




ที่ จังหวัด สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ
1 กระบี่ นาย มาโนช พรหมดวง สทอ.เมืองกระบี่
2 กาญจนบุรี วาที่ ร.ต. บุญสืบ ถาดทอง สทอ.ดานมะขามเตี้ย
3 กาฬสินธุ นาย จีรพันธ ไชยขันธ สทอ.เขาวง
4 กําแพงเพชร นาง เยาวรักษ พรหมบุญ สทจ.กําแพงเพชร
5 ขอนแกน นาย พิสิทธิ์ ธรรมมุลตรี สทอ.ภูผามาน
6 จันทบุรี นาง ปราณีต มัจฉาชีพ สทอ.แหลมสิงห
7 ฉะเชิงเทรา น.ส. นงนุช หัวใจ สทอ.บางคลา
8 ชลบุรี นาย วิทยา เหรียญแกว สทอ.เมืองชลบุรี
9 ชัยนาท นาง พิมพตา บัวสําลี สทอ.วัดสิงห

10 ชัยภูมิ นาย ประทิน อรุณาภา สทจ.ชัยภูมิ
11 ชุมพร นาย วัชระ ทองพูน สทอ.สวี
12 เชียงราย นาย สุกรรณ คําภู สทอ.เมืองเชียงราย
13 เชียงใหม นาง บุณยนุช บุญตาล สทอ.แมแตง
14 เชียงใหม นาง อําพรรณ มาปน สทอ.อมกอย
15 ตราด นาย สุทธิเดช โคตรมุงคุณ สทอ.เมืองตราด
16 ตรัง นาย สัมพันธ ศิรเศรษฐบุตร สทอ.เมืองตรัง                
17 ตาก นาย ธงชัย รุงอุดมเดช สทอ.เมืองตาก
18 นครปฐม นาย เอนก แสงจันทร สทอ.เมืองนครปฐม
19 นครพนม นาย ประถมชัย ทิพยประพันธ สทอ.เรณูนคร
20 นครราชสีมา นาย มนู คูขุนทด สทอ.ชุมพวง
21 นครศรีธรรมราช นาย กฤตภาส วิรัตนกุล สทอ.ทุงสง
22 นครศรีธรรมราช นาย ธงชัย แกวขวัญ สทอ.รอนพิบูลย
23 ลําปาง นาง ทัศสุวรรณ สายคํามา สทจ.ลําปาง
24 นครสวรรค นาง ดวงมณี พุทธรุงโรจน สทอ.เกาเลี้ยว
25 นนทบุรี นาย อานนท มูลสุข สทอ.บางกรวย
26 นราธิวาส นาย อับดุลการี สาเมาะ สทอ.บาเจาะ
27 นาน นาย สัมพันธ บุญชื่น สทอ.เมืองนาน
28 บุรีรัมย นาย วุฒิชัย ศรีทอง สทอ.เมืองบุรีรัมย
29 ปทุมธานี นาย บุญรอด โพธิ์ทอง สทอ.เมืองปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ นาย ฐานันดร ประหารภาพ สทอ.ปราณบุรี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 7
ระหวางวันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศุนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
              ชื่อ-ชื่อสกุล



31 ปราจีนบุรี น.ส. ศิรินทรทิพย สุทธินนท สทจ.ปราจีนบุรี
32 ปตตานี นาย วัฒนาภรณ วรินทรเวช สทอ.ไมแกน
33 พระนครศรีอยุธยา น.ส. สมบูรณ จําปานาค สทอ.ทาเรือ
34 พะเยา นาย พงศธร ธีรบดี สทอ.เมืองพะเยา
35 พิจิตร นาย สุริยา เสนานุช สทอ.เมืองพิจิตร
36 พิษณุโลก น.ส. วาสนา อยูเอ สทอ.วัดโบสถ
37 เพชรบูรณ น.ส. ธารณา พวงจันทรหอม สทอ.เมืองเพชรบูรณ
38 เพชรบุรี นาย ประพันธ แปนไทย สทอ.บานลาด
39 แพร นาย ประเสริฐ มุงทอง สทอ.เมืองแพร
40 พังงา นาย วินัย ชูศรี สทอ.ทายเหมือง
41 พัทลุง นาย พีรพงษ ชุมทอง สทอ.ควนขนุน
42 ภูเก็ต น.ส. แกวกิริยา อุดมทรัพย สทอ.กะทู
43 มุกดาหาร นาง สายทิพยเนตร ผัดวัง สทอ.ดอนตาล
44 มหาสารคาม นาย ธีรศักดิ์ แกนสา สทอ.เชียงยืน
45 แมฮองสอน น.ส. นัยนา แหลงหลา สทจ.แมฮองสอน
46 ยะลา น.ส. ณิชกร ฤทธิโสม สทจ.ยะลา
47 ยโสธร นาย สากล ดวงแกว สทอ.ไทยเจริญ
48 รอยเอ็ด นาย ประเสริฐ กุลพรวัฒนา สทอ.เมืองรอยเอ็ด
49 ระนอง นาย ธีรพัฒน ธีระประภาส สทจ.ระนอง
50 ระยอง นาย บุญรอด บรรจง สทอ.แกลง
51 ราชบุรี นาย ยุทธพล พลชัย สทอ.เมืองราชบุรี
52 ลพบุรี นาย จรรยา คลายสังข สทอ.เมืองลพบุรี
53 ลําปาง นาง แสงเดือน ธิปอ สทจ.ลําปาง
54 ลําพูน นาย สมชาย เกตะมะ สทจ.ลําพูน
55 เลย นาง อัมพร อุนวงศ สทอ.ทาลี่
56 เลย นาง ประภัสสร จันพรมมา สทอ.เอราวัณ
57 ศรีสะเกษ นาย ทศพร ใจเสงี่ยม สทอ.เมืองศรีสะเกษ
58 สกลนคร นาง ฑิภาธา จอยนุแสง สทอ.พังโคน
59 สงขลา นาง จุรี เพชรพงศ สทอ.นาทวี
60 สตูล น.ส. ฮานีฟะห หยีราเหม สทอ.ทุงหวา
61 สมุทรสงคราม นาง สุนารี ถิ่นกําเหนิด สทอ.อัมพวา
62 สมุทรปราการ นาง นวพร ธีรวรรธนะ สทอ.พระประแดง
63 สระแกว พ.จ.อ. นิวัติ สุขคะละ สทกิ่งอ.วังสมบูรณ
64 สระบุรี นาง เบญจลักษณ จันทรกระจาง สทจ.สระบุรี



