




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.หวยยูง นายปรีชา ศรีชาย
2 กระบ่ี เมือง อบต.คลองประสงค นายกิตติ พรหมภัทร
3 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองแมแตง นายจํานง สุขเจริญ
4 ชัยภูมิ เมือง อบต.บานคาย นายทวีศักด์ิ พรไพศาล
5 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.หนองบัวบาน นายณรงคศักด์ิ ศรีภิรมย
6 เชียงใหม สันปาตอง อบต.บานกลาง นายเทียมทัน ปญญา
7 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.ตลาดขวัญ นายเกษม เครื่องคํา
8 เชียงใหม สันปาตอง อบต.มะขุนหวาน นายนพดล ทรายมูล
9 เชียงใหม เมือง อบต.สันผีเสื้อ นายลักษณ บุญชละ
10 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง ด.ต.ชัยวัฒน เทพวงษา
11 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณู นายเฉลียว นามพลแสน
12 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง นายเศรษฐสรรค เตโช
13 นครราชสีมา กิ่งอ.เทพารักษ อบต.บึงปรือ นายกมล ศรีไกรภพ
14 นครราชสีมา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ นายทองดา ภาโสภะ
15 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแคน นายทิวากร รังปญญา *

16 นครศรีธรรมราช เชียงใหญ อบต.เสือหึง นายดุสิต ไทรทอง
17 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา นายเกษม ดําแจม
18 นครศรีธรรมราช พิปูน อบต.พิปูน นายสายัณห ริยาพันธ
19 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ทาเสม็ด นายอํานาจ มุสิเกิด *

20 นครสวรรค ชุมแสง อบต.บางเคียน นายวิเชียร จันทฤก
21 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะมัง นายอํานาจ สิงหลอ
22 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ไผสิงห นายณัฐวุฒิ แหลมแกว
23 นครสวรรค ชุมแสง อบต.โคกหมอ นายประสาท บุญสง
24 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤชใต นายเสริม หาญลํายวง
25 นครสวรรค ชุมแสง อบต.เกยไชย นายณรงค พระโพธิ์
26 นครสวรรค ชุมแสง อบต.พันลาน นายธวัช นิ่มแสง
27 นครสวรรค ชุมแสง อบต.หนองกระเจา นายนิพนธ ปดดอกไม
28 นาน เมือง อบต.สวก นายเดช รวมศิลป
29 นาน ทาวัง อบต.ศรีภูมิ นายประพัฒน ชื่นวรารักษ
30 นาน นานอย อบต.ศรีเสด็จ นายอดุลย เหมภัทรสุวรรณ

รายชื่อ นายก อบต. ท่ีสมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนท่ี 45
ระหวางวันท่ี   9-20 มกราคม  2548

ณ อาคาร 100 ป อนุสรณมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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31 นาน นานอย อบต.นานอย นายเจิน มาอาย
32 ปราจีนบุรี เมือง อบต.โคกไมลาย นายชวย ตันกูล
33 พะเยา เมือง อบต.สันปามวง นายสมชาย กินะ
34 พะเยา เมือง อบต.บานสาง นายทรงธิศักด์ิ ทิพยคํา
35 พะเยา เมือง อบต.ทาจําป นายสุทัศน หาญแกน
36 พะเยา เมือง อบต.แมนาเรือ นายสมบัติ สมศักด์ิ
37 พะเยา เมือง อบต.บานตอม นายบุญทิตย เมืองซื่อ
38 พะเยา เมือง อบต.แมปม นายสนั่น สถิตยคุณากูล
39 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําภี นายสมพร คงสวัสด์ิ
40 พิจิตร สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก นายประกิต ศิลานุรักษ
41 พิจิตร วชิระบารมี อบต.หนองหลุม นายชอบ ถาวร
42 พิจิตร สามงาม อบต.รังนก นายสมนึก สงาวงศ
43 พิจิตร สากเหล็ก อบต.คลองทราย นายสวัสด์ิ ไพราพ
44 พิจิตร วชิระบารมี อบต.หนองหลุม นายชอบ ถาวร
45 พิษณุโลก เมือง อบต.สมอแข นางสายใจ วณิชาชีวะ
46 เพชรบุรี เมือง อบต.ดอนยาง นายทองหลอ มวงนอย
47 เพชรบูรณ เมือง อบต.ชอนไพร นายสมิธ วาจากิจ
48 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ชางตะลูด นายสมฤทธิ์ ทุมทา
49 แพร หนองมวงไข อบต.วังหลวง นายชัยยานนท สอนมา *

50 แมฮองสอน เมือง อบต.หวยผา นายรุงโรจน คํานาสาร
51 แมฮองสอน เมือง อบต.หมอกจําแป นายสมศักด์ิ ณ มาตคํา
52 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู นายพรชัย คนองศรี
54 แมฮองสอน เมือง อบต.หวยโปง นายจิรัฎฐ สืบสายออน
55 แมฮองสอน เมือง อบต.ผาบอง นายอภิชาติ ปญญามูลวงษา
56 แมฮองสอน เมือง อบต.หวยปูลิง นายไชยา ประหยัดทรัพย
57 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก นายชาลี จารุสาร
58 ยะลา เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะนายสมจิต แซงั้น *

59 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.กําแพง นายธํารง สุตะนนท
60 ระนอง กระบุรี อบต.น้ําจืด นายเสรี ชุมพล *

