
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง นายสุวรรณ     เปรมปรีด์ิ
2 กาฬสินธุ กุฉินารายณ แจนแลน นายอดิเทพ     วรพันธุ
3 กาฬสินธุ คํามวง นาทัน นายคมกริช     ปรีดี
4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณบุรี เกาะตาล นายสันติ     โชติชวง
5 ขอนแกน ชุมแพ นาหนองทุม นางวิยะดา     สอนวงษ
6 ฉะเชิงเทรา กิ่ง อ.คลองเขื่อน คลองเขื่อน นายปราการ     แกลวทนง
7 ชลบุรี หนองใหญ คลองพลู น.ส.วิณัฐนันทน     สถิตธรรม
8 ชลบุรี หนองใหญ เขาซก นายวีรวิทย     เทพวัติ
9 ชลบุรี หนองใหญ หนองเสือชาง นายเกรียงศักดิ์     สิงหลพ

10 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานตาล นายสุเทพ     แกวเพชร
11 ชัยภูมิ คอนสวรรค ยางหวาย นายศุภิลักษณ     ทิพยชาติ
12 ชัยภูมิ คอนสวรรค คอนสวรรค นายรุจิรัตน     ประดับคํา
13 ชัยภูมิ หนองบัวแดง คูเมือง นางสมจิตร     นอยสุวรรณ
14 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว วังตะเฆ นายจิรโชค     คุณอุดม
15 ตราด เมือง ตะกาง น.ส.พจนารถ     ทรัพยประเสริฐ
16 นครนายก เมือง วังกระโจม วาที่ ร.ต.สุวัฒน     ศรีสงวน
17 นครปฐม เมือง นครปฐม นางสุภา     บุศทะยักษ
18 นครปฐม เมือง บานยาง น.ส.เรวดี     สระสรง
19 นครปฐม เมือง สนามจันทร นายศุภชัย     วุฒพาณิชย
20 นครพนม เมือง คุรุดุ สิบเอกวัสดิ์สดี     เถาวสอน
21 นครราชสีมา กิ่ง อ.ลําทะเมน ชองแมว นายจักราวุธ     ยังสันเทียะ
22 นครราชสีมา จักราช คลองเมือง นายปรีชา     กระจางโพธิ์
23 นาน เวียงสา ทุงศรีทอง นายโกวิทย     บุญกอน
24 นาน เมือง ชัยสถาน นายปราโมทย     สุนทราภรณ
25 นาน นาหมื่น นาทะนุง น.ส.ชุติมณต     สีเหลือง
26 นาน เวียงสา จอมจันทร นางเกษร     บุญกอน
27 นาน เวียงสา น้ําปว นางระเบียบ     ไทยเอียด
28 นาน นานอย นานอย น.ส.ปฐวิกรณ     ไชยบุญเรือง
29 นาน นานอย ศรีสะเกษ น.ส.รัญชนา     เสนนะ
30 นาน นาหมื่น เมืองลี่ จ.ส.ต.หญิง วรรณพร     สมวรรณ

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  20 
ระหวางวันท่ี  1  -  12   พฤศจิกายน   2547

ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
31 บุรีรัมย นางรอง หนองโสน นายสรสิบ     จันทรอยูจริง
32 บุรีรัมย สตึก กระสัง นายสุนทร     สังฆพันธ
33 พะเยา เมือง แมปลื้ม นายบัณฑิต     บัณฑิตสมบูรณ
34 พิจิตร โพทะเล ทะนง นายทัศนะ     สีวะรมย
35 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน นายภิญโญ     นุชพวง
36 พิษณุโลก นครไทย บอโพธิ์ นายนิรุธ     ใจดี
37 เพชรบูรณ นํ้าหนาว หลักดาน นางสุมาลี     แสงนก
38 แพร วังชิ้น วังชิ้น นายประกอบ     อินสุริยา
39 แพร หนองมวงไข วังหลวง นายศิริพงษ     ใจนนถี
40 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก นางประนอม     แกวปราง
41 มหาสารคาม วาปปทุม บานหวาย นายทินกร     อุนผาง
42 แมฮองสอน แมลานอย แมลาหลวง นายเฉลิมเกียรติ     ไชยประสพ
43 รอยเอ็ด พนมไพร โพธิ์ชัย นายภัทรภูมิ     จําปาทอง
44 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หนองผือ ส.อ.พรชัย     ถนัดคา
45 รอยเอ็ด โพนทราย ศรีสวาง น.ส.ผองศรี     ขันโมลี
