กอนใจจิตร
8 ขอนแกน เมือง อบต.พระลับ นายวัฒนา ศรีจุมพล
9 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นายชาญชัย เสียงสังข
10 ชลบุรี บานบึง อบจ.ขอนแกน นายสุวินัย สนิทมวง
11 ชลบุรี ศรีราชา ทต.เจาพระยาสุรศักด์ิ นางขนิษฐา โพธิสินธุ
12 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา น.ส.บังอร อุดมดี
13 ชัยภูมิ แกงคลอ อบจ.ชัยภูมิ น.ส.สุรีรัตน ธรรมโชติ
14 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางน้ําออย มีสัตยธรรม
15 เชียงใหม แมแตง ทต.สันมหาพน นางกรณิศ ดวงใบ
16 ตรัง เมือง ทน.ตรัง นายวิชัย มาลินีรัตน
17 ตรัง เมือง ทน.ตรัง นางสุภาณี ซอนขํา
18 นครนายก บานนา ทต.บานนา นายจักรพันธ จันทนราช
19 นครปฐม สามพราน ทต.สามพราน นางเมตตา มาลีวงศ
20 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ น.ส.พิงพันธ รุทระกาญจน
21 นครปฐม ดอนตูม ทต.สามงาม นายพิทักษ สังขสกุล
22 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง นายมาศ โพธิ์สูงเนิน
23 นครราชสีมา ปากชอง อบต.ขนงพระ น.ส.สุดารัตน บุญพัน
24 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน น.ส.อุบลรัตน ถวายหนา
25 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก นายเจษฎา เกตุตระกูล
26 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี นางจรัสศรี ธรรมจารุสิริ
27 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด นางสุภาพร น้ําวน
28 นราธิวาส เมือง อบต.กะลุวอเหนือ นางสุมลฑา สุวรรณวงศ
29 นาน ปว อบต.แงง นางนุดารัตน อนุจร
30 นาน ปว อบต.ไชยวัฒนา นายพชระ เนตรวีระ

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุนท่ี  3
ระหวางวันท่ี    11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2548

ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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31 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ลําทะเมนชัย น.ส.ศุภาวรรณ จันทรักษา
32 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นายเอกสิทธิ์ คุรุสิทธิ์
33 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี ทต.กบินทรบุรี นายศรีทอง สรรพโชติ
34 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานเลน นางชินันพร เกิดพิทักษ
35 พัทลุง ควนขนุน ทต.มะกอกเหนือ นายพัทธพล ขวัญสุวรรณ
36 พัทลุง ปาบอน ทต.ปาบอน นางวิภาดา พรหมมณี
37 แพร รองกวาง ทต.รองกวาง นายนิทัศน กตัญูคุณานนท
38 ภูเก็ต กระทู ทต.กระทู นายภภัฎ ยกทวน
39 ภูเก็ต เมือง อบต.รัษฎา น.ส.สุบงกช ตูหิรัญมณี
40 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สระคู นายดิลก ตุนทัพไทย
41 รอยเอ็ด เสลภูมิ ต.บานกลาง นายสมพงษ จันทรพันธ
42 ลพบุรี เมือง ทต.โคกตูม นายวุฒิชัย นัทธี
43 ลพบุรี เมือง ทต.เขาพระงาม นางเยาวลักาณ พรประเสริฐ
44 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน นายมานพ ชองตะคุ
45 เลย ดานซาย ทต.ดานซาย น.ส.นงลักษณ โสรัจจะ
46 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นางเจียมใจ เกตุใหม
47 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน นายอมร วงษศิริ
48 สกลนคร กุสุมาลย อบต.กุสุมาลย น.ส.สุภัตรา ตรีวงษราช
49 สกลนคร เจริญศิลป อบต.เจริญศิลป นายอนันต บุญหลา
50 สกลนคร เจริญศิลป อบต.บานเหลา น.ส.นุชจรี ดาเหล็ก
51 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบค.สุวรรณคาม นายอนุชา ศรีวะโสภา
52 สกลนคร โพนนาแกว อบจ.นาตงวัฒนา นายวิชิต บุญเนาว
53 สกลนคร โพนนาแกว อบต.บานโพน นางจาฬุวรรณ พรมจันทร
54 สกลนคร ภูพาน อบต.สรางคอ นายวิศาสตร สืบชมภู
55 สงขลา เมือง ทน.สงขลา น.ส.วรารัตน นันทวราพิทักษ
56 สตูล เมือง ทม.สตูล น.ส.ชุติมา เดชดี
57 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นายวีรพันธ โพธิ์เมือง
58 สมุทรสาคร เมือง ทน.สมุทรสาคร นายประยุทธ สุนทรวิภาต
59 สระบุรี เมือง ทม.สระบุรี นายพรชัย ชํานิ
60 สระบุรี พระพุทธบาท ทต.พระพุทธบาท นางศิริวรรณ เกิดธูป
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61 สระบุรี เมือง ทม.สระบุรี น.ส.ศรีสุนา ตันเจริญ
62 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชาตรี อินทรบุหรั่น
63 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร นางบุษกร แสงทอง
64 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นางราตรี พูลสุข
65 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นายสุพจน กองแกว
66 สุราษฎรธานี บานนาสาร ทม.นาสาร น.ส.จันทนา มากชม
67 สุราษฎรธานี เมือง ทม.สุราษฎรธานี นางภาวิตา ฐานะกาญจน
68 สุรินทร บัวเชด ทต.บัวเชด นางภัทรานี เกตุสังขพันธ
69 อุดรธานี บานดุง ทต.บานดุง นางสุพรรณี มะลิงาม
70 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน นายอิทธิพล โพธิราชา
71 อุตรดิตถ เมือง ทม.อุตรดิตถ นายไกรวุฒิ จินันทุยา
72 อุบลราชธานี เมือง ทน.อุบลราชธานี นายโกสิน พูลวัน


