
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กระบี่ เมืองฯ เขาคราม นายเชษฐา     มุคุระ
2 กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน นายประเสริฐ     สันหาด
3 กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน นายวาเหตุ     ระวังชา
4 กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร นายอภิรักษ     คชนา
5 กาญจนบุรี ทามวง ทุงทอง นายวีระ     ศรีจันทร
6 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณนิคม นายสํารวม     ใจซื่อ
7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปล็อก นายสุชาติ     นิลเมือง
8 กําแพงเพชร เมืองฯ ไตรตรึงษ นายสตพล    ครูเจริญ
9 กําแพงเพชร เมืองฯ เทพนคร นายพิทักษ     สุทธิรัตนากร

10 กําแพงเพชร พรานกระตาย หนองหัววัว นายหยัด     พลศร
11 กําแพงเพชร กิ่ง อ.บึงสามัคคี วังชะโอน นายประดิษฐ     คุณนาเมือง
12 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุงทอง นายภูวนัย     พิสุทธไทรงาม
13 กําแพงเพชร เมืองฯ วังทอง นายประคอง     อินทะชิต
14 กําแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง นายนอย     พะโยม
15 ตาก พบพระ พบพระ นายบุญธรรม     กิกสันเที๊ยะ
16 นครนายก บานนา บานพริก นายประมาณ     ไพบูลย
17 นครปฐม สามพราน คลองใหม นายเดือน     บูรณัติ
18 นครปฐม สามพราน บางกระทึก นายถาวร     ปทุมเงิน
19 นครพนม บานแพง นาเข นายสันติ     สุเพ็งคํา
20 นครราชสีมา เมืองฯ หนองไขนํ้า นายสมชัย     ปลองพุดซา
21 นครราชสีมา ปากชอง วังกะทะ นายสมพร     ทับภู
22 นครราชสีมา เมืองฯ โคกกรวด น.ส.รุงเรือง     กาญจนวัฒนา
23 นครราชสีมา หนองบุญนาก หนองไมไผ นายแดง     ไขกระโทก
24 นครราชสีมา ปกธงชัย สําโรง นายบุญเลิศ     ฉิมพลี
25 นครราชสีมา หนองบุญนาก หนองบุญนาก นายผานิต     นิราชสูงเนิน
26 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ชางทอง นายสุมิตร     โมงทองหลาง
27 นครสวรรค ตาคลี หัวสวาย น.ส.รสสุคนธ     ภูทอง
28 นราธิวาส ระแงะ บาโงสะโต นายมอยรินทร     ดอเลาะ
29 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นายอาแว     เจะเย็ง
30 นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ นายณรงคเดน     ยีตอหะ

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  25
ระหวางวันท่ี  12  -   23   กรกฎาคม   2547 