65 สระบุรี นาง นิรมล ออนศรี สทอ.แกงคอย
66 สิงหบุรี น.ส. ภาวนา แสงคํา สทอ.คายบางระจัน
67 สุโขทัย นาย กฤติกร จันทรสละ สทอ.เมืองสุโขทัย
68 สุพรรณบุรี วาที่ ร.ต. นพดล บุตรพันธ สทอ.เมืองสุพรรณบุรี
69 สุราษฎรธานี นาย วุฒิชัย กาลาศรี สทอ.เมืองสุราษฎรธานี
70 สุรินทร นาย นรธิป วงศชาลี สทอ.เมืองสุรินทร
71 หนองคาย นาย บรรประชา ชัยนาท สทอ.เมืองหนองคาย
72 หนองคาย นาย อัครภพ เทียมสิงห สทอ.สังคม
73 หนองบัวลําภู นาย นิพนธ สุโพเมือง สทอ.เมืองหนองบัวลําภู
74 อางทอง น.ส. ธนพรรณ หวลหอม สทอ.เมืองอางทอง
75 อุบลราชธานี นาย นคร ศรีนาคา สทอ.เมืองอุบลราชธานี
76 อุบลราชธานี นาย รัตติพล เรืองสิทธิ์ สทอ.วารินชําราบ
77 อุทัยธานี นาย สมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธสทอ.ทัพทัน
78 อุดรธานี นาย เสมา สุวรรณแสง สทอ.เมืองอุดรธานี
79 อุตรดิตถ นาย อารัญ จันทรฟก สทอ.บานโคก
80 อํานาจเจริญ นาย อราม สัมพะวงศ สทอ.เมืองอํานาจเจริญ



ที่ จังหวัด                         ชื่อ-ชื่อสกุล สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ
1 กระบี่ นาย เกษม ทองรอด สทอ.คลองทอม
2 กาญจนบุรี นาย ไพบูลย พุทธิพงษ สทอ.พนมทวน
3 กาฬสินธุ นาง กาญจนา ชัยสีหา สทอ.ดอนจาน
4 กําแพงเพชร นาง รัชดาภรณ เกิดโต สทจ.กําแพงเพชร
5 กําแพงเพชร นาง สิริภัทร เข็มคง สทอ.ลานกระบือ
6 ขอนแกน นาย พิสิทธิ์ ธรรมมุลตรี สทอ.ภูผามาน
7 จันทบุรี จ.อ. พีระพงษ ทองแท สทอ.สอยดาว
8 ฉะเชิงเทรา นาง ปริศา รุจิระ สทอ.ราชสาสน
9 ชลบุรี นาย อภิชาติ บังเกล็ด สทอ.พนัสนิคม
10 ชลบุรี นาง วิริดา ศิริวราวาท สทกิ่งอ.เกาะจันทร
11 ชัยนาท นาย สมศักดิ์ จันทรแกว สทกิ่ง อ.หนองมะโมง
12 ชัยภูมิ นาง อรุณรัตน นามสมบัติ สทอ.บานแทน
13 ชัยภูมิ นาย สานิตย หาญรบ สทจ.ชัยภูมิ
14 ชุมพร นาย วีระวัฒน อนันตศักดิ์ สทอ.เมืองชุมพร
15 เชียงราย นาย วัชรพงษ ทุมมาศ สทอ.แมจัน
16 เชียงราย นาย วิชัย จาดโห สทอ.เวียงชัย
17 เชียงใหม นาง อาภรณ ชัยออน สทอ.ดอนเตา
18 ตรัง นาย อนันต ทองอุน สทอ.หวยยอด
19 ตรัง นาย นันทโชติ สิงหพันธ สทอ.ปะเหลียน
20 ตราด นาย อนุวัต สรรพนุเคราะห สทอ.เขาสมิง
21 ตราด นาย พงศศักดิ์ กฤตยานุวัฒน สทกิ่งอ.เกาะชาง
22 ตาก นาง ณัฐมน พรมวงษ สทอ.บานตาก
23 ตาก นาย ปราโมทย พานิชการ สทอ.อุมผาง
24 นครปฐม นาย จรินทร อ้ิวสวัสด์ิ สทอ.สามพราน
25 นครปฐม นาย สหัสนัยน ใหญโต สทอ.พุทธมณฑล
26 นครพนม นาย ปนทอง พจนา สทอ.โพนสวรรค
27 นครราชสีมา นาย ประจักษ ซังแฟง สทอ.คง
28 นครศรีธรรมราช นาย ปราโมทย ศรีวิสุทธิ์ สทอ.สิชล
29 นครสวรรค น.ส. สุนีย จักษุศรี สทอ.โกรกพระ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 8
ระหวางวันที่  8 - 19 พฤษภาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศุนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



