
จังหวัด ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
กําแพงเพชร 1 ส.ต.ท. จักรพงษ  ธาตุอินจันทร ปลัด อบต. 6 อบต. โพธิ์ทอง

2 นายวิชาญ  คุทธะสาน ปลัด อบต. 5 อบต. วังทอง
3 นายมนตรี  ทองสนธ ปลัด อบต. 4 อบต. หนองหัววัว
4 นายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ ปลัด อบต. 6 อบต. ชองลม
5 นายอมร  สิงหรา ปลัด อบต. 5 อบต. ทรงธรรม
6 นายเกรียงไกร เชี่ยววิยกรณ ปลัด อบต. 5 อบต. บึงสามัคคี
7 ส.ต.อ. สรวิศ  สัณฐิติเมธา นิติกร 4 ทม. กําแพงเพชร

ชัยนาท 8 นายณัฐนันท  พงษทรัพย ปลัด อบต. อบต.บานกลวย
9 นายธัชธรรม โพธิ์เอ้ียง ปลัด อบต. อบต. หางน้ําสาคร
10 นายคุณวุฒิ  วัฒนะโชติ ปลัด อบต. อบต. เที่ยงแท
11 นายนพคุณ  ฉาวเกียรติคุณ ปลัด อบต. อบต. เขาแกว

เชียงราย 12 น.ส. ไพรวรรณี  อารีย จพง.ธก. 6 อบจ.
13 นายประธาน  เทพสาร นิติกร ทม. เชียงราย
14 ส.ต.ต. ถนอม  วุฒิ ปลัดเทศบาล ทต. หวยไคร
15 วาที่ ร.ต. ศรีจันทร  ใจไหว ปลัดเทศบาล ทต. บานเหลา
16 นายประดิษฐ  นามลักษณ ปลัด อบต. อบต. ทาสาย
17 จ.ส.อ. สมพร  หวลระลึก ปลัด อบต. อบต. บานคู
18 นายวรวิทย  อินทพันธ ปลัด อบต. อบต. แมคํา
19 นายสมบูรณ  มาลารัตน ปลัด อบต. อบต. เกาะชาง
20 นายธวิท  ติยะกวาง ปลัด อบต. อบต. เวียง
21 นายศิริมงคล  คําดี ปลัด อบต. อบต. ทรายขาว
22 นางณัฐธิดา  ดวงขวัญ ปลัด อบต. อบต. สันกลาง

เชียงใหม 23 นายวิชา  เรืองศิลป ปลัด อบต. 5 อบต. แมทะลบ
24 นายนิรันดร มินรินทร ปลัด อบต. 5 อบต. ก๊ิดชาง
25 นายทิพยภาเวชช ณ เชียงใหม ปลัด อบต. 5 อบต. สันพระเนตร
26 นายกิตติสันต์ิ ทัตตะพันธุ ปลัด อบต. 6 อบต. แมแฝก
27 วาที่ ร.ต. เจริญศักด์ิ เรงถนอมทรัพย นิติกร 3 ทน.เชียงใหม

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน
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เชียงใหม 28 จ.ส.ต. สวิท  พงศตน ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองแหง
29 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงขาวพวง
30 นายสนั่น  นันตา นิติกร  5 อบต. ปาแดด
31 นางเครือวัลย  อูเจริญ ปลัด อบต. 5 อบต. สะลวง
32 น.ส. สุริศรี สารพฤกษ ปลัด อบต. 4 อบต. บวกคาง
33 นายบุญนาค  พรหมมี ปลัด อบต. 5 อบต. แมแวน
34 นายสิงหา  นุชจิโน ปลัด อบต. 6 อบต. แมนาจร
35 ส.อ. เจตนิพัทธ จริยา ปลัด อบต. 6 อบต. หางดง
36 จ.ส.ท. ชัยนาถ  อุนแกว ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงสะโตก
37 นายทรรศนะ พิทาคํา ปลัด อบต. อบต. สันผักหวาน

ตาก 38 นายปราโมทย จันทศรี นิติกร ทม. แมสอด
39 นายมนูญ  บุญมี ปลัดเทศบาล ทต. แมจะเรา
40 นายเอกสิทธิ์  หิรัญนุช ปลัด อบต. อบต. เกาะตะเภา
41 นายประสาน  มั่นมาก ปลัด อบต. อบต. พระธาตุผาแดง
42 นายวิทยา  ครุธอินทร ปลัด อบต. อบต. ยานรี
43 นางไพรเราะ จันทรวงศ จนท. บห. 4 อบจ.

นครนายก 44 น.ส. นันทวัน  แจมขาว ปลัด อบต. 5 อบต. ทาชาง
45 นายพงศธร  วงศอนันตนนท ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีกะอาง 
46 วาที่ ร.ต. วิรัช  โพธิ์ทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ทรายมูล
47 นายชูเชิด  ทุมทอง ปลัด อบต. 5 อบต. ปากพลี

นครปฐม 48 นายอําพล  ยุติโกมินทร ปลัด อบต. 5 อบต. บางแขม
49 นายวินัย  มงคลรัตนาสิทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. พระประโทน
50 นายธนศวร  ขจรบุญ นิติกร  4  ทต. สามพราน
51 นายสรรเพชร  เฮงสากล นิติกร 3 อบต. บางกระทึก
52 นายเอกชัย  เอกสัมพันธทิพย ปลัด อบต. 5 อบต. วัดละมุด
53 นายภัทรวาสน วงศกิตติโสภณ ปลัด อบต. 5 อบต. นครชัยศรี
54 นายธนาวุธ  ดอนจันทรทอง ปลัดเทศบาล 6 ทต. บางหลวง
55 นายณัฐพงษ  สิริเวชชะพันธ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองกระทุม
56 นายเกริกศักด์ิ พลอยพิชัย ปลัด อบต. 5 อบต. หวยพระ

นครสวรรค 57 นายชูชาติ  อภัยภักด์ิ นิติกร 5 ทน.นครสวรรค



58 น.ส. จิรภาภรณ  อ่ิมสมบัติ ปลัด อบต. 5 อบต. เนินมะกอก
59 นายณัฐวัฒน  เดียวสุรินทร นิติกร 5 ทน.นครสวรรค
60 นายธวิทย  จาดเมือง นิติกร 5 ทม.ชุมแสง
61 จ.ส.ต. สมโภชน  แกวทองคํา ปลัด อบต. 5 อบต. เกรียงไกร
62 นายชาญวิทย เลิศลักษมีพันธ ปลัด อบต. 5 อบต. โคกเดื่อ
63 นายวิทยา  จันทรอู ปลัด อบต. 5 อบต. ลาดยาว
64 ส.ต.ท. ชุมพล โพธิ์ออง ปลัด อบต. 5 อบต. แควใหญ
65 นายพงษศักด์ิ  ศิริวงษอนันต ปลัด อบต. 5 อบต. ยางตาล
66 นายเสวต  ศรีสุวรรณ ปลัด อบต. 5 อบต. นากลาง

นนทบุรี 67 นายศรายุทธ  พิมพจันทร ปลัด อบต. 5 อบต. บางขุนกอง
68 นายสมศักด์ิ  โขงรัมย ปลัด อบต. 5 อบต. ลําโพ
69 นายศรุต  แสงเสม ปลัด อบต. อบต. บางรักนอย

นาน 70 นายเรืองพจน  พรมเสน ปลัด อบต. 5 อบต. หนองแดง
71 นายสุรินทร  สะสม ปลัด อบต. 5 อบต. และ
72 นายเสงี่ยม  สายอุทธา ปลัด อบต. 5 อบต. น้ําเกี๋ยน
73 ส.ต.อ. สมศักด์ิ  เรือนนาค นิติกร 3 อบจ.
74 นายวิจารย  เชียงหนุน ปลัด อบต. 5 อบต. จอมพระ
75 นายโสภณ  กาวิชัย ปลัด อบต. 4 อบต. พงษ
76 น.ส. วาสนา  เกสโรทยาน ปลัด อบต. 5 อบต. นาเหลือง