46 รอยเอ็ด โพนทอง โคกสูง ส.อ.วีระพล     เชื้อสิงห
47 ระยอง บานคาย นาขัน พ.จ.อ.ภัชชา     บุญพิทักษ
48 ระยอง บานคาย ชาติกระบก น.ส.มุกดา     แกวสองแสง
49 ระยอง เมือง ดานเกวียน นายนพรัตน     ธนะศรี
50 ลพบุรี บานหมี่ หนองทรายขาว นายผดุงศักดิ์     อุบายลับ
51 ลพบุรี บานหมี่ สนามแจง นายสุเทพพ     ดวงสีบวง
52 ลําปาง เมือง ตนธงชัย นางสุนันท     ประพิตรไพศาล
53 ศรีสะเกษ หวยทับทัน หวยทับทัน นายวสันต     ดวงศรี
54 ศรีสะเกษ เมือง โพนคอ น.ส.เบญจภรณ     ผาสุก
55 ศรีสะเกษ เมือง หนองครก นายพงษศักดิ์     สุหราย
56 ศรีสะเกษ เมืองจันทร ตาโทน นายประดิษฐ     นนทศิลา
57 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ผักไหม นายอรุณเดช     กากแกว
58 ศรีสะเกษ วังหิน ควนใหญ นางสุราณี     ชาญเดช
59 สกลนคร อากาศอํานวย โพนแพง นายสามชัย     ชาไมย
60 สกลนคร พังโคน ตนผึ้ง นายทวี     จันทรเสนา
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61 สกลนคร เมือง โคกกอง นายไพโรจน     พลธิราช
62 สระแกว เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ นายอุทัย     เฮงประเสริฐ
63 สระแกว เขาฉกรรจ วังใหม นายสายชล     กลัดบุบผา
64 สระแกว เขาฉกรรจ เขาสามสิบ นางจิราพร     ลีละศาสตร
65 สระแกว เขาฉกรรจ พระเพลิง นายกฤตยาณัสม     โคตรสงคราม
66 สิงหบุรี เมือง ตนโพธิ์ น.ส.ณัชนรียภัทร     พันธุบุบผา
67 สุโขทัย ศรีสําโรง บานไร พ.จ.อ.วิชาญ     ชวยเพ็ญ
68 สุโขทัย ศรีสําโรง สามเรือน น.ส.สุชาดา     ศรียาภัย
69 สุราษฎรธานี ไชยา ตะกรบ นายสายันห     จันทรมาศ
70 สุรินทร กิ่ง อ.เขวาสินรินทร ปราสาททอง นางคําพูน     จันทรสุพัฒน
71 หนองคาย โพนพิสัย บานโพธิ์ นายนัฐพงษ     เทพา
72 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหลาแดง นางธันยชัยพร     คําภานิล
73 อํานาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน นายพรไพร     ดอกอินทร
74 อํานาจเจริญ พนา พระเหลา น.ส.หิรัญญา     ภาระราช
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1 กระบี่ เขาพนม เขาพนม นายศักดิ์สิทธิ์     คชสิทธิ์
2 กาฬสินธุ เขาวง สระพังทอง นายเมธา     นนทมาตย
3 กําแพงเพชร คลองขลุง แมลาด น.ส.นาริน     คชฤทธิ์
4 กําแพงเพชร บึงสามัคคี วัชรนอย นายมิน     โคยามา
5 กําแพงเพชร คลองขลุง วังแขม น.ส.สําราญ     อยูปาน
6 กําแพงเพชร เมือง เทพนคร น.ส.ลานนา     โชติสกุล
7 กําแพงเพชร คลองขลุง วังบัว นายศานิศ     นาคทอง
8 ขอนแกน หนองสองหอง สําโรง นายวินัย     วิชัยวงศ
9 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง นายวิรัตน     กะรัตน

10 ฉะเชิงเทรา เมือง คลองนา นายสมโชติ     วิสุทธิโชติ
11 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน เมืองใหม นายโอภาส      ยืนทน
12 ชัยภูมิ บานเขวา โนนแดง นางสุปราณี     พิมพเมืองเกา
13 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว โสกปลาดุก นางนวลละออง     ภิรมยกิจ
14 เชียงราย เมือง ปาออดอนชัย นายอัครินทร     หัตถสาร
15 เชียงราย ปาแดด ศรีโพธิ์เงิน นางวัชรินทร     นนทรี
16 เชียงราย พาน เมืองพาน วาที่ ร.ต.ประดิษฐ     กาวี
17 เชียงใหม ฮอด หางดง ส.อ.เจตนิพัทธ     จริยา