30 นนทบุรี นาง ทัดดาว วนพานิช สทอ.เมืองนนทบุรี
31 นราธิวาส นาง ปรียา เกิดกอ สทอ.เมืองนราธิวาส
32 นาน นาย ชุมพล สูงงาม สทอ.ปว
33 บุรีรัมย นาง สุเทียน กระจางจิตร สทอ.เมืองบุรีรัมย
34 บุรีรัมย นาง วิลัยวรรณ สาพิลาศ สทอ.เมืองบุรีรัมย
35 ปทุมธานี นาย สุทัศน ศุภรัตน สทอ.คลองหลวง
36 ประจวบคีรีขันธ นาย ปรีชา รัตนสมบัติ สท กิ่งอ.สามรอยยอด
37 ปราจีนบุรี นาย ฎิษฐากูร เคนสิงห สทอ.ประจันตคาม
38 ปตตานี นาย วิจิตร ประกอบดี สทอ.แมลาน
39 พระนครศรีอยุธยา น.ส. นิตยา พงษดี สทอ.นครหลวง
40 พะเยา นาย ดวงแกว วัดเกตุ สทกิ่งอ.ภูกามยาว
41 พังงา นาย จรัส มีสวน สทอ.กะปง
42 พัทลุง นาย จักรพงษ ภักดีวานิช สทอ.กงหรา
43 พิจิตร นาย ศรชัย ธานีรัตน สทอ.เมืองพิจิตร
44 พิษณุโลก นาย ทองเต็ม กันแตง สทอ.ชาติตระการ
45 เพชรบูรณ น.ส. กรกช ชัยชนะ สทอ.วังโปง
46 แพร นาย องอาจ คูสุวรรณ สทอ.สอง
47 มหาสารคาม นาย ประยูร รัตนทิพย สทอ.โกสุมพิสัย
48 มุกดาหาร นาย ชัยวัฒน รัตนภักดี สทอ.นิคมคําสรอย
49 แมฮองสอน นาย ประพิณ โตริ สทอ.เมืองแมฮองสอน
50 แมฮองสอน นาย พงศศักดิ์ รมโพธิ์ทอง สทอ.แมสะเรียง
51 ยโสธร นาย ธนารักษ อนุอัน สทอ.คอวัง
52 ยะลา นาย ธงฉาน สุวรรณรักษา สทจ.ยะลา
53 รอยเอ็ด นาย นววิธ แสนประดิษฐ สทอ.ธวัชบุรี
54 ระยอง นาย สุรัตน เศาจกุล สทอ.บานฉาง
55 ราชบุรี นาย สมพร จันทรเพ็ญ สทอ.บานโปง
56 ลพบุรี พ.อ.อ. อาคม สุวรรณโน สทอ.โคกสําโรง
57 ลําปาง นาย สายัณต เครือสุข สทอ.หางฉัตร
58 ลําปาง นาง ชาลิสา เลิศหลา สทอ.เถิน
59 ลําพูน นาย สุทัศน จาติระเปา สทอ.ล้ี
60 เลย นาย ยุทธพล เดชารัตนชาติ สทอ.นาแหว
61 เลย นาย วงศเทพ ทาวงษ สทอ.ปากชม
62 ศรีสะเกษ นาย คมนศรณ พรหมประภัศร สทอ.กันทรารมย