61 ลพบุรี เมือง อบต.โคกลําธาร นายละเอียด ดวงเกิด



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อ นายก อบต. ท่ีสมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนท่ี 45
ระหวางวันท่ี   9-20 มกราคม  2548

ณ อาคาร 100 ป อนุสรณมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

62 ลําบุรี โคกสําโรง อบต.วังจุน นายวิเชียร นอยประถม
63 ลําปาง เกาะคา อบต.ไหลหิน นายนเรศ ดวงไชย
64 ลําปาง งาว อบต.บานออน นายประสิทธิ์ โกเมศ *

65 ลําปาง งาว อบต.ปงเตา นายนิรันดร เรือนเงิน *

66 เลย กิ่งอ.หนองหิน อบต.ตาดขา นายวิไล มณีวงศ
67 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ยาง นายสถิต สมภาวะ
68 สกลนคร บานมวง อบต.หวยหลัว นายบุญธง เวฬุวะนารักษ *

69 สงขลา สิงหนคร อบต.ชะแล นายขุนทอง บุณยตระวิตร
70 สงขลา หาดใหญ อบต.ทุงใหญ นายสมพร ชวยกูล
71 สงขลา นาทวี อบต.ประกอบ นายอะหมัด และสา
72 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี นายสุธีย สังขทอง
73 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย นายประจวบ ทองกลิ่น
74 สงขลา นาทวี อบต.ลาง นายเจริญ เข็มจะระ
75 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู นายอนันตศักด์ิ ไชยแกว
76 สงขลา นาทวี อบต.สะทอน นายจรูญ รัตนะ
77 สงขลา นาทวี อบต.นาทวี ร.อ.ชาลี สาแหละ
78 สงขลา สิงหนคร อบต.ปากรอ นายธนา ชัยยานุวงศ
79 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง นายวิชาญ คงหนู
80 สงขลา นาทวี อบต.สะทอน นายจรูญ รัตนะ
81 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย นายประจวบ ทองกลั่น
82 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี นายสุธี สังขทอง
83 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู นายอนันต ชัยแกว
84 สงขลา นาทวี อบต.ฉาง นายเจริญ เข็มจะระ
85 สงขลา กระแสสินธ อบต.เกาะใหญ นายวทิน นวลทวม
86 สงขลา สะบายอย อบต.สะบายอย นายประสิทธิ์ สิกกะ
87 สงขลา นาหมอม อบต.คลองหลัง นายบํารุง ชมเจริญ
88 สงขลา บางกร่ํา อบต.แมทอม นายเกษม ธรรมชาติ
89 สงขลา รัตภูมิ อบต.ทาชะมวง นายสมาน หมุดยะสา
90 สงขลา สะทิงพระ อบต.บอดาน นายสมพงศ ทิพยมณเทียร
91 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง นายมงคล มีขํา
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92 สตูล ทาแพ อบต.สาคร นายเอกสิทธิ์ สาเก
93 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจิก นายทวี บุญศิลป
94 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.หนองบอ นายนิคม วรคุณพิเศษ *

95 สุราษฎรธานี บานตาขุน อบต.เขาวง นายคํารณ อินทรโท *

96 สุราษฎรธานี ไชยา อบต.ทุง นายคณิณ บัวอินทร *

97 สุรินทร ปราสาท อบต.บานไทร นายวุฒิพงษ ทองสีสุข
98 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ตรวจ นายเจริญ ธรรมวิจิตร
99 สุรินทร ศรีขรภูมิ อบต.จารพัต นายจิตรกร พรกวีรัตน
100 สุรินทร ปราสาท อบต.กังแอน นายชอบ จุดาบุตร
101 สุรินทร ปราสาท อบต.โคกสอด นางสุวรรณ แสงสวาง
102 สุรินทร จอมพระ อบต.บานผือ นายสวาท เจริญยิ่ง
103 สุรินทร ทาตูม อบต.โพรครก นายองอาจ หมื่นฤทธิ์
104 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.หนองกุงทับมา นายบุญชวย มุงเคน
105 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.หนองหญาไซ นายสวาท บุราณเดช
106 อุดรธานี กุมภวาป อบต.ปะโค นายบุญเลิศ ใจมั่น
107 อุดรธานี เพ็ญ อบต.เพ็ญ นายเกรียงศักด หอนงาม *

108 อุดรธานี เพ็ญ อบต.เชียงหวาง นายหรั่ง ธุระพล *

109 อุดรธานี นายูง อบต.โนนทอง นายชัยยา ภูมิเขต *

110 อุดรธานี นายูง อบต.นายูง นายบัญชา ตะวงษา *

111 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.บะยาว นายสมาน ชัยราช *

112 อุดรธานี นายูง อบต.นาแค นายเสวียง หาญเชิงชัย *

113 อุดรธานี นายูง อบต.บานกลอง นายวิชัย ทาสีลา *

114 อุทัยธานี สวางอารมณ อบต.บอยาง นายสถาพร พยัตธรรม
115 อุทัยธานี บานไร อบต.บานใหมคลองเคียน นายกิตติศักด์ิชัย โทนทอง
116 อุบลราชธานี สวางอารมณ อบต.บอยาง นายสถาพร พยัตธรรม

* หมายเหตุตัดชื่อมาจาก รุนที่ 44