ปทุมธานี 77 นายอภิราช  อัมพาผล นิติกร 6 ว ทม. คูคต
78 นายไพโรจน  ศิริเพชร นิติกร 5 ทม. ทาโขลง
79 นายยุทธนา  ปานกอม นิติกร 5 อบต. บึงยี่โถ
80 นายมนัส  ดําริห รองปลัด อบต. อบต. คูคต
81 นายจตุรงค  พลอยประเสริฐ บุคลากร 4 ทม. รังสิต

พระนครศรีอยุธยา 82 นายชาญวิทย  ศรีจันทึก ปลัด อบต. 5 อบต. วัดตูม
83 นายวันชัย  ชูพงษ ปลัดเทศบาล 5 ทต. ลาดบัวหลวง
84 นายพัสกร  วรภัทรศัจธร ปลัด อบต. 5 อบต. เทพมงคล
85 น.ส. วิจิต  ศรีบุญญากร หน.สํานักปลัด 6 ทม. เสนา

พระนครศรีอยุธยา 86 นางนัยนา  ปานศาสตรา ปลัด อบต. 6 อบต. ลาดงา
87 ส.ต.ต. สินชัย  ขวัญเขียว ปลัด อบต. 6 อบต. บางนมโค



88 นางอรทัย  ธรรมโย จพง.ธก. 5 ทต. ภาชี
89 นายศิริชัย  เสนสกุล จพง.ธก. 6 ทต. ทาหลวง
90 นายขวัญชัย เกตุแกว ปลัด อบต. 5 อบต. วังแดง
91 นายชาติชาย  มุสิกชาติ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองขนาก
92 นางอนันตพร  ทวงที ปลัด อบต. อบต. บานรอม
93 น.ส. วราภรณ  เพชรมณี ปลัด อบต. 5 อบต. ปากทา

พิจิตร 94 นายวรยศ  กิจพานิช ปลัดเทศบาล 6 ทต. กําแพงดิน
95 นายอนุวัฒน  กอบธัญการณ นิติกร  4 ทม. ตะพานหิน
96 ส.ต.ต. ประวิต ยศปญญา ปลัดเทศบาล 5 ทต. วังทรายพูน
97 วาที่ ร.ต. เฉลิม ศรีภัทรางกูร ปลัดเทศบาล 7 ทต. ทับคลอ
98 นายยรรยงค  สุวรรณพงษ ปลัด อบต. 5 อบต. ดงกลาง
99 ส.ต.ท. ไวพจน  ทิศสุกใส ปลัด อบต. 6 อบต. รังนก
100 นายวรชาติ  ปรางทอง ปลัด อบต. 5 อบต. เนินมะกอก
101 นายชินศักด์ิ  ศิริศักด์ิ ปลัด อบต. 4 อบต. หนองปลาไหล

พิษณุโลก 102 น.ส. สนัชภร อักษรวิทย นิติกร อบจ.
103 นายพลตรี สุมาสา ปลัด อบต. อบต. บึงกอก
104 นายพนม  บุญชัชวาลวงศ ปลัด อบต. อบต. พลายชุมพล
105 นายสุรพงศ  พุกจันทร ปลัด อบต. อบต. ทาทอง
106 นายศิริเดช  ประถมรัตน ปลัด อบต. อบต. ดินทอง
107 จาเอกเดชา  ใจน้ํา ปลัด อบต. อบต. ทอแท
108 นายนุชา  สืบบุญ ปลัด อบต. อบต. มะตอง
109 นายบัณฑิต  หุนบัณฑิต ปลัด อบต. อบต. ทับยายเชียง

เพชรบูรณ 110 นายธนา  ยองลั่น ปลัดเทศบาล ทต. ทาพล
111 ส.ต.ท. เสนห อินการทุม ปลัดเทศบาล 5 ทต. วังโปง
112 นายธีรวุฒิ  ราชแกว ปลัด อบต. 6 อบต. หวยไร
113 นายราเชนทร บุญกําพรา ปลัด อบต. 5 อบต. บัววัฒนา
114 วาที่ ร.ต. หาญณรงค เกิดคลาย ปลัด อบต. 5 อบต. วังชมภู

เพชรบูรณ 115 นายมาโนช  ชูจาด ปลัดเทศบาล 6 ทต. ชนแดน
116 พ.อ.อ. อํานวย หาดทราย ปลัดเทศบาล 6 ทต. วิเชียรบุรี
117 นางทัศนัย  ราชสังข ปลัดเทศบาล 6 ทต. พุเตย  



118 นายอายุวัต  อัตภูมิ นิติกร 3 ทม. หลมสัก
แพร 119 นายสมสิทธิ์  จาคํามา ปลัด อบต. 4 อบต. ปงปาหวาย

120 นายฉัตรชัย  ถนอม ปลัด อบต. 5 อบต. แมทราย
121 จ.อ. กฤษดา  โสตถิกุล จนท.บห. 5 อบต. บานปง
122 นายสุนทร  แผนทอง ปลัด อบต. อบต. สวนเขื่อน
123 ส.ต.อ. กิตติพงษ เสารแตม ปลัด อบต. 5 อบต. แมยางตาล
124 ส.ต.อ. ทองอินทร  แมตเมือง ปลัด อบต. 5 อบต. หวยหมาย
125 ส.ต.ท. ทวีสิทธิ์  พัฒนชัยวัฒน ปลัด อบต. 5 อบต. แมคํามี

พะเยา 126 ส.ต.อ. สงา  เดชะบูรณ นิติกร 4 ทม. พะเยา
127 น.ส. พรพิมล  ภาชนะ จนท.บห. 4 อบจ. พะเยา
128 นายวรพจน  ศรีใย บุคลากร 3 อบต. พะเยา
129 วาที่ ร.ท. ประจักษ ศรีจําปา ปลัด อบต. 6 อบต. แมใส
130 ส.ต.ท. พนมสรวง ชํานาญยา ปลัด อบต. 5 อบต.แมนาเรือ
131 นายวีระเดช  กันชัย ปลัด อบต. 5 อบต. งิม

แมฮองสอน 132 นายสมบัติ  ใจเจริญ ปลัด อบต. อบต. กองกอย
133 น.ส. เตือนจิตร วิทยาชัชวาล ปลัด อบต. อบต. หวยโปง
134 นายประพันธ  หวังทวยทิพย ปลัด อบต. อบต. ทุงยาว
135 นายกิตติภูมิ  สวาสด์ิญาติ ปลัด อบต. อบต. สันติคีรี

ลพบุรี 136 นายประกอบ  ละมอม ปลัด อบต. อบต. ทาวุง
137 นายนิรันดร  โหรสกุล ปลัด อบต. อบต.  บานเบิก
138 ส.ต.อ. ประดิษฐ ศรีมาก ปลัด อบต. อบต. หวยขุนราม
139 นายชรินทร  เผือกขาวผอง ปลัด อบต. อบต.ศิลาทิพย
140 นายประดิษฐ  ฉัตรจันทร ปลัด อบต. อบต. ชัยบาดาล
141 นายชนะชัย  ประเสริฐภากร ปลัด อบต. อบต. วังทอง
142 นายคีตะพิชต สิริภูบาล ปลัด อบต. อบต.โคกสําโรง
143 วาที่ ร.ต. สามารถ ปททุมมี ปลัด อบต. อบต. เขาพระงาม

ลพบุรี 144 ส.ต.อ. สุวรรณ  วงษการคา ปลัด อบต. อบต. ไผใหญ
145 นายปราโมทย ไตรรัตนคุม ปลัด อบต. อบต. บานหมี่

ลําปาง 146 ส.ต.ท. ปรีชา  คําชุม นิติกร ทต. ชมพู
147 นายสุเทพ  สุทธิลักษณ ปลัดเทศบาล ทต. เสริมงาม



148 นายวรศิลป  ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. อบต. ทุงผึ้ง
149 นายนิกร  ผัสดี ปลัด อบต. อบต. หัวเสือ
150 นายพิทักษ อินนาค ปลัด อบต. อบต. ปงยางคก
151 นายกูเกียรติ  วงศฟก ปลัด อบต. อบต. พระบาทวังดวง
152 นายปรีชา  ทองชาติ ปลัดเทศบาล ทต. ดอนไชย
153 นายถาวร  เครือฟู ปลัด อบต. อบต. บานคา

