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รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล   รุนที่  22
ระหวางวันท่ี  3  -  14    พฤษภาคม    2547 

ณ  อาคารอนุสรณ  100  ปมหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
ลําดบั จงหวด อาเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล

1 กาฬสินธุ ยางตลาด ยางตลาด นายสุขุม     อัครเศรษฐัง
2 กาฬสินธุ หวยเม็ก คาใหญ นายไพรัช     ดีวันรอง
3 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ลาดกระทิง นายสายหย      ผลถาวรส
4 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น นายเปล      
5 เชียงใหม ดอยเตา ดอยเตา นายปนทอง    รกลวฒนโต
6 เชียงใหม ดอยสะเก็ด สาราญราษฎร นายทองอินทร     จักแกว
7 เชียงใหม ฝาง มอนปน นางอุไร     จิรวัฒนวงศ
8 เชียงใหม ฝาง เวียง นายขรรคชัย     คําอุน
9 เชียงใหม พราว เขื่อนผาก นายปริญญา     มานู
10 เชียงใหม เมืองฯ หนองหอย นายชาญ     มโนมัย
11 เชียงใหม แมริม ดอนแกว นายนพดล      เชยงใหม
12 เชียงใหม แมอาย ทาตอน นายไพบูลย     จันตะวารี
13 เชียงใหม สารภี หนองผึ้ง นายสาน      แหวนเพชร
14 เชียงใหม หางดง ขุนคง นายพิทักษ     ตุมอินมร
15 เชียงใหม หางดง สันผักหวาน นายบุญยืน     วงศฝน
16 เชียงใหม อมกอย อมกอย นายทวนทอง     ใจยศ
17 เชียงใหม ฮอด นาคอรือ นายวรวฒน     ดแก
18 ตาก พบพระ พบพระ นายบุญธรรม    กิกสันเทียะ
19 นครนายก ปากพลี ทาเรือ นายสมคร     พรหมสมบรณ
20 นครปฐม สามพราน คลองจินดา นายสมผล     เจียระธรรม
21 นครปฐม สามพราน คลองใหม นายเดือน     บูรณัติ
22 นครปฐม สามพราน บางกระทึก นายถาวร     ประทมเง
23 นครปฐม สามพราน ไรขิง นายจาร      ลธรรม
24 นครพนม โพนสวรรค นาหัวบอ นายชนว      โยล
25 นครราชสีมา กิ่ง อ.คําทะเมนชัย บานยาง นายอรุณ    วงศเกียรติขจร
26 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทาชาง นายบุญสง     เชียงหนู
27 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง นายสมชาย    แพทยกระโทก
28 นครราชสีมา ประทาย กระทุมราม นายวุฒิพล    พนมรัตนะศักดิ์
29 นครราชสีมา ประทาย โนนเพ็ด นายดวงเดช     จันทะเกตุ
30 นครราชสีมา ปกธงชัย ตะค นายทองดี     ทองตะคุ
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31 นครราชสีมา พิมาย กระเบื้องใหญ นายชอบ     เรียบรอย
32 นครราชสีมา พิมาย โบสถ นายทองดี     สุขสุทธิ์
33 นครราชสีมา เมืองฯ โคกกรวด นางสาวรุงเรือง     กาญจนวัฒนา
34 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองไมไผ นายแดง     ไขกระโทก
35 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง นายวรพล     กุลชัยวัฒนา
36 นราธิวาส แวง เอราวณ นายซลกพล    บดลบ ี
37 บุรีรัมย เมืองฯ เสม็ด นายชยยศ     ทองค
38 ปตตานี ยะหร่ิง ตารอายร นางรัติยา     กูนิง
39 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง เชียงแรง นายบุญเรือง     จอมคํา
40 พะเยา ปง ขุนควร นายประทีป     อินตะเนตร
41 พังงา เมืองฯ เกาะปนหยี นายสมาด     วรรณการ
42 พังงา เมืองฯ ถ้ําน้ําผุด นายด      ฒนพ
43 พังงา เมืองฯ นบปริง นายประจวบ     ามจาร
