








ลําดับ จังหวัด หมายเหตุ
1 นครปฐม นายธงชัย ศิริเฑียรทอง
2 นครปฐม นายณรงค ทรัพยสมบูรณ
3 นครปฐม นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ
4 นครปฐม นายแมน มุยมี
5 นครปฐม นางลีลนา พลบุตร
6 นครปฐม นายสมชาย มณีรัตน
7 นครปฐม นายเสริม พัดเกร็ด
8 นครปฐม นายจักรพงษ ทิมมณี
9 นครปฐม นายนิวัติ หิรัญ

10 นครปฐม นายวรรณภา ลอยเจริญ
11 นครปฐม นายชัชวาล บุญอําไพ
12 นครปฐม นายบุญสง นัดสูงวงศ
13 นครปฐม นายทรงพล ชูศิลปกุล
14 นครปฐม นายบัณฑิต เลาอรุณ
15 นครปฐม นายเสฐียรพงษ รัตนภิรมย
16 สุรินทร นายพิชิต สายแสงจันทร
17 สุรินทร นายกิตติทัศน ศิริเจริญไชย
18 สุรินทร นายสุชาโต ประดับสุข
19 สุรินทร นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
20 สุรินทร น.ส.พรนภา ธีรวงศไพศาล
21 สุรินทร นายณรงค มุตตะโสภา
22 สุรินทร นายประยุทธ เขียวหวาน
23 สุรินทร นายคธาวุธ มีโชค
24 สุรินทร นายสุขี ลุนนู
25 สุรินทร นายสมจิต พันบุดดี
26 สุรินทร นางกรรณิการ เจริญพันธ
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27 สุรินทร น.ส.ชุติกาญจน ตาเลิศ
28 สุรินทร น.ส.วันทกานต อมรกาญจนวัฒน
29 สุรินทร น.ส.มนัสนันท ชัยกิจยิ่งเจริญ
30 สุรินทร นายวีระ พิษณุวงษ
31 สุรินทร นายทวีสุข เหลืองสกุลไทย
32 สุรินทร นายชนมณี มหรรทัศนะพงศ
33 สุรินทร นายปกรณ มุงเจริญพร
34 สุรินทร นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
35 สุรินทร นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
36 ศรีสะเกษ นายอภัยศักดิ์ ศรแกว
37 ศรีสะเกษ นายสุชาย จริยานพิวาทย
38 ศรีสะเกษ นายวิชัย สุทธาคง
39 ศรีสะเกษ นายปวีณ แซจึง
40 ศรีสะเกษ นายเพทาย ธรสาธิตกุล
41 ศรีสะเกษ นายประจวบ กิจไพบูลยชัย
42 ศรีสะเกษ นายอธิคม เจ็งตระกูล
43 ศรีสะเกษ นายศักดิ์ชัย บุญเย็น
44 ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์
45 ศรีสะเกษ นายอนุวัฒน ธรรมพร
46 ศรีสะเกษ นางสุนีย แซจึง
47 ศรีสะเกษ นายวีระชัย จักรวรรณพร
48 ศรีสะเกษ นางนริตา ไตรสรณกุล
49 ศรีสะเกษ นายคฑายุทธ แซเตีย
50 ศรีสะเกษ นายสมหวัง พุมไม
51 ศรีสะเกษ นายไสว ไชยสุวรรณ
52 ศรีสะเกษ นายหัส สํามะไย



ลําดับ จังหวัด หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายช่ือผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุนท่ี 2
ระหวางวันท่ี 25 - 30 ต.ค. 47

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

53 ศรีสะเกษ นายยงศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์
54 ศรีสะเกษ นายคํา คําผง
55 ศรีสะเกษ นายวิสุทธิ์ชาติ ปญญาทรงรุจิ
56 ศรีสะเกษ นายสมชาย ทองเทือก
57 ศรีสะเกษ นายชัยพร จงจรูญเกียรติ
58 ศรีสะเกษ นายวรรณดี วงษญาติ
59 ศรีสะเกษ นายผล สมทอง
60 ศรีสะเกษ นายวิริยะ ไตรสรณกุล
61 ศรีสะเกษ น.ส.วิลัดดา อินฉัตร
62 ศรีสะเกษ นายสุพล ดวนสูง
63 ศรีสะเกษ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
64 ศรีสะเกษ นายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ
65 ศรีสะเกษ นายชุมรัก ศิริรัตนมานะวงศ
66 ศรีสะเกษ นายบูรณ ไสยสมบัติ
67 ศรีสะเกษ นายเกียรติพงศ จินตระกุล
68 ศรีสะเกษ นายประวิตร ติยวรนันท
69 ศรีสะเกษ น.ส.สริยา แซจึง
70 ศรีสะเกษ น.ส.สุดารัตน เจริญประเสริฐ
71 สุพรรณบุรี นายมนูญ ศรีสุพรรณถาวร
72 สุพรรณบุรี นายชัยวัฒน มาตรศรี
73 สุพรรณบุรี นายสุธี โควอุดมประเสริฐ
74 สุพรรณบุรี นายสานัน สถาปกาญพงศ
75 สุพรรณบุรี นายสําเริง ผลโภชน
76 สุพรรณบุรี นายธีระ จันทรวัฒนวนิช
77 สมุทรสาคร นายชัชวาล เชียวชม
78 สมุทรสาคร นายชวพล วัฒนพรมงคล
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79 สมุทรสาคร นายธณพล อวมแจง
80 สมุทรสาคร นายเรืองรอง ทองโต
81 สมุทรสาคร นายสุเมธ บุญญสิริ
82 สมุทรสาคร นายทองโปรด กลิ่นนิล
83 เชียงใหม นายบุญนงค สุริยะชัยพันธ
84 เชียงใหม นายสิงหวรรณ ปนแกว
85 เชียงใหม นายจรัส ณรงคจันชัย
86 เชียงใหม นายชัยเดช มุทุมล
87 เชียงใหม นางสาววันเพ็ญ กันทา
88 เชียงใหม นายเจริญ ติปญโญ
89 เชียงใหม นายอรุณ ธนะหมี
90 เชียงใหม นายอรรนพ ดวงติ๊บ
91 เชียงใหม นายสมบูรณ แกวกองมา
92 เชียงใหม นายลอยพอ สุริยบุปผา
93 เชียงใหม นายวัชระ พรหมเสนใจ
94 เชียงใหม นางลดาวัลย โพธิโกสุม
95 เชียงใหม พ.ต.วิภัช เกิดผล
96 เชียงใหม นายประสิทธิ์ แสงจันทร
97 เชียงใหม นายเศวต เวียนทอง
98 ปทุมธานี นายศักดิ์ชัย เสาะแสวง
99 อางทอง นางปรวรรณ สุขชมทอง