ที่ จังหวัด                         ชื่อ-ชื่อสกุล สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ
1 กระบี่ นาย วิชัย เมงชวย สทอ.เหนือคลอง
2 กาญจนบุรี นาย ศิวบูรณ เชาวศิลป สทอ.ทองผาภูมิ
3 กาฬสินธุ นาย ชัยวัฒน ดลวาส สทอ.สมเด็จ
4 กําแพงเพชร นาง มาลี หลวงประทุม สทอ.เมืองกําแพงเพชร
5 ขอนแกน นาย อุทัย โรจนรัตนอรรถ สทอ.เขาสวนกวาง
6 จันทบุรี นาย สกล ประทุม สทอ.แกงหางแมว
7 ฉะเชิงเทรา นาย พูนศักดิ์ ศรีสกุล สทอ.แปลงยาว
8 ชลบุรี น.ส. กันทิมาก ดีมาก สทอ.บางละมุง
9 ชัยนาท นาง สุมาลา บําเพ็ญ สทอ.มโนรมย

10 ชัยภูมิ นาย บุญจันทร เพลายเนาว สทอ.คอนสวรรค
11 ชุมพร นาย พงษชาญ พันธุทอง สทอ.ทาแซะ
12 เชียงราย นาย พงศวัฒน บ้ังเงิน สทอ.เชียงแสน
13 เชียงใหม นาย ชูศักดิ์ บุญทรัพยอุดม สทอ.ไชยปราการ
14 ตรัง นาย อนันต ตันติมาภรณ สทอ.วังวิเศษ
15 ตราด น.ส. อภิญญา เชื้อฉํ่าหลวง สทอ.แหลมงอบ
16 ตาก นาง รักชนก พันมีทอง สทอ.สามเงา
17 นครปฐม วาที่ ร. พิทักษโรจน บุญญกานนท สทอ.นครชัยศรี
18 นครพนม นาย สุขสันต ศรีวริสาร สทอ.ปลาปาก
19 นครราชสีมา นาย สมพงษ ทวีสัตย สทจ.นครราชสีมา
20 นครศรีธรรมราช นาย พลจิตร รักเอียด สทอ.ปากพนัง
21 นครศรีธรรมราช นาย พีรพงศ ชัยวรานุรักษ สทอ.ชะอวด
22 นครสวรรค นาย ประสพสุข ภูมิอินทร สทอ.ลาดยาว
23 นนทบุรี น.ส. สรอยสังวาลย มณีวรรณ สทอ.ปากเกร็ด
24 นราธิวาส นาง นรีนาถ เลาะมะอะ สทอ.สุไหงปาดี
25 นราธิวาส นาย บุญบํารุง ไชยรัตน สทอ.ตากใบ
26 นาน นาย ประจักษ นิยากร สทอ.ทาวังผา
27 นาน นาย อุดร พอใจ สทกิ่งอ.ภูเพียง
28 นาน นาย สมนึก อุนอก สทอ.เชียงกลาง
29 บุรีรัมย นาง ธวัลพร พลชุมแสง สทอ.คูเมือง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 9
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ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศุนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



30 บุรีรัมย นาย อนุวัฒน นิรันดรปกรณ สทอ.ประโคนชัย
31 ปทุมธานี นาย อนันตพร คุปติปทมกุล สทอ.ลาดหลุมแกว
32 ประจวบคีรีขันธ นาย กัมพล เจนพิชัย สทอ.เมืองประจวบคีรีขันธ
33 ปราจีนบุรี นาย สุพล ภูมี สทอ.นาดี
34 ปตตานี นาง ปยะนันท แกวทอง สทอ.ทุงยางแดง
35 พระนครศรีอยุธยา นาย สมชัย เสาวภาคยนนท สทอ.บางซาย
36 พระนครศรีอยุธยา น.ส. กมลรดี แสงหิรัญ สทอ.บานแพรก
37 พะเยา นาย สุทิน ไชยวงศ สทอ.ดอกคําใต
38 พังงา นาง ประเพ็ญ มิตรนนท สทอ.ทับปุด
39 พัทลุง นาย สมพร ทองเขียว สทอ.ปาพะยอม
40 พิจิตร นาย นฤดล หอมหวล สทอ.ตะพานหิน
41 พิษณุโลก นาย สุวิทย ประภาวงศ สทอ.พรหมพิราม
42 พิษณุโลก นาย บุญเลิศ แตงกวา สทจ.พิษณุโลก
43 เพชรบูรณ นาง กัญญาพัชร ชางพินิจ สทอ.หลมสัก
44 แพร นาย ปรีชา อินวรณ สทอ.ลอง
45 แพร นาย ชัยวรรณ รัตนวีระพันธ สทอ.รองกวาง
46 มหาสารคาม นาย สมบัติ เสารแกว สทอ.นาเชือก
47 มุกดาหาร นาย สนอง วรรณวงค สทอ.ดงหลวง
48 แมฮองสอน นาย ธีรศักดิ์ ศรีสวัสด์ิ สทอ.ปาย
49 ยโสธร นาย พิศุทธิ์ ครองยุติ สทอ.เมืองยโสธร
50 ยะลา นาย อาทิตย ศิริศักดิ์วัฒนา สทอ.กรงปนัง/ธารโต
51 รอยเอ็ด นาย ชลธี บวรโมทย สทอ.เสลภูมิ
52 รอยเอ็ด นาย ธงชัย ภูอากาศ สทอ.โพธิ์ชัย
53 ระนอง นาย วิศรุต ออยทอง สทจ.ระนอง
54 ระยอง นาย พิศิษฐ ทองเชื้อ สทกิ่งอ.เขาชะเมา
55 ราชบุรี นาย อัครเดช ราษฎรเจริญ สทอ.ดําเนินสะดวก
56 ลพบุรี นาย สันติ วงษพยอม สทอ.บานหมี่
57 ลําปาง นาย จรัส เปงอินตา สทอ.บานหมี่
58 ลําปาง นาง อัมพิกา ใจชวย สทอ.เมืองปาน
59 ลําพูน นาย ปรีชา สมชัย สทจ.ลําพูน
60 เลย นาย อนุชิต เอี่ยมชัย สทอ.ภูเรือ
61 เลย นาย วินัย สมรรถนเรศว สทอ.เชียงคาน
62 ศรีสะเกษ นาย ศรีสวัสด์ิ อาสะไวย สทอ.กันทรลักษ



