


ลําดับท่ี จังหวัด สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ นาย เดชวิเชียร วรนาม ทอ.เมือง ฯ
2 กาฬสินธุ นาง รุงฤทัย สนสุนันท ทอ.เมือง ฯ
3 กําแพงเพชร นาย สาวิตต หลวงประทุม ทอ.ลานกระบือ
4 กําแพงเพชร นาย สุเทพ ขอนทอง ทอ.ก่ิง อ.โกสัมพีนคร
5 กําแพงเพชร นาง ขวัญหลา ปาทอง ทอ.ไทรงาม
6 ขอนแกน นาย อภิคุณ คุณกิตติ ทอ.บานฝาง
7 ขอนแกน นาย เข็มทอง นามสิงห ทอ.สีชมพู
8 ขอนแกน นาย อัมพร บุญเกษม ทอ.ชุมแพ
9 ฉะเชิงเทรา นาย นิพันธ โงวเจริญสุข ทอ.สนามชัยเขต
10 ชลบุรี น.ส. เยาวนุช สุวรรณโชติ ทองถิ่นจังหวัด
11 ชัยภูมิ นาย ชาญชัย หงษไทย ทองถิ่นจังหวัด
12 ชัยภูมิ นาง ประกาพันธ พื้นดอนเค็ง ทองถิ่นจังหวัด
13 เชียงใหม น.ส. รัตนาภรณ เข็มกลัด ทอ.แมริม
14 เชียงใหม นาย บุญชนะ มรกตวิจิตรการ ทอ.
15 เชียงราย น.ส. ปทมาภรณ จันทรคณา ทองถิ่นจังหวัด
16 เชียงราย นาง กรกฎ เหมืองทอง ทอ.แมจัน
17 เชียงราย นาง ศุภร พลธนะ ทองถิ่นจังหวัด
18 เชียงราย นาง วิจาริณี ทิพยพิมล ทอ.เชียงแสน
19 ตรัง นาย อนันต ตันติมาภรณ ทอ.วังวิเศษ
20 ตราด ส.ต.ต. ธานินทร เหลือสืบชาติ ทองถิ่นจังหวัด
21 นครปฐม นาย สุชาติ มิ่งขวัญ ทอ.ดอนตูม
22 นครพนม นาย สุระปรีชา ไตรยะถา ทอ.ศรีสงคราม
23 นครพนม นาง พิณรัตน พอคําจันทร ทองถิ่น ก่ิง อ.วังยาง
24 นครราชสีมา น.ส. มนัญชยา แสนสุข ทองถิ่นจังหวัด
25 นครราชสีมา นาง สุภาวดี มลีรัตน ทองถิ่นจังหวัด
26 นครราชสีมา นาย สัมพันธ กรัชกายพันธ ทองถิ่นจังหวัด
27 นครศรีธรรมราช นาง จันทรฉาย เทียมดวงแกว ทองถิ่นจังหวัด
28 นครศรีธรรมราช นาง โสภี โกเศยโยธิน ทองถิ่นจังหวัด
29 นครสวรรค นาย ทองปอนด โอทาศรี ทอ.ทาตะโก

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถ่ินอําเภอ รุนที่ 5
ระหวางวันที่ 6 - 17 มีนาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาสตร ศูนยรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

              ชื่อ - ชื่อสกุล
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30 นครสวรรค นาย เชิดพงษ คุมเขต ทอ.ตากฟา
31 นนทบุรี นาย อิทธิพล ปฐมสุนทรชัย ทองถิ่นจังหวัด
32 นราธิวาส นาย เจริญ จันทรแกว ทอ.ย่ีงอ
33 นาน นาง ภัสฑามาศ ฝายนันทะ ทองถิ่น ก่ิง อ.ภูเพียง
34 นาน นาย ชินกร ดีสุยา ทอ.นาหมื่น
35 บุรีรัมย นาย กษิด์ิเดช จิ๋วนอย ทอ.คูเมือง
36 ปตตานี นาย คณิต สมัน ทอ.ยะรัง