100 อางทอง นายสันติ เหลืองศิริธัญญา
101 อางทอง นายธีระยุทธ รสโอชา
102 อางทอง นายชูศักดิ์ ศรีราชา
103 อางทอง นายพันธุเทพ สุลีสถิร
104 อางทอง นายชัยวัฒน สวนมะมวง
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105 อางทอง นายสังคม ลาภเวช
106 อางทอง นายสุชาติ โตสัมฤทธิ์
107 อางทอง นายชัยรัตน เปาอินทร
108 อางทอง นายมนเฑียร วิริยางกูร
109 อางทอง นายณรงค โรจนเลขา
110 อางทอง นางสุพร รุงสวาง
111 อางทอง นางรัตนี ปกปอง
112 อางทอง นายชาดล โพธิ์พานิช
113 อางทอง นายอํานาจ เสมาทอง
114 อางทอง นายกฤติพงศ แซโคว
115 อางทอง นายเพิ่มศักดิ์ ศิริไพศาลอนุสรณ
116 อางทอง นายอุทัย แมลงทับ
117 อางทอง น.ส.บุญสม หวังสะและฮ
118 อางทอง นายอุดม นวมจิตร
119 อางทอง นายนําชัย หงษอุปถัมภไชย
120 อางทอง นายประจวบ หงษอุปถัมภไชย
121 อางทอง นายสาธิต พูลสวัสดิ์
122 อางทอง นายเสนาะ ปามเมฆ



ลําดับ จังหวัด หมายเหตุ
1 นครปฐม นายบัญชา ปกษาทอง
2 นครปฐม นายเกาศัลย แกวยิ่งยงค
3 สุพรรณบุรี นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
4 สุพรรณบุรี นายสุพัฒน รบอุดงค
5 สุพรรณบุรี นายเสมียน หงษโต
6 สุพรรณบุรี นายหริพล พนากิจกุล
7 สุพรรณบุรี นายทวีศักดิ์ ฐานบัญชา
8 สุพรรณบุรี นายสรพงษ สุจิตต
9 สระบุรี นายธํารงศักดิ์ อัตถะสัมปุณณ

10 สระบุรี นายชัยวิรัตน ตั้งชัยวรรณา
11 สระบุรี นายบุญสง เกิดหลํา
12 สระบุรี นายพรเทพ ศิลาแรง
13 สระบุรี นายณรงคศักดิ์ อุยคํา
14 สระบุรี นายปยะ ภารพ
15 สระบุรี นายดนุ สินบํารุง
16 สระบุรี นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน
17 แมฮองสอน นายบุญศรี เชาวเลขา
18 แมฮองสอน นายอานี กวางทู
19 แมฮองสอน นายเฉลิม ปวงคําคง
20 แมฮองสอน นายปรีชา เปรมเจริญจิตร
21 แมฮองสอน นายถนอม วงคแสนใจ
22 แมฮองสอน นายมานิตย ฟองประมูล
23 แมฮองสอน นายวุฒิษศักดิ์ อรัญญางาม
24 แมฮองสอน นายพนา ทุงทองไร
25 แมฮองสอน นายบารมี บุญดวง
26 แมฮองสอน นายประสงค เถกิงพนม
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27 แมฮองสอน นายณรงคเดช สุนันตะกุล
28 แมฮองสอน นายบุญเรือน แกวใส
29 แมฮองสอน นายวิศรุต สุแอ
30 แมฮองสอน นายไพรวัลย สีวลี
31 แมฮองสอน นายโชคชัย เวชกิจ
32 แมฮองสอน นายวุฒิ ริยะนา
33 แมฮองสอน นายไพรสน ไพรเนติธรรม
34 แมฮองสอน นายนิยม ชุมธิ
35 สุโขทัย นายธรรมศักดิ์ สายฤทธิ์
36 สุโขทัย นายมานิตย ตุมบุตร
37 สุโขทัย นางรุงอรุณ คําโมง
38 สุโขทัย นางสาวฐิติพร เขียวฤทธิ์
39 สุโขทัย นายสมพงษ วิริชัย
40 สุโขทัย นายธีระชัย พรอํานวยทรัพย
41 สุโขทัย นายจักรวาล ชัยวิรัตนนุกูล
42 สุโขทัย นายประสิทธิ์ ทองปากน้ํา
43 สุโขทัย นายไพโรจน สวัสดี
44 สุโขทัย นายชรินทร ชูบุญ
45 สุโขทัย นายลูกคิด ไกรสีกาจ
46 สุโขทัย นายอํานวย รักฉาย
47 สุโขทัย นายสําราญ ชูเที่ยง
48 สุโขทัย นายประเสริฐ ปญญานุกูล
49 สุโขทัย นายวสันต ขันตนธง
50 สุโขทัย นายวีรพล สุพรรณ
51 สุโขทัย นางพิศมัย ศิริพัฒนานุกูลชัย
52 สุโขทัย นายสมาน สาสิงห
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53 สุโขทัย นายสมฤกษ ลิมปะพันธุ
54 สุโขทัย นายมงคล ศรีออน
55 เพชรบูรณ นายวิศณุ ยินสกุลชัย
56 เพชรบูรณ นายณัฐพล ทองใจสด
57 พะเยา ส.อ.บุญเดช อินตะสาร
58 พะเยา นายทองคํา ศรีธนะ
59 พะเยา นายไพรสณย ราหูรักษ
60 พะเยา นายบํารุง สักลอ
61 พะเยา นายบุญสิงห วรินทรรักษ
62 พะเยา นายศรีทน บุญเทพ
63 พะเยา นายธงศักดิ์ แสงจันทร
64 พะเยา นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ
65 พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ
66 พะเยา นายหยวน กองแกว
67 พะเยา นายปน ชัยศรี
68 พะเยา นายเขม อัศราช
69 พะเยา นายวีรวัฒน ชื่นวงศ
70 พะเยา นายอินเตา ปญจขันธ
71 พะเยา นายกัญญาฉัตร แทงทอง
72 พะเยา จ.ส.อ.สมเดช กาวิน
73 พะเยา นายเดชศรี ธิวงศ
74 พะเยา นายอนันต ปงเมือง
75 พะเยา นายศราวุธ กัลยา
76 พะเยา นางสาวเลขา จักรเขียว
77 พะเยา นายบุญสม ใฝใจ
78 พะเยา นายสาย อิ่นคํา
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79 พะเยา นายบุญสินธุ มังคลาด
80 พะเยา นายเสนีย พวงภิญโญ
81 พะเยา นายสมศักดิ์ ใจกลา
82 พะเยา นายดวน ใจสุข
83 พะเยา นายฉลอง ปญญา 
84 พะเยา นายนิคม ศรีวิราช
85 พะเยา นายสนั่น ไชยเจริญ
86 พะเยา นายสมาน อินตะสาร
87 พัทลุง นายอรุณรัตน ชูทับ
88 พัทลุง นายเจริญ เสงสุน
89 พัทลุง นายสุนัย คงแกว
90 พัทลุง นายโชค หนูสิงห
91 พัทลุง นายธานิน ทองพูล
92 พัทลุง นายวินัย วัชรเสรีกุล
93 พัทลุง นายสุวิทย บุญเรืองขาว
94 พัทลุง นายภุชงค วงศรี
95 พัทลุง นายมงคล แกวมณี
96 พัทลุง นายสุทธิวงศ รักษเงิน
97 พัทลุง นายประเสริฐ ดําสุด
98 พัทลุง นายพา ผอมขํา
99 พัทลุง นายวงษรัตน เพชรตีบ