18 เชียงใหม ฮอด บอหลวง น.ส.ขนิษฐา     สนิทการ
19 เชียงใหม อมกอย อมกอย น.ส.จินดา     ศรีมงคล
20 นครนายก เมือง วังกระโจม วาที่ ร.ต.สุวัฒน     ศรีสงวน
21 นครพนม โพนสวรรค โพนบก น.ส.จิราภรณ     คําแหง
22 นครพนม โพนสวรรค บานคอ น.ส.จารุดา     ประทุมทอง
23 นครพนม เมือง ขามเฒา นายรังสรรค     แกวชัง
24 นครพนม ปาซาง น้ําดิบ นายศุภกูรณ     สุภาพ
25 นครราชสีมา คง หนองบัว นายปราชญา     เหมหาชาติ
26 นครราชสีมา ดานขุนทด หนองไทร วาที่ ร.ต.ปราชญ     เพียมะลัง
27 นครราชสีมา โนนแดง สําพะเนียง นางสุกัญญา     บัวสําราญ
28 นครราชสีมา ดานขุนทด บานแปรง วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย     แพรงผักแวน
29 นครราชสีมา พิมาย สัมฤทธิ์ นายพัลลภ     เจือหนองกลา
30 นครศรีธรรมราช นพพิตํา กรุงชิง ส.อ.กําแหง     กรงกรด
31 นครสวรรค ทาตะโก วังมหากร นายอนุราช     เทศทอง
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32 นาน ปว ไชยวัฒนา นายวิโรจน     อุดพัน
33 นาน บานหลวง ปาคาหลวง น.ส.พรรณภัทร     แกวใหม
34 บุรีรัมย คูเมือง ปะเคียน น.ส.ฐานิศวร     จงจามรีสีทอง
35 ปทุมธานี หนองเสือ ศาลาดร นายณรงค     แกวนิล
36 ปทุมธานี บานกลาง บึงกาสาม ส.อ.บุญสง     ทศพร
37 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ปากน้ําปราณ นายวสันต     เผาพันธุ
38 พะเยา เชียงมวน บานบาง นางนวลจันทร     กุดปอง
39 มุกดาหาร คําชะอี โพนงาม นายธนพล     พลหาญ
40 แมฮองสอน สบเมย แมคะควน ส.อ.กายสิทธิ์     เตะจะ
41 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน โคกสาม น.ส.สิริพร     สิงหเสนา
42 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน น้ําใส นายเทพนิมิตร     โพธิกุล
43 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หัวชาง ส.ต.ต.ปรีชา     ปามา
44 ลําปาง งาว ปงเตา นายสําเริง     ยาสุนทร
45 ลําพูน ปาซาง น้ําดิบ นายศุภกูณฑ     สุภาพ
46 ลําพูน ปาซาง นครเจดีย นายดํารัส     แกวมารัตน
47 เลย ผาขาว ผาขาว นายสรายุทธ     ศักดิ์เรืองฤทธิ์
48 เลย ปากชม ปากชม น.ส.จันทรเพ็ญ     ศรีประเสริฐ
49 ศรีสะเกษ ปรางคกู โพธิ์ศรี นายสุนันท     แหวนวงษ
50 ศรีสะเกษ ขุขันธ สําโรงตาเจ็น จ.อ.สมพร     สําเนาพอคา
51 สกลนคร เจริญศิลป บานเหลา นายสุรสิทธิ์     พละเสน
52 สตูล ทุงหวา ปาแกบอดิน นายศานติ     มาราสา
53 สตูล เมือง เกตรี นายโกเมท     พนัสนอก
54 สตูล เมือง เจบิลัง นายภูษิต     สายกิ๊มซวน
55 สตูล เมือง ฉลุง นายอดิศักดิ์     รอดทองเติบ
56 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วราย นางนงคราญ     ณัฐวสุธา
57 สุโขทัย สวรรคโลก ทายาว ส.ต.ท.กานต     ศรีโสภณ
58 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย หนองสาหราย น.ส.วาสนา     กิจประชากร
59 สุพรรณบุรี เมือง สวนแตง พ.จ.อ.วีระ     หกสาย
60 สุพรรณบุรี เมือง ศาลาขาว น.ส.ภัณฑิลา     นาคแยม
61 สุพรรณบุรี เมือง บานโพธิ์ พ.จ.อ.อํานาจ     นกโต

ระหวางวันท่ี  15  -  26  พฤศจิกายน   2547
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ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
