




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ทามะกา ทม.ทาเรือพระแทน นายสุทธิพงศ นพวงษศิริ ปลัดเทศบาล8
2 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต.สมเด็จ นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาล8
3 ขอนแกน เมือง ทน.ขอนแกน นายจักริน ฤกษรุจิพิมล รองปลัดเทศบาล8
4 ขอนแกน เมือง ทน.ขอนแกน นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ผอ.กองสวัสดิการ8
5 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม นายรังสรรค ไฝกิ่ง ผอ.กองการศึกษา8
6 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม นายอภินันท เลียบโย ปลัดเทศบาล8
7 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.พัสวี รีรักษ ผอ.กองกิจ ฯ8
8 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นายจักรพงษ นนทตา รองปลัดอบจ.8
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นายสุรินทร จันทบูรณ ปลัดเทศบาล8

10 ชลบุรี เมือง ทม.ชลบุรี นางสุรางค วงษสมบูรณ ผอ.ร.ร.8
11 ชลบุรี บางละมุง ทม.พัทยา นายจิรศักดิ์ จิตสม รอง ผอ.ร.ร.8
12 ชลบุรี บางละมุง ทม.พัทยา น.ส.โสภา คิดหาผล ผอ.สถานศึกษา8
13 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม นายบุญชัย ทิพยางกูร ผอ.สถานศึกษา8
14 ชุมพร เมือง อบจ.ชุมพร นายนิตย แดงขวัญทอง ผอ.กองการศึกษา8
15 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางโสภิต เพิ่มทรัพย นักบริหารงานคลัง8
16 ตรัง เมือง ทน.ตรัง น.ส.กัตติกา รอดจันทร ผอ.สถานศึกษา8
17 ตราด เมือง อบจ.ตราด นางธรณธันย เนตรจรัส ผอ.กองแผนฯ8
18 ตาก แมสอด ทม.แมสอด นายจรินทร ศรีนวล ผอ.กองชาง8
19 นครนายก เมือง อบจ.นครนายก นางประสาน จุลคง ผอ.กองกิจ ฯ8
20 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม นางพรเพ็ญ สําเภาเงิน รองปลัดอบจ.8
21 นครราชสีมา บัวใหญ ทม.บัวใหญ นายสุรชัย ดลเจิม ผอ.สถานศึกษา8
22 นครราชสีมา เมือง ทน.นครราชสีมา นายทองสุข สวางงาม ผอ.ร.ร.8
23 นครสวรรค เมือง ทน.นครสวรรค นายชวลิต หลอเลิศรัตน หน.สํานักปลัดท8
24 นนทบุรี บางบัวทอง ทม.บางบัวทอง นางจุรีรัตน หริรักษ ผอ.กองการศึกษา8
25 นราธิวาส ตากใบ ทต.ตากใบ นายสมชาติ ฤทธิรุตม ปลัดเทศบาล8
26 ปทุมธานี ธัญบุรี อบต.บึงยี่โถ นายวิเชียร สวนรัตน ผอ.กองการศึกษา8
27 ปทุมธานี เมือง ทม.รังสิต นายณัฐพล วรรธนะภูติ รองปลัดเทศบาล8
28 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง นางจุฑารัตน พิมพชื่นศรี ปลัดเทศบาล8
29 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบจ.ประจวบคีรีขันธนายรณชิต สิงหเสมานนท รองปลัด อบจ. 8
30 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบจ.ประจวบคีรีขันธนายกฤตยศ เกษมสุข ผอ.กองแผนฯ 8

รายชื่อบุคลากรที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่5
ระหวางวันที่   4 - 28 มกราคม  2549

ณ  อาคารหอประชุม 100 ปอนุสรณมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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31 ประจวบคีรีขันธ เมือง ทม.ประจวบคีรีขันธ นายธงศักดิ์ จันทรเพ็ชร ผอ.ร.ร.8
32 ปตตานี เมือง ทม.ปตตานี นายศุพร เรืองอัมพร ผอ.กองสาธารณสุข8
33 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางสุพัตรา คะเชนทร หน.สํานักปลัด8
34 พิจิตร บางมูลนาก ทต.บางมูลนาก นายจรุง เย็นกล่ํา ผช.ผอ.ร.ร.8
35 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางทิพมาน สนธิเพิ่มพูน ผอ.กองกิจ ฯ8
36 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก นายบุญเลิศ จันทรจอย นักบริหารงานประปา8

37 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก นายสุธรรม ลังการพินธุ รอง ผอ.ร.ร.8
38 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก นายชาติชาย อินทรชัยศรี ผอ.กองสวัสดิการ8
39 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางศิรินิตย แกวชื่น หน.สน.ปลัด 8
40 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางนงนุช พรหมอยู ผอ.กองคลัง8
41 เพชรบุรี เมือง ทม.เพชรบุรี นางจํารัส นวลมา ผอ.ร.ร.8
42 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นายณรงค มณีเทพ ปลัดเทศบาล8
43 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นายโสมนัส ทองสุข หน.สน.ปลัด 8
44 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางนภาพร สูนานนท ผอ.กองคลัง8
45 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร น.ส.ดาราวัลย เอกกานตรง ปลัดอบจ.9
46 ยะลา เบตง ทม.เบตง นางวิไลวัลย อมตเวทย รองปลัดท.8
47 ยะลา เมือง ทน.ยะลา นายวีระ เพ็งสุทธิ์ ผอ.ร.ร.8
48 ยะลา เมือง อบจ.ยะลา นางวิริยา พูลศิลป ผอ.กองกิจ ฯ8
49 ระยอง เมือง ทม.ทาฉาง นางนงพรรณ สังขแกว ปลัดเทศบาล8
50 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี น.ส.ศรีสุดา ประเคนรี ผอ.สถานศึกษา8
51 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศวาน ปลัดเทศบาล8
52 ลพบุรี เมือง ทม.ลพบุรี นายกันตภณ นารถนรกิจ ผอ.สํานักการศึกษา8

