




ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล
1 กาญจนบุรี ทามวง ทต.หนองขาว นายสําเนาว เอกสาร
2 กาญจนบุรี เมือง ฯ ทต.หนองบัว นายธนู วิเศษสิงห
3 กาฬสินธ คํามวง ทต.คํามวง นายสมทรง บาลศรี
4 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ นายจําลอง อินเลี้ยง
5 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ นายใย เจนจบ
6 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายวิบูลย วิศาลศักด์ิ
7 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย นายสนาม แจมหมอ
8 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองแก นายชูเกียรติ กุลเลียบ
9 ขอนแกน พล ทม.พล นายอุดมศักด์ิ ฉัตรชัยพลรัตน

10 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว นายสมชัย สกุลรุงโรจนวุฒิ
11 ชลบุรี ศรีราชา ทต.เจาพระยาสุรศักด์ิ นายสมบัติ วัณนาคา
12 ชลบุรี ศรีราชา ทต.เจาพระยาสุรศักด์ิ นายสุชิน พันธเฉลิมชัย
13 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม นายไพโรจน วงษดีไทย
14 ชัยภูมิ คอนสาร ทต.คอนสาร นายวิรัตน รัตนประทุม
15 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บําเหน็จณรงค นายนิพนธ เชิดชูณรงค
16 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บําเหน็จณรงค นายสมศักด์ิ ทองสุข
17 ชัยภูมิ แกงครอ ทต.แกงครอ นายสมชาย ครองกิจศิริ
18 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา น.ส.นิลุบล พูธรรม
19 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา นายสวาท จันตะวงศ
20 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง นายนราชัย บุญจวง
21 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพัฒนา นายนิกร วงษวิลาศ
22 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพัฒนา นายมานพ ตันสุวรรณ
23 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นายปยะ จุฬาวิทยานุกูล
24 ตรัง เมือง ฯ ทต.คลองเต็ง นางปยพร พลเดช
25 ตรัง เมือง ฯ ทต.คลองเต็ง นายประเทือง เพชรฤทธิ์
26 ตาก แมสอด ทต.ทาสายลวด นายวัน แสนแกว
27 ตาก แมสอด ทต.ทาสายลวด นายบรรจง หนุมคํา
28 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย นายวรรณกร วิจิตรจริยา
29 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย นายเพิ่มศักด์ิ ตะสันเทียะ
30 นครราชสีมา วังน้ําเขียว ทต.ศาลเจาพอ นายสม อ่ึงกูล
31 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายพงษนรินทร ลือวิฑูรเวชกิจ
32 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายสมเกียรติ คงทิม

รายชื่อเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ท่ีสมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 8
ระหวางวันที่  23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ  2549

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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33 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นายสนองชัย ศรีอุทัย
34 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุภู นายมานิตย อุตรสินธุ
35 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.ตาจง นายเย็น เชื้อชั้น
36 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.ตาคง นายยอด พรหมโสรฬ
37 บุรีรัมย กระสัง ทต.กระสัง นายสุกิจ สุขอนันต
38 บุรีรัมย ก่ิง อ.แคนดง ทต.แคนดง นายสมศักด์ิ คิมเนียง
39 บุรีรัมย ก่ิง อ.แคนดง ทต.แคนดง นายปราโมทย อินทรสุข
40 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปากน้ําปราณ น.ส.พิชญสินี ประมงวัฒน
41 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นายวิฑูรย โลสิริลักษณ
42 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.กําเนิดนพคุณ นายธนา บัวชวง
43 ประจวบคีรีขันธ ก่ิงอ.สามรอยยอด ทต.ไรเกา นายณัฐพงษ เทพศิริ
44 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี นายเกื้อ สืบสมบัติ
45 ปตตานี หนองจิก ทต.บอทอง นายอับดุลกาแดร บือราเฮง
46 เพชรบูรณ หลมสัก ทม.หลมสัก นายปริญญา ภูอินออย
47 เพชรบูรณ หลมเกา ทต.หลมเกา น.ส.พัชพร ศริเวช
48 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง นายประชา ทองรัตนะ
49 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ทต.หัวขวาง นายวิเชียร อุทรส
50 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.ธงธานี นายบุญหนา จันทสูตร
51 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.ธงธานี นายจรูญ ภักดีรัตน
52 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นายนุสรณ กุลปรีดา
53 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตร นายศุภโชค สายเครือคํา
54 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ นายประดิษฐ ระยะตา
55 ลําพูน ลี้ ทต.วังดิน น.ส.อาภากร ปญโญ
56 เลย หนองหิน ทต.หนองหิน นายสมพร หลมธรรมมา
57 เลย เมือง ฯ ทต.นาออ นายสามารถ ราชโยธา
58 เลย นาแหว ทต.นาแหว นายประคอง สีหวงษ
59 เลย นาแหว ทต.นาแหว นายชัยนาต ราชพรหมมา
60 เลย ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง นางจินตนา โพธิพรหม
61 เลย เมือง ฯ ทต.นาออ นายนิตย อุตสาหะ
62 สกลนคร เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป นายจรูญ หลักทอง
63 สกลนคร เมือง ฯ ทต.สกลนคร นายอารยะ จามนอยพรม
64 สงขลา หาดใหญ ทต.คอหงส นายอนันต ทองลิ้นจี่
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65 สงขลา หาดใหญ ทต.คอหงส นายวิรัตน ทองรักษา
66 สตูล ละงู ทต.กําแพง นายเจตกร หวันสู
67 สระบุรี วังมวง ทต.วังมวง นายบัณฑิต คัมภีระ
68 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห นายสุรินทร จิตรนอม
69 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.ไกรลาศ นายไพฑูรย ใบไม
70 สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก นายบุญลือ รบอุดงค
71 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา นายธํารง สงศรี
72 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทต.เวียงสระ นายบรรเทา บัวจันทร
73 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทต.เวียงสระ นายพหล หวานแกว
74 หนองคาย ทาบอ ทต.โพนสา วาที่ ร.ต.วิทยา คํามวง
75 หนองคาย ทาบอ ทต.โพนสา นายสุทธิชัย บุญชู
76 หนองคาย โซพิสัย ทต.โซพิสัย นายสุริยัน วงษภูมี
77 หนองคาย โซพิสัย ทต.โซพิสัย นายสวาท ตรีรัตน
78 หนองบัวลําภู เมือง ฯ ทต.นามะเฟอง นางกนิษฐา หลาบหนองแสง
79 อุดรธานี เมือง ฯ ทต.บานจั่น นายเสงี่ยม มงคลศรี
80 อุดรธานี เมือง ฯ ทต.บานจั่น นายวิเชียร สีดาโชติ
81 อุตรดิตถ เมือง ฯ ทต.บานดานนาขาม นายชรินทร คํามูล
82 อุตรดิตถ เมือง ฯ ทต.บานดานนาขาม นายสมพงษ วงษพรวน
83 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ในเมือง นายกําพล อยูเจริญกิจ
84 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางอารมณ นายสรจักษ อุจิตตตระกูล
85 อุบลราชธานี เดชอุบล ทต.เมืองเดช นายสมมาตร มะลิลา
86 เลย ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง นายชลอ สิงหวิไลกุล
87 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ดงขุย นางอุไร เส็งหนองแขน
88 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย นายสรพันธ พรหมแดน
89 ลําปาง เมือง ฯ ทม.เขลางคนคร นายณัฐพล โยธาวุฒิ
90 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางอารมณ นายสรจักษ อุจิตตตระกูล
91 อุบลราชธานี เดชอุบล ทต.เมืองเดช นายสมมาตร มะลิลา