ณ  อาคารหอประชุมอนุสรณ  100  ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
31 นราธิวาส ยี่งอ สุโบะยือซา นายปดี     ติยา
32 นราธิวาส ยี่งอ ตะปอเยาะ นายมะรูดิง     มาสาและ
33 บุรีรัมย เมืองฯ เสม็ด นายชัยยศ     ทองคํา
34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คูฝาง นายเที่ยง     สุกดี
35 ปตตานี เมืองฯ รูสะมิแล นางสุนันทา     พรรณรักษ
36 ปตตานี เมืองฯ บานา นายบาราเฮง     ดือราโอะ
37 ปตตานี สายบุรี ปะเลยะลอ นายมะปาวซี     แจะอาแซ
38 พะเยา ปง ขุนควร นายประทีป     อินตะเนตร
39 พัทลุง ตะโหมด โตนดดวน นายสมบูรณ     วัฒนมั่งคง
40 พัทลุง ตะโหมด แพรกหา นายกําธร     เทพหนู
41 พัทลุง เขาชัยสน ของถนน นายพีระ     สุธีรนฤปการ
42 พัทลุง กิ่ง อ.ศรีนครินทร บานนา นายสมบูรณ     ชวยนะ
43 พิษณุโลก บางกระทุม บางกระทุม นายประภาส     สิงหลักษณ
44 พิษณุโลก เมืองฯ หัวรอ นายนพคุณ     แถมพยัคฆ
45 เพชรบุรี เขายอย หนองปรง นายปาน     แดมวงศ
46 เพชรบุรี บานลาด บานหาด นายผวน     เอมดี
47 เพชรบุรี บานลาด บานทาน นายสํารอง     สุขโข
48 เพชรบุรี บานลาด ถ้ํารงค นายบรรพต     กําไลแกว
49 เพชรบุรี เมืองฯ ไรสม นายสิริเลิศ     สรฉัตร
50 เพชรบูรณ ศรีเทพ คลองกระจัง นายวิชัย     ขุนรอง
51 แพร เมืองฯ สวนเขื่อน นายหล     เยียดยอด
52 แพร ลอง แมปาน นายบุญมา     นิสี
53 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตตรี นายสมภพ     กอนแกว
54 ภูเก็ต เมืองฯ ฉลอง นายณัฐพงศ     วิมลพันธุ
55 ภูเก็ต ถลาง ไมขาว นายสราวุธ     สีสาคูคาม
56 ภูเก็ต เมืองฯ เกาะแกว นายบัณฑิต     สันติกุล
57 ภูเก็ต กระทู กมลา นายจรัญ     สารรักษ
58 มหาสารคาม เมืองฯ ทาตูม นายทอง     รัตนะมาลัย
59 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง นายราชศักดิ์     สาระวัน
60 ยโสธร ไทยเจริญ สมผอ นายสุริยะ     ประวะกูล
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61 ระยอง เมืองฯ กะเฉด นายวัฒนา     สังสุวรรณ
62 สระแกว อรัญประเทศ ทาขาม นายชลธี     กวางขวาง
63 สระแกว เมืองฯ ศาลาลําดวน นายจักรกฤษณ     เชื้อแกว
64 สระแกว ตาพระยา ตาพระยา นายประเสริฐ     เย็นประสพ
65 สระแกว อรัญประเทศ ทับพริก นายวิเชียร     เที่ยงธรรม
66 สระแกว กิ่ง อ.วังสมบูรณ วังสมบูรณ นายสุรเชษฐ     อุยสกุล
67 สระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง นายสมพงษ     ภูพานเพชร
68 สุโขทัย ศรีนคร น้ําขุม นายสาน     สายสิน
69 สุโขทัย เมืองฯ บัวคอ นายชาติชาย     หงษาวงศ
70 สุโขทัย เมืองฯ บัวคอ นายจันดี     หงษศรี
71 สุรินทร ปราสาท โคกนาสาม นายประไนย     แจมใส
72 หนองคาย เซกา ปงไฮ นายประดิษฐ     เหลาคํา
73 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดี นายพรเทพ     พันธภักดี
74 หนองบัวลําภู โนนสัง นิคมพัฒนา นายประดิษฐ     พลเยี่ยม
75 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง โนนมวง นายสายัญ     แกวกงพาน
76 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดาน นายชัยวัฒน     สังกุลา
77 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง กุดสะเทียน นายสมยศ     ไกรยวงศ
78 หนองบัวลําภู โนนสัง โนนเมือง นายพรมมา     วรรณจักร
79 อางทอง ปาโมก โพงเพง นายไท     เทพรักษ
80 อุดรธานี บานดุง ถอนนาลับ นายแสวง     ชะตา
81 อุดรธานี ทุงฝน นาทม นายเกตุ     ภูวิชัย
82 อุดรธานี พิบูลยรักษ ดอนกลอย นายปาน     บัวทองสิงห
83 อุดรธานี เมืองฯ หนองขอนกวาง นายทองเลื่อน     อาบสุวรรณ
84 อุดรธานี ศรีธาตุ บานโปรง นายบุญฤทธิ์     ไชยคํา
85 อุบลราชธานี สําโรง บอน นายสวัสดิ์     บังคําเคน
86 อุบลราชธานี สําโรง หนองไฮ นายคําปุน     บุญสาลี
87 อุบลราชธานี กิ่ง อ.นํ้าขุน ขี้เหล็ก นายพุฒละมัย     บัวตะคา
88 อุบลราชธานี เมืองฯ ปะอาว นายสมเนตร     แววคุม
89 อุบลราชธานี เขื่องใน โนนรัง นายคําตา     มุงงาม
90 อุบลราชธานี สําโรง โคกสวาง นายบุญศรี     บุญประชุม

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  25
ระหวางวันท่ี  12   -   23   กรกฎาคม   2547 

ณ  อาคารหอประชุมอนุสรณ  100  ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กาฬสินธุ ยางตลาด ดอนสมบูรณ นายสมัย     ภูคงน้ํา
2 กาฬสินธุ ยางตลาด นาดี นางพรสวรรค     ภูโชคชัย
3 กาฬสินธุ ยางตลาด ยางตลาด ส.ต.อ.ไพกิจ     โกศล
4 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร ลานดอกไมตก นายเกษม     สิทธิกรอนันต
5 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทาทราย นายวิโรจน     แสงหิรัญรัตนา
7 ขอนแกน กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย บานโคก นายธนายุทธ     รูปหลอ
8 ขอนแกน เมืองฯ เมืองเกา น.ส.สมใจ     บุญแกว
9 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง ส.ต.อ.วิรัตน     กะรัตน

