




 

 

รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตร ีรุนที่ 6 
ระหวางวันที ่ 6  -  24 ธันวาคม  2547  

ณ หอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี

 

ที่ จังหวัด อําเภอ อบจ./อบต./เทศบาล ชื่อ - สกลุ 
1 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน นายเมธา เหรียญรุงโรจน 
2 กาญจนบุรี ทามวง ทต.สํารอง นายบุญญฤทธิ์ วอนเพียร 
3 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.พนมทวน นายมานพ ภุมรินทร 
4 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.ลุมสุม นายเชิดชัย ซิบเข 
5 กาฬสนิธุ เมืองฯ ทต.นาจารย นายสมนกึ คํารัศมี 
6 กาฬสนิธุ หนองกงุศรี ทต.หนองกุงศรี นายอนนัต จันทะรัตน 
7 กาฬสนิธุ รองคํา ทต.รองคํา นายพูลสวัสด์ิ นาทองคํา 
8 กาฬสนิธุ เมืองฯ ทม.กาฬสินธุ นายจารุวฒัน บุญเพิ่ม 
9 ขอนแกน บานไผ ทต.บานไผ นายศีรศักดิ ์ อรุณเดชาชัย 

10 ขอนแกน พระยนื ทต.พระยืน นายพัฒนา นามพิกุล 
11 ขอนแกน น้ําพอง ทต.น้าํพอง นายไมตร ี ศรีวิไลลักษณ 
12 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บําเหน็จณรงค นายอุบล ประสพหมู 
13 ชัยภูมิ เมืองฯ ทม.ชยัภูม ิ นายบรรยงค เกียรติกองชูชยั 
14 เชียงราย เชียงของ ทต.บุญเรือง นายวทิยา อุนคํา 
15 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา นายเฉลิมพนัธุ คําแผนไชย 
16 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย นายวิชัย ทวีปวรเดช 
17 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย นายสมบูรณ กันธยิะ 
18 เชียงราย กิ่ง อ.เวยีงเชียงรุง ทต.บานเหลา นายบุญมา พมาลยั 
19 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ นายนวพล อุยอุทัย 
20 เชียงราย แมจัน ทต.จนัจวา นายบรรจง ยางยืน 
21 เชียงใหม ฝาง ทต.เวียงฝาง นายฐานิศร กมลรัตนา 
22 ตาก แมสอด ทต.แมก ุ นายสราวุธ หาญเมืองใจ 
23 นครนายก บานนา ทต.บานนา นายเกรียงศักดิ์ หุนวิจิตร 



 

 

ที่ จังหวัด อําเภอ อบจ./อบต./เทศบาล ชื่อ - สกลุ 
24 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน นายอภวิัฒน เคาภูไทย 
25 นครราชสีมา บัวใหญ ทม.บัวใหญ นางสุเนตร ศิลปชัยเดช 
26 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.หนองบัววง นางอิสริยา เพ็ญจันทร 
27 นครสวรรค โกรกพระ ทต.โกรกพระ นายอนุรัตน กิ่งสุคนธ 
28 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธ ิ
29 นครสวรรค บรรพตพิสัย ทต.บรรพตพิสัย นายสเุมธ นภาพร 
30 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก นายวิสุทธิ ์ สงวัฒนา 
31 นครสวรรค พยหุะคีรี ทต.พยุหะ นายจํารัส พงษสาล ี
32 นราธวิาส แวง ทต.แวง นายมะดาโอะ อาแซ 
33 บุรีรัมย ประโคนชัย ทต.ประโคนชยั นายธีระศักดิ ์ หาญประโคน 
34 บุรีรัมย หนองกี ่ ทต.หนองกี ่ นายประพนัธ บุญชัยสุข 
35 ประจวบฯ บางสะพานนอย ทต.บางสะพานนอย นายชิตชัย จิวะสุวนินัท 
36 ปตตาน ี ยะหริง่ ทต.ตันหยง นายสาเหะมหูาหมัด อัลอิดรุส 
37 ปตตาน ี ยะรัง ทต.ยะรัง นายตวนกูอับดุลเราะหมาน โตะกูบาฮา 
38 พัทลงุ ควนขนนุ ทต.ควนขนนุ นายโชคดี จิตตรัตพงศ 
39 พัทลงุ เขาชัยสน ทต.เขาชยัสน นายสมบูรณ เหลาทอง 
40 พัทลงุ ปากพยูน ทต.ปากพยูน นายยูซุบ แหละตี 
41 พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล นายกิตติศักดิ์ ดวงปญญาสวาง 
42 เพชรบุรี เมืองฯ ทต.หวัสะพาน นายจํารัส พร้ิมพราย 
43 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย นายศรชัย สุวรรณกาศ 
44 แพร ลอง ทต.หวยออ นายวีระชัย เฮงษฎีกุล 
45 แพร สอง ทต.สอง นายไกรพล คูหิรัญศิริ 
46 ภูเก็ต เมืองฯ ทน.ภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา 
47 ภูเก็ต กะทู ทต.กะทู นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล 
48 มุกดาหาร คําชะอ ี ทต.คําชะอี นายอทิธพิล เสียงลาํ 
49 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมสะเรียง นายประเสริฐ ชมพนูุช 
50 แมฮองสอน ปาย ทต.ปาย นายอรรคเดช ตาปราย 