ลําพูน 154 นายอัครเดช  เทพจักร ปลัด อบต. 5 อบต. บานโฮง
155 นายเดชธรรม  กรรมสิทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีเต้ีย
156 นายเศรษฐพงศ  สุวรรณธาดา นิติกร  4 ทม. ลําพูน
157 นายชัยอนันต  คําแปง บุคลากร 4 ทต. ปาซาง

สมุทรสาคร 158 น.ส. นิพากรณ  จรัสมาธุสร หน.สํานักปลัด 5 อบต. คอกกระบือ
159 จาเอก เอก  รักจรรยาบรรณ รองปลัด อบต. 5 อบต. หลักสาม
160 นายมนตรี  นาคชม  นิติกร  4 อบต. ดอนไกดี

สมุทรสงคราม 161 นายธนัญชัย  แกวพันธุ ปลัด อบต. 5 อบต. บางขันแตก
162 นางวีณา  เทียมสมชาติ ปลัด อบต. 5 อบต. ทาคา
163 นายสุนทร  เถินมงคล ปลัด อบต. 5 อบต. บางคนที

สระบุรี 164 นายธนัญ  ธนาสิทธิ์พันธกุล ปลัด อบต. 5 อบต. หนองโดน
165 นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง ปลัดเทศบาล 6 ทต. บานยาง
166 นายธีระ  อินทรลาวัณย ปลัดเทศบาล 5 ทต. ปอกแปก
167 นายอภิคม  เจนวาณิชยานนท ปลัดเทศบาล 7 ทต. หนาพระลาน
168 นายยงยุทธ  โชติรัตนสินชัย นิติกร 3 ทม.สระบุรี
169 นายฉัตรชัย  ศิริรักษ ปลัด อบต. 5 อบต. คลองเรือ
170 นางโชติรส  คานทองดี ปลัด อบต. 5 อบต. หวยขมิ้น
171 วาที่ ร.อ. ประชานาถ สารถี ปลัด อบต. 5 อบต. หนองจิก
172 วาที่ ร.ต. เสฎฐวุฒิ นาคทั่ง ปลัด อบต. 6 อบต. โคกสวาง

สระบุรี 173 นายวิชญศรุตม เดชธนวิชญ ปลัด อบต. 5 อบต. บานหลวง
174 นายวศิน  สิงหนาท บุคลากร 4 ทต. หนาพระลาน

สิงหบุรี 175 น.ส. ยุพา  พึ่งตน ปลัด อบต. อบต. บางกระบือ
176 นายศุภสัณห ชวยบุญ ปลัด อบต. อบต. ประศุก
177 นายสุเทพ  พรหมผล ปลัด อบต. อบต. พักทัน



178 นายนิพนธ  ไตรสรณะกุล ปลัด อบต. อบต. น้ําเชี่ยว
สุโขทัย 179 นายสมบัติ  ชูย้ิม ปลัด อบต. 5 อบต. บานหลุม

180 พ.จ.อ. วิชาญ ชวยเพ็ญ ปลัด อบต. 5 อบต. บานไร
181 ส.ต.ท. พงศวัฒน  เนตินิยม ปลัด อบต. 5 อบต. หนองจิก
182 ส.ต.ท. รัตนกุล  สังขศิลา ปลัด อบต. 5 อบต. หนองหญาปลอง
183 พ.จ.ต. วิสวัส  เอิบสภาพ ปลัด อบต. 5 อบต. ไกรใน
184 นายกติติศักด์ิ  ชัยชางชิด ปลัด อบต. 5 อบต. ปางิ้ว
185 นายสมโภชน  กันธัญญะทรัพย ปลัด อบต. 5 อบต. คลองยาง

อางทอง 186 พ.จ.ต. สมพงษ  ผลประทีปสุริยา ปลัด อบต. อบต.โรงชาง
187 ส.ต.ท. เปนไท ปานประดิษฐ ปลัด อบต. อบต. คลองวัว
188 นายธนพล  แสงอํานาจ ปลัด อบต. อบต. รํามะสัก
189 นายภาคภูมิ  อนุศาสตร ปลัด อบต. อบต. ไผวง
190 นายรัตตภูมิ หอมหวน ปลัด อบต. อบต. ไผดําพัฒนา

อุตรดิตถ 191 วาที่ ร.ต. ธรรมรัตน  สวนสุข ปลัด อบต. 5 อบต. ทาเสา
192 นายอุทัย  โพธิ์กุดศรี ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงยั้ง
193 นายฉัตรนัย  โนตะยศ ปลัด อบต. 5 อบต. บานแกง
194 นายอนุเทพ  โพธิ์ทอง ปลัด อบต. 5 อบต. ในเมือง
195 นายนาวฤทธิ์  ทองยอย ปลัด อบต. 4 อบต. แสนตอ
196 นางสาลิยา อํามาตยเอก ปลัด อบต. 5 อบต. นาชุม

อุทัยธานี 197 นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาล 5 ทต. เมืองการุง
198 นายวีรชาย  พุมนอย ปลัด อบต. 5 อบต. ลานสัก
199 นายประสงค  แยมสุข ปลัด อบต. 5 อบต. ทาซุง
200 นายปราโมทย พันธุพานิช ปลัดเทศบาล ทต. หนองขาหยาง

หมายเหตุ  ในการรายงานตัวใหผูเขารับการฝกอบรมฯ  รายงานตัวตามลําดับท่ี

จังหวัด ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
ขอนแกน 1 วาที่ ร.ท. สุรเดช  ลักษณะ ปลัด อบต. อบต. นาขา

2 นายภูวนารถ  สุภาพเพชร ปลัด อบต. 5 อบต. บานเหลา

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน
รุนที่  2  ระหวางวันที่  7 - 12   มีนาคม  2547



3 นายเจษฎา  ฉากไธสง ปลัดเทศบาล 5 ทต. บานฝาง
4 นายประยงค  สีลาพล นิติกร 5 อบต. หนองตูม
5 ส.อ. สมจิต  วังคะวิง ปลัด อบต. 5 อบต. บานผือ
6 นายโกศล เหลาอุตร ปลัด อบต. 5 อบต. โนนสะอาด
7 นายจเด็จ  ดวงพิมพ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองไผ
8 นายวิทวัส จันทะรี นิติกร 5 อบต. ศิลา
9 นายชาญวิทย เทศศรีเมือง นิติกร 5 ทม. เมืองพล
10 นายคมสันต  คํามูลนิธินนท ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองเกาพัฒนา
11 นายประสิทธิ์ ทองนุช นิติกร 5 อบต. บานเปด
12 นายสมชัย  คําเพราะ นิติกร 4 อบต. ทาพระ
13 นายอาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาล 6 ทต. เขื่อนอุบลรัตน
14 นายเกรียงไกร วิริยสถิตยกุล ปลัด อบต. 5 อบต. โคกสูง
15 นายพิศิษฐ  กูดอ้ัว ปลัด อบต. 5 อบต. นาคํา
16 นางณัฐพร ภูศรีฤทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองไผลอม
17 นายพิษณุเวช  อรรคชัย บุคลากร 4 ทต. หนองโก
18 นางศุภลักษณ  เดชวุธ ปลัด อบต. 4 อบต. หนองเขียด
19 ส.ต.อ. วิรัตน  กะรัตน ปลัด อบต. 5 อบต. คํามวง
20 นางพรพิมล  รุงเรือง ปลัด อบต. 5 อบต. เขาสวนกวาง
21 นางมาลินี  มีโนนทอง ปลัด อบต. 5 อบต. โนนหัน
22 น.ส. พิลาศลักษณ  นครวงศ ปลัด อบต. 4 อบต. บานทุม

ชัยภูมิ 23 นายประดลเดช  เกิดชัยภูมิ บุคลากร 6 อบจ.
24 นายโกศล  นีเซีย ปลัด อบต. 5 อบต. กุดตุม
25 นายชนินทร  อินทรพิทักษ ปลัดเทศบาล 5 ทต. บําเหน็จณรงค
26 นายเฉลิมศิลป  เทพจันทรา ปลัด อบต. 5 อบต. นาเสียว