10 ขอนแกน หนองสองหอง วังหิน นายสุชาติ     พลรักษา
11 จันทบุรี ทาใหม บอพุ นายสุภาพงศ     จันทรกูล
12 ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดใต นายเฉลิมพงศ     พิมพดี
13 ฉะเชิงเทรา บางคลา มะเขือแจ นายกสินธุ     สายเกษม
14 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ นายศักดิ์สิทธิ์     โพธิไพร
15 ชัยภูมิ วังชมภู วังชมภู นางปทมา     ชัยรักษา
16 ชัยภูมิ ทุงพระ ทุงพระ นายดํารงค     จาวสุวรรณวงษ
17 ชัยภูมิ โคกเริงรมย โคกเริงรมย น.ส.ปริศนา     วรรณทอง
18 ชัยภูมิ คอนสวรรค คอนสวรรค นายรุจิรัตน     ประดับคํา
19 เชียงราย กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง ปาซาง นางนันทนา     นันธะชัย
20 เชียงใหม ฮอด ฮอด นายสนิท     เอ่ียมเศวต
21 ตรัง ปะเหลียน ทาขาม นายสาธุ     ศรีไตรรัตน
22 ตรัง วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ นายกฤษดา     สายเมธา
23 ตรัง ปะเหลียน ทาพญา น.ส.เรวดี     ชูบาล
24 ตาก บานตาก ทุงกระเซาะ นายธานินทร     นาสมพงษ
25 ตาก บานตาก ทองฟา นางสกุณี     อินทฉิม
26 ตาก พบพระ วาเลย น.ส.แววตา     ใจเจริญ
27 ตาก อุมผาง โมโกร นางวีรวัลย     ธนะไชย
28 นครนายก ปากพลี ทาเรือ จ.อ.ศุภมิตร     สิงหแหลม
29 นครนายก บานนา บานพริก นายคมสันต     สันติพลธรรม
30 นครพนม โพนสวรรค โพนบก น.ส.จิราภรณ    คําแหง

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  15 
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ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
31 นครราชสีมา คง ขามสมบูรณ นายสุรินทร     บุญเครือบ
32 นครราชสีมา สีดา โพนทอง พ.จ.อ.บุญสืบ     ชอบการ
33 นนทบุรี บางใหญ บางเลน นางกุลธิดา    เลิศประสิทธิพันธ
34 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยูง นายปอซี     มะมิง
35 นราธิวาส บาเจาะ มาเระเหนือ นางอาอีเสาะ     มือเสาะ
36 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ น.ส.เพ็ญพิศ     ขันแกลว
37 ปทุมธานี ธัญบุรี โพนทอง พ.จ.อ.บุญสืบ     ชอบการ
38 ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ คลองวาฬ นายอนุศักดิ์     วิเศษสังข
39 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน หนองพลับ นายนุกูล     วัฒนากร
40 ปตตานี โคกโพธิ์ ปามอน นางอุไรวรรณ     ศรีสุข
41 ปตตานี โคกโพธิ์ นาเกต นายสเกิง     อินทรชูกิจ
42 ปตตานี โคกโพธิ์ มะกรูด นายสมชาย     ยะลา
43 ปตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ นางวัลลี     จันทอง
44 พระนครศรีอยุธยา บางไทร กระแซง น.ส.ดวงฤดี     ทรัพยมูล
45 พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม นางรุงทิพย     แกวประเสริฐกุล
46 พิจิตร วชิรบารมี บานนา นายสุชาติ     ราญพล
47 เพชรบุรี บานแหลม บางครก น.ส.โชติมา     ภูสกุล
48 เพชรบูรณ หลมสัก บานไร นางพัชรา     ภูลายขาว
49 แพร สูงเมน บานปง จ.อ.กฤษดา     โสตถิกุล
50 แพร สูงเมน สูงเมน นายวิชาญ     มีศรี
51 แพร วังชิ้น วังชิ้น นายประกอบ     อินสุริยา
52 แพร ลอง ตาผามอก นายวีระศักดิ์     ทองพลาย
53 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ยางทาแจง นายวิสิทธิ์     ครบัณฑิตย
54 มหาสารคาม วาปปทุม ประชาพัฒนา จ.ส.ต.เฉลิมชัย     ประทุมรุง
55 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองเหล็ก จ.ส.ต.แสวง     สิทธิสาร
56 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขื่อน นายทศพร     บริบูรณ
57 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก น.ส.วิจิตร     บุญปก
58 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี น.ส.นริศรา     วุฒอามาตย
59 ยะลา เมืองฯ ลิดล นางทิพยมาศ     ลิ้มสุชาติ
60 ยะลา รามัญ เนินงาม นางสมศรี     ศรีวิโรจน