63 สกลนคร นาย สุรจิตร จาเพียราช สทอ.กุสุมาลย
64 สงขลา ส.อ. สุชาติ ฉายกะพันธ สทอ.นาหมอม
65 สตูล นาง สุพัตรา สุวรรณโณ สทอ.ควนกาหลง
66 สมุทรปราการ นาย สมพร กลิ่นอุบล สทอ.พระสมุทรเจดีย
67 สระแกว นาย นิติศาสตร นิติศาสตรโยธิน สทอ.คลองหาด
68 สระบุรี นาย อภินันท มีชัย สทอ.เมืองสระบุรี
69 สุโขทัย นาย บุญสง เจิมกลิ่น สทอ.คีรีมาศ
70 สุพรรณบุรี นาย พงษกร อามระรัตนะ สทอ.สองพี่นอง
71 สุราษฎรธานี นาย ไพบูลย ธดากุล สทอ.พุนพิน
72 สุรินทร นาย วัชรินทร จันทเขต สทอ.กาบเชิง
73 หนองคาย นาง เกตุแกว ชางเหล็ก สทอ.โพนพิสัย
74 หนองบัวลําภู นาย วัชระ เขมะสัจจกุล สทอ.นากลาง
75 อางทอง นาย นิพนธ ทัดเทียม สทอ.โพธิ์ทอง
76 อํานาจเจริญ นาง คันธารส วงศเพ็ญ สทอ.พนา
77 อุดรธานี นาย ศักดิวัฒน จันทรปล่ัง สทอ.หนองหาน
78 อุตรดิตถ วาที่ ร. สุเมธ มูลคําบิน สทอ.ทาปลา
79 อุทัยธานี นาย สมพร เสิบเกลิ่น สทอ.หนองขาหยาง
80 อุบลราชธานี นาย สุรศักดิ์ สายแสง สทอ.น้ําขุน



ที่ จังหวัด                         ชื่อ-ชื่อสกุล สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ
1 กระบี่ นาย นรงศักดิ์ หนูอุดม สทอ.เขาพนม/ลําทับ
2 กาญจนบุรี นาย สุรศักดิ์ ลอมพงษ สทอ.บอพลอย
3 กาฬสินธุ นาย คมสัน พลทวี สทอ.หนองกุงศรี
4 กําแพงเพชร นาง ทิวาพรรณ สหอารักขา สทอ.ขาณุวรลักษบุรี
5 ขอนแกน นาย อาจ วิไลเรืองกุล สทอ.หนองสองหอง
6 จันทบุรี นาย คชา พรหมชวย สทกิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ
7 ฉะเชิงเทรา นาย พีรพล ถนอมศิลป สทอ.เมืองฉะเชิงเทรา
8 ชลบุรี นาย มณฑธรรม บุญใจเพ็ชร สทอ.บานบึง
9 ชัยนาท นาง ลัคณา เอี่ยมชัย สทอ.สรรพยา
10 ชัยภูมิ นาง ฝอยทิพย เกยสูงเนิน สทกิ่งอ.ซับใหญ
11 ชุมพร นาย วีระวิทย อินทรสุภา สทอ.ปะทิว
12 เชียงราย นาย สัมฤทธิ์ เหลาทอง สทอ.เวียงแกน
13 เชียงใหม นาย บุญสง แสงกฤช สทอ.แมแจม
14 ตรัง นาย ผดุง ชัณวิจิตร สทอ.นาโยง
15 ตราด น.ส. วิภาลักข วชิระธรรมา สทอ.คลองใหญ
16 ตาก นาย ธีระนันท ชัยมานันท สทอ.แมสอด
17 นครปฐม นาย ประมูล อุนเรือน สทอ.กําแพงแสน
18 นครพนม จ.ส.อ. อิทธิ แกวฝาย สทอ.นาแก
19 นครราชสีมา นาย สมศักดิ์ ทองจันทึก สทอ.โนนไทย
20 นครราชสีมา นาย ธีรวุฒิ วิทยชัยวุฒิวงศ สทอ.บัวใหญ
21 นครศรีธรรมราช นาย ณรงค ชัยวิชิต สทอ.ทุงใหญ
22 นครสวรรค นาย บุญโปรด เอี่ยมกลั่น สทอ.ชุมตาบง
23 นนทบุรี นาง สมพิศ สายัณห สทอ.ไทรนอย
24 นราธิวาส นาย ซัมซูดีน กอแล สทอ.รือเสาะ
25 นราธิวาส นาย เส็น หะยีสันต สทอ.ศรีสาคร
26 นาน นาย สายันต กอนใหม สทอ.เวียงสา
27 บุรีรัมย นาย ประทีป สิทธิ สทอ.นางรอง
28 บุรีรัมย นาย สําเริง ปรากฎรัตน สทอ.กระสัง
29 ปทุมธานี น.ส. วัชรา สถาพรพิมล สทอ.สามโคก