นครพนม 27 นายชํานาญ  ปริบาล ปลัดเทศบาล ทต. ธาตุพนม
นครพนม 28 นายวิญญ  เตโพธิ์ ปลัดเทศบาล ทต. บานแพง

29 น.ส.จีรฉัตร  สารวรรณ จนท.ธก. 4 ทม. นครพนม
30 นายจักรพร เบ็ญระเหม ปลัด อบต. อบต. เรณู
31 นายปรีชา  กงภูธร ปลัด อบต. อบต. หนองแวง
32 นายเอกพันธ ผุงสิทธิธรรม ปลัด อบต. อบต. นาถอน



33 นายชนะโชค  คําวัน ปลัด อบต. อบต. ปลาปาก
นครราชสีมา 34 นายเที่ยง  แมนเมธี ปลัด อบต. 4 อบต. ดอนยาวใหญ

35 นายปรีดา  หมอยา ปลัด อบต. 5 อบต. โนนตาเถร
36 วาที่ ร.ท. สกล  พละเสน ปลัด อบต. 5 อบต. ไชยมงคล
37 นายมนตรี  อภิรานุวัฒน ปลัด อบต. 5 อบต. โพธิ์กลาง
38 นายวิชิต  อกอุน ปลัด อบต. 4 อบต. หวยบง
39 นายสมสวน  คุณขุนทด ปลัด อบต. 5 อบต. พันธนะ
40 นายชูเกียรติ  คงรักษาเกียรติ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเยี่ยม
41 นายสนธยา  ภักดีกิจ ปลัด อบต. 5 อบต. ละลมใหมพัฒนา
42 วาที่ ร.ต. กฤตยชญ กลับมาอนุรักษ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาลาด
43 นายสกล ปราชะโก ปลัด อบต. 5 อบต. โนนรัง
44 น.ส. บุศรินทร บูรณนัติ ปลัด อบต. 5 อบต. ทาชาง
45 นายมรกฎ ประทัพวงศ ปลัด อบต. 5 อบต. ชีวาน
46 นายปกาศิต ต้ังพงษ ปลัด อบต. 5 อบต. แกงสนามนาง
47 นายบุญชุม  กรวยสวัสด์ิ ปลัด อบต. 5 อบต. บานเหลี่ยม
48 นายนรินทร  บุญที ปลัด อบต. 5 อบต. วังไมแดง
49 จ.ส.อ. ปริวัติ  ทองจํารัส ปลัด อบต. 6 อบต. ลําเพียก
50 จ.ส.ต. นรินทร  ชูพันดุง ปลัด อบต. 5 อบต. โนนสําราญ
51 จ.ส.ต. สมเจต  วิลัยสูงเนิน ปลัด อบต. 6 อบต. โปงแดง
52 นายธนากร  หงษอินทร ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองเกษตร
53 น.ส.มณฑิรา  นะพรานบุญ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองมะนาว
54 นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ปลัด อบต. 5 อบต. เสมาใหญ
55 นายศักด์ิชัย  สิงหบุราณ ปลัด อบต. 5 อบต. มาบตะโกเอน
56 วาที่ ร.ต. สกล พละเสน ปลัด อบต. 5 อบต. ไชยมงคล

นครราชสีมา 57 นายสิทธิพร  พงศณัชรพร ปลัด อบต. 5 อบต. สายออ
58 นายสุพร  วงศณรัตน ปลัด อบต. 5 อบต. ตะขบ

บุรีรัมย 59 นายชเนศร  จันไธสง ปลัด อบต. 5 อบต. สะแกโพรง
60 น.ส. ปวีณา  ธีระปราบภัย นิติกร 5 ทต. นางรอง
61 นายสาธิต  เอียดสุข ปลัด อบต. 5 อบต. หนองไทร
62 นายบรรจง  ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาล 6 ทต. ลําปลายมาศ



63 นายกิจพุฒิ  ภูอาจด้ัน ปลัด อบต. 5 อบต. หนองกะทิง
64 นายกัมปนาท  บุตรโต ปลัดเทศบาล 6 ทต. พุทไธสง
65 นายสมบูรณ  สุธีระกูล ปลัดเทศบาล 6 ทต. หวยราช
66 นายสมคิด  การุญภาสกร ปลัด อบต. 5 อบต. ตูมใหญ
67 นายชัยยงค  ชวนรัมย ปลัด อบต. 5 อบต.รอนทอง
68 นายธํารงค  ชํานิจศิลป จนท.บห. 5 อบต. หนองแวง
69 นายวิทวัส  ศรียะนา จนท.บห. 5 อบต. หนองกี่
70 นายคมสัน กุลไกรจักร ปลัด อบต. 5 อบต.โคกมะมวง
71 ส.ต.อ. ยืนยง ริมสบาย ปลัด อบต. อบต. ไผทรินทร
72 วาที่ ร.ท. พูนศักด์ิ  ทองมี ปลัด อบต. อบต. หนองเต็ง
73 นายประดิษฐ เจริญพิทักษวงศษา นิติกร 5 ทม. บุรีรัมย

มหาสารคาม 74 นายชํานาญ  บุตโรบล ปลัด อบต. 5 อบต. แกงเลิงจาน
75 นายคมเดช  จันโทริ ปลัด อบต. 5 อบต. โคกพระ
76 นายมนตรี  ผลเต็ม ปลัด อบต. 5 อบต. เชียงยืน
77 นายดนัย  พูนประพันธ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองทุม
78 นายกริชชัย  ไตรคุมกัน ปลัด อบต. 5 อบต. หัวขวาง
79 นายสมภพ  รัตนแสง ปลัด อบต. 5 อบต. เหลา
80 ส.ต.ท. บรรพต ซามาตย ปลัด อบต. 5 อบต. วังแสง
81 ส.ต.อ. วิชัย พันธุเชื้อ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองโพธิ์
82 นายสุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ ปลัด อบต. 5 อบต. แวงดง
83 จ.ส.ต. ประยงค  เตรนกาโย ปลัด อบต. 5 อบต. บานกู
84 นายอําพร  กุดแถลง ปลัด อบต. 5 อบต. มะคา

ปตตานี 85 ส.ต.ท. โกศล  ปานถาวร ปลัด อบต. อบต. เขาตูม
ปตตานี 86 นายยุทธเดช ยังอภัย ปลัด อบต. อบต. ทากําชํา

87 นายประสิทธิ สินธุอุทัย ปลัด อบต. อบต. กวนโนรี
88 นายลือศักด์ิ  สุหรรษา ปลัด อบต. อบต. ปูยุด
89 นายธีรวัฒน มุงธรรม ปลัด อบต. อบต. บือเระ
90 นายจรัญ  เส็นหละ ปลัด อบต. อบต. สาบัน
91 นายประวิทย เกสโร ปลัด อบต. อบต. เกาะจัน
92 นายอรุณ  บุญเสง ปลัด อบต. อบต. น้ําดํา



93 ส.ต.ท. จักรตรา พรหมแกว ปลัด อบต. อบต. ปาไร
มุกดาหาร 94 นายธนพล  พลหาญ ปลัด อบต. 5 อบต. โพนงาม

95 ส.ต.อ. นิสสรณ ทรงแสงฤทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองแคน
96 นายเชษฐ  คลองดี ปลัด อบต. 5 อบต. บานคอ
97 ส.ต.อ. สมจิตร  หนอสีดา ปลัด อบต. 5 อบต. นากอก

ยโสธร 98 นายวีรชาติ ตรีวิเศษ นิติกร 3 อบจ. 
99 นายประสาร  พวงปาน ปลัดเทศบาล 6 ทต. สามแยก
100 ส.ต.ท. ธนาธิป  โครตประทุม ปลัด อบต. 6 อบต. หองแซง
101 นายคงศักด์ิ  พันธเพชร ปลัด อบต. 5 อบต. ดูลาด
102 นายสุวิทย  บุญกาญจน ปลัด อบต. 5 อบต. เขื่องคํา
103 นายภาคภูมิ  คันธาวัฒน ปลัด อบต. 5 อบต. โพธิ์ไทร