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  15 
ระหวางวันท่ี    5  -  16   กรกฎาคม    2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
61 รอยเอ็ด พนมไพร ชานุวรรณ นายชาคริต     อุนสมัย
62 รอยเอ็ด พนมไพร นานวล นายสังเวียน     เสาวัตร
63 รอยเอ็ด โพนทราย โพนทราย นายสุวิทย     ไชยประเสริฐ
64 รอยเอ็ด อาจสามารถ บานดู วาที่ ร.ต.เกษม     สมภักดี
65 ระยอง บานคาย หนองละลอก นายประมวล     จินตนา
66 ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ นายภูษิต     พงศนภาดล
67 ราชบุรี ปากทอ ปาไก นายสุรชัย     ลี้สมบูรณผล
68 ราชบุรี โพธาราม เจ็ดเสมียน นายวิชัย     ธรรมวิจิตเดช
69 ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง น.ส.วิสาลักษณ     นันทวิชัยกุล
70 ลําปาง หางฉัตร วอแกว น.ส.อรินทรยา     ถาวรรณา
71 เลย เมืองฯ กกทอง นายสัญญา     สุทธมี
72 เลย กิ่ง อ.เอราวัณ ผาสามยอด นายสุทธิพร     ศรีอรรคจันทร
73 ศรีสะเกษ เมืองฯ คูซอด นายเกียรติศักดิ์     กฤษณะคุปต
74 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย หนองไฮ นายประภาส     พรหมทา
75 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย หนองหาง นายทนงศักดิ์     อ้ึงไชยพร
76 ศรีสะเกษ โนนคูณ โนนคอ นางณัฐกรณ     โคตรรธาริน
77 ศรีสะเกษ ปรางคกู สวาย นายธรรมโชติ     ชัยโพนงาม
78 สกลนคร พังโคน ตนผึ้ง นายทวี     จันทรเสนา
79 สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ นายธีรธวัช     แกวชาง
80 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย แหลมฟาผา นายเกียรติพงศ     ธนเสฎฐบุต
81 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย นาเกลือ นายปยราช     เสริมสมรรถ
82 สระแกว อรัญประเทศ ปาไร นายอนุสรณ     อุนสําราญ
83 สระแกว อรัญประเทศ บานใหมหนองไทร นายอนุชา     เลื่อนเจริญ
84 สระแกว อรัญประเทศ บานดาน นายปรีชา     เนื่องเกตุ
85 สระแกว วัฒนานคร หวยโจด นายแมน     ขันตรีจิตร
86 สระแกว คลองหาด ไทรเดี่ยว นายประวิทย     แสงเปลง
87 สระบุรี เมืองฯ หนองโน นายสุรสีห     โพธิบุตร
88 สระบุรี บานหมอ บางโขมด นายนฤมิตร     ศรีแสง
89 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม กลางดง น.ส.เสารวิลักษณ     ตนสอน
90 สุราษฎรธานี ดอนสัก ปากแพรก นายสุทัศนะ     จินวงศ

ระหวางวันท่ี   5  -  16   กรกฎาคม    2547
ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  15 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
91 สุราษฎรธานี พุนพิน มะลาน นายวีรวัฒน     เมืองนอย
92 สุรินทร พนมดงรัก จีกแดก น.ส.สมทรง     กุดแกว
93 สุรินทร จอมพระ กระหาด นายเกียรติธวัช     มีสิทธิ์
94 สุรินทร ปราสาท บานไทร นายเชิดชู     สังขโกมล
95 หนองคาย เมืองฯ หินโงม น.ส.ขวัญใจ     แกวมูลศรี
96 หนองคาย เมืองฯ สองหอง น.ส.บุณฑริกา     ยุวนิช
97 หนองคาย เมืองฯ สีกาย น.ส.วาสนา     โนนสวาง
98 หนองคาย เมืองฯ ดานบกหวาน วาที่ ร.ท.ราวีชัย     หฤทธิ์พหล
99 อุดรธานี กิ่ง อ.กูแกว บานจีด น.ส.ศรินทิพย     สังเกตดี

100 อุดรธานี สรางคอม บานโคก นายไกรศักดิ์     ดิเรกศิลป
101 อุดรธานี เมืองฯ หมูมน นายประเสริฐ     ไชยคุณ
102 อุดรธานี สรางคอม บานหินโงม นางอานันทินี    บัวคอม
103 อุตรดิตถ ฟากทา บานเสี้ยว นายสมัย     มาสิงห
104 อุตรดิตถ บานโคก นาขุม นางสาลิยา     อํามาตยเอก
105 อุทัยธานี ลานสัก ทุงนางาม นายวิเชษฐ     ฤทธิ์บํารุง
106 อุทัยธานี บานไร หวยแหง นายอนุมาศ     มาศทอง
107 อุบลราชธานี เขื่องใน สรางกอ นายวีระเดช     บัวกอง
108 อุบลราชธานี ตระการพืชผล หวยฝายพัฒนา นายสายสิทธิ์     ไททอง

