
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ/เทศบาล/อบต ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง
1 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.พนมทวน นายไพรัช     หาญธีราศักดิ์ นักบริหารงานชาง
2 กาญจนบุรี เมืองฯ ทม.กาญจนบุรี นายบวร     วงศสุนา นักบริหารงานชาง
3 กาญจนบุรี เมืองฯ อบจ. นายไพรัตน     กลิ่มหอม นักบริหารงานชาง
4 กาญจนบุรี เมืองฯ อบจ. นายทวี     สกุลกาญจนดุล นักบริหารงานชาง
5 ขอนแกน เมืองฯ ทต.นครชุม นายกนก     สารพาณิชย นักบริหารงานชาง
6 ขอนแกน เมืองฯ ทต.ปากดง นายศักดิ์ชัย     เหมือนวิหาร นักบริหารงานชาง
7 ขอนแกน เมืองฯ อบจ. นายสมศักดิ์    ปรางควิเศษ นักบริหารงานชาง
8 ขอนแกน เมืองฯ อบจ. นายกนก     สวางเกลา นักบริหารงานชาง
9 ขอนแกน เมืองฯ อบจ. นายอมร     พระคุณ นักบริหารงานชาง

10 จันทบุรี เมืองฯ อบจ. นางขนิษฐา    วัฒนโอฬารนนท นักบริหารงานชาง
11 จันทบุรี เมืองฯ อบจ. นายชูศักดิ์     ชัยสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง
12 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา นายประยูร     บุญโพธิ์ทอง นักบริหารงานชาง
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นางเบญจนุช     จันทรมา นักบริหารงานชาง
14 ฉะเชิงเทรา เมืองฯ อบจ. นายประนต     มะอาจลิป นักบริหารงานชาง
15 ชลบุรี บอทอง ทต.บอทอง นายวิเชษฐ    สกุลคุณสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง
16 ชลบุรี เมืองฯ ทต.คลองตําหรุ นายอุทัยดร    วรสิทธิ์ นักบริหารงานชาง
17 ชลบุรี เมืองฯ ทต.บางทราย นายฤทธิณรงค   วิจารณปญญา นักบริหารงานชาง
18 ชลบุรี เมืองฯ ทต.บานสวน นายพิพัฒน    โกสุมวัชราภรณ นักบริหารงานชาง
19 ชลบุรี ศรีราชา ทต.บางพระ นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์ นักบริหารงานชาง
20 เชียงราย เมืองฯ อบจ. นายสุเทพ     บุญมายอง นักบริหารงานชาง
21 เชียงราย เมืองฯ อบจ. นายเจริญ     สวยงาม นักบริหารงานชาง
22 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย นายประนม     อินตาพรม นักบริหารงานชาง
23 ตรัง เมืองฯ อบจ. นายชาคริต     อนันตมั่งคั่ง นักบริหารงานชาง
24 ตรัง เมืองฯ อบจ. นายประพันธ     สารานพกุล นักบริหารงานชาง
25 ตาก เมืองฯ อบจ. นายชายธง    รักษพงษ นักบริหารงานชาง
26 ตาก เมืองฯ อบจ. นายไพบูลย     ลครชัย นักบริหารงานชาง
27 นครพนม เมืองฯ อบจ. นายศิริพงษ    แสนสุข นักบริหารงานชาง
28 นครพนม เมืองฯ อบจ. นายนาวี     ปาละเสริฐ นักบริหารงานชาง
29 นครราชสีมา โชคชัย ดานเกวียน นายเสริมศักดิ์  โคตรรศรีสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง
30 นครราชสีมา บัวใหญ ทต.บัวใหญ นายอํานวย   ประณีตพลกรัง นักบริหารงานชาง
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31 นครราชสีมา เมืองฯ อบจ. นายชัยพร    หะไว นักบริหารงานชาง
32 นครราชสีมา เมืองฯ อบจ. นายธีระชัย     เทพนอก นักบริหารงานชาง
33 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จันดี นายอาธร     สมวงศ นักบริหารงานชาง
34 นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง นายศิริชัย     ตระการฤทธา นักบริหารงานชาง
35 นราธิวาส เมืองฯ ทม.นราธิวาส นายสุรพล     บัวแกว นักบริหารงานชาง
36 บุรีรัมย กิ่ง อ.แดนดง ทต.แดนดง นายอนันต     แสนจันทร นักบริหารงานชาง
37 ปราจีนบุรี เมืองฯ อบจ. นายชัชวาล     พรายนันท นักบริหารงานชาง
38 ปราจีนบุรี เมืองฯ อบจ. นายสมทรง     อารมณสุข นักบริหารงานชาง
39 พระนครศรีอยุธยา เมืองฯ อบจ. นางประพิศ     วรกาญจนานนท นักบริหารงานชาง
40 พระนครศรีอยุธยา เมืองฯ อบจ. นายยงยุทธ     แกวกมล นักบริหารงานชาง
41 พะเยา เมืองฯ อบจ. นายกมลชนก     เดชะศิริ นักบริหารงานชาง
42 พะเยา เมืองฯ อบจ. นายยงยุทธ     ทองกําเนิด นักบริหารงานชาง
43 พังงา เมืองฯ อบจ. นายไชยวัฒน     จินดาโชติ นักบริหารงานชาง
44 พังงา เมืองฯ อบจ. นายสมมารถ     ชองชนิล นักบริหารงานชาง
