




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย ทต.ดานมะขามเตี้ย นางรัตนาวรรณ สรอยแสง
2 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต.ธัญญา นายสุรชัย นาทองไชย
3 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.บัวขาว นายชาญชัย กุลชนะรงค
4 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ
5 กําแพงเพชร เมือง ทต.ปากดง นายปณิธาน ไชยโยกาศ
6 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายพัฒนชัย ธรรมสวยดี
7 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี นางวันเพ็ญ อินทรสูต
8 ขอนแกน น้ําพอง ทต.วังชัย น.ส.นันทพร รัฐถาวร
9 ขอนแกน สีชมพู ทต.สีชมพู นายอาทิตย นามบุตร

10 ขอนแกน พระยืน ทต.บานโตน นางอนงค ไชยศรี
11 ขอนแกน เมือง ทต.ทาพระ น.ส.ภัสสุรีย คูณกลาง
12 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม น.ส.เพียงเพ็ญ สมศรี
13 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน นายปจจัย เนาวรัตน
14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นายสมบัติ บุรมิ
15 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.หัวสําโรง พ.จ.อ.อดุลย ไชยยศ
16 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บางขนาก วาที่ ร.อ.ไพรัตน สินเจริญ
17 ชลบุรี สัตหีบ ทต.บางเสร นางกิตติยา สมจิตร
18 ชลบุรี เกาะจันทร ทต.ทาบุญมี นางเอมอร ไมงาม
19 ชัยภูมิ คอนสวรรค ทต.คอนสวรรค วาที่ ร.ต.ปรีชา อุดมพันธุ
20 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.เกษตรสมบูรณ น.ส.จีรนันทน มะโรงรัตน
21 ชุมพร พะโตะ ทต.พะโตะ นายสายสุมิตร มาบุญมี
22 เชียงราย แมสรวย ทต.เจดียหลวง นายอุทัย ไชยขันธ
23 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพัฒนา นางมนัชญา ดํารงครักษ
24 เชียงใหม ฝาง ทต.เวียงฝาง นายวิทยา ลีนะเสน
25 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม ส.ต.อ.สุพัฒน ซับแกว
26 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา นายพรชัย จันธิปะ
27 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา นายวิรัช จิโรจนพงศา
28 ตาก ทาสองยาง ทต.แมตาน จ.ส.ท.บรรจง ยะดอนใจ
29 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หวยแถลง จ.อ.ชนภัทร อุชุมพิสัย

รายชื่อบุคลากรที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานเทศบาล รุนที่ 6
ระหวางวันที่   30 มกราคม - 24 กุมภาพันธ  2549

ณ  อาคารหอประชุม 100 ปอนุสรณมหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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30 นครราชสีมา ปากชอง ทต.กลางดง นายชนัฐ เทศนศิลป
31 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง นายวิชิต นวลสกุลนิภา
32 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ลาดยาว นายเพลินจันทร เลิศวิทยากร
33 นนทบุรี เมือง ทต.ไทรมา น.ส.คัธลิยา รุงพนารักษ
34 นราธิวาส เมือง ทม.นราธิวาส นายพรศักดิ์ สุภาชัยกิจ
35 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นางบุษณิศา จันทรแนม
36 บุรีรัมย บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาทนายรณฤทธิ์ ทองจาว
37 บุรีรัมย ปะคํา ทต.ปะคํา นายอุดม แจงประจักษ
38 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นายกัมปนาท บุตรโต
39 ปทุมธานี ลําลูกกา ทต.ลําไทร นายณัฐสันต ฟาประทานชัยกุล
40 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.รอนทอง น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล
41 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.บานกรูด นายฐานันดร นิลดํา
42 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี ทต.เมืองเกา นายสมพงษ เรืองสัมฤทธิ์
43 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู นายสมศักดิ์ เรืองชวย
44 พะเยา ภูซาง อบต.สบบง ส.ต.ท.สําราญ ใจดี
45 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ นายพงษเดช จรรยา
46 พังงา ตะกั่วทุง ทต.กระโสม นายสรรเสริญ บุญยัษเฐียร
47 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน นายไพรัช ดวงแกว
48 พิษณุโลก วังทอง ทต.วังทอง นายณัฐวัชร เนตรแกว
49 แพร สอง ทต.สอง นางอรอนงค นันทะเดช
50 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต.พยัคฆภูมิพิสัย นางพจนารถ คาดีวี
51 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา นางวันทนีย ประสบสุข
52 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก นายพนมไพร ปารมี
53 ยะลา รามัน ทต.กายูบอเกาะ นายเอกชัย ธนวลีกุล
54 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ทต.เชียงใหม นายสิทธิพร โพธินาม
55 ระนอง ละอุน ทต.ละอุน วาที่ ร.ต.จิรวัฒน จันทนา
56 ระยอง บานฉาง ทต.สํานักทอง นายศักดิดา ศรสินธุ
57 ระยอง แกลง ทต.ทุงควายกิน นางกานดา นามสงา
58 ระยอง แกลง ทต.ปากน้ําประแส นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ
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59 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นางนงพรรณ สังขแกว
60 ราชบุรี โพธาราม ทต.บานสิงห นายชัยวัฒน ศรีสวัสด์ิ
61 ราชบุรี โพธาราม ทต.หนองโพ นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค
62 ราชบุรี บานโปง ทต.กระจับ นายสุทิน นวัต
63 ลพบุรี เมือง ทต.เขาพระงาม นายรชตวรรณ สุขใจ
64 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นางพิมผกา บุญพา
65 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ นายชาติชาย ศรประเสริฐ
66 เลย หนองหิน ทต.หนองหิน นายทวีศักดิ์ หลาภูเขียว
67 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว นายชวลิต จบดี
68 เลย ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง จ.ส.อ.ไพศาล พุทธา
69 เลย นาแหว ทต.นาแหว นายจันทนธนะ แสนสวัสด์ิ
70 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน น.ส.บัวพันธ บุสดี
71 เลย ทาลี่ ทต.ทาลี่ นางลมัยภรณ แยมยินดี
72 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ นายสมนึก วงษแสวง
73 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน นางราตรี สมจิตร
74 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว นายยุทธศาสตร ราชคํา
75 สงขลา สะเดา ทต.ปริก นายศุภชัย เจริญกุล
76 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน นายดุสิต เมตตา
77 สระบุรี บานหมอ ทต.ทาลาน นายนคร แทนโสภา
78 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นายธีระเดช บางสมบุญ
79 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นายธเนศ เกงเกียรติชัย
80 สุโขทัย เมือง ทต.เมืองเกา นางนิรมล เรทณู
81 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นายมะนัส อุไรพันธ
82 สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก นายสุทร บุญสิริชูโต
83 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ทต.กาญจนดิษฐ นายสมเกียรติ ต้ังเจริญ
84 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม ทต.ทาขนอม นายศักดิ์ชัย วิเชียร
85 สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทต.บานนาเดิม นายนภดล มีเพียร
86 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.พุมเรียง นายสิทธิชัย เกษรสิทธิ์
87 อํานาจเจริญ พนา ทต.พนา นายเทพพิทักษ วงละคร
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88 อํานาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน นายปรีชา พิพัฒนภานุกูล
89 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ นายจตุพล ศรีบังออน
90 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.เมืองเดช นายเทิดทูน คูณภูริปญญา