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี   15
ระหวางวันท่ี  5  -  16  กรกฎาคม    2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กาฬสินธุ กิ่ง อ.สามชัย สําราญ นายสมบัติ     พิมพโคตร
2 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ส.ต.ท.จักรพงษ     ธาตุอินจันทร
3 กําแพงเพชร เมืองฯ ไตรตรึงษ นายวิฑูร   วุฒิชาติ
4 กําแพงเพชร เมืองฯ เทพนคร น.ส.ลานนา    โชติสกุล
5 กําแพงเพชร เมืองฯ คณฑี น.ส.พันธนิภา   เมฆสินธุ
6 ขอนแกน ชุมแพ โนนสะอาด นายโกศล     เหลาอุตร
7 ขอนแกน หนองสองหอง คึมชาด นายชัยวัฒน     นาชัย
8 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง นางโสภา     สมพงศ
9 ฉะเชิงเทรา เมืองฯ หนามแดง นางลํายอง     จรสัมฤทธิ์
10 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองตีนนก นางแสงเดือน     วิไลพันธ
11 ชัยนาท กิ่ง อ.หนองมะโมง วังตะเคียน นายประมาร     เปยนอย
12 ชัยภูมิ ภูเขียว บานแกง นายสมชัย     ทองแยม
13 ชัยภูมิ ภูเขียว บานเพชร น.ส.สุบรร    มูลปลา
14 เชียงใหม จอมทอง ดอยแกว นายอนุมัติ     จิรวิทยาคุณ
15 เชียงใหม พราว ปาไหน นายไชยเดช     มะโนรส
16 เชียงใหม สันปาตอง ทาวังพราว จ.อ.วรวุฒิ     จันทรนวล
17 เชียงใหม แมแจม กองแขก นายสมพร     มีมะแม
18 เชียงใหม กิ่ง อ.แมออน บานสหกรณ นายภาคภูมิ     เชื้อสาวะถี
19 เชียงใหม แมอาย แมสาว นายพลรบ     ไพเมือง
20 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง นายวรกานต     สุภากาศ
21 ตรัง กันตัง ยานซื่อ นายธวัฒ     จันเซง
22 ตาก บานตาก ตากตก นายวีระ    นาถวีระนันท
23 ตาก บานตาก แมสลิด วาที่ ร.ต.มนตรี    พิเกณฑ
24 ตาก แมสอด ดานแมละเมา นายพิเชษฐ    สุนันตะ
25 ตาก พบพระ ชองแคบ จ.ส.ท.สิงหคํา     ยาวิชัยปอง
26 ตาก แมสอด ทาสายลวด น.ส.มัทนียา     บุญสม
27 ตาก แมสอด แมตาว นายไตรรัตน     ปนปง
28 นครนายก ปากพลี นาหินลาด นายโสภณ    สินธุนอง
29 นครพนม นาแก พุมแก น.ส.พนมพร     โถตนคํา
30 นครราชสีมา กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย บานยาง นายวิวรรธน     ขันเพียแกว
31 นครราชสีมา คง โนนเต็ง นายอภิรักษ     จุลศิริวัฒนกุล
32 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหรา นางอาภรณ     ลอมเล็ก
33 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง นางมัตลิกา     วิลัย
34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คูบางหลวง น.ส.ทิพยรัตน     อุนการุณวงษ
35 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว หนาไม นายวิรัช   รัตนวิชิตสรรค

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  16 
ระหวางวันท่ี   19  -  30   กรกฎาคม    2547

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
36 ปตตานี สายบุรี กะดุนง จ.อ.วสิน     คัมภีร
37 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานกรด น.ส.สิริกานต     สิทธิขันแกว
38 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เกาะเกิด น.ส.อาอีซะห     ร่ืนพิทักษ
39 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญานาง น.ส.กิตติมา     ตียากุล
40 พัทลุง เมืองฯ ตํานาน นายสุรพล  บุญยก
41 พัทลุง กงหรา สมหวัง นางอารีย   สังขทอง
42 พัทลุง บางแกว นาปะขอ นางสุดใจ    นวลเกลี้ยง
43 พิษณุโลก บางกระทุม ทาตาล ส.ต.ต.วิรัตน     คงศรี
44 พิษณุโลก เมืองฯ ปากโทก น.ส.ศิริวรรณ     วีระกุล
45 พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม นายสายฟา     เมธีสิทธิพงษ
46 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ซับนอย นางอรอรุณ     เดนดวง
47 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทาโรง นางสุกัญญา     ธัญญะเจริญ
48 เพชรบูรณ บึงสามพัน หนองแจง นางวงเพชร     สังขสุวรรณ
49 แพร สอง หัวเมือง ส.อ.ปนาท     ตนาวรรณ
50 มหาสารคาม วาปปทุม หนองไฮ นายสุทิน    ชาทองยศ
51 มหาสารคาม แกดํา หนองกุง นายปรีชา     กลางวาป
52 มหาสารคาม เชียงยืน เหลาบัวบาน นายสุวิทย     เหลาวงศโคตร
53 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองบัว ส.ต.ท.ทวน     วรรณสาน
54 มหาสารคาม กุดรัง เลิกแฝก นางอังคณารัตน    โพธิเสส
55 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นากอก ส.ต.อ.สมจิต     หนอสีดา
56 ยโสธร คอวัง กุดน้ําใส นายรุจน     พลไชย
57 ยโสธร ไทยเจริญ ไทยเจริญ นายเสรี     คําทอง
58 รอยเอ็ด เสลภูมิ พรสวรรค นายธีรพงษ     จันทรา
59 รอยเอ็ด พนมไพร ชานุวรรณ นายชาคริต     อุนสมัย
60 รอยเอ็ด เมืองฯ เมืองทอง วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย    สัตนาโค
61 ราชบุรี ปากทอ ยางหัก นายสันทัด     สนเทศ
62 เลย นาดวง ทาสวรรค นายจักรพงษ     ดีบุรี
63 ศรีสะเกษ เมืองฯ หญาปลอง น.ส.สุนันทา    เสนคราม
64 ศรีสะเกษ เมืองฯ หนองแกว นายแหลมทอง    ขันทะลี
65 ศรีสะเกษ กันทรลักษณ เสาธงชัย นายพิพัฒน    นงรุน
66 ศรีสะเกษ พยุห พรหมสวัสดิ์ น.ส.พัฒนิกา    ดีพูน
67 ศรีสะเกษ ขุขันธ ศรีตระกูล นางจุไรรัตน    เมธาวัชรากร
68 สกลนคร สวางแดนดิน คอใต น.ส.สุพัตรา     สีดามาตย