37 ประจวบคีรีขันธ นาง ฉวีวรรณ ผิวขํา ทอ.กุยบุรี
38 ประจวบคีรีขันธ นาง อรุณวรรณ ชางเพียร ทองถิ่นจังหวัด
39 ปราจีนบุรี นาย นภดล เพียเอีย ทอ.เมือง ฯ
40 พระนครศรีอยุธยา น.ส. เสนาะ หามนตรี ทองถิ่นจังหวัด
41 พระนครศรีอยุธยา นาง วิไล วาณิชยปฏิยุทธ ทอ.มหาราช
42 พัทลุง นาย สมศักด์ิ พรหมแกว ทองถิ่น ก่ิง อ.ศรีนครินทร
43 พัทลุง นาย สมนึก ลายทิพย ทอ.ศรีบรรพต
44 เพชรบูรณ น.ส. รุงนภา คงคา ทอ.ศรีเทพ
45 เพชรบูรณ นาย วันชาติ ปานชัย ทอ.ชนแดน
46 เพชรบุรี นาย บุญเลิศ ฉลองชาติ ทอ.เมือง ฯ
47 มหาสารคาม นาย อนันต หนักแนน ทอ.พยัคฆภูมิพิสัย
48 มหาสารคาม น.ส. พัชรีพร โยเหลา ทองถิ่นจังหวัด
49 มหาสารคาม นาง วันเพ็ญ ภูเขมา ทองถิ่นจังหวัด
50 แมฮองสอน นาย ชัยนายุทธ พันธุเดช ทอ.แมสะเรียง
51 แมฮองสอน นาย คณิต อุดรพงศ ทองถิ่นจังหวัด
52 ยะลา นาง วัชรี ชูเลิศ ทองถิ่นจังหวัด
53 ราชบุรี นาง ศิริรัตน เนินลพ ทอ.ดําเนินสะดวก
54 ลําพูน นาง สุจิตรา ปงกันทา ทองถิ่นจังหวัด
55 ลําพูน นาย เอก วงษประจักร ทองถิ่นจังหวัด
56 เลย นาย จรัสพงษ คําดอกรับ ทอ.วังสะพุง
57 สงขลา นาง อาภัสสร สังฆะโณ ทอ.รัตภูมิ
58 สตูล นาง เมตตา สุขเสนีย ทองถิ่นจังหวัด
59 สระบุรี นาง ชุติมา วงษแข ทองถิ่นจังหวัด
60 สิงหบุรี นาง วาสนา นาทอง ทองถิ่นจังหวัด
61 สมุทรปราการ นาง รุจี กลีบบัว ทองถิ่นจังหวัด
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62 สระแกว นาย ประวีณ สุวรรณกูล ทอ.
63 สระแกว นาย เกียรติ รัตนประทีป ทอ.
64 สระแกว นาย ธีรศักด์ิ สมมิตร ทอ.
65 สุโขทัย นาง เพียงประไพ คําทูม ทอ.คีรีมาศ
66 สุราษฎรธานี นาง วิภารัตน วรรณพุธ ทองถิ่นจังหวัด
67 สุราษฎรธานี นาย สุธีระ ฤกษวัลย ทองถิ่นจังหวัด
68 สุรินทร นาย ธีรวงศ เพ็งพิศ ทองถิ่น ก่ิง อ.ศรีณรงค
69 สุรินทร นาง วรรณา ปรักเจริญ ทอ.บัวเชด
70 หนองคาย นาย จิรัฎ ธีสุระ ทอ.โซพิสัย
71 หนองคาย นาย เคียง คันทริน ทองถิ่นจังหวัด
72 หนองบัวลําภู นาย โอวาท อุนจางวาง ทอ.นาวัง
73 อุทัยธานี นาย อนุพล ผดุงจิตต ทองถิ่นจังหวัด
74 อุบลราชธานี นาง หทัยชนก เศรษฐีธัญญาพร ทอ.พิบูลมังสาหาร
75 อุบลราชธานี นาย ยุทธศักด์ิ คําทอง ทอ.เมือง ฯ
76 อุบลราชธานี นาย สมชาย หงษรัมย ทอ.สําโรง
77 อุบลราชธานี นาย พลศักด์ิ อกอุน ทอ.เมือง ฯ
78 อุบลราชธานี นาย พัฐชา โขมะพัฒน ทอ.ดอนมดแดง
79 อํานาจเจริญ นาง พิจิตรา ชะนะ ทอ.เสนางคนิคม