62 สุราษฎรธานี เมือง บางใบไม นางเนาวรัตน     ธนรรณพ
63 สุราษฎรธานี เมือง มะขามเตี้ย น.ส.ชุติมาศ     เวชศาสตร
64 หนองคาย บึงกาฬ โนนสมบูรณ นายเอนก     เดชมณี
65 หนองบัวลําภู เมือง บานพราว น.ส.อุไร     ผางดี
66 หนองบัวลําภู เมือง หนองภัยศูนย น.ส.ประภาพรรณ     ปทมสิงห ณ อยุธยา
67 หนองบัวลําภู นาวัง นาเหลา น.ส.สุภาพร     ชินวงษ
68 อางทอง ปาโมก โรงชาง พ.จ.ต.สมพงษ     ผลประทีปสุริยา
69 อุทัยธานี เมือง ดอนขวาง นายกําจัต     พุทธขาว
70 อุทัยธานี ลานสัก น้ํารอบ นายสุชาติ     รามวงศ
71 อุบลราชธานี เขื่องใน บานไทย นางเสมอใจ     มีดี
72 อุบลราชธานี เขื่องใน บานกอก นางสะไบทิพย     สอนอาจ

ระหวางวันท่ี  15  -  26  พฤศจิกายน   2547
ศูนยฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   คลองหก   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี
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ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง นายรอง เขตกัน
2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โคงไผ นายประภัทร ออนฤทธิ์
3 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล นายโอภาส ขุนภักดิ์นา
4 กําแพงเพชร พรานกระตาย ถ้ํากระตายทอง นายณรงค ขัดธงชัย
5 ขอนแกน ภูผามาน โนนคอม สิบตรีสุภาพ พรมพารักษ
6 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ แสนภูดาษ นายสุเทพ กรัสประพันธ
7 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ดอนทราย นายชีวิน เมียงอารมณ
8 เชียงราย แมสรวย ปาแดด นายฉัตรชัย นันทชัย
9 เชียงราย ดอยหลวง โชคชัย นายสุพันธ ปนขุย

10 เชียงใหม ฮอด บอหลวง นายสุรชาติ ใจตุย
11 ตราด เขาสมิง แสนตุง นายอภินันท สวางไสว
12 ตรัง สิเกา บอหิน นายพิสูจน เขาบาท
13 ตาก แมระมาด แมจะเรา นายเฉลิมชัย ใจยา
14 ตาก แมสอด แมปะ นายมานพ ยะเขียว
15 นครปฐม เมือง หนองงูเหลือม นายณัฐวัฒน เนตรจรัสแสง
16 นครปฐม กําแพงแสน กระตีบ นายเสริม มีผิวหอม
17 นครปฐม กําแพงแสน กําแพงแสน นายศุภชัย ศรีสุขจร
18 นครปฐม กําแพงแสน ดอนของ นายหมอ ทองดอนแม
19 นครปฐม กําแพงแสน ราชพิกุล นายสายชล พูสุวรรณ
20 นครปฐม นครชัยศรี งิ้วราย นายเชาว ปานกลิ่นพุฒ
21 นครราชสีมา พิมาย กระชอน นายสมพร ประกอบผล
22 นครศรีธรรมราช ชะอวด วังอาง นายเลี้ยง ขวัญศิริ
23 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง นายไกรสร คําแจม
24 นครสวรรค ลาดยาว หวยนํ้าหอม นายสุนทร เวศานนทเวช
25 นครสวรรค ลาดยาว มาบแค นายกิจจา สีมาขจร
26 นาน สันติสุข พงษ นายแถว เบาพรหม
27 นาน นาหมื่น ปงหลวง นายสมควร จิรพรรณโสภณ
28 บุรีรัมย เมือง บานยาง นายพรศิลป สุโข
29 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ ยายแยมวัฒนา นายสมพร สุรโคตร
30 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข นายประชุม ภาคีอิสระ
31 บุรีรัมย เมือง กลันทา นายสมหมาย ตนจาน
32 ปทุมธานี หนองเสือ บึงชําออ นายประยูร แสงเทศ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  31
ระหวางวันท่ี   8   -  19   พฤศจิกายน  2547

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