ระหวางวันท่ี   19  -  30   กรกฎาคม    2547
ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  16 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
69 สกลนคร สวางแดนดิน โพนสูง ส.ต.ต.มิตร     เสนาราช
70 สกลนคร นิคมน้ําอูน หนองปลิง นายกฤษณะ     ตะปะชุม
71 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง นายฉลาด     อรุโณประโยชน
72 สงขลา สะบายอย เขาแดง นายอนุสนธิ์     เพชรพระพุทธ
73 สตูล เมืองฯ คลองขุด นายสมชาติ     พรหมโกศรี
74 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระสอบ นายทรงวุฒิ     ประกอบธรรม
75 สระแกว คลองหาด คลองไกเถื่อน นายประยูร     มณีฉาย
76 สระแกว อรัญประเทศ คลองทับจันทร นายณัฐวุฒิ     คงสม
77 สระแกว คลองหาด ซับมะกรูด นายมานพ     ศรีผอง
78 สระบุรี เสาไห หัวปลวก น.ส.เตือนใจ     ติแพงศิริชัย
79 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผึ้งรวง นายพนมศักดิ์     วิลัยเลิศ
80 สระบุรี บานหมอ หนองบัว น.ส.อุมาพร     อยูเจริญ
81 สิงหบุรี อินทรบุรี ทับยา นายวนรัตน     ซื่อสัตย
82 สุราษฎรธานี บานตาขุน พระแสง นายเด็ด     ศรีบุรินทร
83 สุราษฎรธานี พุนพิน ยางมะเดื่อ นางอรัญญา     ทองกระจาง
84 สุรินทร ปราสาท ประทัดบุ ส.ต.ท.ตระกูล     พึ่งตน
85 สุรินทร ปราสาท กังแอน นายสุพจน     สมตน
86 สุรินทร ปราสาท สมุด นายเลี่ยม     ไชยทอง
87 สุรินทร ปราสาท เชื้อเพลิง นายเอกพล     แกนดี
88 สุรินทร ปราสาท กันตาจระมวล นางพรชนก     ชวลิตศิริเศรษฐ
89 สุรินทร ปราสาท บานพลวง น.ส.ลําดวน     แสงงาม
90 หนองคาย บุงคลา โคกกวาง นายประยงค     ศรีใคร
91 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม โพนทอง นางรัตติยา     อินทรกอง
92 อุดรธานี บานดุง บานจันทน วาที่ ร.ต.นาวิน    ประชุมชน
93 อุดรธานี เมืองฯ นากวาง น.ส.รินทร     นามพิกุล
94 อุทัยธานี เมืองฯ เกาะเทโพ น.ส.ผจญ     ดิตติปานะ
95 อุทัยธานี หนองกลางดง หนองกลางดง นายนเรศ     วินัยพานิช
96 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ไหลทุง นายนิติพงษ     ศรีมาชัย
97 อุบลราชธานี ตระการพืชผล กุศกร นางอัฉญา     วงศวุฒิยางกูล
98 อุบลราชธานี ตระการพืชผล บานแดง นายรัชชัช     ศิลาบุตร
99 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ดอนใหญ นายศุภชัย     บุญแนบ

100 อุบลราชธานี เขื่องใน คอทอง นายเจษฎา     ชะอุมพันธ
101 อุบลราชธานี เดชอุดม สมสะอาด น.ส.สุขสายใจ     โตนันท