80 อํานาจเจริญ นาง พรรนิภา มณีเนตร ทอ.ชานุมาน
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1 กาญจนบุรี พ.จ.อ. สมชาย กลิ่นแจม ทอ.ทามวง
2 กระบี่ นาง สาคร ดวงรัตน ทองถิ่นจังหวัด
3 กาฬสินธุ นาย วีระพงษ โกศัลวัฒน ทอ.ฆองชัย
4 กําแพงเพชร นาง จันทรจิรา นิธิวงษ ทอ.คลองขลุง
5 กําแพงเพชร นาง กฤษณา กอสัมพันธ ทองถิ่นจังหวัด
6 กําแพงเพชร จ.อ. วราพงษ รอดเที่ยง ทอ.ลานกระบือ
7 ขอนแกน นาง พรทิพย ขําชื่น ทอ.เมือง ฯ
8 ขอนแกน นาย กิตติ กอนแกว ทอ.ชนบท
9 ขอนแกน นาย ภาณุวัฒน วิถีเทพ ทอ.แวงนอย
10 ชลบุรี นาง วีณา ธารอรุณนชตกุล ทอ.บานบึง
11 ชัยภูมิ นาย เกรียงศักดิ์ กานิล ทอ.ภักดีชุมพล
12 ชัยภูมิ นาย เศกรินทร แข็งฤทธิ์ ทองถิ่นจังหวัด
13 เชียงใหม นาง วาสนา ประดับรัตน ทอ.พราว
14 เชียงใหม นาง จินตนา รัตนโชติกุล ทอ.ดอยหลอ
15 เชียงราย น.ส. ไพลิน อึ้งธีระสกุล ทองถิ่นจังหวัด
16 เชียงราย นาง ณัฐพร ชัยประดิษฐ ทองถิ่นจังหวัด
17 เชียงราย นาง ธีลฏี สมณะ ทอ.เมืองฯ
18 เชียงราย นาง สุพรรณ พันธประสิทธิกจิ ทอ.แมจัน
19 เชียงราย นาง สายอารุณ มูลจอย ทองถิ่นจังหวัด
20 ตราด นาย อนุวัติ สรรพนุเคราะห ทอ.เขาสมิง
21 ตรัง น.ส. สบาย พรหมสุวรรณ ทอ.ยานตาขาว
22 นครพนม นาย นิพนธ จิตวัฒนตระกูล ทอ.นาแก
23 นครราชสีมา น.ส. อารีย ศิริพน ทอ.เสิงสาง
24 นครราชสีมา นาง สุกัญญา มุพศิริ ทองถิ่นจังหวัด
25 นครราชสีมา นาย สัมพันธ กริชกายพันธ ทอ.เมืองนครราชสีมา
26 นครราชสีมา นาย ชัชชัย ศรีนภาทิพย ทถ.กิ่ง อ.เมืองยาง
27 นราธิวาส นาย วรโชติ เพ็ชรรัตน ทอ.สุไหงโก-ลก
28 บุรีรัมย นาง จันทรเพ็ญ โสภณ ทอ.หวยราช
29 บุรีรัมย นาย ทรงวุฒิ ไวยธรรม ทองถิ่นจังหวัด

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 6
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ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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30 บุรีรัมย นาย ประสงค ไพรรัช ทอ.นางรอง
31 ปทุมธานี นาย ณัฎฐ บุญนรา ทอ.ลําลูกกา
32 ปทุมธานี นาง ลัดดาวรรณ พรหมชาติ ทอ.ธัญบุรี
33 พระนครศรีอยุธยา นาง วลัยภรณ ธนะมัย ทอ.อุทัย
34 พังงา นาง ประเพ็ญ มิตรนนท ทอ.ทับปุด
35 พัทลุง นาย สุวิทย เศรษฐสุข ทอ.เมือง ฯ
36 พัทลุง นาย พันศักดิ์ ขํานุรักษ ทอ.ตะโหมด
37 เพชรบุรี นาง ลัดดา เรืองเดช ทองถิ่นจังหวัด