รอยเอ็ด 104 นายรณยุทธ  หอมหวน ปลัดเทศบาล 6 ทต. กลาง
105 นายสยาม  นาไพรวัน ปลัดเทศบาล 6 ทต. ปทุมรัตต
106 นายสุวิทย  วิเชียรดี ผอ.กองการศึกษา ทต. แวง
107 นายณรงค  พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล 6 ทต. ธงธานี  
108 นายสุริยพงศ วิริยะพงศเมธาวี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ชัยวารี
109 นายทิวา  มวยดี ปลัดเทศบาล 5 ทต. โพนทราย
110 นายสุทิน  ศรีชาติ ปลัดเทศบาล 5 ทต. อาจสามารถ
111 นายสมภาพ  สังขสุวรรณ ปลัดเทศบาล 7 ทต. สระคู
112 นายสุรสิทธิ์  ภูกุดแกว ปลัดเทศบาล 6 ทต. หนองพอก
113 นายจตุรงค  ประดิษฐ นิติกร 5 ทม.รอยเอ็ด
114 นายพงษพันธ  วงศอามาตย ปลัด อบต. 5 อบต. รอบเมือง

รอยเอ็ด 115 นายพิเชษฐ  แนนอุดร ปลัด อบต. 5 อบต. นิเวศน
116 วาที่ ร.ต. แมน  กันยารัตน ปลัด อบต. 5 อบต. สะอาด
117 วาที่ ร.ต. เกษม  สมภักดี ปลัด อบต. 5 อบต. บานดู
118 น.ส. สุคนธ  ศรีประทุม ปลัดเทศบาล  7 ทต. แวง

ศรีสะเกษ 119 นายธวัชชัย  ศรีผกาแกว ปลัด อบต. อบต. ลิ้นฟา
120 นายพงษศักด์ิ  พลโสภา ปลัด อบต. อบต. หนองกุง
121 นายวิโรจน  สาโสดา ปลัด อบต. อบต. คูบ
122 นายสมพงษ  ปตูภูมินุรักษ ปลัด อบต. อบต. สําโรงพลัน



123 นายธรรมโชติ  ชัยโพนงาม ปลัด อบต. อบต. สวาย
124 นายจิรศักด์ิ  หลาวทอง ปลัด อบต. อบต. สมปอย
125 นายสุภักด์ิ  ชมภูพื้น ปลัด อบต. อบต. ดู 
126 นายพงษสิทธิพงษ นามวงษ ปลัด อบต. อบต. โนนเพ็ก
127 นายประดิษฐ  นนทศิลา ปลัด อบต. อบต. ตาโกน
128 นายสิทธิชัย อินทรสุขศรี ปลัด อบต.  อบต. ซํา
129 นายธีรชาติ  แสนชมภู ปลัด อบต. อบต. จานแสนไชย
130 นายณัฐนนท  สมนอก ปลัด อบต. อบต. หวยตามอญ
131 นายชูศักด์ิ  กุดหอม ปลัด อบต. อบต. ธาตุ
132 นายทัสสกร ตรองจิต ปลัด อบต. อบต. กระแซง
133 นายพีระ  ปานียโชติ ปลัด อบต. อบต. หัวชาง
134 นางจุไรรัตน  เมธาวัชรากร ปลัด อบต. อบต. ศรีตระกูล

สกลนคร 135 นายจตุรภัทร  สุวรรณวิเศษ จนท.บห. 5 อบจ. 
136 นายวิทยา  พรมกาวงศ นักบริหารฯ 6 อบจ. 
137 นายชัยวัช  เวชกามา นักบริหารฯ 6 อบจ. 
138 นายทรงศักด์ิ  โอษะคลัง ปลัด อบต. 5 อบต. ไร 
139 นายพาน  พวงเงิน ปลัดเทศบาล 5 ทต. อากาศอํานวย
140 นายสมพงษ  คนยืน ปลัด อบต. 5 อบต. อากาศ
141 นายครรชิต  เทพคําดี ปลัด อบต. 5 อบต. ดงเหนือ
142 นายทรงพล  เนื่องสิทธิ ปลัด อบต. 5 อบต. เชียงเครือ
143 น.ส. พะยอม  ชิณวงษ ปลัด อบต. 5 อบต. ดงมะไฟ
144 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ  ธีรพงศธนสุข ปลัด อบต. 5 อบต. ธาตุ

สมุทรปราการ 145 นางงามชื่น  เกิดบํารุง รองปลัด อบต. 6 อบต. บางปลา
146 นายฤทธิ์ณรงค  ศรีบัว หัวหนาสํานักปลัด อบต. บางพลีใหญ
147 ส.อ. อาทิตย  ไขเพชร รองปลัด อบต. 6 อบต. คลองดาน
148 นายวนิชย  วุฒิธรรม นิติกร 5 อบต. แพรกษา

สุโขทัย 149 นายวิทยา  ลีนะเสน ปลัดเทศบาล 7 ทต. เมืองเกา
หนองคาย 150 นายอิสระ  พัวตะนะ อบต. พระพุทธบาท

151 ส.ต.ท. ประพล มีสติ อบต. แกงไก
152 จ.อ. ปริญญา นอยเมืองคุณ อบต. สรางนาขาว



153 ส.ต.อ. กิจศักดา ภูอากาศ อบต. ศรีชมภู
154 นายวินัย  พันธุมี อบต. ซาง
155 นายอดุลย  ศรีกมล อบต. คํานาดี
156 นายไชยโชติ เรงศิริกุล อบต. บานวาน
157 พ.จ.อ. อาวุธ  จันทรสวาง อบต. โนนศิลา
158 นายถาวร  หัดสา อบต. บานฝาง
159 นายบรรยงค เกตุพันธ อบต. เฝาไร

หนองบัวลําภู 160 นายสุพรรณ  บุญดี นิติกร  4 ทม. หนองบัวลําภู
161 นายทินกร  แกวมุงคุณ ปลัดเทศบาล 5 ทต. กุดดินจี่
162 นายอัคคัญญ  เถาววัลย ปลัดเทศบาล 5 ทต. โนนสัง
163 นายนิติพัฒน  จันทรคํา ปลัด อบต. 4 อบต. นาดาน
164 นายสมควร  ขันติโสม ปลัด อบต. 5 อบต. ทรายทอง
165 ส.ต.ท. ศราวุธ  เชื้อไพบูลย ปลัด อบต. 5 อบต. โนนสะอาด

อํานาจเจริญ 166 นายวิทยา  ชาลีโสม ปลัดเทศบาล  5 ทต. อํานาจ
167 นางวัลยลัดดา  ชัยปญญา ปลัด อบต. 5 อบต. โนนโพธิ์
168 นายสุรเชษฐ  จานเขื่อง ปลัด อบต. 5 อบต. โนนหนามแทง
169 นายภาณุพงษ  ดอกอินทร ปลัด อบต.  5 อบต. ไรขี
170 นายวุฒิชัย  วงศบา ปลัด อบต.  5 อบต. โคกกง

อุดรธานี 171 นายพงษสุรีย  พัฒนาปรีชาพงษ นิติกร 6 ทน.อุดรธานี
172 นายอรรถสิทธิ์  อินทรมา นิติกร 5 ทน. อุดรธานี

อุดรธานี 173 นายชยณัฐ  พรหมสาธร ปลัดเทศบาล ทต. เพ็ญ
174 นายชาลี  ประสมเพชร ปลัดเทศบาล ทต. นางัว
175 นายสมเดช  สมมาศ ปลัดเทศบาล ทต. หนองบัว
176 นายธีระพันธ  ชูดํา ปลัดเทศบาล ทต. พันดอน
177 นายอมรศักด์ิ  สอนวงศา ปลัดเทศบาล ทต. โนนสูง-น้ําคํา
178 นายธาดา  สิริจันทพันธ รองปลัดเทศบาล ทต. กุดจับ
179 นายดาบชัย  สิทธิราช ปลัด อบต. อบต. ออมกอ
180 พ.อ.อ. แพง  จันเต ปลัด อบต. อบต. โนนทอง
181 จ.ส.ต. เทียนชัย พันธุบัตร ปลัด อบต. อบต. นาฟู
182 นางอานันทินี บัวคอม ปลัด อบต. อบต. บานหินโงม