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  16 
ระหวางวันท่ี   19  -  30   กรกฎาคม    2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา นายสังคม     วงภูดร
2 กําแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย น.ส.พิณรัตน     สังคะพัฒน
3 ขอนแกน แวงนอย แวงนอย นายพิเชษฐ     เพ็งพักตร
4 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ดอนเกาะกา นายชํานาญ     วิไลพันธ
5 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หอมศีล นายบุญโชว     ขายมาน
6 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร นายอํานาจ     กสิผล
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง น.ส.ศิริดา    ศักดิ์สุนทรศรี
8 ฉะเชิงเทรา เมืองฯ บางกะไห นายโอบบุญ    นิมิบุตร
9 ชัยภูมิ เมืองฯ กุดตุม นายโกศล     วิเซีย

10 ชัยภูมิ ภูเขียว กุดยม พ.จ.อ.ปรีชา     เพชรกันหา
11 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานตาล นายสุเทพ     แกวเพชร
12 เชียงราย เมืองฯ แมลอย วาที่ ร.ต.ทรงพล     มุงการ
13 เชียงใหม หางดง หนองแกว นางทัศพร     ขอดแกว
14 เชียงใหม เมืองฯ แมเหียะ น.ส.ยุพิน     บุญญประภา
15 เชียงใหม แมแตง บานเปา น.ส.ศมนฐวรรณ     ชวดตาย
16 เชียงใหม เมืองฯ ปาแดด จ.ส.ต.ประสิทธิ์    บัวเตา
17 ตราด เมืองฯ ตะกาง น.ส.พจนารถ     ทรัพยประเสริฐ
18 ตาก แมสอด ทาสายลวด น.ส.มัทนียา     บุญสม
19 ตาก เมืองฯ วังหมัน พ.จ.อ.มานพ    หลั่งสิโย
20 ตาก เมืองฯ วังหิน นายปรีชา     หาญปรีชาสวัสดิ์
21 ตาก เมืองฯ ไมงาม นายธีรพล  ตันยา
22 นครนายก ปากพลี โคกกรวด นายสุกฤษณ     ขันยอด
23 นครปฐม นครชัยศรี หวยพลู น.ส.อรทัย     รัตนวิมล
24 นครปฐม เมืองฯ นครปฐม นางสุภา     บุทธยักษ
25 นครราชสีมา ครบุรี อรพิมพ นายนิธิ    พุทธานุวัฒน
26 นครราชสีมา ครบุรี ตะแบกบาน น.ส.ปาริชาติ    เอ้ือนกิ่ง
27 นครสวรรค ตากฟา ตากฟา น.ส.มะลิ     วรเวก
28 นครสวรรค เมืองฯ เกรียงไกร จ.ส.ต.สมโภชน     แกวทองคํา
29 นครสวรรค เมืองฯ วัดไทรย น.ส.อารีวรรณ     เพ็ญเขตรกิจ
30 นราธิวาส ศรีสาคร เชิงคีรี นายนิอาสรี     โตะพง
31 นราธิวาส บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ น.ส.อรุณ    บัวจุด
32 นราธิวาส รือเสาะ เรียง น.ส.วนิดา    ยิมะตะโละ

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  17 
ระหวางวันท่ี  9  -  22  สิงหาคม   2547

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
33 นราธิวาส ยี่งอ ตะปอเยาะ นายรอยาลี    เบญยาอีส
34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ระแหง นางจิตตรา     เส็งเล็ก
35 ปทุมธานี เมืองฯ บานกลาง นายไกลาส     กิจวิทยกุล
36 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว หนาไม วาที่ ร.ต.สรรเพชร  หริตกุล
37 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ไผชะเลือด นายพิศิษฐ    ธีรพนาศาสตร
38 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปบ จ.ส.อ.กังวาฬ    สัตยซื่อ
39 ปราจีนบุรี บานสราง บางแตน นายเจนธรรม    โตเทวิน
40 ปตตานี ไมแกน ไทรทอง นายเจะมูหามัดสัน     เจะอูมา
41 ปตตานี ยะรัง กระโด ส.อ.อดุลย     สะตือบา
42 ปตตานี ยะรัง วัด  นางนิษากร    แกวจันทร
43 ปตตานี ยะรัง ปตูมุดี น.ส.สุธารัตน    ขุนทอง
44 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คูสลอด นายชาญชัย     สุรวัฒนาประเสริฐ
45 พระนครศรีอยุธยา บางซาย บางซาย นายนิพนธ     ศรีบัณฑิตย
46 พิษณุโลก บางระกํา ชุมแสงสงคราม นายเหนือเพ็ชร     ยิ้มแยม
47 พิษณุโลก บางระกํา บึงกอก นายพลตรี     สุมาสา
48 พิษณุโลก บางกระทุม ไผลอม น.ส.มยุรี     นัดกิ่ง
49 พิษณุโลก บางกระทุม โคกสลด ส.อ.อเนก    ดาดวง
50 เพชรบุรี ชะอํา หนองศาลา น.ส.วาสนา    เกิดสวาง
51 เพชรบูรณ นํ้าหนาว โคกมน นางประนอม     โสนะไชย
52 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี บอรัง นายผดุงศักดิ์     หนูสวัสดิ์
53 แพร เดนชัย หวยไร นายปกรณ     ศิริพันธุ
54 มหาสารคาม ยางสีสุราช ขามเรียน นายเดชา     พิมพบึง
55 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เม็กคํา นางปยธิดา    ครุทานัง
56 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัวแกว นายนิรันดร    บุญฤาชา
57 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือ นายพันวัต    อาจสัมพันธกุล
58 ยโสธร เลิงนกทา สามัคคี นายสุนา    นามษร
59 ยโสธร ปาต้ิว กระจาง นายเมืองแมน     แกมกิ่ง
60 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หัวชาง นายประชัน     ทองแกว
61 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จําปขัน น.ส.ยุวดี     กลางคาร
62 รอยเอ็ด อาจสามารถ ขี้เหล็ก น.ส.สุภาพ     สวัสดิ์พาณิชย
63 รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน นายสายรุง    ไชยพาลี
64 ระนอง กะเปอร บางหิน นางนาตยา     มัชฌิม