45 พัทลุง บางแกว ทต.ทามะเดื่อ นายสมศักดิ์    รุงเรือง นักบริหารงานชาง
46 มุกดาหาร เมืองฯ อบจ. นายนิรุตต์ิ     วงษาเนาว นักบริหารงานชาง
47 มุกดาหาร เมืองฯ อบจ. นายสุริยันยงศ     ศรแกว นักบริหารงานชาง
48 ยโสธร เมืองฯ ทม.ยโสธร นายธํารงค     ชุมทุม นักบริหารงานชาง
49 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย นายสมเกียรติ    ผองแกว นักบริหารงานชาง
50 รอยเอ็ด โพธิชัย ทต.ชัยวารี นายเรืองศักดิ์     สุริรักษ นักบริหารงานชาง
51 รอยเอ็ด เมืองฯ อบจ. นายประมัย     พงษสิงห นักบริหารงานชาง
52 รอยเอ็ด เมืองฯ อบจ. นายณรงค     ศรีชวนะ นักบริหารงานชาง
53 ระยอง เมืองฯ อบจ. นายสุวิสุทธิ์     ธรรมศรี นักบริหารงานชาง
54 ระยอง เมืองฯ อบจ. นายอาชว     พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา นักบริหารงานชาง
55 ราชบุรี เมืองฯ ทต.เขางู นายจิรพัฒน     พรมสุวรรณ นักบริหารงานชาง
56 ราชบุรี เมืองฯ อบจ. นายเดชา     สายทอง นักบริหารงานชาง
57 ราชบุรี เมืองฯ อบจ. นายพงษศักดิ์     ตรรกชูวงศ นักบริหารงานชาง
58 ลพบุรี เมืองฯ อบจ. นายอนันต     ยอยพลเสน นักบริหารงานชาง
59 ลพบุรี เมืองฯ อบจ. นายบุญมี     มีเครือ นักบริหารงานชาง
60 เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ นายเมืองมล     ไชยสีหา นักบริหารงานชาง
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61 เลย เมืองฯ อบจ. วาที่ ร.ต.นิมิต    ศรีพรหม นักบริหารงานชาง
62 เลย เมืองฯ อบจ. นายบรรจง     ภากระจาง นักบริหารงานชาง
63 เลย วังสะพุง ทต.วังสะพุง นายชาญวิทย     ศรีมงคล นักบริหารงานชาง
64 ศรีสะเกษ บึงบูรณ ทต.บึงบูรณ นายสุธีร     คํานนท นักบริหารงานชาง
65 ศรีสะเกษ เมืองฯ อบจ. นายสานิตย     พรหมคุณ นักบริหารงานชาง
66 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นายบัณฑิต  พรหมสาขา ณ สกลนครนักบริหารงานชาง
67 สกลนคร เมืองฯ อบจ. นายตํารา     จามนอยพรหม นักบริหารงานชาง
68 สกลนคร เมืองฯ อบจ. นายวิชานน    หลอประดิษฐ นักบริหารงานชาง
69 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน นายจรูญ     คนใหญ นักบริหารงานชาง
70 สงขลา เมืองฯ อบจ. นายสมมาถ     สุธารัตน นักบริหารงานชาง
71 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด นายผจญ     ฐิตะรังษี นักบริหารงานชาง
72 สงขลา สะบายอย ทต.สะบายอย นางพรทิพย     ตันสุขเกษม นักบริหารงานชาง
73 สงขลา หาดใหญ ทต.หนองแห นายจรูญ     ทิมกลับ นักบริหารงานชาง
74 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง ทต.บางเสาธง นายสมบัติ     นราสา นักบริหารงานชาง
75 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางพลี นายสุวัฒน     อุบลเจริญ นักบริหารงานชาง
76 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.บางเมือง นายนพชัย     หอทรัพย นักบริหารงานชาง
77 สมุทรปราการ เมืองฯ อบจ. นายอํานาจ     กุมารติ นักบริหารงานชาง
78 สมุทรสาคร บานแพว ทต.หลักหา นายเลอพงษ     จิตวิสุทธิพนัง นักบริหารงานชาง
79 สมุทรสาคร เมืองฯ อบจ. นายจักรี     เชื้อบานเกาะ นักบริหารงานชาง
80 สระบุรี เมืองฯ อบจ. นายสวัสดิ์     แมนบุตร นักบริหารงานชาง
81 สระบุรี เมืองฯ อบจ. นายสนธยา     คุมฉิม นักบริหารงานชาง
82 สุโขทัย เมืองฯ อบจ. นายวรวุฒิ     จิโน นักบริหารงานชาง
83 สุโขทัย เมืองฯ อบจ. นายพรฤทธิ์     ตะกาบโพธิ์ นักบริหารงานชาง
84 สุพรรณบุรี เมืองฯ อบจ. นายวินัย     จันทรทอง นักบริหารงานชาง
85 สุพรรณบุรี เมืองฯ อบจ. นายเชาวชาย     กิติพันธ นักบริหารงานชาง
86 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.ทุงรัง นายฉัตรชัย     ณ  ตะกั่วทุง นักบริหารงานชาง
87 สุราษฎรธานี เมืองฯ อบจ. นายอภิรักษ     ศักดา นักบริหารงานชาง
88 สุราษฎรธานี เวียงสระ อบต.บานสอง นายวัชรินทร     ไชยยศ นักบริหารงานชาง

ระหวางวันท่ี  24  พฤษภาคม  -  18  มิถุนายน  2547
ณ  หอประชุมอนุสรณ  100  ปมหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานชาง   รุนท่ี  2