100 เชียงใหม นายยุทธนา สุวรรณ
101 เชียงใหม นายสุรศักดิ์ โอสถิตยพร
102 เชียงใหม นายจรัสเสถียร กิริยาภรณ
103 เชียงใหม นายกาญจนเดช ใจปญญา
104 ลําพูน นายกัลป สะคําปน
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105 ลําพูน นายดํารงค ริมแจม
106 ลําพูน นายรัฐเกียรติ ไพธิวรางกูร
107 ลําพูน นายนรินทร ฟูสุวรรณ
108 ลําพูน นางสาวชวนขวัญ คําภิชัย
109 ลําพูน วาที่ ร.ต.ชุมพล เตมีศักดิ์
110 ลําพูน นางสาวทิติธร ฐิติวัฒนาการ
111 ลําพูน นายภูมิธนิศวร เกริกจินดา
112 ลําพูน นายสุพจน ปนสุรัตน
113 ลําพูน นายสาธิต หมอศาสตร
114 ลําพูน นายกําธร เนตรผาบ
115 ลําพูน นายสมพงษ ไชยปญโญ
116 ลําพูน นายมนตรี นุมัติ
117 ลําพูน นายวิเชียร วิชาเถิน
118 ลําพูน นายอัครเดช คัมภีระมนต
119 ลําพูน นายอดุลย มโนรมยชัย
120 ลําพูน นายเจริญ ถานอย
121 ลําพูน นายสุรสิทธิ์ วงศการณ
122 ลําพูน นายวีระพันธ วิมลศรี
123 ลําพูน นายชาตรี สุรินทรเปา
124 ลําพูน นายแสวง ยศกาศ
125 ลําพูน นายสิทธิชัย มูลทา
126 ลําพูน นายรังสรรค ปาลี
127 ลําพูน นายสุวรรณ หอยแกว



ลําดับ จังหวัด หมายเหตุ
1 ชัยนาท นายสมชาย โรจนวิบูลยชัย
2 ชัยนาท นายยงยุทธ นุสสะ
3 ชัยนาท นายอธิปพงษ จันทรครุธ
4 ชัยนาท นายสุทธิ สุทธิธรรม
5 ชัยนาท นายสุธน โพธิ์พิทักษ
6 ชัยนาท นายสยาม วงศเส็ง
7 ชัยนาท นายกิติศักดิ์ วิมลอนุพงษ
8 ชัยนาท ส.ท.สมหมาย อารมณ
9 ชัยนาท นายนพพร นิจนานานันท

10 ชัยนาท นายทรงพล แสงสวาง
11 ชัยนาท นายธานี จารุพันธ
12 ชัยนาท นายมานพ สุธีรชูเกียรติ
13 ชัยนาท นายมนัส สกุลงาม
14 ชัยนาท นายนาวิน พยัคมาก
15 ชัยนาท นายสมชัย ชัยรัตนงามเดช
16 พิษณุโลก นายสมบูรณ สิงครองอยู
17 สระบุรี พันเอกไตรรัตน รูปขจร
18 นาน นายกิติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
19 นาน นายกิตติพงศ ดวงพิกุล
20 นาน นายกฤษณะ ยอดหงษ
21 นาน นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิ์วุฒิศักดิ์
22 นาน นายสนม นะวะสิทธิ์
23 นาน นายทองทรัพย โนทะ
24 นาน จาสิบเอกกองศึก ถาวงค
25 นาน นายเสนห สิทธิ
26 นาน นายสด จะเฮิง

ช่ือ - สกุล
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27 นาน นายดวน ยะแสง
28 นาน นายเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด
29 นาน นายทรัพยสมบูรณ คําหวาง
30 นาน นายดร งามธุระ
31 นาน นายเสนห ยศศรี
32 นาน นายหยุน ปรางคสันติกุล
33 นาน นายสุรชัย ดวงใจ
34 นาน นายวัยพจน ดีวงค
35 ปตตานี นายอดุลย คาลี
36 ปตตานี นายมูฮํามัดปาเรช โลหะสัณห
37 ปตตานี นางอนงค คาราวนันทน
38 ปตตานี นายนิธิ แวดอเลาะ
39 ปตตานี นายแวมูฮํามัดรอยี ลอดิง
40 ปตตานี นายสุพิศ ขาวทอง
41 ปตตานี นายอุดมพันธุ มากสุวรรณ
42 ปตตานี น.ส.อุมาวดี อักษรแกว
43 ปตตานี นายวีระ เจะอุบง
44 ปตตานี นายแวอุเซ็ง ตูมิแด
45 ปตตานี นายสะการียา เจะกา
46 ปตตานี นายอับดุลรอฟา ปูแทน
47 ปตตานี นายมานพ อัลยุฟรี
48 ปตตานี นายวสันต นาวินพัฒนรัตน
49 ปตตานี น.ส.รอฮานี มาหะมะ
50 ปตตานี นายกูฮามิ ดาจูดา
51 ปตตานี นายโมฮามัดแผนดี ยูซง
52 ปตตานี นายหมัดรุสดี สารอเอง
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53 ปตตานี นายยูนัยดล ดวนปูเตะ
54 ปตตานี นายมะนาเซ ตาเฮ
55 ปตตานี นายมะรูดิน ดาโตะ
56 ปตตานี นายอับดุลรอสะ ลาเตะ
57 ปตตานี นายแวหามะ วาแฮ
58 ปตตานี นายพีระพล กูนิง
59 ปตตานี นางเบญจวรรณ ซูสารอ
60 ปตตานี นายแวดาโอะ ซูสารอ
61 ปตตานี นายมะตอเละ เจะเลง
62 ปตตานี นายมะซือลาม กลามอ
63 ปตตานี นายซาลี ดอเลาะ
64 ปตตานี นายอาหะมะ วาจิ
65 สุพรรณบุรี นางสุนิสา ลินไพบูลยผล
66 สุพรรณบุรี น.ส.นุชรีย เงินเกื้อกูล
67 สุพรรณบุรี นายทวีศักดิ์ งานบัญชา
68 สุพรรณบุรี นายสําเริง ผลโภชน
69 สุพรรณบุรี นายปริญญา เรืองสุขอุดม
70 สุพรรณบุรี นายชัยวัฒน มาตรศรี
71 สุพรรณบุรี นายเอนก ปาลวงษ
72 ราชบุรี น.ส.ออยทิพย เลิศชติมากุล
73 ราชบุรี นายคณิศร หลานเกียว
74 ราชบุรี นายสุภัสสร มาบางยาง
75 ราชบุรี นายศักดิ์ชัย มะลิพันธุ
76 ราชบุรี นายสมบูรณ ศิริจรรยาพงษ
77 ราชบุรี นายสมนึก ตาลเจริญ
78 ราชบุรี นายธีระพงษ ชิ้นสกุล
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79 ราชบุรี นายอัมพร เพ็ญธํารงรัตน
80 ราชบุรี นายสุทัศน ฤกษสกุลชัย
81 ราชบุรี นายอุดม นิธิเศรษฐทรัพย
82 ราชบุรี นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ
83 ราชบุรี นายสมนึก วิจิตรโสภณ
84 ราชบุรี นายพันฑิตย เกษตรสิน
85 ราชบุรี นายคํานวณ สุจจิตรจูล
86 ราชบุรี ด.ต.บุญมาก พัฒนจันทรหอม
87 ราชบุรี นายประภาศ มากสิน
88 พัทลุง นายอาหรูน เสนาทิพย
89 พัทลุง นายสุนีย ฤทธิ์ตรีเนียม
90 พัทลุง นายประกอบ เพชรสง
91 พัทลุง นายชํานาญ อุทัยรังษี
92 พัทลุง นายสุพจน ดําแกว
93 พัทลุง นายสนั่น วิทยาประเสริฐ
94 พัทลุง นายทวี ปยะภาณีกุล
95 พัทลุง นายจรูญ สอนสังข
96 พัทลุง นายทวีศักดิ์ อิสโม
97 พัทลุง นายประสพ พัฒนพงศ
98 พัทลุง นายอดุลย ฑุติยะกุลพันธ
99 พัทลุง นายเดน เทพกล่ํา