 

 

ที่ จังหวัด อําเภอ อบจ./อบต./เทศบาล ชื่อ - สกลุ 
51 ยะลา รามัน ทต.โกตาบาร ู นายแวหะมะ การีอุมา 
52 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สระคู นายสมศักดิ ์ เศรษโฐ 
53 รอยเอ็ด โพธิ์ชยั ทต.ชัยวาร ี นายรัศม ี สังวิเศษ 
54 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.แวง นายศกัดิ์ชัย ต้ังยศวิไล 
55 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย นายกิตติศักดิ์ เลาพานิช 
56 ระยอง แกลง ทต.กองดิน นายสมัย ภัยผองแผว 
57 ราชบุรี โพธาราม ทต.หนองโพ นายสกุิจ แจงคํา 
58 ลพบุรี เมืองฯ ทม.ลพบุรี นางวนิดา มโนสุจริตธรรม 
59 ลพบุรี หนองมวง ทต.หนองมวง นายกิตติศักดิ์ วัฒนสงิหดํารงค 
60 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาวุง นายรงัสรรค เซี้ยะสกุล 
61 ลพบุรี ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณ นายพรลภัส ศรีผาน 
62 ลําพนู ปาซาง ทต.มวงนอย นายสมาน ปนวารี 
63 ลําพนู ล้ี ทต.วงัดิน นายสมบัติ เมืองขวา 
64 เลย วังสะพุง ทต.วงัสะพุง นายไชยอนนัต ปราชญาวิริยะ 
65 ศรีสะเกษ กันทรารมย ทต.กนัทรารมย นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ 
66 ศรีสะเกษ บึงบูรณ ทต.บึงบูรณ นายไอคุน ปญจศุภวงศ 
67 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.กาํแพง นายปติ เทพเกษตรกุล 
68 ศรีสะเกษ ขุขันธ ทต.หวยเหนือ นายสบืศักดิ ์ สืบสายพรหม 
69 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว นายธงชยั ไชยรบ 
70 สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง นายศุภกิจ พงศอักษร 
71 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา นายชัยณรงค ทิวไทรสาน 
72 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดยี ทต.พระสมุทรเจดีย นายสนทิ เปยมสวัสด์ิ 
73 สุโขทัย คีรีมาส ทต.ทุงหลวง นายแยม จิ๋วนารายณ 
74 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง นายสุรพล ติวตานนท 
75 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร ทม.นาสาร นายโกศล ศุทธางกูล 
76 สุราษฎรธาน ี พระแสง ทต.บางสวรรค นายไพโรจน พลพิชยั 
77 หนองคาย ทาบอ ทม.ทาบอ นายสุรศักดิ ์ โสตะวงษ 



 

 

ที่ จังหวัด อําเภอ อบจ./อบต./เทศบาล ชื่อ - สกลุ 
78 อางทอง แสวงหา ทต.แสวงหา นางประภาวด ี แซโคว 
79 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน นายชัยอนนัต ทาทอง 
80 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนคิม นางปุณณดา แกนสาร 
81 อุดรธาน ี กุดจับ ทต.สรางกอ นายดวง เมืองมัจฉา 
82 อุดรธาน ี บานดงุ ทต.บานดุง นายถาวร ปตตะ 
83 อุตรดิตถ ทองแสนขนั ทต.ทองแสนขนั นายระนอง สิงหฆะ 
84 อุตรดิตถ ตรอน ทต.บานแกง นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ 
85 อุทัยธาน ี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก นายไชยวัฒน ศุภกิจวัฒนา 
86 อุทัยธาน ี เมืองฯ ทม.อุทัยธาน ี นางเตือนจิตรา แสงไกร 
87 อุบลราชธาน ี โขมเจียม ทต.บานดาน นายชาตร ี สมสะอาด 
88 อุบลราชธาน ี กุดขาวปุน ทต.กุดขาวปุน นายรัตนา  ลอยลม 
89 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมงัสาหาร นายณรงคศักดิ์ โกศัลวัฒน 
90 อุบลราชธาน ี บุณฑริก ทต.บุณฑรกิ นายสมศักดิ ์ ทิมา 
91 อุบลราชธาน ี เดชอุดม ทต.นาสวง นายรอด อินธิสอน 