44 พัทลุง ก  .ศรนครนทร ลําสินธุ นายวิทยา     หนูยิ้ม
45 พิษณุโลก เนินมะปราง ไทรยอย นายสมเกียรติ   เกรียงไกรอนันต
46 เพชรบุรี แกงกระจาน แกงกระจาน นายเจริญ     นกวอน
47 เพชรบุรี เมืองฯ ธงชัย นายประหย      แสงห
48 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี บอรัง นายฝ      ญลาภ
49 มหาสารคาม บรบือ ยาง นายประวทย     สาพมาน
50 มหาสารคาม ยางสีสุราช นาภู นายขนบ     ดวงจิตร
51 มหาสารคาม วาปปทุม โพธ ย นายพยอม     อนอ
52 มุกดาหาร ดงหลวง ชะโนดนอย นายสมาน     คํามุงคุณ
53 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง นายปาย     โชเมืองแชะ
54 มุกดาหาร ดงหลวง หนองบัว นายถะนะ     ามงค
55 รอยเอ็ด ก  . งเขาหลวง ทุงเขาหลวง นายบุญมี     สรรพวุธ
56 รอยเอ็ด ก  . งเขาหลวง มะขา นายทองดี     จันทรภูมิ
57 ระยอง บานคาย หนองละลอก นายภานุพันธ     บุญศิริ
58 ระยอง บานฉาง พลา นายทรงวุฒิ     นาคทอง
59 ลพบุรี ชัยบาดาล ทามะนาว นายวสันต     ดรชัย
60 ลพบุรี ชัยบาดาล นิคมลํานารายณ นายสมจิตร     สวนกระตาย
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61 ลพบุรี ทาหลวง ทาหลวง นายพิเนตร     ฤทธิบุตร
62 ลพบุรี พัฒนานิคม มะนาวหวาน นายมงคล     จงใจลาน
63 ลพบุรี เมืองฯ เขาสามยอด นางสาวสายใจ     เลิศวิริยะประภา
64 ลําพูน เมองฯ ปาสัก นายเลศชาย     เลศส
65 ลําพูน เมองฯ มะเขือแจ นายถวิล     ใจพัฒนศักดิ์
66 เลย นาดวง ทาสวรรค นายแสน     เนธิบุตร
67 ศรีสะเกษ โนนคูณ โนนคอ นายประเช      
68 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองดง นายกิตติศักดิ์     แซจึง
69 ศรีสะเกษ หวยทับทัน กลวยกวาง นายสุบรรณ     ตรีแกว
70 ศรีสะเกษ หวยทับทัน หวยทบทน นายปกรณ     
71 สงขลา นาทวี ปลักหนู นายอนันตศักดิ์     ไชยแกว
72 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง บางเสาธง นายเกษม     แซล้ี
73 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง ศรีษะจรเขใหญ นายนรินทร     เสือช่ืน
74 สมุทรปราการ บางบอ บานระกาศ นายประจวบ     จันทรใจงาม
75 สมุทรปราการ บางพลี บางแกว นายส ฒน    สวางอารมณ
76 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ในคลองบางปลากด นายสุนทร     แกวสวาง
77 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย แหลมฟาผา นายบญชาต     นทรทัด
78 สมุทรปราการ เมืองฯ บางเมือง นายศิริ     จันฮวบ
79 สมุทรสาคร เมืองฯ ทาจีน นายรงสรรค     เจยระไน
80 สมุทรสาคร เมืองฯ นาดี นายสมนึก     เผือกเล็ก
81 สมุทรสาคร เมืองฯ บางกระเจา นายชยวฒน     ยาสาธร
82 สระบุรี แกงคอย บานเปา นายสรท     อศกด
83 สระบุรี พระพุทธบาท หนองแก นางวิรดา     วงษทาว
84 สระบุรี เสาไห บานยาง นายสุรัตน    ธีรวณิชนันท
85 สุราษฎรธานี บานนาสาร ทาชี นายสมุทร     นุยนวล
86 สุราษฎรธานี เมืองฯ มะขามเตี้ย นายเชอบ     ญเมอง
87 อางทอง โพธิ์ทอง องครักษ นายสุพจน     ผมทอง
88 อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช นางสมใจ     โลเจริญรัตน
89 อุบลราชธานี ตระการพืชผล กุดยาลาน นายพรมมา     ยาตรา
90 อุบลราชธานี ตระการพืชผล บานแดง นายวัชรพันธ     ทุมมา
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