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 10
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ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



30 ประจวบคีรีขันธ นาย พรพิเชษฐ สุขมวง สทอ.บางสะพาน
31 ปราจีนบุรี นาย ชัยรัตน คงคุม สทอ.เมืองปราจีนบุรี
32 ปตตานี นาย วิจิตต หวานนวล สทอ.มายอ
33 พระนครศรีอยุธยา นาย สายชล อนเสน สทอ.บางบาล
34 พระนครศรีอยุธยา น.ส. ฉันทนา วานมวง สทอ.พระนครศรีอยุธยา
35 พะเยา นาย ณัฐรัฐ บํารุงศรี สทอ.เชียงคํา
36 พิจิตร นาง พิมลพรรณ ชื้อวัฒนชัย สทอ.บางมูลนาก
37 พิษณุโลก นาย นิพัฒน สดายุรัตน สทอ.บางกระทุม
38 เพชรบูรณ นาง มนัญญา ยิ้มแฟน สทอ.หนองไผ
39 แพร นาง แพรว ทาบุญมา สทอ.วังชิ้น
40 มหาสารคาม นาย สดุดี หมอนทอง สทอ.นาดูน
41 มุกดาหาร นาย ธีระศักดิ์ วันเมืองเกา สทอ.เมืองมุกดาหาร
42 แมฮองสอน นาง พิกุล คําใส สทอ.เมืองแมฮองสอน
43 แมฮองสอน นาง มธุรส ธรรมขันธ สทอ.ขุนยวม
44 ยโสธร นาย มาโนช พุทธสุวรรณ สทอ.มหาชนะชัย
45 ยโสธร นาย ฤทธิชัย หมุนสุข สทอ.เลิงนกทา
46 ยโสธร นาย อมร คูเมือง สทอ.คําเขื่อนแกว
47 ยะลา นาย วิชิต ถาวรสุข สทอ.บันนังสตา
48 รอยเอ็ด นาย สุลขิต แกวสุทอ สทอ.สุวรรณภูมิ
49 รอยเอ็ด นาย ปญญา จรทะผา สทอ.จังหาร
50 รอยเอ็ด นาย พิชิตชัย แสงจันดา สทอ.เกษตรวิสัย
51 ราชบุรี นาง อุดมลักษณ วันหนู สทอ.บางแพ
52 ราชบุรี นาย บันเทิง สืบวงษ สทอ.ปากทอ
53 ลพบุรี นาง จันทรฉาย จันทรลา สทอ.บางแพ
54 ลําปาง นาย ดุษฎี แกวเมืองมา สทอ.เสริมงาม
55 ลําพูน นาย อนุภัทร จําเริญรัตนากร สทจ.ลําพูน
56 เลย นาง นิตยา ไชยปะ สทจ.เลย
57 เลย นาย สําราญ ดางดี สทอ.ดานซาย
58 เลย นาง ชาลิสา สมไพร สทอ.ผาขาว
59 เลย นาง พรรณพิศ มิ่งขวัญ สทจ.เลย
60 ศรีสะเกษ นาย อินศร อุนใจ สทอ.ยางชุมนอย
61 สกลนคร นาง จิรัชญา ขันติยู สทอ.โพนนาแกว
62 สงขลา นาย บุญฤทธิ์ อักษรนิตย สทอ.สะบายอย