53 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ รองปลัด 8
54 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นายนเรศ กระเบา ผอ.สํานักการศึกษา9
55 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง ธานี รองปลัดเทศบาล8
56 สงขลา หาดใหญ ทต.คลองแห นางทัศนีย แชทอง ผอ.กองคลัง8
57 สงขลา เมือง ทน.หาดใหญ นายวิจิตร สารานพกุล ผอ.สถานศึกษา8
58 สงขลา เมือง ทน.หาดใหญ นายสนิท เจริญมาก ผอ.สถานศึกษา8
59 สงขลา เมือง ทน.สงขลา นางจําเนียร เพชรรัตน ผอ.สถานศึกษา8
60 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นายอุดมศักดิ์ โปะบุญชื่น นักบริหารงานสาธารณสุข8
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61 สมุทรปราการ เมือง ทต.ดานสําโรง นายพีรวัฒน เก็จมยูร ผอ.กองการศึกษา8
62 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางปู นางวิราวรรณ จันทรเฉลียว นักบริหารงานเทศบาล8

63 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นางนิธิมน คงดวยแกว ผอ.กองคลัง8
64 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ นางดวงจันทร ขันธวิทย ผอ.กองการศึกษา8
65 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง นางพัชรี ทองนิรมล ผอ.กองคลัง8
66 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง นายภคพงศ พจนจลองศิลป รองปลัดท.8
67 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผอ.ร.ร.9
68 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดท.8
69 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ นายชัยยศ ตั้งจิตดํารงรัตน ผอ.กองชาง8
70 สมุทรปราการ เมือง ทต.ดานสําโรง นายเอนก เอนกรัตนสิน ผอ.กองชาง8
71 สมุทรสงคราม เมือง อบจ.สมุทรสงคราม นางธนัชชา แสงจันทร ผอ.กองคลัง8
72 สมุทรสงคราม เมือง อบจ.สมุทรสงคราม นางบุษยา ไทรงาม ผอ.กองแผน8
73 สมุทรสงคราม เมือง ทม.สมุทรสงคราม นางยุพา ภิญโญภาวศุทธิ นักบริหารงานคลัง8
74 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นางมาลินี แววมณี ผอ.กองกิจ ฯ8
75 สระบุรี เมือง ทม.สระบุรี นายโกศล มะนะกุล ผอ.กองการศึกษา8
76 สระบุรี แกงคอย ทต.แกงคอย นางจตุพร ศรีแกว ผอ.ร.ร.8
77 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นายสมชัย นาคชัง ผอ.สถานศึกษา8
78 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นายคณิต คงเปย หน.สํานักปลัด8
79 สุราษฎรธานี เกาะสมุย ทต.เกาะสมุย นายภาณุพงศ งานสําเร็จ ปลัดเทศบาล8
80 สุราษฎรธานี พุนพิน ทม.ทาขาม นางจารุพรรณ สีรยาภรณ ปลัดเทศบาล8
81 สุราษฎรธานี เมือง ทม.สุราษฎรธานี นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผอ.กองสาธารณสุข8

82 หนองคาย เมือง ทม.หนองคาย นายภักดี วิจิตรปญญา ผอ.สวน ฯ8
83 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นางสังวาลย คันธะวงศ ผอ.กองคลัง8
84 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นางสมจิต สุวรรณสิริ ปลัด อบจ.8
85 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นายเจษฎา รัตนจรณะ นักบริหารงานชาง 8
86 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นายชนะชัย ชอบบัว หัวหนาสํานักปลัด 8
87 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นางวราภรณ ศรีโยธา นักบริหารงานคลัง8
88 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม ผอ.สวนสงเสริมสาธารณสุข 8

89 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี น.ส.ปยะรัตน ล่ิวลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล8
90 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ วาที่ ร.ต.เอกพล ลีระศิริ วิศวกรโยธา 8 วช.
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91 ขอนแกน ชุมแพ ทม.ชุมแพ นายสถิตย ไววอง ผอ.กองชาง8
92 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นางมาลินี แววมณี ผอ.8
93 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นางสุพัตรา จึงสงาสม นักบริหารงานสาธารณสุข8

94 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นางรวิภัทร ตันติเสรีรัตน รองปลัด อบจ. 8
95 รอยเอ็ด เมือง อบจ.รอยเอ็ด นางโชติมา ฉัตรอุทัย ผอ.กองแผนฯ 8
96 รอยเอ็ด เมือง อบจ.รอยเอ็ด นางพรสวรรค เสรีรัตนกุล ผอ.กองพัสดุ 8
97 รอยเอ็ด เมือง อบจ.รอยเอ็ด นางวิไล วรนาม ผอ.กองกิจ ฯ8