100 พัทลุง นายบุญเลิศ เสนรอด
101 หนองบัวลําภู นายจรัญ เหลาสมบัติ
102 หนองบัวลําภู นายชัยศักดิ์ เศรษฐบดี
103 หนองบัวลําภู นายศุภลักษณ คัทธมารศรี
104 หนองบัวลําภู นายหนูนา คํามณีจันทร
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105 หนองบัวลําภู นายวิรัช โสโท
106 หนองบัวลําภู นายเลียน แวนนาลาด
107 หนองบัวลําภู นายประเวศ สิทธิ
108 หนองบัวลําภู นายคําพอง กงแกว
109 หนองบัวลําภู นายฮงชัย ปอวิจิตกุล
110 หนองบัวลําภู นายสาธิต หลาบมาลา
111 หนองบัวลําภู นายกําธร ธีระบุญยะเกียรติ
112 หนองบัวลําภู นายไพโรจน ศรีกาญจนา
113 หนองบัวลําภู นายศุภชัย พรหมา
114 หนองบัวลําภู นายเทียนชัย ศรีกาญจนา
115 หนองบัวลําภู นางบัวแพง มุกขะกัง
116 หนองบัวลําภู นายชวน ดานพงษ
117 หนองบัวลําภู นายวีระศักดิ์ กาอุปมุง
118 หนองบัวลําภู นายอุเทน เหงาแกว
119 หนองบัวลําภู นายธงชัย กําเนิดสิงห
120 หนองบัวลําภู นายยุทธพงษ สิทธิ
121 หนองบัวลําภู นายไกรสร กุลฤชากร
122 หนองบัวลําภู นายสุพรรณ สวัสดิ์ชิดัง
123 หนองบัวลําภู นางศรันยา สุวรรณพรหม



1

ลําดับ จังหวัด หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี นายฉัตรพันธ เดชกิจสุนทร
2 กาญจนบุรี นายบุญชัย ตันศราวิพุธ
3 กาญจนบุรี นายมั่น จี้อุน
4 กาญจนบุรี นายสมาน สุมเมา
5 กาญจนบุรี นายณัฐนันท บอบัวทอง
6 กาญจนบุรี นายชูชาติ รักษธรรม
7 กาญจนบุรี นางสมหมาย สํารองทรัพย
8 กาญจนบุรี นายวีรชน จาวรุงฤทธิ์
9 กาญจนบุรี นายเชษฐา ชมเพชร
10 กาญจนบุรี นายธวัช ไตรรุงตระกูล
11 กาญจนบุรี นายวูถอย ธนานุภาพพันธ
12 กาญจนบุรี นายสุธิน หงษาวดี
13 กาญจนบุรี นายพรศักด์ิ เรืองพยุงศักด์ิ
14 กาญจนบุรี นายไตรรงค จีนาภักด์ิ
15 กาญจนบุรี นางจรวยพร ตระกูลอ่ิมนอย
16 กาญจนบุรี นายพรรษา สายทอง
17 กาญจนบุรี นายจรันต ย่ิงภิญโญ
18 กาญจนบุรี นายจํารัส บางออ
19 กาญจนบุรี นายเตือน ทองยิ้ม
20 กาญจนบุรี นายสมบัติ แดงกูล
21 กาญจนบุรี นายประสาน สงวนพันธ
22 กาญจนบุรี นายอัศดร รากบัว
23 กาญจนบุรี ด.ต.เสรีย ศรีสวัสด์ิ
24 กาญจนบุรี นายประชุม จันทรมา
25 กาญจนบุรี นายอัศวิน บุญทอง
26 กาญจนบุรี ชูศักด์ิ แมนทิม
27 กาญจนบุรี นายสมโภชน สมมุติ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 11 - 16 ตุลาคม  2547

