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1 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทาเรือพระแทน นางเตือนจิต     สุดสวาท นักบริหารงานสาธารณสุข
2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี นางสาวทิพยวรรณ     อยูเกษม นักบริหารงานสาธารณสุข
3 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายวัชนะ     ศรีโพธิ์ นักบริหารงานสาธารณสุข
4 ขอนแกน เมืองฯ อบต.เมืองเกา นางเสาวนี     พุทธชาติ นักบริหารงานสาธารณสุข
5 ขอนแกน เมืองฯ อบต.เมืองเกา นายสุรพล     แกวตา นักบริหารงานสาธารณสุข
6 ขอนแกน น้ําพอง ทต.นํ้าพอง นายวิเชษฐ     สุวรรณแสนทวี นักบริหารงานสาธารณสุข
7 ขอนแกน น้ําพอง ทต.นํ้าพอง นางสาวศิริกัลยา     โพธิ์จันทร นักบริหารงานสาธารณสุข
8 จันทบุรี เมืองฯ ทต.จันทนิมิต นางนันทนา     หมื่นประเสริฐ นักบริหารงานสาธารณสุข
9 จันทบุรี เมืองฯ ทต.ทาชาง นางสุภาวดี     สินสายออ นักบริหารงานสาธารณสุข

10 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง พ.จ.ต.อภิเชษฐ     คงสิงห นักบริหารงานสาธารณสุข
11 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร ทต.ทาบุญมี นายสาโรจน     ทัพมี นักบริหารงานสาธารณสุข
12 เชียงราย เมืองฯ ทน.เชียงราย นางรัชฎา     เมืองมาหลา นักบริหารงานสาธารณสุข
13 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน นายยุทธพงศ     ศรีอํานวย นักบริหารงานสาธารณสุข
14 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย นางวิกัลยา     สงแจง นักบริหารงานสาธารณสุข
15 เชียงใหม เมืองฯ ทต.แมเหียะ นายสุพจน     กันทรัญ นักบริหารงานสาธารณสุข
16 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม นายปริญญา     เย็นกล่ํา นักบริหารงานสาธารณสุข
17 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นางศิริลักษณ     ชาติปฐมรัตน นักบริหารงานสาธารณสุข
18 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน นางออยทิพย     พิทักษ นักบริหารงานสาธารณสุข
19 นครราชสีมา เมืองฯ ทต.โคกกรวด นางสมมาตร     อินทรมาศ นักบริหารงานสาธารณสุข
20 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะคา นางวริฐา     พัทรามาศ นักบริหารงานสาธารณสุข
21 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หินดาน นางจิราพร     จันทรศิริสุข นักบริหารงานสาธารณสุข
22 นครราชสีมา ปากชอง ทต.ปากชอง นางจุฑามาศ     สุขศิริ นักบริหารงานสาธารณสุข
23 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.สีคิ้ว นางรัตนกาญจน  พรอมสันเที๊ยะนักบริหารงานสาธารณสุข
24 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.ดานขุนทด นางอัมพร     แคจอหอ นักบริหารงานสาธารณสุข
25 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย นางอธิชา     สุมพล นักบริหารงานสาธารณสุข
26 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวียน นางสาวกาญจนา    กาญจนธวัช นักบริหารงานสาธารณสุข
27 นครสวรรค เมืองฯ ทต.หนองเบน นางสุมลมาลย     ไชยศิริ นักบริหารงานสาธารณสุข
28 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางกิติมาร     มหาลี นักบริหารงานสาธารณสุข
29 นนทบุรี บางบัวทอง ทต.บางบัวทอง นายธีรพงศ     อักษรณรงค นักบริหารงานสาธารณสุข
30 ปทุมธานี เมืองฯ อบต.บางขะแยง นางสุรีรัตน     กณาพันธุ นักบริหารงานสาธารณสุข
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31 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลาดสวาย นางวิชาดา     เกตุวิวัฒน นักบริหารงานสาธารณสุข
32 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงทองหลาง นางสุรีย     ดํารัสศิริรัตน นักบริหารงานสาธารณสุข
33 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.คูคต นางสาวจุฑาภรณ   ศรีชัชวาล นักบริหารงานสาธารณสุข
34 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ทาโขลง นางจิราวรรณ    ไพศาลธนสมบัตินักบริหารงานสาธารณสุข
35 ปทุมธานี เมืองฯ ทม.ปทุมธานี นายมาชัย  ไพศาลธนสมบัติ นักบริหารงานสาธารณสุข
36 ปราจีนบุรี เมืองฯ ทม.ปราจีนบุรี นางนงนารถ     ศิริปทมานนท นักบริหารงานสาธารณสุข
37 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.ลําไทร นางนันทวัลย   ไทยอุตสาห นักบริหารงานสาธารณสุข
38 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ผักไห นายพสธร     แสนเหมือน นักบริหารงานสาธารณสุข
39 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาหลวง นางอรพรรณ     คันธาวัฒน นักบริหารงานสาธารณสุข
40 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม.เสนา นางสุวิมล     พลธี นักบริหารงานสาธารณสุข
41 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ นายองอาจ     บุญมา นักบริหารงานสาธารณสุข
42 ภูเก็ต เมืองฯ ทม.ภูเก็ต นายศิวรัช     บุญแกว นักบริหารงานสาธารณสุข