183 วาที่ ร.ต. ริฌาน รัตนวงษา ปลัด อบต. อบต. หัวนาคํา
อุบลราชธานี 184 นายคําพันธ  มูลสาร นิติกร  6 ว ทน.อุบลราชธานี

185 ส.ต.ท. สมร  ดวงศรี ปลัดเทศบาล  5 ทต. บุณฑริก
186 นางรัชนีวรรณ  รักเอ่ียมสะอาด นิติกร  5 ทต. พิบูลมังสาหาร
187 นายทนงศักด์ิ ฮอบสวรรค บุคลากร  4 ทต. อุบล
188 นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล  5 ทต. เขื่องใน
189 นายเริงศักด์ิ สงสุข รองปลัดเทศบาล  ทต. เมืองเดช
190 นายเกรียงศักด์ิ แกนลา ปลัด อบต.  5 อบต. กระโสบ
191 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย ปลัด อบต.  5 อบต. หนองบัวฮี
192 นายศุภชัย บุญแนบ ปลัด อบต. 4 อบต. ดอนใหญ
193 พ.จ.อ. เทพมงคล เจริญนิช ปลัด อบต. 4 อบต. บุงหวาย
194 นายเจษฎากร สุรมิตร ปลัด อบต. 5 อบต. บัวงาม
195 นายอัควิทย เดชารัตนชาติ ปลัด อบต. 5 อบต. กอนอย
196 น.ส.จุไลลักษณ จิตรสบาย ปลัด อบต.  4 อบต. เปา
197 นางธันยพร อัจฉฤกษ ปลัด อบต.  5 อบต. มวงสามสิบ
198 นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัด อบต.  5 อบต.โนนกอ
199 นายสัตยา  กมลฤกษ หน.สวนโยธา  4 อบต. ยางขี้นก
200 นายทศพร ประดับเพชร หน.สวนการคลัง 4อบต. โพธิ์ใหญ

หมายเหตุ  ในการรายงานตัวใหผูเขารับการฝกอบรมฯ รายงานตัวตามลําดับท่ี

จังหวัด ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
กระบ่ี 1 นายสมนึก  พราหมณนาค ปลัด อบต. 5 อบต. เกาะกลาง

2 นายจารึก  เจียรบุตร ปลัด อบต. 5 อบต. อาวลึกใต
3 นายชัยณรงค  ชูชวย ปลัดเทศบาล 5 ทต. เขาพนม
4 น.ส. ภาณุมาส  เพ็ชรศรีเงิน นิติกร 5 ทม. กระบ่ี

กาญจนบุรี 5 น.ส. ศศิธร  โอธนะกาญจน นิติกร ทต. ทาเรือพระแทน
6 นายปยะพล  บุญมานุช นิติกร 6 ว ทม. กาญจนบุรี

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน
รุนที่  3  ระหวางวันที่  14 - 19   มีนาคม  2547



7 นายวัฒนา  ภูมรินทร นิติกร อบจ. 
8 นางอรพรรณ  แกวเพชร ปลัด อบต. อบต. สนามแย
9 นางนุสรา  เครือพันธศักด์ิ ปลัด อบต. อบต. รางสาลี่
10 นายสกล  อุทัยรัตน ปลัด อบต. อบต. วังศาลา
11 นายสุกิจ  ตันโสภณธนศักด์ิ ปลัด อบต. อบต. ทาขนุน
12 นายปรีชา  พุมจําปา ปลัดเทศบาล ทต. พนมทวน
13 จ.อ. สละ  เจริญผล ปลัดเทศบาล ทต. รางหวาย

กาฬสินธุ 14 ส.ต.ท. สุพัฒน ภูนาคํา ปลัด อบต. อบต. นาเชือก
15 ส.ต.ท. ชาตรี นอยหมอ ปลัด อบต. อบต. ไคนุน
16 พ.จ.อ. สรศักด์ิ  บัวผัน ปลัด อบต. อบต. อุมเมา
17 นายอมร  ออนรัชชา ปลัดเทศบาล ทต. โพน
18 นายฉัตรชัย  เยื้องกลาง ปลัด อบต. อบต. ภูแลนชาง
19 ส.ต.ท. คัฏชา  ดีพัตตี ปลัด อบต. อบต.โคกสะอาด
20 ส.ต.ท. บุญมี เมืองนันท ปลัด อบต. อบต. มหาไชย
21 นายประยูร  จําเริญเจือ ปลัด อบต. อบต. หมูมน
22 วาที่ ร.ต. ถนอม  พื้นชมภู ปลัด อบต. อบต. หัวหิน
23 นายสมัย  ภูคงน้ํา ปลัด อบต. อบต. ดอนสมบูรณ
24 นายวิชัย  จันทุดม ปลัด อบต. อบต. ดินจี่
25 นางนฤมล  สิงหเงา ปลัด อบต. อบต. บัวบาน

จันทบุรี 26 นายจารุวัฒน  แจมนิยม ปลัด อบต. 5 อบต. เขาบายศรี
27 นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัด อบต. 5 อบต. ซึ้ง

จันทบุรี 28 ส.ต.อ. บรรลัง อินใต ปลัด อบต. 5 อบต. ทาหลวง
29 น.ส. ใกลรุง  จิตตรง ปลัด อบต. 5 อบต. ชางขาม
30 นายวีรศักด์ิ  วชิรหัตถ จนท.ทะเบียนฯ 6 วทม. จันทบุรี
31 นายผดุงศักด์ิ  ลิ่มพาณิชย นิติกร 6 ว ทต. ทาใหม
32 ด.ต. ธนัญชัย  แกวศรีงาม นิติกร 3 ทต. นายายอาม

ฉะเชิงเทรา 33 น.ส. พิมพินี  มิ่งมณี ปลัด อบต. อบต. วังตะเคียน
34 น.ส. กัญญารัตน กิจนุกูล ปลัด อบต. อบต. บางสวน
35 นางสุกัญญา  บุตรอําคา ปลัด อบต. อบต. ศาลาแดง
36 ร.ต.ต. สุรเชษฐ เจิมรอด จนท.วิเคราะหฯ อบต. บางวัว



37 นายวินัย  ศิริรัตน ปลัด อบต. อบต. ลาดขวาง
38 น.ส. จันทรฉาย เทาทอง ปลัด อบต. อบต. เกาะขนุน
39 นายสมคิด เปลี่ยนประเสริฐ ปลัด อบต. อบต. ลาดกระทิง
40 พ.จ.ต. ธาดา ศิริประเสริฐ ปลัด อบต. อบต. หัวสําโรง
41 นายอํานาจ  ทิพวรรณ ปลัด อบต. อบต. ดงนอย

ชลบุรี 42 นายวิรัตน  ถาวรยิ่ง หน. ฝายนิติการ 6 อบจ. 
43 นายพงศชิต  สหกิจชัชวาล นิติกร 4 ทม. ชลบุรี
44 นายชยพล  วิปุละ นิติกร 5 ทม. ศรีราชา
45 นายกิตติศักด์ิ  มนตแกว หน. งานนิติการ 6วทต. แหลมฉบัง
46 พ.จ.อ. สมชัย  ศิริสมบัติ รองปลัดเทศบาล 6ทต. สัตหีบ
47 นายฤาชา  สายภัทรานุสรณ ปลัด อบต. 7 อบต. หนองเหียง
48 นายบุญยฤทธิ์  แดงรักษา ปลัด อบต. 5 อบต. หัวถนน
49 จ.ส.อ. สุขสันต  นูพิมพ ปลัด อบต. 5 อบต. บานเกา