ณ อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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28 ชัยภูมิ นายอภินันท ศรีสกุล
29 ชัยภูมิ นายพีระพล ต้ัวสุวรรณ
30 ชัยภูมิ นายสุนทร อรียะสุข
31 ชัยภูมิ นายวรพงษ ชัยวิรัตนะ
32 ชัยภูมิ นางสาววิเมลือง แกวศิริ
33 ชัยภูมิ นายเชิงชาย ชาลีรินทร
34 ชัยภูมิ นายสมประสงค พงศธีระดุลย
35 ชัยภูมิ นายเกียรติสมพงษ สุระพงษ
36 ชัยภูมิ นายปญญา กลาแท
37 ชัยภูมิ นายอุดร มาสิงห
38 ชัยภูมิ นายชานนท ตอสกุล
39 ชัยภูมิ นายอภิชิต ดวงธิสาร
40 ชัยภูมิ นายจักรพงษ มหาจันทร
41 ชัยภูมิ นายเชิงชาย โทรักษา
42 ชัยภูมิ นายราชัน วรรณจงคํา
43 ชัยภูมิ นายอภิสิทธิ์ อินทรารักษ
44 ชัยภูมิ นายสุวิทย ย่ืนชีวิต
45 ชัยภูมิ นายศักดา สถิตยธรรม
46 ชัยภูมิ นายประเสริฐ แตงทรัพย
47 ชัยภูมิ นายวรวุฒิ จิตรจันทึก
48 ชัยภูมิ นายสุรพันธ บุญนภา
49 ชัยภูมิ นายธวัช ฐิตินันทพงศ
50 ชัยภูมิ นายวีระศิลป สนิทไทย
51 ชัยภูมิ นายสุขสันต เจตนฐากร
52 ชัยภูมิ นายจันทรสุข จรรยโกมล
53 ชัยภูมิ นายถฤษฎา สงวนวงศชัย
54 ชัยภูมิ นายชัยยันด วิเชียรพันธุ
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55 ชัยภูมิ นายสถาพร สงคราม
56 ชัยภูมิ นายสุรพล ชาญตะคุ
57 ชัยภูมิ นายขจรศักด์ิ อาจศรี
58 ชัยภูมิ นายอาคม หาญนอก
59 ชัยภูมิ นายเม็ง โสภกุล
60 ชัยภูมิ นายชูเดช เรงไพบูลยวงษ
61 ชัยภูมิ นายธนวัชต สัมคุปตถาวร
62 เชียงใหม นางลดาวัลย โพธิโกสุม
63 อุตรดิตถ นายสุประดิษฐ คําฟู
64 อุตรดิตถ นายสมศักด์ิ เกื้อทอง
65 อุตรดิตถ นายธวัชชัย สมจิตรานุกิจ
66 อุตรดิตถ นายสมชาย จงศิริการคา
67 อุตรดิตถ นายชลาวุธ บุญเกตุ
68 อุตรดิตถ นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณรัตน
69 อุตรดิตถ นางเรณู เลี้ยงเชื้อ
70 อุตรดิตถ นายพงษชัย เจริญธนะจินดา
71 อุตรดิตถ นายธรรมนูญ คํ้าชู
72 อุตรดิตถ นายกิติพงษ วิรุฬหศรี
73 อุตรดิตถ นายพิศาล ปนวงษกอ
74 อุตรดิตถ นายจีรพงษ แปงเพ็ชร
75 อุตรดิตถ นายไพศาล ภูริสัตย
76 อุตรดิตถ นายยงค คําฟู
77 อุตรดิตถ นายบุญชวย มาสุด
78 อุตรดิตถ นายประสงค มั่นกันนาน
79 อุตรดิตถ นายนิพนธ แกวศรีทัศน
80 อุตรดิตถ นายโชตมสุคุณ อารยโกศล
81 อุตรดิตถ นายบุตรประเสริฐ นวลหิงษ
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82 อุตรดิตถ นายสมชาย ตรัสงค
83 อุตรดิตถ นางธัญญาภรณ ศรีคณานนท
84 อุดรธานี นายวิจิตร ศรีเชียงหวาง
85 อุดรธานี นางสาวกีรติกานต พิมานเมฆินทร
86 อุดรธานี นายเมธี อภิรัตนวรากุล
87 อุดรธานี นายธนชาต เผาพงษไพบูลย
88 อุดรธานี นายรัฐพล สนิทวงศชัย
89 อุดรธานี ด.ต.เถลิงศักด์ิ สมมาร
90 อุดรธานี วาที่ ร.ต.ธนวัฒน นุนสวัสด์ิ
91 อุดรธานี นางสาวอรัญญา ใจมั่น
92 อุดรธานี วาที่ ร.ท.สมพร วรรณสุทธิ์
93 อุดรธานี นายรุงโรจน อินทะนู
94 อุดรธานี นายบุญนํา ชาวดร
95 อุดรธานี นายชัยวุฒิ ชัยสรรพสิน
96 อุดรธานี นายดานชัย ฮันวงศ
97 อุดรธานี นายหนูพิศ สีดามาตย
98 อุดรธานี นางดาริกา จิ๋วกราง
99 อุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขํา
100 อุดรธานี นายอรรถพล บุญพาสิริกุล
101 อุดรธานี นายมงคล พิมพวาป
102 อุดรธานี นายพยงค พงษพวงเพชร
103 อุดรธานี นางรัชนี เอ่ียมวงศ
104 อุดรธานี นายอุทิศ ศรีสุนาครัว



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ คลองทอม หวยนํ้าขาว นายอินทรอน อุนใจ
2 กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง นายธวัชชัย นวลศรี
3 กาญจนบุรี ทามะกา ตะคร้ําเอน นายสํารวย อินทรนาโส
4 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ทากระดาน นายไพบูลย สุวรรณ
5 กาฬสินธุ กุฉินารายณ บัวขาว นายสถิตย สุวรรณเพ็ชร
6 กาฬสินธุ นามน นามน นายสมดี จันดาหัวดง
7 กาฬสินธุ ยางตลาด หัววัว นายไพจิตร ภูถ้ําแกว
8 ขอนแกน ภูผามาน โนนคอม สิบตรีสุภาพ พรมพารักษ
9 ขอนแกน เมือง หนองตูม นายบุญรอด ลังขนา

10 ขอนแกน หนองเรือ บานเม็ง นายสงา คําเตือนโจ
11 จันทบุรี โปงน้ํารอน คลองใหญ นายศิริโรจน กุลนะวะณิชย
12 ชัยนาท วัดสิงห วังหมัน นายอํานวย กะติกา
13 ชัยนาท สรรพยา สรรพยา นายประคอง ชาติยานนท
14 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ โนนกอก นายสุชิน แกวเมืองกลาง
15 ชัยภูมิ คอนสวรรค โนนสะอาด นายคณิต แสงชัยภูมิ
16 ชุมพร ทาแซะ หงสเจริญ นายวุฒิชัย เอกวรรณัง
17 ชุมพร ปะทิว ปากคลอง นายนิพล แดงลาศ
18 เชียงราย เทิง ตับเตา นายเสนาะ สมวุฒิ
19 เชียงใหม กิ่ง อ.แมออน หวยแกว นายอาคม สมณะ
20 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง นายเหรียญ กันทะวัน
21 ตรัง วังวิเศษ ทาสะพัด นายปกครอง ศรีจันทรทอง
22 ตาก แมสอด แมปะ นายมานพ ยะเขียว
23 นครพนม โพนสวรรค โพนสวรรค นายกิตติยศ โยลัย
24 นครราชสีมา พิมาย ทาหลวง นายจง สัตยารัฐ
25 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง นายไกรสร คําแจม
26 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหรา นายไพโรจน สุดใจ
27 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทุงใหญ นายเห็น หงษทอง
28 นราธิวาส ศรีสาคร กาหลง นายสุก สุวรรณลอย
29 นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง นายคําฤทธิ์ วรรณณี
30 นาน เชียงกลาง เชียงกลาง นายแกว ขอดเตชะ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  30
ระหวางวันท่ี   25  ตุลาคม  -  5  พฤศจิกายน  2547