 



 

 

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ 33   
ระหวางวันที่ 6 - 17 ธันวาคม  2547 

ณ อาคารหอพักอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.   ช่ือ นามสกุล 

1 กาญจนบุรี เมือง วังดง นาย เอกสิทธิ ์ วิริยาลัย 
2 กาญจนบุรี เมือง ลาดหญา นาย ศิริ เสือสาน 
3 กาญจนบุรี ทามวง ทาตะครอ นาง ออย วอนเพียร 
4 กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน นาย บุญสง วิเศษสิงห 
5 กาญจนบุรี หวยกระเจา วังไผ นาย วิชัย สืบเนียม 
6 กาฬสนิธุ นามน หนองบัว นาย ปญญา เขจรลัย 
7 กาฬสนิธุ รองคํา สามัคคี นาย ทองบอ ยุบลชิต 
8 กาฬสนิธุ ยางตลาด เขาพระนอน นาย ปกครอง นาคสมบูรณ 
9 กาฬสนิธุ ยางตลาด เวอ นาย ทองพูล แสนอํามาตร 
10 กําแพงเพชร พรานกระตาย หวยยั้ง นาย ขจรศักดิ์ อินทพงษ 
11 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย นาย นิรันดร หาญกลา 
12 ขอนแกน สีชมพ ู หนองแดง นาย บุญแยม กาส ี
13 ขอนแกน น้ําพอง บัวใหญ นาย ปรีชา ศรีพุทธา 
14 ขอนแกน อุบลรัตน ทุงโปง นาย วงเดือน โชคลา 
15 ขอนแกน พล เฟกใหญ นาย สมบูรณ สีพันธโคตร 
16 ขอนแกน ชนบท ปอแดง นาย อาทิตย สุภา 
17 จันทบุรี ทาใหม เขาบายศร ี นาย สุดใจ ฤทธโิยธ ี
18 จันทบุรี ทาใหม พลอยแหวน นาย จรูญ บุญยิ่ง 
19 จันทบุรี กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ ตะเคียนทอง นาย ประเสริฐ สุขนาคกิจ 
20 จันทบุรี แหลมสิงห หนองชิม นาย ธนกร ชาวแกลง 
21 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรีย้ว โพรงอากาศ นาย ณรงค ศรีอุไร 
22 ฉะเชิงเทรา ดอนเกาะกา ดอนเกาะกา นาย กิตติ เกงการพานิช 
23 ฉะเชิงเทรา บางคลา บางกระเจ็ด นาย พยูง พิมพแกว 
24 ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดใต นาย ไพเราะ เลิศศิริ 



 

 