ชุมพร 50 น.ส. อรสาฬห  เกตุเวชช นิติกร 3 อบจ. 
51 น.ส. นุชนาฏ  รักษาผล ปลัด อบต. 5 อบต. ทาหิน
52 นายพิสิฐ หนูชม นิติกร 3 ทต. หลังสวน
53 น.ส. ประภาพร  ชวยชัย นิติกร 3 ทต. มาบอํามฤต
54 นายนิติภูมิ  ทองรอด ปลัด อบต. อบต. หาดทรายรี
55 จ.อ. พีรศักด์ิ หมุนสนิท ปลัด อบต. อบต. หินแกว

เชียงใหม 56 นายพุฒิกุล  ชลสิทธิ์ นิติกร 4 ทน. เชียงใหม
ตรัง 57 นายสมมุง  จีนแกวเปยม นิติกร 5 ทน. ตรัง

58 นายอิศรา  งามประดิษฐ นิติกร 4 ทม. กันตัง
59 นายไพบูลย ลิ้มฉุน นิติกร 5 ทต. หวยยอด
60 นายวิสุทธิ์ อวมคง นิติกร 4 อบต. โคกหลอ
61 ส.อ. มณี  มากขาว ปลัด อบต. 6 อบต. กะลาเส
62 นายเฉลิม  สีสุข ปลัด อบต. 5 อบต. คลองปาง
63 นายเสกสรร  พิชัยรัตน ปลัด อบต. 5 อบต. ลิพัง
64 นายชาติชาย  เหมมาชูเกียรติกุล ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงกระบือ

ตราด 65 นายการุณย  หวยหงษทอง นิติกร 4 ทม. ตราด
นครศรีธรรมราช 66 น.ส. ควรคิด  ปรีชา นิติกร 6 ทม. ปากพนัง



67 นายอนุชา  ธรรมชาติ ปลัดเทศบาล  5 ทต. ทอนหงส
68 วาที่ ร.ต. ประยูรศักด์ิ  ลิ่มพาณิชย ปลัดเทศบาล 5 ทต. พิปูน
69 นายชาญชัย  อรุณ ปลัด อบต.  6 อบต. ปากพูน
70 นายสุเทพ  หนูรอด ปลัด อบต.  5 อบต. กลาย
71 นายอภิรักษ  ไพบูลย ปลัด อบต.  5 อบต. ต่ิงชัน
72 นายสาริศ  เดชรักษา ปลัด อบต.  5 อบต. สี่ขีด
73 นายประเสริฐ  ชอผูก ปลัด อบต.  5 อบต. การะเกด
74 นายสุชาติ  ชํานาญแทน ปลัด อบต.  5 อบต. ทาซอม
75 นายบุญณรงค  โชคสวัสดิกร ปลัด อบต.  5 อบต. บานราม
76 นายเสนห ออนเกตุพล ปลัด อบต.  5 อบต. หัวไทร
77 นายโสภณ  สงเสริมกุล ปลัด อบต.  5 อบต. ปากแพรก
78 ส.อ.  กําแหง กรงกรด ปลัด อบต.  5 อบต. กรุงชิง
79 นายประสิทธิ์  สุดแกว ปลัด อบต. 5 อบต. ปากนคร

นราธิวาส 80 นายพรศักด์ิ  สุภาไชยกิจ ปลัดเทศบาล ทต. รือเสาะ
81 ส.ต.ต. หารง  ตุเมาะ ปลัด อบต. อบต. บาเระใต
82 ส.ต.ท. สมพงค  เขียวเลง ปลัด อบต. อบต.พรอน
83 นายมานิต  ศรีสุวรรณ ปลัด อบต. อบต. แมดง
84 จ.ส.ต. ชาตรี โตะมีนา ปลัด อบต. อบต. โตะเด็ง
85 นายพีรพัฒน แมแล ปลัด อบต. อบต. บาโงสะโต

นราธิวาส 86 นายประพันธ  สรวงวิวัฒนกิจ ปลัด อบต. อบต. ละหาร
87 นายสําเริง  สัมพันธ นิติกร ทต. สุไหงโก-ลก

ประจวบคีรีขันธ 88 นายวสันต  เผาพันธุ ปลัด อบต. อบต. ปากน้ําปราณ
89 นายทรงพล  ศรีแกว ปลัด อบต. อบต.หนองตาแตม
90 นายคมกฤช  สุขโข ปลัด อบต. อบต. หวยทราย
91 นายเจริญ  ออมสิน ปลัด อบต. อบต. แมรําพึง
92 นายพัฒนพงศ  อ. สุวรรณ นิติกร 3 อบจ.

ปราจีนบุรี 93 นายวันชัย  วรพงศ ปลัดเทศบาล 6 ทต. นาดี
94 วาที่ ร.อ. มนตรี พวงทอง ปลัด อบต. 5 อบต. ดงขี้เหล็ก
95 จ.ส.อ. สุทิน  แหลงหลา ปลัดเทศบาล 6 ทต. สระบัว
96 นายบุญลือ  ถึงวงษ นิติกร 6 ทม. ปราจีนบุรี



97 เรือตรีเดชา  เสมบุญหลอ ปลัด อบต. อบต. ทาตูม
98 นายอาภรณ  บุญสม ปลัด อบต. อบต. หาดนางแกว

พังงา 99 นายสุชาติ  ศรีรักษา ปลัด อบต. 4 อบต. นบปริง
100 น.ส. รัตศยา  เจริญผล นิติกร  3 อบจ.
101 นายสรรเสริญ  บุณยันเฐียร ปลัด อบต. 5 อบต. สองแพรก
102 วาที่ ร.ท. เสริมศักด์ิ เสนียรัตนกร นิติกร 5 ทม. พังงา

พัทลุง 103 นายทศพร  จารุพันธุเศรษฐ ปลัด อบต. 5 อบต. นาขยาด
104 นายทศพร  กฤตยานวัช ปลัด อบต. 5 อบต. แพรกษา
105 นายสถิตย เคว็จคํา ปลัด อบต. 5 อบต. หนองฮง
106 นายศิริวุฒิ  สงวนศักด์ิ ปลัด อบต. 5 อบต. ปากพะยูน
107 นายศุภชาติ  คงพูล ปลัด อบต. 5 อบต. นาโหนด

เพชรบุรี 108 น.ส. ศรีพรรณ  ชวยพัฒน นิติกร 6 ทต. ชะอํา
109 นายนิมิตร  แกวนิล จนท.ทะเบียนฯ 3 ทต. หัวสะพาน
110 น.ส. สาวิณี  ภคพงศพันธุ ปลัดเทศบาล 5 ทต. หาดเจาสําราญ
111 นายขจิตต  ทองเงิน บุคลากร 5 ทต. บานแหลม
112 น.ส. ปรนัย  เลียนวราลัย ปลัดเทศบาล 5 ทต. บานลาด
113 น.ส. เกศสุดา เทียนฤกษ บุคลากร 4 ทต. นายาง

ภูเก็ต 114 นายสมชาย  เดชพริก นิติกร 4 ทม. ปาตอง
ภูเก็ต 115 นายบุญกอบ อินทวีโรจน นิติกร 6 อบต. วิชิต
ยะลา 116 นายวรากร  ยานุทัย นิติกร 3 ทน. ยะลา

117 นายลาเตะ  กามา ปลัด อบต. 5 อบต. สะเอะ
118 นายณัฐพล  ไชยกิจ นัก บห. ทั่วไป 6 อบจ.
119 นายธันวา  ยะหริ่ง ปลัด อบต. 5 อบต. บันนังสตา
120 น.ส. ศรีลดา  สีของไทย ปลัด อบต. อบต. บันนังสาเรง

ระนอง 121 นายพิชาญ  ไชยฤกษ หน.กองวิชาการฯ 6ทม. ระนอง
122 นายวิทูรย  คงพรหม ปลัด อบต. 5 อบต. ทรายแดง
123 นายกิตติพงศ  เขาทอง นิติกร 3 อบจ.