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
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31 นาน เชียงกลาง เปอ นายสงวน ใจนอย
32 นาน เชียงกลาง พระธาตุ นายคนอง ฤทัยรัตน
33 นาน นาหมื่น บอแกว นายพิชัย ศิริภานุกูล
34 นาน ปว เจดียชัย นายอินแกว วังแสง
35 บุรีรัมย เมือง เมืองฝาง นายไพศาล เอี่ยมรัมย
36 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ชัยเกษม นายวิเชียร ชูพันธ
37 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน แมรําพึง นายเกรียงไกร ใจดี
38 ปตตานี โคกโพธิ์ ชางไหตก นายจิตต ชูขวัญทอง
39 ปตตานี เมือง คลองมานิง นายสะมาแอ แวสามะ
40 ปตตานี แมลาน แมลาน นายเสริญ รมแกว
41 ปตตานี หนองจิก บางตาวา นายมะแอ ดอเลาะ
42 พะเยา เชียงคํา หยวน นายสมจิตร คําโส
43 พะเยา เชียงมวน บานมาง นายปลั่ง มูลศรี
44 พะเยา ปง ออย นายสมาน โปรงสุยา
45 พิจิตร ตะพานหิน ทุงโพธิ์ นายมาโนช ไชยมหาพาก
46 พิจิตร เมือง ทาพัง นายสุขชัย ไกรเดช
47 เพชรบุรี เขายอย สระพัง นายสมปอง จูเจริญ
48 เพชรบุรี ทายาง ปกเตียน นายสํารอง วัดสวาง
49 แพร เมือง แมยม นายเงิน จันตะปะตุ
50 แพร ลอง บานบิน นายสมศักดิ์ วงศหลวง
51 แพร สอง เตาปูน นายพิเชษฐ กันดี
52 รอยเอ็ด จังหาร จังหาร นายเชียร วัลภูมิ
53 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองไผ นายพีระศักดิ์ เฉลยกุล
54 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนองบัว นายระพิน แสงสอง
55 รอยเอ็ด อาจสามารถ โหรา นายพนม จันทรหนองสรวง
56 ระนอง กระบุรี น้ําจืดนอย นายอํานวย วาวทอง
57 ระนอง กระบุรี บางใหญ นายจรัญ น้ําเงิน
58 ระยอง แกลง วังหวา นายนิมิตร องคเมลืองเมทนี
59 ระยอง วังจันทร ปายุบใน นายดํารง นิเวศวรรณ
60 ระยอง วังจันทร วังจันทร นายสํารวย ศรีจันทรอินทร
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61 ราชบุรี กิ่ง อ.บานคา บานบึง นางปราณี รมโพรีย
62 ราชบุรี เมือง ทาราบ นายเล็ก ศักดิ์สมบูรณ
63 ราชบุรี โพธาราม ดอนกระเบื้อง นายปราโมทย เกลียวกัน
64 ลพบุรี โคกสําโรง หนองแขม นายไสว จิตถวิล
65 ลพบุรี เมือง โคกลําพาน นายวินัย สุขตระกูล
66 ลําปาง งาว นาแก นายบุญสง เทียนแกว
67 ลําปาง แมเมาะ แมเมาะ นายสมศักดิ์ ฟูบุตร
68 ลําปาง เสริมงาม เสริมซาย นายดวงแกว ไชยเมืองชื่น
69 ลําพูน บานโฮง เหลายาว นายโอภาส นันตะ
70 ลําพูน ปาซาง มะกอก นายอาคม คุณะกันต
71 ลําพูน ลี้ กอ นายชุมพร มะโณ
72 เลย นาแหว เหลากงหก นายดําเนิน วงศกะโซ
73 เลย ปากชม หาดคัมภีร นายจิรัฐ บัวฮองแสง
74 เลย ภูกระดึง หวยสม นายสมคิด วรรณพงษ
75 เลย เมือง น้ําหมาน นายชาติชาย จิตอารีย
76 สกลนคร โคกสีสุพรรณ ดานมวงคํา นายเสนอ เคนพิทักษ
77 สกลนคร เมือง โนนหอม นายอุทัย อภิวาพนสิริ
78 สกลนคร สวางแดนดิน บงโต นายหนูสิทธิ์ ไชยกมล
79 สงขลา จะนะ ขุนตัดหวาย นายสามารถ ระมัญบากา
80 สงขลา จะนะ ละโหนง นายวิชาญ คงหนู
81 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง นายนิพล พูลสวัสดิ์
82 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกลนอก นายสุนทร สรอยขํา
83 สุโขทัย กงไกรลาศ ปาแฝก นายปรีชา แกวเกา
84 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ นายประกิต เกสรจรุง
85 สุพรรณบุรี ดานชาง วังยาว นายไพบูลย นนทแกว
86 สุพรรณบุรี เดิมบางนางนวช โคกชาง นายสวิง เมืองชาง
87 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา นายทวีศิลป อินทะจักร
88 อุตรดิตถ เมือง บานเกาะ นายประทีป หอมเพียร
89 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหลาแดง นายศักดา ศรีดาคม
90 อุบลราชธานี เมือง หนองบอ นายวีระ แสงประสาร

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  30
ระหวางวันท่ี   25  ตุลาคม  -  5  พฤศจิกายน  2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กาญจนบุรี ทามวง หนองขาว นายเมษา   ทองแยม
2 กาญจนบุรี ทามวง หนองตากยา นายสมชาย   นุชเครือ
3 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร ลานดอกไมตก นายเกษม     สิทธิกรอนันต
4 กําแพงเพชร เมืองฯ คณฑี น.ส.พันธนิภา     เมฆสินธุ
5 กําแพงเพชร เมืองฯ เทพนคร น.ส.ลานนา     โชติสกุล
6 ขอนแกน กระนวน น้ําออม นายธีระศักดิ์   ดวงสุฤทธิ์
7 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง ส.ต.อ.วิรัตน     กะรัตน
8 ขอนแกน ภูเวียง สงเปอย นางสาวรัชนี   ภาคโลศรี
9 ขอนแกน แวงนอย กานเหลือง สิบตํารวจเอก วิเชียร   หนูนา

10 ขอนแกน หนองเรือ โนนหัน นางสาวดํารงค   ทาแนน
11 ขอนแกน หนองเรือ หนองเรือ นางสุกัญญา   จิตรสงบ
12 ขอนแกน หนองสองหอง หนองไผลอม นางณัฐพร   ภูศรีฤทธิ์
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หอมศีล นายบุญโชว     ขายมาน
14 ฉะเชิงเทรา เมืองฯ บางกะไห นายโอบบุญ     นิมิบุตร
15 ชัยนาท กิ่ง อ.หนองมะโมง วังตะเคียน นายประมาร     เปยนอย
16 ชัยภูมิ คอนสวรรค คอนสวรรค นายรุจิรัตน     ประดับคํา
17 ชัยภูมิ โคกเริงรมย โคกเริงรมย น.ส.ปริศนา     วรรณทอง
18 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานตาล นายสุเทพ     แกวเพชร
19 เชียงใหม จอมทอง ดอยแกว นายอนุมัติ     จิรวิทยาคุณ
20 เชียงใหม พราว ปาตุม นายบรรเจิด     อินทรัตน
21 เชียงใหม แมแจม กองแขก นายสมพร     ยีนะแม
22 เชียงใหม สันปาตอง ทาวังพราว จ.อ.วรวุฒิ     จันทรนวล
23 เชียงใหม ฮอด ฮอด นายสนิท     เอียเศวต
24 ตรัง ปะเหลียน ทาขาม นายสาธุ     ศรีไตรรัตน
25 ตรัง ปะเหลียน ทาพญา น.ส.เรวดี     ชูบาล
26 ตราด เมืองฯ ตะกาง น.ส.พจนารถ     ทรัพยประเสริฐ
27 ตาก พบพระ วาเลย น.ส.แววตา     ใจเจริญ
28 ตาก แมสอด ทาสายลวด น.ส.มัทนียา     บุญสม
29 นครปฐม นครชัยศรี หวยพลู น.ส.อรทัย     รัตนวิมล
30 นครราชสีมา คง ขามสมบูรณ นายสุรินทร     บุญเครือบ