43 ภูเก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล นายสุเมธ     กิจเวช นักบริหารงานสาธารณสุข
44 ระยอง เมืองฯ ทม.มาบตาพุด นายประพิศ     วิฑูรย นักบริหารงานสาธารณสุข
45 ระยอง เมืองฯ ทม.มาบตาพุด นางออย     ปลีเจริญ นักบริหารงานสาธารณสุข
46 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายชัยสิทธิ์     สุขโข นักบริหารงานสาธารณสุข
47 ระยอง เมืองฯ ทต.บานเพ นายอัครศักดิ์     โชติพงษ นักบริหารงานสาธารณสุข
48 ลําปาง เมืองฯ ทต.พิชัย นางสุกานดา    เอมะสุวรรณ นักบริหารงานสาธารณสุข
49 ลําปาง เมืองฯ ทต.ชมพู นางสาวผกาวรรณ     มณีกุล นักบริหารงานสาธารณสุข
50 ลําปาง เถิน ทต.ลอมแรด นายพงศกร     อกตัน นักบริหารงานสาธารณสุข
51 ตรัง กันตัง ทต.เมืองกันตัง นางอนงค     คงประเสริฐ นักบริหารงานสาธารณสุข
52 ยะลา เมืองฯ ทน.ยะลา นางสาวแจมศรี     ดวงอินทร นักบริหารงานสาธารณสุข
53 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นางนิธิดา   ศรีประเสริฐอมร นักบริหารงานสาธารณสุข
54 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นายสมโชค     ศรีหารักษา นักบริหารงานสาธารณสุข
55 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นางกาญจนา     ไพจิตรโยธี นักบริหารงานสาธารณสุข
56 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน นายบุญเพ็ง     ปูนกลาง นักบริหารงานสาธารณสุข
57 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส นายธวัชชัย     จันทรแจมศรี นักบริหารงานสาธารณสุข
58 สงขลา หาดใหญ ทต.หนองแห นายชูจิตร     ไตรวรรณ นักบริหารงานสาธารณสุข
59 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นางวาสนา     โลหะนวกุล นักบริหารงานสาธารณสุข
60 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นางกรณา     ทองแกมนาค นักบริหารงานสาธารณสุข
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61 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นางสาวประภาพร     กาญจนมิ่ง นักบริหารงานสาธารณสุข
62 สงขลา เมืองฯ ทน.สงขลา นายสมนึก     พลพิบูลย นักบริหารงานสาธารณสุข
63 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง นางสาวจันทร     เลิศจันทรางกูลนักบริหารงานสาธารณสุข
64 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเสี้ยว นางศมนวรรณ     เนียมกําเนิด นักบริหารงานสาธารณสุข
65 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสุพัตรา    จึงสวาสม นักบริหารงานสาธารณสุข
66 สระบุรี บานหมอ ทต.ทาลาน นางสุปราณี     แดงทองดี นักบริหารงานสาธารณสุข
67 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน นางศศิธร     ศรีวัฒนา นักบริหารงานสาธารณสุข
68 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง นางสาวปริศนา     โชคพิพัฒน นักบริหารงานสาธารณสุข
69 สมุทรสาคร เมืองฯ ทม.สมุทรสาคร นางดารณีย     อุทกเวช นักบริหารงานสาธารณสุข
70 สมุทรสาคร เมืองฯ ทน.สมุทรสาคร นายสมบูรณ     จันทรศศิธร นักบริหารงานสาธารณสุข
71 สมุทรสาคร บานแพว ทต.หลักหา นางสาวพาขวัญ     เมืองสาคร นักบริหารงานสาธารณสุข
72 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทม.กระทุมแบน นางสาวอังสณา    ละเอียดศิลป นักบริหารงานสาธารณสุข
73 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.สําโรงเหนือ นางขนิษฐา    ธรรมทินโน นักบริหารงานสาธารณสุข
74 สมุทรปราการ เมืองฯ อบต.บางเมือง นายชัยวัฒน    ศรีประเสริฐ นักบริหารงานสาธารณสุข
75 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นางกรรณาภรณ     สามงามนิ่ม นักบริหารงานสาธารณสุข
76 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง นายวิรัตน     เชิดชัยภูมิ นักบริหารงานสาธารณสุข
77 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางแกว นางสาวติยาภรณ   สุนทรชื่น นักบริหารงานสาธารณสุข
78 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา นางสาววดี     บุษบา นักบริหารงานสาธารณสุข
79 สุราษฎรธานี ทาชนะ ทต.ทาชนะ นางสาวมุกดา    ศรีสวัสดิ์ นักบริหารงานสาธารณสุข
80 สุราษฎรธานี พุนพิน ทม.ทาขาม นางณิชมน     เกตุมณี นักบริหารงานสาธารณสุข
81 หนองบัวลําภู เมืองฯ ทม.หนองบัวลําภู นายศุภกิจ     ศรีสุชาติ นักบริหารงานสาธารณสุข
82 อุดรธานี เมืองฯ ทต.โพธิสวาง นายชํานาญวิทย     ศรีสุพล นักบริหารงานสาธารณสุข
83 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก นางสาวชนิดาภา    ชอกุหลาบ นักบริหารงานสาธารณสุข
84 อํานาจเจริญ เมืองฯ ทม.อํานาจเจริญ นางขวัญฤดี    จันทิมา นักบริหารงานสาธารณสขุ

ณ  โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
ระหวางวันท่ี  24  พฤษภาคม  -  18  มิถุนายน  2547

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข   รุนท่ี  2