38 เพชรบุรี นาย ธนรัตน เศวตสุวรรณ ทอ.เมือง ฯ
39 เพชรบูรณ นาย วีรศักดิ์ ดวงเว ทอ.เขาคอ
40 เพชรบูรณ น.ส. สุมาลี เดียวสุขประเสริฐทอ.น้ําหนาว
41 แพร นาย ครรชิต นากิจ ทองถิ่นจังหวัด
42 แพร น.ส. เรียนนภา โกสิน ทองถิ่นจังหวัด
43 ภูเก็ต นาง เจนจิรา วงศฉายา ทองถิ่นจังหวัด
44 มหาสารคาม นาง แกวมณี ศรีบรรเทา ทอ.เมือง ฯ
45 มหาสารคาม น.ส. วีรวรรณ ทองประดับ ทองถิ่นจังหวัด
46 มุกดาหาร นาย ชัยวัฒน รัตนภักดี ทอ.นิคมคําสรอย
47 มุกดาหาร นาย พลธร พังแสงสุ ทองถิ่นจังหวัด
48 แมฮองสอน นาย นัฐพงษ กันทะมา ทองถิ่นจังหวัด
49 รอยเอ็ด นาง วิไล บุญพรหม ทองถิ่นจังหวัด
50 ระยอง นาย ภาณุศักดิ์ ลีพลากร ทอ.ปลวกแดง
51 ราชบุรี นาย สมชาย ดําเอี่ยม ทอ.จอมบึง
52 ราชบุรี นาย สุมิตร วัฎฎสันติ ทอ.สวนผึ้ง
53 ลําปาง นาย นพดล ลาสุทธิ ทอ.วังเหนือ
54 ลําพูน นาง วรรณา จิตตยม ทองถิ่นจังหวัด
55 ลําพูน นาย อภิวัฒน สิทธิใหญ ทอ.ปาซาง
56 ศรีสะเกษ นาง ภาวิณี โสธรรมมงคล ทถ.กิ่ง อ.หนองหิน
57 ศรีสะเกษ นาง ลักขณา โลหะสาร ทองถิ่นจังหวัด
58 ศรีสะเกษ นาย สรวิศ เตชะนัง ทอ.ราษีไศล
59 ศรีสะเกษ นาง มะลิวัลย สตารัตน ทองถิ่นจังหวัด
60 สงขลา นาง จุรี เพชรพงศ ทอ.นาทวี
61 สระแกว นาย เกียรติ รัตนประทีป ทอ.วัฒนานคร
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62 สระบุรี นาง วรารัตน ฝายสูน ทองถิ่นจังหวัด
63 สระบุรี นาง เบญจลักษณ จันทรกระจาง ทองถิ่นจังหวัด
64 สระบุรี นาง ชุติมา ทานะมัย ทองถิ่นจังหวัด
65 สระบุรี นาย สรรชัย วงศสุวรรณ ทองถิ่นจังหวัด
66 สิงหบุรี น.ส. ภาวนา แสงคํา ทอ.คายบางระจัน
67 สตูล นาง เฉลิมศรี แกวศรี ทองถิ่นจังหวัด
68 สมุทรปราการ นาง นวพร ธีรวรรธนะ ทอ.พระประแดง
69 สุราษฎรธานี นาย ไพบูลย ธดากุล ทองถิ่นจังหวัด
70 สุราษฎรธานี นาง สารภี สุขวัฒนภิรมย ทองถิ่นจังหวัด
71 สุรินทร นาย คงกฤช แยมศรี ทองถิ่นจังหวัด
72 สุรินทร นาย เจตนิพัทธ ยอดเครือ ทองถิ่นจังหวัด
73 หนองคาย นาย อัครพล เถาวัลยราช ทองถิ่นจังหวัด
74 หนองคาย น.ส. กัลยา มูลสุวรรณ ทองถิ่นจังหวัด
75 หนองบัวลําภู นาย วินัย ศรีแกว ทองถิ่นจังหวัด
76 อุดรธานี นาย  ณรงค ผาภูมิ ทอ.น้ําโสม
77 อุทัยธานี นาง ยุพินพ แสนดัง ทอ.บานไร
78 อุตรดิตถ นาง สุทิน แกวรอด ทองถิ่นจังหวัด
79 อุบลราชธานี นาย ชาญณรงค อัครชูวงศ ทอ.พิบูลมังสาหาร
80 ศรีสะเกษ นาย สอนชัย ปรือปรัง ทอ.ไพรบึง


