




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร เมือง อบต.สระแกว นายสิชล เพียรรอดวงษ
2 กําแพงเพชร เมือง อบต.หนองปลิง นายสุชาติ พันธุย้ิม
3 กําแพงเพชร เมือง อบต.ลานดอกไม นายอมร สิงหรา
4 กําแพงเพชร เมือง อบต.วังทอง นายวิชาญ ครุฑสาร
5 ขอนแกน สีชมพู อบต.ดงลาน นายปราชญา ทรัพยแยม
6 จันทบุรี ทาใหม อบต.เขาบายศรี นายจารุวัฒน แจมนิยม
7 จันทบุรี ก่ิงอ.เขาคิชกูฎ อบต.ตะเคียนทอง นายสมเกียรติ สุขเมือง
8 จันทบุรี ทาใหม อบต.ทุงเบญจา นายบุญธรรม แกวสุขสมบัติ
9 จันทบุรี ก่ิงอ.เขาคิชกูฎ อบต.จันทเขม นายวิศาล บัวลอย
10 จันทบุรี โปงน้ํารอน อบต.ทับไทร ส.ต.ท.วิชิต แสงงาม
11 จันทบุรี ก่ิงอ.เขาคิชกูฎ อบต.พลวง นายสมพงษ ภิรมยชม
12 จันทบุรี เมือง อบต.แสลง นางวงกต กะลัมพะนันตน
13 จันทบุรี ทาใหม อบต.คลองขุด นายบุญเอก พรพจนธนมาศ
14 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองบานโพธพิ.จ.อ.ประภัสสร ชมถาวร
15 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองขุด น.ส.จุฑามาศ ศิริพรพันธ
16 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน อบต.บางคา นางจุฑามาศ จิตนะวัฒน
17 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองขยาด นายชัยโรจน สิโรจนรังสี
18 ชลบุรี บอทอง อบต.ธาตุทอง ส.อ.สานุ นวนประโคน
19 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.โอโล นายณรงค เจริญเกียรติ
20 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.เจาทอง นางฉลวย พลเหลา
21 ชัยภูมิ บานแทน อบต.บานเตา นางรัตนาภรณ ดลกุล
22 ชัยภูมิ แกงคลอ อบต.เทกายาดี นางเพ็ญนภา วาดเขียน
23 ชัยภูมิ แกงคลอ อบต.หนองไผ นางพนิดา วรรณทวี
24 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.ชีบน จ.อ.ชุมพล ทองแยม
25 ชัยภูมิ ดอนสาร อบต.ดงบัง พ.จ.ท.ไพโรจน คงกระโทก
26 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.หนองคอนไท นางทรัพย งามชัยภูมิ
27 เชียงราย เชียงแสน อบต.เชียงแสน วาที่ ร.ต.ขจรพงศ ศิริมงคล
28 เชียงใหม สารภี อบต.หนองผึ้ง นายยรรยง อยูเย็น
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29 เชียงใหม พราว อบต.แมแวน จ.ส.ต.ประสิทธิ์ บัวเตา
30 ตราด เมือง อบต.แหลมกลัด น.ส.สายสวาท วังรัตน
31 ตาก แมระมาด อบต.แมจะเรา นายพิเชษฐ สูนันตะ
32 นครปฐม บางเลน อบต.ลําพญา นางสุรีย แกวเกิดมี
33 นครราชสีมา เมือง อบต.บานโพธิ์ น.ส.ธนพรรณ นาคมะเริง
34 นครราชสีมา จักราช อบต.ทองหลาง น.ส.ทิตยาภรณ บูรณนัติ
35 นครราชสีมา โนนไทย อบต.โนนไทย นายสันติพงษ เขามะเริง
36 นครสวรรค ชุมแสง อบต.บางเคียน นายบรรลือศักด์ิ ทองนอย
37 นครสวรรค ชุมแสง อบต.เกยไชย นายชัยยันต กองอรรถ
38 นครสวรรค ชุมแสง อบต.พิกุล จ.ส.อ.พรพิทักษ จีนเมือง
39 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทาไม นายเกษตรศิริ เสมือนโพธิ์
40 นราธิวาส เมือง อบต.กะลุวอเหนือ นายธนัทมน วันมหามาตร
41 นาน ทุงชาง อบต.ทุงชาง นายสัจวิทย นาตัน
42 นาน แมจริม อบต.หนองแดง นายสมชาย เกตุวัง
43 นาน ทาวังผา อบต.ยม จ.ส.อ.ภาณุพงศ ฝปากเพราะ
44 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.คูขวาง นายสัมฤทธิ์ ทาเหล็กเจริญ
45 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.หนาไม วาที่ ร.ต.สรรเพชร หริตกุล
46 ปทุมธานี เมือง อบต.บางเดื่อ จ.อ.ธิติพันธ มิตรชู
47 ปทุมธานี สามโคก อบต.สามโคก นายณรงค แกวนิล
48 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหา พ.อ.อ.ณัฐวัฒน สุขใย
49 ปทุมธานี เมือง อบต.บานฉาง นางสุรีรัตน กะนาพันธุ
50 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงซําออ นายนที สีสังข
51 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี นายวันชัย แจมมิน
52 พะเยา เมือง อบต.ทาวังทอง นายสมพร คุณารูป
53 พัทลุง เขาชัยสน อบต.โคกมวง นายเจนวาที เพชรลักษ
54 พิจิตร วชริบารมี อบต.หนองหลุม น.ส.พันธธีรา อ่ิมพรรณไชย
55 เพชรบุรี บานลาด อบต.ไรสะทอน นางณัฎฐินี สุภาการณ
56 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ชางตะลูด นายสุวิทย โสภา
57 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.บอรัง นายผดุงศักด์ิ หนูสวัสด์ิ
58 มหาสารคาม กิ่งอ.ชื่นชม อบต.เหลาดอกไม นายวิทวัส จันทะสี
59 ยโสธร ปาต้ิว อบต.ศรีธาน น.ส.พัฒญากาญจน สายคง
60 ยโสธร ปาต้ิว อบต.โคกนาโก น.ส.กัลยานี แพงสุพัฒน
61 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานเกง นายปรีชา พารา