63 สงขลา น.ส. ชนากานต สุวรรณโน สทอ.กระแสสินธุ
64 สงขลา นาง จุไรรัตน แกวสารพัดนึก สทอ.หาดใหญ
65 สตูล นาย จีรศักดิ์ แสงหอย สทอ.ละงู
66 สมุทรปราการ นาง จุฑา สิริปราชญา สทอ.เมืองสมุทรปราการ
67 สระแกว นาย บัณฑิต พลเดช สทอ.อรัญประเทศ
68 สระบุรี น.ส. ฐิตินันท ตันทรบัณฑิตย สทอ.แกงคอย
69 สุโขทัย นาง พัชรี พันตารักษ สทอ.บานดานลานหอย
70 สุพรรณบุรี นาย อรุณ ลิ้มตระกูล สทอ.สามชุก
71 สุราษฎรธานี นาย มนตรี สุขศีล สทอ.ไชยา
72 สุรินทร นาย สงศักดิ์ ทองสิงห สทอ.สังขะ
73 หนองคาย นาง สรัลรัตน บึงกาญจนา สทอ.บุงคลา
74 หนองบัวลําภู นาย สุพจน อาจเทศ สทอ.สุวรรณคูหา
75 อางทอง นาย สิรภพ พึ่งโภคา สทอ.แสวงหา
76 อํานาจเจริญ นาง พวงเพชร ลูกอินทร สทอ.เมืองอํานาจเจริญ
77 อุดรธานี นาย สมโภชน พิทักษผล สทอ.เพ็ญ
78 อุตรดิตถ นาย เทพพนม สีสด สทอ.น้ําปาด
79 อุทัยธานี นาง อนงค มัชฌิมา สทอ.ลานสัก
80 อุบลราชธานี นาย ธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย สทจ.อุบลราชธานี



ที่ จังหวัด                         ชื่อ-ชื่อสกุล สถานที่ปฎิบัติงาน หมายเหตุ
1 กระบี่ นาย ปยนันท ศิริมาสกุล สทอ.ปลายพระยา/อาวลึก
2 กาญจนบุรี น.ส. เจฏิกา เอกแสงศรี สทอ.ไทรโยค
3 กาญจนบุรี พ.อ.อ. พรรษา คิดอยู สทอ.สังขละบุรี
4 กาฬสินธุ นาย ปติพงษ บัวไชยา สทอ.หวยเม็ก
5 กําแพงเพชร นาย กิตติยาภรณ พาติกะบุตร สทจ.กําแพงเพชร
6 ขอนแกน นาย นายนิพนธ กองพันธ สทอ.แวงใหญ
7 ขอนแกน นาย ปรัชญ เธียรถาวร สทอ.อุบลรัตน
8 จันทบุรี น.ส. พรทิพย บัวทอง สทอ.นายายอาม
9 ฉะเชิงเทรา นาย ดานัย อิทธิโชติ สทอ.ทาตะเกียบ

10 ชลบุรี นาย ดอนไชย บินอับดุลเลาะมาน สทอ.บอทอง
11 ชลบุรี นาง วิริดา ศิริสราวาท สทกิ่งอ.เกาะจันทร
12 ชัยภูมิ นาย ปริญญา บุญเกิด สทอ.แกงครอ
13 เชียงราย น.ส. ธัญญาภรณ ทะสม สทอ.พญาเม็งราย
14 เชียงราย นาย รัฐพล สาระไชย สทอ.เทิง
15 เชียงใหม นาย ชุมยศ ราหมัน สทอ.เวียงแหง
16 ตรัง นาย นภเกตน แกนสน สทอ.กันตัง
17 ตราด นาง พรสรรค สุวรรณรัตน สทอ.บอไร
18 ตาก นาง ยุพิน วงษหมื่น สทอ.แมระมาด
19 นครปฐม นาย สมบูรณ ศรีสุวรรณ สทอ.บางเลน
20 นครพนม นาย มนตรี โพธิ์สวาง สทอ.ทาอุเทน
21 นครราชสีมา นาย โชคชัย ศรีหิรัญรัตน สทอ.โนนสูง
22 นครศรีธรรมราช นาย โยธิน จินดาเรือง สทอ.นาบอน
23 นครศรีธรรมราช นาย นฤนัย เกศา สทอ.ทาศาลา
24 นครสวรรค นาย ชีพ กิจพิทักษ สทจ.นครสวรรค
25 นนทบุรี น.ส. วริศรา ศรีโวหะ สทอ.บางบัวทอง
26 นราธิวาส นาย วิสุทธิ์ เล็กหีม สทอ.เจาะไอรอง
27 นราธิวาส นาง สุนิธี สุวรรณ สทอ.ระแงะ
28 นาน นาย บุญชนะ พึ่งทอง สทอ.นานอย
29 บุรีรัมย นาย กัมปนาท สุประพนธ สทอ.ลําปลายมาศ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม หลักสูตรทองถิ่นอําเภอ รุนที่ 11
ระหวางวันที่   5 - 16 มิถุนายน  2549