ระยอง 124 นายนพพร  ปอมสวัสด์ิ หน.ฝ.อํานวยการ 7ทม.มาบตาพุด
125 นายอานันท  ขันสํารี ปลัด อบต. 5 อบต. นาตาขวัญ
126 จ.ส.อ. อมร  เวียนหาผล ปลัด อบต. 5 อบต. เพ



127 นายนพรัตน  ธนะศรี ปลัด อบต. 5 อบต. ทางเกวียน
128 วาที่ ร.ต. สุกลวัชร เหี้ยมหาญ ปลัดเทศบาล 6 ทต. แกลงกะเฉด
129 น.ส. วาณีรัตน  จําปากุล ปลัด อบต. 5 อบต. เนินพระ

ราชบุรี 130 จ.อ. อรรถพร  โตะเมือง ปลัด อบต. 6 อบต. บานฆอง
131 นายจุมพล  ธรรมา นัก บห. ทั่วไป 7 ทม. ราชบุรี
132 น.ส. นุชนาถ  มรุธาวานิช นิติกร 3 ทม. บานโปง
133 นายเปยมศักด์ิ ตันนิรัตร ปลัดเทศบาล 8 ทม. โพธาราม
134 นางพรทิพย  วิชญากร ปลัดเทศบาล 7 ทต.ปากทอ
135 นายเศรษฐา  บุญทรง ปลัดเทศบาล 5 ทต. เขาขวาง
136 นายอุกฤษฎ  กรับทอง ปลัด อบต. 4 อบต. สี่หมื่น
137 นายพิเชต  คงคาหลวง ปลัด อบต. 5 อบต. หนองปลาหมอ
138 นายชัยวัฒน  อิฏฐมนากูล ปลัด อบต. 6 อบต. คุงกระถิน

เลย 139 นายนิรันดร  โยทองยศ ปลัดเทศบาล 5 ทต. น้ําสวย
140 ส.ต.อ. สุขสันต  สุขใจ ปลัด อบต. 5 อบต. โปง
141 นายสุทธิพร  ศรีอรรคจันทร ปลัด อบต. 5 อบต. ผาสามยอด
142 นายวัฒนสิน  บุสดี ปลัด อบต. 5 อบต. นาออ
143 ส.ต.ท. พฤทธิ์  เวียงทอง ปลัด อบต. 5 อบต. ปวนพุ

เลย 144 นายวิเชียร  ประสมทรัพย ปลัด อบต. 5 อบต. โพนสูง
145 ส.อ. สุรชัย  พิมพหลอน ปลัด อบต. 5 อบต. บุฮม

สุรินทร 146 นายรัตนชัย  ใจกุศล ปลัด อบต. อบต. นารุง
147 นายประกาศิต  จันทนหอม ปลัด อบต. อบต. แกใหญ
148 นายสุวัฒน  ย้ิมดี ปลัด อบต. อบต. หนองอียอ
149 นายสุพร  ศรีทับทิม ปลัด อบต. อบต. หนองระฆัง
150 นางดารุณี  แสงอุโคตร ปลัด อบต. อบต. ต้ังใจ
151 น.ส. โสภา  เปนสุข ปลัด อบต. อบต. จอมพระ
152 นายดิษพงษ  นับวันดี ปลัด อบต. อบต. กระโพ
153 นายทินกร  เชียรัมย ปลัด อบต. อบต. ตรําดม
154 นายอัษฎายุทธ  สุจินพรัม ปลัด อบต. อบต. ไผ
155 นายเสนีย  มั่นหมาย ปลัด อบต. อบต. โคกยาง
156 นายเกรียงศักด์ิ  เข็มแกว ปลัด อบต. อบต. ผักไหม



157 นายบุริมวุฒิ นาคประดา จนท. วิเคราะหฯ อบจ.
158 น.ส. อรุณ  นกพรหม จนท. วิเคราะหฯ อบจ.
159 นายถนอม  ทองนรินทร ปลัด อบต. 5 อบต. บะ

สงขลา 160 นายบรรหาญ  โพธิกุล นิติกร 5 ทม. บานหรุ
161 นายทวี  แสงทอง นิติกร 5 ทต. สะเดา
162 นายสมชาย  โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล ทต. ควนลัง
163 ส.ต.อ. ประกอบ สุวรรณชาตรี นิติกร 4 ทต. คลองแห
164 นายราม  ทองฉิม บุคลากร 4 ทต. ระโนด
165 นายวิทย  สุขขัง บุคลากร 4 ทต. บอตรุ
166 นายธนวัฒน  วัชรบุตร บุคลากร ทต. จะนะ
167 นายสมชาย  เกษมกุล บุคลากร 4 ทต. กําแพงเพชร
168 นายรณชัย  ออนแกว นักวิชาการ 5 อบต. เขารูปชาง
169 นายภานุ  พนภัย ปลัด อบต. อบต. ทาโพธิ์
170 นายศุภกร  อารมณ ปลัด อบต. อบต. ควนรู

สตูล 171 นายสถาพร  สุวรรณมณี ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงนุย
172 นายสุรีย  กองบก ปลัด อบต. 5 อบต. ทาแพ

สตูล 173 นายวีรศักด์ิ  ไทรงาม นิติกร 3 ทม. สตูล
สระแกว 174 น.ส.นิลวรรณ  ทองแกว นิติกร 3 ทต. วังน้ําเย็น

175 พ.จ.อ. วิทยา  ลีละศาสตร ปลัด อบต. 6 อบต. คลองหินปูน
176 นางศิริพร  สาตรพันธุ นิติกร 5 ทต. อรัญญประเทศ
177 นายประสิทธิ์  โฉมศรี ปลัด อบต. 5 อบต. หนองบอน
178 นายอนุชา  เลื่อนเจริญ ปลัด อบต. 5 อบต.บานใหมหนองไทร

สุพรรณบุรี 179 นางสุคนธทิพย  อิงคะวะระ นิติกร 5 ทม. สุพรรณบุรี
180 น.ส. นงนุช  ขาวโต บุคลากร 4 ทต. อูทอง
181 นางเพชรชมภู  ปรึกษา บุคลากร 5 ทต. ดานชาง
182 พ.จ.อ. อํานาจ  นกโต ปลัด อบต. 6 อบต. บานโพธิ์
183 นายอนงค  ภูผล ปลัดเทศบาล 6 ทต. นางบวช
184 นายเจียรพันธ  สอาดพงษ ปลัด อบต. 5 อบต. บางเลน
185 นายบัณฑิตย  ประดิษฐสุวรรณ ปลัด อบต. 5 อบต. วังหวา
186 นายบุญฤทธิ์  วระดี ปลัด อบต. 5 อบต. หนองผักนาก



187 ส.อ. ธวัชชัย  ยอดฉัตร ปลัด อบต. 5 อบต. สระกระโจม
188 นายณรงค  นิลกาฬ ปลัด อบต. 5 อบต. ตะคา
189 นายพีรวิต  กุณฑลลักษมี ปลัด อบต. อบต. แจงงาม

สุราษฎรธานี 190 นายชวลิต  หวังที่ชอบ ปลัด อบต. 5 อบต. คลองฉนาก
191 นายสุทัศนะ  จินวงศ ปลัด อบต. 5 อบต. ปากแพรก
192 นายเจษฐศักด์ิ กุสุมวิจิตร ปลัด อบต. 5 อบต. คลองสระ
193 นายทรงวุฒิ  สุริยาพิทักษ ปลัด อบต. 5 อบต. ทาสะทอน
194 นายทวีศักด์ิ ทองอินทร ปลัด อบต. 5 อบต. สินปุน
195 นายพิสิฐพงศ รุงโรจนวรารัตน ปลัด อบต. 5 อบต. โมถาน
196 นายทวีศักด์ิ  ศิลปพรหมมาศ ปลัด อบต. 5 อบต. เพิ่มพูนทรัพย
197 นายกิตติศักด์ิ อมรลักษณ ปลัด อบต. 5 อบต. พนม
198 นายประเสริฐ  จันทบูรณ ปลัด อบต. 5 อบต. น้ําพุ
199 นายโอภาส  อนุชาญ ปลัด อบต. 5 อบต. นาใต
200 นายทวีศักด์ิ  ชูมณี ปลัด อบต. 5 อบต. เวียงสระ

หมายเหตุ  ในการรายงานตัวใหผูเขารับการฝกอบรมฯ  รายงานตัวตามลําดับท่ี




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