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  17 

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.
ระหวางวันท่ี  9  -  22  สิงหาคม   2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
65 ราชบุรี เมืองฯ ดอนตะโก นายวิเชียร     ลิ้มไพบูลย
66 ลพบุรี ชัยบาดาล ลํานารายณ นายหัสดิน    เหมุดิง
67 ลําปาง หางฉัตร เมืองยาว นายพงษเทพ    บุญเกิด
68 ลําปาง หางฉัตร เวียงตาล นายวุฒิพล    มณฑาทอง
69 ลําพูน กิ่ง อ.เวียงหนองลอง หนองยาง นางวานีย     ไชยประสพ
70 ลําพูน เมืองฯ ปาสัก นายพันทวี     ปานแกว
71 สงขลา ระโนด ดีหลวง นายฉลาด     อรุโณประโยชน
72 สงขลา ระโนด ปากแตระ นายวิโรจน     เปนสุข
73 สงขลา สทิงพระ ทาหิน นายกิตติศักดิ์     เพชรพรหมศร
74 สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง นายโฆษิต     เซงเข็ม
75 สระแกว วังน้ําเย็น ทุงมหาเจริญ นายสฤษ     ไชยุชิต
76 สระแกว วังน้ําเย็น คลองหินปูน พ.จ.อ.วิทยา     ลีละศาสตร
77 สระแกว เมืองฯ ทาเกษม พ.จ.อ.เรืองชัย    รุงศิริ
78 สระแกว วัฒนานคร ซองกุม นายกิจติ    ศรีนพรัตน
79 สระบุรี หนองแค หวยขมิ้น นางโชติรส     คานทองดี
80 สระบุรี หนองแค กุมหัก จ.ส.ต.วัชระ     เรือนสวาง
81 สุโขทัย คีรีมาศ บานปอม นายชุมพร     สาเกกูล
82 สุโขทัย บานดานลานหอย ลานหอย นายธวัชชัย    ทิฆัมพรธีรวงศ
83 สุโขทัย ศรีสําโรง วัดเกาะ นายเชาวฤทธิ์    ฤกษดี
84 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บางพลับ พ.จ.อ.พัฒนพงศ     แสนโพธิ์
85 สุพรรณบุรี เมืองฯ ดอนมะสังข นายภิญโญ    พุมจําปา
86 สุพรรณบุรี บางปลามา มะขามลม นายพงษศักดิ์    ชาลีเขียว
87 สุราษฎรธานี พนม คลองศก นายชินดิษฐ     ตันติพันธุวดี
88 สุราษฎรธานี เมืองฯ บางใบไม นางเนาวรัตน     ธนรรณพ
89 สุราษฎรธานี เมืองฯ มะขามเตี้ย น.ส.ชุติมาศ     เวชศาสตร
90 สุราษฎรธานี บานตาขุน เขาพัง นายกันชัย     ธนรรณพ
91 หนองคาย กิ่ง อ.สระใคร สระใคร นายชวลิต     ชัยวี
92 อุดรธานี หนองแสง หนองแสง นางศจี    ปญญาประเสริฐ
93 อุดรธานี สรางคอม บานยวด นายธวัชชัย    ศีรพล
94 อุดรธานี นาจะหลวย โนนสวรรค นายบุรีรักษ    นามบุรี
95 อุทัยธานี หนองฉาง เขากวางทอง น.ส.สุปยา    สุนทรอภิชาติ

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  17 
ระหวางวันท่ี  9  -  22  สิงหาคม   2547

ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กทม.