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  19 
ระหวางวันท่ี  18  -  29  ตุลาคม   2547

ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
31 นครราชสีมา สีดา โนนประดู จาสิบตํารวจ ประเสริฐ   กวางนอก
32 นครราชสีมา สีดา โพนทอง พ.จ.อ.บุญสืบ     ชอบการ
33 นครสวรรค ตากฟา ตากฟา น.ส.มะลิ     วรเวก
34 นราธิวาส บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ น.ส.อรุณ     บัวจุด
35 นราธิวาส ยี่งอ ตะปอเยาะ นายรอยาลี     เบญยาอีส
36 นราธิวาส รือเสาะ เรียง น.ส.วนิดา     ยิมะตะโละ
37 บุรีรัมย คูเมือง ปะเคียน นางสาวฐานิศวร   จงจามรีสีทอง
38 บุรีรัมย สตึก กะสัง นายสุนทร   สงฆพันธ
39 พระนครศรีอยุธยา บางซาย บางซาย นายนิพนธ     ศรีบัณฑิตย
40 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คูสลอด นายชาญชัย     สุรวัฒนาประเสริฐ
41 พิษณุโลก บางกระทุม โคกสลุด ส.อ.อเนก     ดาดวง
42 พิษณุโลก บางกระทุม นายสมโภชน     ไกรกลิ่น
43 พิษณุโลก บางระกํา คุยมวง จ.ส.อ.ปรีชา     เทศสกุลวงศ
44 พิษณุโลก วังทอง วังทอง นายกมล   ออนนอมดี
45 พิษณุโลก วังทอง หนองพระ วาที่รอยตรี เดชภูมิ   เอียดวุน
46 เพชรบูรณ เมืองฯ ดงมูลเหล็ก นางสวายุพาวดี   แกวกล่ํา
47 มหาสารคาม บรบือ วังใหม วาที่รอยตรี บุญสุข   เทกอง
48 มหาสารคาม บรบือ หนองคูขาด นางพิมพทิพย  นิกรสถิตย
49 มหาสารคาม บรบือ หนองจิก นางสาวอุไรรัตน   บุตรตะกะ
50 มหาสารคาม บรบือ หนองสง จาเอกทินกร   กองทอง
51 มหาสารคาม ยางสีสุราช ขามเรียน นายเดชา     พิมพบึง
52 มุกดาหาร นิคมคําสรอย หนองแวง จาเอก ธงเอก   เจริญสุข
53 รอยเอ็ด หนองพอก โคกสวาง นายวิชชุพันธุ   ไชยกันยา
54 รอยเอ็ด หนองพอก รอบเมือง นายนิมิตร   เอกมาตย
55 รอยเอ็ด อาจสามารถ โหรา นายปราโมทย   สงเคราะหสุข
56 ลําพูน ปาซาง น้ําดิบ นายศุภกูณฑ   สุภาพ
57 สกลนคร เมืองฯ โนนหอม นายวันชัย     สิทธิ์นะศรี
58 สกลนคร วานรนิวาส หนองแวงใต นายสุชาติ     หนูแปน
59 สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง นายคมขํา     บุตรโคษา
60 สกลนคร สวางแดนดิน บางเหนือ นายรังสรรค     ธรรมธร

ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี
ระหวางวันท่ี  18  -  29  ตุลาคม   2547

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  19 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
61 สกลนคร สวางแดนดิน แวง นางอาภรณ     ไพศาล
62 สระบุรี บานหมอ หนองบัว น.ส.อุมาพร     อยูเจริญ
63 สระบุรี หนองแค กุมหัก จ.ส.ต.วัชระ     เรือนสวาง
64 สระบุรี หนองแค หวยขมิ้น นางโชติรส     คานทองดี
65 สิงหบุรี บางระจัน สระแจง นางภาวนา   จันทยพงษศรี
66 สิงหบุรี พรหมบุรี พระงาม นางสาวสายสุรีย   อนเขียว
67 สิงหบุรี เมืองฯ โพกรรม สิบตํารวจเอก ทองปาน   โตออน
68 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วราย นางนงคราญ   ณัฐวสุธา
69 สุโขทัย เมืองฯ เมืองเกา นางจันทรจิรา   กลิ่นเจาะ
70 สุราษฎรธานี พนม คลองศก นายชินดิษฐ     ตันติพันธุวดี
71 สุราษฎรธานี เมืองฯ บางใบไม นางเนาวรัตน     ธนรรณพ
72 สุราษฎรธานี เมืองฯ มะขามเตี้ย น.ส.ชุติมาศ     เวชศาสตร
73 สุรินทร จอมพระ จอมพระ น.ส.โสภา     เปนสุข
74 สุรินทร สนม สนม นางกิตติมา   แกววิเศษ
75 หนองคาย กิ่ง อ.สระใคร สระใคร นายชวลิต     ชัยวี
76 หนองคาย เมืองฯ เวียงคุก นางบุญญดา   โคตรรชมภู
77 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง โนนสะอาด นายศราวุธ   เชื้อไพบูลย
78 อุดรธานี นาจะหลวย โนนสวรรค นายบุรีรักษ     นามบุรี
79 อุดรธานี สรางคอม บานยอด นายธวัชชัย     ศีรพล
80 อุดรธานี หนองแสง หนองแสง นางศจี     ปญญาประเสริฐ
81 อุทัยธานี หนองฉาง เขากวางทอง น.ส.สุปยา     สุนทรอภิชาติ
82 อุบลราชธานี เขมราฐ หนองผือ วาที่รอยตรี สัญญา   ทุมชาติ
83 อุบลราชธานี เขื่องใน บานกอก นางสะไบทิพย   สอนอาจ
84 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก นายอัษฎายุทธ   กุแกว

ระหวางวันท่ี  18  -  29  ตุลาคม   2547
ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  19 