62 ระยอง กิ่งอ.นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา นายมนูญ วิวรรณ
63 ระยอง เมือง อบต.ตะพง นายรัชพล บุญโชติรัตน
64 ระยอง เมือง อบต.กะเฉด จ.อ.ไตรภพ บันเทิงสุข
65 ราชบุรี บางแพ อบต.หัวโพ ส.อ.หญิงจํารัส ทองสุริเดช
66 ลพบุรี บานหมี่ อบต.หินปก วาที่ ร.ต.คมสันต มีดา
67 ลําปาง เมือง อบต.ตนธงชัย นางสุนันท ประพิตรไพศาล
68 ลําปาง แจหม อบต.บานสา นายนปนนท สุรินทรโท
69 ลําปาง เกาะคา อบต.ศาลา นางนาถอนงค พิทยาเสนีย
70 ลําปาง เมือง อบต.นิคมพัฒนา จ.ส.ต.ชัยพร บุญเกียรติสกุล
71 ลําพูน เมือง อบต.ตนธง นายกสินธุ สายเกษม
72 เลย กิ่งอ.เอราวัณ อบต.ทรัพยไพวัลย นางกาญจนา จันปุม
73 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ผักแพว จ.ส.ต.แปง ชูชะรัมย
74 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.หนองวัวชาง นางพรรณิภา ปานเนียม
75 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.อีปาด น.ส.พริมา ชาติมนตรี
76 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.โนนสังข นางปติยาพร นันทวงศ
77 ศรีสะเกษ หวยทับทัน อบต.หวยทับทัน นายวสันต ดวงศรี
78 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.สระกําแพงใหญส.ต.ท.วรศักด์ิ พรหมพิลา
79 สกลนคร วานรนิวาส อบต.นาซอ นายภานุศาสน อวนอินทร
80 สงขลา หาดใหญ อบต.คูเตา นายจําเริญ สุดราม
81 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ปลายโพงพางวาที่ พ.ต.จรวัฒน อินทะแสน
82 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางนางลี่ วาที่ ร.ต.ประสานต ถัดทะพงษ
83 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางชาง พ.จ.ท.โสภณ เทพวิวัฒนนาวิน
84 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.โรงหีบ นายพิรศักด์ิ เกิดมาลัย
85 สระบุรี หนองแค อบต.กุมหัก ส.ต.อ.อนุพงษ สุวรรณหงษ
86 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.โพทะเล ส.ต.อ.ทองปาน โตออน
87 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.เจดีย นายวิจักษ บังสรวง
88 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.วังน้ําซับ จาเอกดํารงคชัย อุนใจ
89 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.วังยาง นายบัณฑิตย ประดิษฐสุวรรณ
90 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.ปากฉลุย นายปารเมศ ศรีรัตนกุล
91 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.ประสงค นายอาทิตยา รอดโต
92 สุรินทร เมือง อบต.เทนมีย นายสิทธิ์ศักด์ิ  มาลีหวล
93 สุรินทร เมือง อบต.ต้ังใจ นางดารุณี แสงอุโคตร
94 สุรินทร ศรีณรงค อบต.หนองแวง นายวัชเรนทร เหมือนหมาย