33 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน นายนเรศ กล้ําประเสริฐ
34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว หนาไม นายประเสริฐ แผพร
35 ปตตานี แมลาน แมลาน นายเสริญ รมแกว
36 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เชียงรากนอย นายเวียง นัยสิทธิ์
37 พะเยา แมใจ บานเหลา นายฉัตรชัย ใจเย็น
38 พัทลุง ควนขนุน ปนแต นายมนตรี สุวรรณภักดี
39 พัทลุง ควนขนุน ปนแต นายขจร บุญเรืองขาว
40 พัทลุง ตะโหมด แมขรี นายทนุ นิลรัตน
41 พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล
42 พิจิตร ตะพานหิน หวยเกตุ นายสรวิศ ธูปหอม
43 พิษณุโลก บางระกํา ปลักแรด นายประโรม รอดเงิน
44 พิษณุโลก เมือง มะขามสุด นายนิโรจน แจงแกว
45 พิษณุโลก ชาติตระการ สวนเมี่ยง นายพัฒนา เปรอด
46 เพชรบุรี ทายาง ปกเตียน นายสํารอง วัดสวาง
47 แพร ลอง ปากกาง นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ
48 แพร เมือง แมยม นายเงิน จันตะปะตุ
49 ยะลา ยะหา ตารี นายสมพงษ สวาสดิ์ธรรม
50 ยะลา กิ่ง อ.กรงปนัง ปุโรง นายยูโซะ ทาเฮ
51 รอยเอ็ด เมือง เหนือเมือง นายบุญลือ สังฆมณี
52 รอยเอ็ด โพนทอง โพนทอง นายไชยยง นพคุณ
53 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ นายสมาน หาญอาษา
54 ระยอง วังจันทร ปายุบใน นายดํารง นิเวศวรรณ
55 ระยอง แกลง ทุงควายกิน นายจรูญ แสนสุข
56 ลพบุรี พัฒนานิคม ดีรัง นายบุญคุม ถมพิลา
57 ลําปาง แมเมาะ แมเมาะ นายองอาจ มุทอง
58 ลําพูน แมทา ทาปลาดุก นายสวาสดิ์ เพียรพนัสศักดิ์
59 เลย เมือง น้ําสวย นายจรูญ พานิช
60 เลย ภูกระดึง หวยสม นายสมคิด วรรณพงษ
61 ศรีสะเกษ วังหิน บุสุข นายสุวัฒน มะณู
62 ศรีสะเกษ ไพรบึง ปราสาทเยอ นายเหลี่ยม เงินดี
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ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
63 สกลนคร กุสุมาลย กุสุมาลย นายพูนศักดิ์ พลาดสุ
64 สกลนคร วานรนิวาส หนองสนม นายเจียง ผายเงิน
65 สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ นายศิริพัฒน ศรีหนองชาง
66 สกลนคร อากาศอํานวย โพนแพง นายสุรพงษ เขื่อนขันธ
67 สกลนคร โคกสีสุพรรณ ดานมวงคํา นายเสนอ เคนพิทักษ
68 สกลนคร เมือง โนนหอม นายอุทัย อภิวาทสิริ
69 สตูล เมือง ฉลุง นายสนั่น โบกาเด็น
70 สตูล กิ่ง อ.มะนัง นิคมพัฒนา นายเจือ สุวรรมณี
71 สมุทรปราการ บางบอ บานระกาศ นายประจวบ จันทรใจงาม
72 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ นายอดุลย ขวัญนาค
73 สุโขทัย ศรีสําโรง วังลึก นายสมพงษ รักแยม
74 สุโขทัย ศรีสําโรง เกาะตาเลี้ยง นายเฉลย อินสุวรรณ
75 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ นายประกิต เกสรจรุง
76 สุพรรณบุรี เมือง ศาลาขาว นายทองสุข เสือนุย
77 สุรินทร สังขะ เทพรักษา นายนิยม คํางาม
78 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดี นายวินัย บุญประจันทร
79 อุดรธานี หนองหาน หนองเม็ก นายฉลอง พลนิโคตร
80 อุดรธานี กิ่ง อ.ประจักษสปาคมหวยสามพาด นายประจวบ แสนพงษ
81 อุดรธานี กุดจับ กุดจับ นายสวัสดิ์ ธราวุธ
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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