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



30 บุรีรัมย น.ส. ขวัญจิตร ชาพล สทอ.ประโคนชัย
31 ปทุมธานี น.ส. กัญญาวีร ตายลํายงค สทอ.หนองเสือ
32 ประจวบคีรีขันธ นาย นิยม ทองมาก สทอ.บางสะพานนอย
33 ปราจีนบุรี น.ส. นภาพร คงสวัสด์ิ สทอ.ศรีมหาโพธิ์
34 ปตตานี นาย มีชัย สุดเพชรโรจน สทอ.ปะนาเระ
35 พระนครศรีอยุธยา นาย ประสาน มหามนตรี สทอ.บางไทร
36 พะเยา นาย สมชาย เจนวณิชยวิบูลย สทกิ่งอ.ภูซาง
37 พิจิตร นาย เชาวิช ดวงทอง สทอ.โพทะเล
38 พิษณุโลก นาง อารี บุญพรหม สทจ.พิษณุโลก
39 พิษณุโลก นาย เทอดศักดิ์ โกธรรม สทอ.บางระกํา
40 เพชรบูรณ นาง ณัฐกาญจน นาคเจือทอง สทอ.บึงสามพัน
41 แพร นาย ประพจน สุขพัทธี สทอ.สูงเมน
42 มหาสารคาม นาย อุดม โพธิ์งาม สทอ.กุดรัง
43 มุกดาหาร น.ส. นุชจีรา พรมอุ สทจ.มุกดาหาร
44 ยโสธร นาย สมนึก หงษเวียงจันทร สทอ.กุดชุม
45 ยโสธร นาง เกษสุดา จันทามวง สทอ.ปาติ้ว
46 ยะลา นาง กาญจนา วัชระศิรานนท สทอ.ยะหา/กาบัง
47 แมฮองสอน น.ส. มะลิวัลย จิตรอารุณ สทจ.แมฮองสอน
48 รอยเอ็ด วาที่ ร.ตเดชา นาดอน สทอ.พนมไพร
49 รอยเอ็ด นาย จรัญ บังจันทร สทอ.ศรีสมเด็จ
50 รอยเอ็ด นาย ไพบูลย สงคจันทร สทอ.อาจสามารถ
51 ราชบุรี นาง อุบลพงศ ศิริถาวร สทอ.วัดเพลง
52 ลพบุรี นาย พลพิสิทธิ์ ปยะทัสสี สทอ.พัฒนานิคม
53 ลําปาง นาง สุรียพร นันทวงศ สทอ.เกาะคา
54 ลําปาง นาย ชวลิต สาสกุล สทจ.ลําปาง
55 ลําพูน นาง วรัชยา อภิวงศ สทอ.บานธิ
56 เลย นาง ภาวิณี โสธรรมมงคล สทอ.กิ่งอ.หนองหิน
57 เลย นาย คชา อัครนิตย สทอ.นาดวง
58 เลย นาย ธันยบูรณ ชาญบัญชี สทอ.ภูหลวง
59 ศรีสะเกษ นาย ปรีชา เพ็งแจม สทอ.ราษีไศล
60 ศรีสะเกษ จ.อ. สําเร็จ คําแสน สทกิ่งอ.ศิลาลาด
61 ศรีสะเกษ นาย นิพนธ สืบวงษ สทอ.อุทุมพรพิสัย
62 สกลนคร นาย สุพจน คําปุย สทอ.คําตากลา



63 สงขลา นาย สมบูรณ ตันติการุณย สทอ.สะเดา
64 สงขลา นาย จํานง การจะนะดี สทอ.คลองหอยโขง
65 สงขลา นาย ถาวร เทพวัน สทอ.จะนะ
66 สตูล นาย อิสสระ ละอองสกุล สทอ.เมืองสตูล
67 สระบุรี นาย สุรัตน สุขสถิตย สทอ.เสาไห
68 สระบุรี นาย ประสิทธิ์ ฉายพุทธ สทอ.หนองแซง
69 สุโขทัย นาย วีระเดช อินทโสตถิ สทอ.ศรีสําโรง
70 สุโขทัย นาย เทียนชัย วงศษา สทอ.สวรรคโลก
71 สุพรรณบุรี นาย ธนดล อินทรสุข สทอ.อูทอง
72 สุพรรณบุรี นาย เกษม โดนชัยภูมิ สทอ.ดอนเจดีย
73 สุราษฎรธานี นาย วิบูลย กอบเพ็ชรหยก สทอ.คีรีรัฐนิคม
74 สุราษฎรธานี นาย อัตนัยน สุราราษฎร สทอ.ดอนสัก
75 สุรินทร นาย ประเด็น ขุมทอง สทอ.ศีขรภูมิ
76 สุรินทร น.ส. วนิดา คําจันทร สทอ.จอมพระ
77 หนองคาย นาย สุรัตน สุทธิประภา สทอ.ปากคาด
78 หนองบัวลําภู นาย วินัย ศรีแกว สทจ.หนองบัวลําภู
79 อางทอง นาย ณัฐวุฒิ จิตรไพบูลย สทจ.สามโก
80 อํานาจเจริญ นาง กลอมจิต สมสอางค สทจ.อํานาจเจริญ
81 อุดรธานี นาย บุญเรือง นวลจํารัส สทอ.ศรีธาตุ
82 อุตรดิตถ นาย วรวิทย วัฒกวิกรานต สทอ.พิชัย
83 อุทัยธานี นาย วันชัย หัสแดง สทอ.หวยคต
84 อุบลราชธานี นาง นีระนุช ภูแกว สทอ.ภูแกว
85 กรมสงเสริม ฯ นาย วันชัย เหมศิลปน สล.
86 กรมสงเสริม ฯ นาย ชลิตร จิตรภักดี สน.พส.