ท่ี จังหวัด อําเภอ เทศบาล/ อบต. ช่ือ - สกุล
1 กระบี่ เมืองฯ ทม.กระบี่ นางมุกดา  อภิปติวรกุล
2 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต นายกุศล  กอบการ
3 กาญจนบุรี เมืองฯ ทม.กาญจนบุรี นายวุฒิชัย  ใจเย็น
4 กาญจนบุรี เมืองฯ ทม.กาญจบุรี นางวราภรณ  ชนะสุข
5 กาญจนบุรี ทามวง ทม.ทามวง นายไพศาล  ระกําทอง
6 กาฬสินธุ เมืองฯ ทม.กาฬสินธุ นางจีรนันท  ธารไชย
7 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายวัธนะ  ศรีโพธิ์
8 ขอนแกน กระนวน ทต.หนองโก นายธวัชชัย  เจริญยิ่ง
9 ขอนแกน น้ําพอง ทต.น้ําพอง นายวิเชษฐ  สุวรรณแสนทวี
10 ขอนแกน สีชมพู ทต.บานไผ นางลําดวน  มะ
11 ขอนแกน พล ทม.เมืองพล น.ส.อภิสรา  คําวัฒน
12 ขอนแกน เมืองฯ ทต.ทาพระ นายสุเวช  ปดตายะโส
13 ขอนแกน หนองเรือ ทต.ดอนโมง น.ส.สมพร  ชัยอยุทธิ์
14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว นายกฤตยา  สตาภิรมย
15 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี นายสมพงษ  จูศิริ
16 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทม.พนมสารคาม น.ส.อรวี  บุญกัลยา
17 ชลบุรี เมืองฯ ทต.บางทราย นางสมจิต  วงษบํารุงจิตร
18 ชลบุรี พานทอง ทต.พานทอง นางมาลีรัตน  โรจนดํารงการ
19 ชลบุรี บางละมุง ทต.บางละมุง นายสมคเน  เกษมสําราญ
20 ชลบุรี บางละมุง ทต.หวยใหญ นายพิษณุ  ปญญา
21 ชลบุรี สัตหีบ ทต.สัตหีบ น.ส.กาญจนา  เตลียะโชติ
22 ชัยนาท เมืองฯ ทม.ชัยนาท นายสุชาติ  อรุณเมือง
23 ชัยนาท วัดสิงห ทต.วัดสิงห นางกรุณา  เตยหอม
24 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา นายจารุวัฒน  อนุกูล
25 ชัยภูมิ เมืองฯ ทม.ชัยภูมิ นางสุวรรยา  กองตาพันธุ
26 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง นางสุมณฑา  สําราญพิศ
27 ชัยภูมิ แกงครอ ทต.แกงครอ นายชัยวิทย  รักษาพวก
28 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย นางวิศัลยา  สงแจง
29 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางพิทักษิณา  กสิกรณ
30 เชียงใหม เมืองฯ ทต.ชางเผือก นายอินทรศร  พรหมมินทร
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31 เชียงใหม เมืองฯ ทต.ชางเผือก นายประสิทธิ์  บัวเดช
32 เชียงใหม แมแตง ทต.เมืองแกนพัฒนา นางอุมาพร  พัฒนารังษี
33 เชียงใหม หางดง ทต.หางดง นายบุญเลิศ  พวงรองแกว
34 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง นายสาคร  การะหงษ
35 ตรัง หวยยอด ทต.หวยยอด นายสมหมาย  ยอดเพชร
36 ตรัง กันตัง ทต.กันตัง นางอนงค  คงประเสริฐ
37 ตาก เมืองฯ ทม.ตาก นางทวีวรรณ  สนคง
38 ตาก แมสอด ทม.แมสอด นายวิจัย  บูชาเกียรติ์
39 นครนายก บานนา ทต.บานนา นายณรงค  ทองทวม
40 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน นายณัฐภูมิ  นนทสิริกุล
41 นครปฐม สามพราน ทต.สามพราน ร.ต.อ.หญิงนองนุช  เอ่ียมเจริญ
42 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ จ.ส.อ.จุมพล  กล่ันกลา
43 นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นายชิงชัย  บุญประคอง
44 นครราชสีมา ปากชอง ทต.ปากชอง นางจุฑามาศ  สุขศิริ
45 นครราชสีมา เมืองฯ ทต.จอหอ นางสุลัดดา  ไกรวิเชษฐ
46 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย นายประยูร  นิราศสูงเนิน
47 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.เมืองปก นางรักชนก  อรรถวิทยากุล
48 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย นางอธิชา  รุมพล
49 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.ปากแพรก นายสมพร  กาญจนโสภาค
50 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.สิชล นายสมคิด  ฉายทองเจริญ
51 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางจุรีรัตน  เบญจศรี
52 นครสวรรค ชุมแสง ทม.ชุมแสง นายอํานาจ  พุฒทอง
53 นครสวรรค พยุหะคีรี ทต.พยุหะ นางนรังสรรค  บุญสรรค
54 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก นายไพศาล  นิลสนธิ
55 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว นางชุติมา  อัจฉราวรรณ
56 นนทบุรี เมืองฯ ทต.ไทรมา นายวิชัย  บานพวน
57 นนทบุรี ไทรนอย ทต.ไทรนอย นางประภัสสร  ไพรินทร
58 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู นางศิริพร  ผดุงรักษศาสตร
59 นราธิวาส ตากใบ ทต.ตากใบ นางกรรณิกา  มะ
60 นราธิวาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ นายการี  มะ
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61 ปทุมธานี คลองหลวง ทต.คลองหลวง นายสุเทพ  วงษแจง
62 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี นายสุเมธ  กัลปยาณสิทธิ์
63 ปทุมธานี รังสิต ทต.รังสิต นางนิภา  ดอกพิกุล
64 ปทุมธานี เมืองฯ ทต.บางหลวง นายอุเทน  ศรีดี
65 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ทต.ระแหง นางนวลละออ  พีรพงศพิพัฒน
66 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี น.ส.พัทยา  มาประเสริฐ
67 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี ทต.กบินทร นายชาติชาย  สังฆฤทธิ์
68 ปตตานี สายบุรี ทต.ตะลุบัน นายสมบัติ  พิมมลเศรษฐพันธ
69 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู นายธเนศ  กาญจนบูรภิภพ
70 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง สอ.ประมาณ  คํานวนศิลป
71 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร นายกฤษณะ  ไกยสิทธิ์
72 พระนครศรีอยุธยา บางหลวง ทต.บางหลวง นางวรรณทนี  กุสโร
73 พะเยา เมืองฯ ทม.พะเยา นางนันทญารัตน  งานดี
74 พัทลุง ตะโหมด ทต.แมขรี นางวรรณรัตน  อาจสมโภช
75 พัทลุง เมืองฯ ทม.พัทลุง นายสุจินต  ภักดีวานิช
76 พิจิตร เมืองฯ ทต.ทาฬอ นางรัตนา  สุขอยู
77 พิจิตร ตะพานหิน ทต.ตะพานหิน น.ต.หญิง พิมลรัตน  เกตุงาม
78 เพชรบุรี ชะอํา ทต.ชะอํา นางสุนีย  กุลเทียมสิน
79 เพชรบุรี บานแหลม ทต.บางตะบูน นายชาตรี  อภิชาตภักดี
80 เพชรบุรี บานแหลม ทต.บานแหลม นางพัฒนา สงวนเจียม
81 มหาสารคาม เมืองฯ ทม.มหาสารคาม นางนัฎฐิยา  โยมไธสง
82 ยโสธร เมืองฯ ทม.ยโสธร นางประจิตร  เจริญศักดขจร
83 รอยเอ็ด พนมไพร ทต.พนมไพร นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ
84 ศรีสะเกษ เมืองฯ ทม.ศรีสะเกษ นางเจษฎา    ผลาพงศ
85 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.พระสมุทรเจดีย นางวรรณี     แตงเขียว
86 สระบุรี เมืองฯ ทต.ทาลาน นางสุปราณี   แดงทองดี
87 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.ศาลเจาโรงทอง นางสุนันทา   บัวดิษฐ
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