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.   ช่ือ นามสกุล 

25 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ เกาะไร นาย ชัยชาญ จําเริญ 
26 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ แหลมประดู นาย เสวก ศักดิ์ประศาสน 
27 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ คลองขุด นาย สุนทร บุญสม 
28 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ สิบเอ็ดศอก นาย สมนึก อุปถัมภ 
29 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ หนองบัว นาย พยอม ศรีปาน 
30 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ เทพราช นาย วิวัฒน คงเจริญ 
31 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชงิเทรา บางไผ นาย พิพัฒนพร พิพรพงษ 
32 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชงิเทรา บางขวัญ นาย สมยศ มณีอนันต 
33 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ ลาดขวาง นาย ไพวรรณ ศรประสิทธิ ์
34 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หนองจอก นาย บุญเลิศ เมืองเจริญ 
35 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ ์ คลองประเวศ นาย รุง ทองเกตุแกว 
36 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว หัวสาํโรง นาย เฉลิมเกียรต ิ นพเกต ุ
37 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชงิเทรา คลองนา นาย บุญลือ กลัดเจริญ 
38 ชัยนาท สรรคบุรี สรรพยา นาย ประคอง ชาติยานนท 
39 ชัยนาท หันคา หนองแซง นาย กิตติ กิตติวัฒนากุล 
40 ชัยนาท หันคา เดนใหญ นาย ประกอบ พึ่งพวก 
41 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานบวั นาย ฉลอง ทุบแปน 
42 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานเปา นาย พุทธพิงศ รอนยุทธ 
43 ชัยภูมิ จัตุรัส หนองบัวบาน นาย มงคล ชัยศรี 
44 ชัยภูมิ จัตุรัส หนองบัวใหญ นาย ชาญชัย โคตรบํารุง 
45 ชุมพร หลังสวน พอแดง นาย พิศิษฐ กองอินทร 
46 ชุมพร หลังสวน หาดยาย นาย ชัยภัทร สอนทว ี
47 ชุมพร สวี นาโพธิ ์ นาย สมคิด ประทับแกว 
48 ชุมพร สวี เขาคาย นาย เรืองโรจน ขนอม 
49 เชียงราย เวียงแกน มวงยาย นาย เกษม นันชยั 
50 เชียงราย เวียงแกน หลายงาว นาย กาคํา วงศชัย 
51 เชียงราย แมสรวย วาร ี นาย ชํานาญ คําเปง 
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52 เชียงราย แมสรวย แมสรวย นาย บุญชวย รูปวิเชตร 
53 ตรัง สิเกา บอหิน นาย พิสูจน เขาบาท 
54 ตราด คลองใหญ คลองใหญ นาย รณชัย สุวิมลธรรมคณุ 
55 นครพนม เรณูนคร เรณู นาย แอ อําไพ 
56 นครพนม เรณูนคร นางาม นาย พรหมมนิทร บุญกอน 
57 นครราชสีมา บัวใหญ บัวใหญ นาย วีระศักดิ์ วัชรภิรมย 
58 นครราชสีมา ปากชอง หนองสาหราย นาย มิชา พงษสวาง  
59 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพลับ นาย อดุลย บุญสม 
60 นาน นาหมืน่ เมืองล ี นาย เสวียน ปนติ 
61 บุรีรัมย คูเมือง ตูมใหญ นาย ชาตรี ศรีตะวัน 
62 บุรีรัมย คูเมือง หนองขมาร นาย ศุภกร พยุงแสนกุล 
63 บุรีรัมย คูเมือง หินเหล็กไฟ นาย รณชัย ครุตรารักษ 
64 แพร สูงเมน หัวฝาย จ.ส.อ. บุญยงค กองศิลป 
65 มหาสารคาม บรบือ หนองโก นาย สมศักดิ์ จันทะคาม 
66 มหาสารคาม บรบือ หนองคูขาด นาย นิกาย รัตนเมือง 
67 ระยอง วังจนัทร พลงตาเอี่ยม นาย ประสาน ขาวสะอาด 
68 ลพบุรี เมือง กกโก นาย ธนปพน เงินเมย 
69 ลําปาง แจหม ทุงผึง้ นาย ถวิล กุญชร 
70 ลําปาง เมืองปาน เมืองปาน นาย ครีอน นิวนัต ิ
71 เลย เมือง ชัยพฤกษ นาย สุรพงษ พลดาหาญ 
72 เลย ภูเรือ รองจิก นาย ประเสริฐ เชื้อบุญมี 
73 เลย นาดวง ทาสวรรค นาย บัวล ี หิรัญโท 
74 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง รุงระว ี ร.ต. ดิเรก โภคาพานิช 
75 สระบุรี หนองแซง หนองหวัโพ น.ส. จิรภา ใบกุหลาบ 
76 สระบุรี แกงคอย ทาตูม นาย เนียร สีลานนัท 
77 สระบุรี แกงคอย ทามะปราง นาย อุทิศ แกวประดับ 
78 สระบุรี แกงคอย บานธาต ุ นาย วิเชียร ธาตุจันทร 
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79 สระบุรี แกงคอย สองคอน นาย ฐิติ วงษทน 
80 สุพรรณบุรี สามชุก วังลึก นาง วิไลวรรณ จันทนะวรรธนะ 
81 สุราษฎรธาน ี เวียงสระ คลองฉนวน นาย สําเริง ทองศร ี
82 สุราษฎรธาน ี กาญจนดษิฐ ทาทอง นาย เดชา จันทรอุน 
83 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร ทุงเตาใหม นาย ประภาส คงทรัพย 
84 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร บานนาใต นาย ไพรัช ชูทุงยอง 
85 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร ทุงเตา นาย ลักษณ คงทรัพย 
86 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร ลําพนู นาย ปรีชา เพชรประเสริฐ 
87 สุราษฎรธาน ี บานนาสาร พลุพล ี นาย สกล จงจิตร 
88 สุราษฎรธาน ี บานตาขนุ เขาวง นาย วิไล ชิดเชื้อ 
89 สุราษฎรธาน ี บานตาขนุ พลุไทย นาย ไพศาล อภิโมก 

 