95 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.ไพรขลา จ.อ.รุงนิรันดร สิงหทอง
96 อุดรธานี เพ็ญ อบต.เชียงหวาง นายสหวัฒน วงศศรี
97 อุดรธานี บานผือ อบต.คําบง น.ส.ปทิตตา นิยมชัย
98 อุดรธานี เมือง อบต.กุดสระ น.ส.เบจนุช มโหธร
99 อุดรธานี บานดุง อบต.ถอนนาลับ นายทวีวัฒน ทีหอคํา
100 อุทัยธานี เมือง อบต.หาดทนง นายสมบัติ ชัดเจน
101 อุทัยธานี สวางอารมณ อบต.ไผเขียว นายคมสันต เจริญขํา
102 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.ทุงโพ นายสัญญา ฟกเขียว
103 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน นายนฤมิตร มังคลุดร
104 อุบลราชธานี ก่ิงอ.นาตาล อบต.พังเคน น.ส.สุกัญญา หาญชนะ
105 สมุทรสาคร เมือง อบต.ชัยมงคล จาเอกสุวิทย ฉ่ําคราม



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.เขาคีริส นายกันติวิชญ สมโภชน
2 ขอนแกน เมือง อบต.แดงใหญ น.ส.รุจรินทร รัตนปญญา
3 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.คํามวง ส.ต.อ.วิรัตน กะรัตน
4 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บึงน้ํารักษ นายทวีศักดิ์ มัสเยาะ
5 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.ดอนฉิมพลี นายบัณฑิต มโนธรรม
6 ชลบุรี สัตหีบ อบต.สัตหีบ นายเพง บัวหอม
7 ชลบุรี สัตหีบ อบต.แสมสาร พ.จ.อ.สาคร โพธิ์คํา
8 ชลบุรี ศรีราชา อบต.เขาคันทรง นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ไทร
9 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.ยางหวาย น.ส.ปรียาภรณ สัตยธรรม

10 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.แมคือ นายประจักษ ถานอย
11 เชียงใหม สันกําแพง อบต.หวยทราย วาที่รอยโทวันฉลอง วงศเทพ
12 เชียงใหม แมริม อบต.หวยทราย นายรัฐชนัน กอนจําปา
13 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง นางกนกพร โรจนัสถกุล
14 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวิน นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง
15 ตรัง ปะเหลียน อบต.ลิพัง นายเสกสรร พิชัยรัตน
16 นครนาย องครักษ อบต.บึงศาล นางอัศนี ศิริมาตย
17 นครนายก องครักษ อบต.บางปลากด นายมงคล สัญญารักษ
18 นครปฐม เมือง อบต.ดอนยายหอม นายสุวิทย สุดใจ
19 นครปฐม เมือง อบต.หนองปากโลง นายไชยศักดิ์ โกลัยวัตร
20 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.งิ้ว นางภัทรมัย ไขสีดา
21 นครราชสีมา โชคชัย อบต.กระโทก นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
22 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.วังน้ําเขียว นายประสิทธิ์ เทียนจังหรีด
23 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.อุดมทรัพย นางสุดารัตน ทนหลา
24 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.ไทยสามัคคี นางชญานิศฐ พิศิษฐวานิช
25 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.บางหมี นายณรงคศักดิ์ ศรีงาม
26 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.สีค้ิว นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา
27 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.หนองหลัก นายพนมไชย แกวคํา
28 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองสาหราย นายจิรพันธุ วิสูตรศักดิ์
29 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ นายอภิสิทธิ์ สงาแรง
30 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.บานราษฎร นายรณฤทธิ์ กิจครบุรี

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต. รุนที่  3
ระหวางวันที่      5 - 30 มิถุนายน   2549

ณ อาคาร 100 ป อนุสรณมหาดไทย   อ. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



31 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระเคียน นายสวง เกิดมงคล
32 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.กุดโบสถ น.ส.วิไล แคเขวา
33 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.เสิงสาง นายณัฐวัฒน สิงหภิวัฒน
34 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย นางนิตยา ฤทธิ์บุญ
35 นครราชสีมา โชคชัย อบต.โชคชัย นางขนิษฐา จันหนองแวง
36 นครศรีธรรมราช กิ่งอ.ชางกลาง อบต.ชางกลาง นายวรานนท คงแกว
37 บุรีรัมย เมือง อบต.หนองตาด น.ส.พีรญา ตั้งสกุล
38 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหก น.ส.วิจิตรา นันธคํา
39 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา นางอรัญญา ลพหงษ
40 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบันลือ ส.ต.ท.สวอง แกวรัตน
41 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.ลาดงา นายคีตะพิชณ สิริภูบาล
42 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ดอนลาน น.ส.กันยา ดินแดง
43 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.กุฎี น.ส.พรพนา บาลทิพย
44 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.นาคู พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล
45 พิจิตร กิ่งอ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง นายกิตติพันธ มณฑลสิน
46 พิษณุโลก วังทอง อบต.แมระกา น.ส.โสภา ธะนันไชย
47 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ น.ส.บุษยมาศ พจนาภิวัฒน
48 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาทอง นายสุรพงศ พุกจันทร
49 พิษณุโลก นครไทย อบต.ยางโกลน พ.จ.อ.สุนันท ทองหงํา
50 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์ นายนิรุท ใจดี
51 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง นายกฤชชัย ประยูรคํา
52 เพชรบูรณ วังโปง อบต.วังสาน น.ส.แสงดาว นราผอง
53 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ซับเปบ นางทักษิณา สายมณีรัตน
54 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.หวยโปง นายพงษศักดิ์ วันตั้ง
55 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.นาสนุน ส.ต.ท.ประจักษ วงศศรีรักษ
56 แพร หนองมวงไข อบต.ทุงแคว นายภักดี นักรอง
57 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.เกาะแกว น.ส.ปยนุช แสงวุธ
58 รอยเอ็ด กิ่งอ.หนองฮี อบต.หนองฮี นายวันชัย สุวรรณพธ
59 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองขุนใหญ นายพงษเทพ ไพบูลยอุดมการณ
60 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.มะอี นายชนมเฉลิม สาระมาน
61 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.บานบาก นางมณฑกานต ศิริมา
62 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย นางเข็มทิศ ศรีรับขวา
63 ระยอง เมือง อบต.ตะพง จ.อ.มณเฑียร เอ็นดูราษฎร
64 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ทาดินดํา นายปรีชา เจนณรงค



65 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังจั่น นายโรม ตลับนาค
66 ลพบุรี บานหมี่ อบต.บางขาม นางปุริษา สุทธิกร
67 ลพบุรี ทาวุง อบต.บางคู น.ส.ใจทิพย เฉลิมจันทร
68 ลพบุรี ทาวุง อบต.มุจรินทร น.ส.ศิริทิพย นิยมศิลป
69 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง น.ส.ณภัทร หวันแกว
70 ลําปาง สบปราบ อบต.สมัย นายสุภชัย วงศพิชัย
71 เลย กิ่งอ.หนองหิน อบต.ตาดขา นางนงนุช พงศธัญญะวิริยา
72 ศรีสะเกษ เมือง อบต.หนองไผ นายรณรงค หนองคู
73 สกลนคร บานมวง อบต.มาย นางลําพอง หินดี
74 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี น.ส.ฐิตา หรหมรัตน
75 สงขลา สะบายอย อบต.จะแหน นายมนตรี พุทธโชติ
76 สงขลา สะบายอย อบต.ทุงพอ นายกิตศักดิ์ มากมี
77 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง นายปราโมทย มีชื่น
78 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง นายวรศักดิ์ เต็มแกว
79 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.หนองนกไข น.ส.ทิพยมาศ เสมานารถ
80 สระบุรี วิหารแดง อบต.คลองเรือ นายเหนี่ยว เสงี่ยมวัฒนาการ
81 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก น.ส.นภาพรรณ ธรรมดา
82 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ส.ต.ท.หญิงลําพา กายเพชร
83 สระบุรี หนองแค อบต.ไผตํ่า นางพรสุดา ทับทิม
84 สระบุรี หนองแค อบต.คชสิทธิ์ ส.อ.บันเทิง บัวโฉม
85 สระบุรี บานหมอ อบต.สรางโศก นายจุมพฎ ปลื้มสําราญ
86 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานไร พ.จ.อ.วิชาญ ชวยเพ็ญ
87 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.วังลึก นายธนภูมิ อุดมธนวงศ
88 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เดิมบาง นายธนภัทร ผิวเกลี้ยง
89 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.มะขามลม นายพงศักดิ์ ชาลีเขียว
90 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ไรรถ นายวิรัตน พุฒเกิดพันธ
91 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.บางงอน นายสุรเดช สุทธิรักษ
92 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ส.ต.ท.สุทิน ดีดวงแกว
93 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ตรวจ นายปรีชา สมชอบ
94 หนองคาย เมือง อบต.หินโงม น.ส.ขวัญใจ แกวมูลตรี
95 หนองคาย เมือง อบต.สองหอง น.ส.บุญฑริกา ยุวนิช
96 หนองคาย เมือง อบต.วัดธาตุ จ.อ.สุรชิต พิสัยพันธ
97 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองออ น.ส.นันทิญา ปองพาล
98 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.สินเจริญ นายธรรมนูญ วองพิพัฒนานนท



99 สุราษฎรธานี พนม อบต.คลองชะอุน นายสุรพล เนียนเพ็ชร
100 สุราษฎรธานี พนม อบต.ตนยวน นายสมศักดิ์ บุญรักษ
101 สุราษฎรธานี ไชยา อบต.โมถาย นายชยันตรัฐ รุงโรจนวรารักษ
102 สุราษฎรธานี ชัยบุรี อบต.คลองนอย นายมนัส โสตทิพย
103 กาญจนบุรี สังขะ อบต.ไลโว นายสถาปนา ธรรมโมรา
104 ชุมพร ละแม อบต.ละแม นายอรรถพร ชํานาญเนตร
105 สุราษฎรธานี เคียนซา อบต.เคียนซา นายสุพจน บุปผา


