
หนาที่ 1

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
1 กระบี่ เหนือคลอง หวยยูง นาย ปรีชา ทองปรุง
2 กาฬสินธุ กมลาไสย กมลาไสย นาย จรัส สงวนรัตน
3 กาฬสินธุ กุฉินารายณ จุมจัง นาย อภิศักดิ์ สังฆะวัน
4 ขอนแกน บานแฮด โคกสําราญ นาย ชรินทร แนนเกลี้ยง
5 ขอนแกน ภูเวียง หนองถุงเขิน นาย สุพจน ตอนมงคุณ
6 ขอนแกน สีชมพู วังเพิ่ม ส.อ. มาโนช แกวมาตย
7 จันทบรี ทาใหม สองพี่นอง นาย ประมูล สุขปติ
8 จันทบรี ทาใหม คลองขุด นาย บุญเอก พรพจนธนมาศ
9 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองยาว จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี
10 เชียงใหม สันกําแพง สันกําแพง นาง กนกพร โรจนัสถสกุล
11 เชียงใหม เมือง แมขาวตม นาย กิตติชัย ล่ินสุวรรณ
12 เชียงใหม สันปาตอง ทุงสะโตก จ.ส.ท.ชัยนาท อุนแกว
13 เชียงราย ปาแดด ศรีโพธิ์เงิน นาง วชิราภรณ นนทรีย      
14 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ หนองโพนงาม นาย เจริญชาติ แกงคํา
15 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานยาง นาง ศิริอร ดลประสิทธิ์
16 ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน นาย วรพจน รวิยะวงศ
17 ชัยภูมิ ภูเขียว ธาตุทอง นาย ชีวสิทธิ์ ประกายเพชร
18 ชุมพร สวี ราชโพธ นาย นุกูล พูลชัย
19 ตราด กิ่ง อ.เกาะชาง เกาะชางใต วาที่รอยเอกชาติชาย ศรีโพธิ์ออน
20 นครปฐม นครชัยศรี บางแกว นาย เทวัญ นวลมณี
21 นครปฐม นครชัยศรี พะเนียด       ส.อ. ธนพัฒน ทรัพยสิน
22 นครพนม เมือง ฯ หนองญาติ นาย นิวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ
23 นครพนม เมือง ฯ นาราชควาย นาง สิรินทิพย บรรเทิงศักดิ์ศิริ
24 นครพนม ปลาปาก มหาชัย น.ส. จรรยารักษ กอนคํา
25 นครราชสีมา แกงสนามนาง บึงสําโรง นาง มานิตา วงศสุทธิรัตน
26 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย นาย สันติพงษ เบามะเริง
27 นครราชสีมา โนนไทย ถนนโพธ น.ส. วรากร นนยะโส
28 นครราชสีมา ก่ิง อ.บัวลาย เมืองพะไล นาง สุพิน ทักษิณ
29 นครราชสีมา ชุมพวง โนนรัง นาย สกล ปุราชะโก
30 นครราชสีมา พระทองคํา หนองหอย นาย สายัณห ล้ิมเจริญพรชัย
31 นครราชสีมา หนองบุญนาค หนองบุญนาค นาง วนิดา ชูสกุล
32 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณา คลองเส นาย สงา ปรีชา

ช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่  27
ระหวางวันที่  2-13  พฤษภาคม  2548

ณ ศูนยฝกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 



หนาที่ 2

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่  27
ระหวางวันที่  2-13  พฤษภาคม  2548

ณ ศูนยฝกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

33 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทาศาลา นาง สุฟศ มุสิแดง
34 นครศรีธรรมราช ทุงสง ควนกรด นาย สมใจ รัตนพันธ
35 นครศรีธรรมราช หัวไทร ควนชะลิก นาย สมศักดิ์ หนูรุน
36 นครศรีธรรมราช หัวไทร เขาพังไกร นาย สมจิตร ยิ้มสุด
37 นครศรีธรรมราช หัวไทร หนาสตอน นาย ประทีป คงตุก
38 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทาขอม นาย สุชาติ ชํานาญแทน
39 นครสวรรค ชุมแสง พันลาน นาย มิคุนันฑ ออนคํา
40 นครสวรรค ชุมแสง โคกหมอ นาย กิตติพงศ กัลยาณวัตร
41 นครสวรรค บรรพตพิสัย บานแดน นาง จีรพันธ ประสาทกสิกรณ
42 นครสวรรค บรรพตพิสัย ดานชาง นาง ภัคญ โชคทวีพาณิชย
43 นครสวรรค บรรพตพิสัย ตาขีด นาย ชัชชีวิน สีสอน
44 นาน เวียงสา สาน นาย พนมกร ดูผัด
45 นาน เวียงสา ขึ่ง นาย เรืองพจน พรมเสน
46 นาน เวียงสา น้ํามวม วาที่รอยตรีชัยศิลป คําปาแฝง
47 นาน เวียงสา ตาลชุม นาง ศศิธร อินทะนิล
48 นาน เวียงสา กลางเวียง นาง เตือนจิตร ตันธนะวรกุล
49 นาน เวียงสา ไหลนาน นาง สายฝน คําเต็ม
50 บุรีรัมย โนนสุวรรณ โกรกแกว ส.ต.อ.หญิงเยาวรัตน ขาวสวน
51 บุรีรัมย โนนสุวรรณ ดงอีจาน น.ส. พเยาว เทพเนาว
52 บุรีรัมย ลําปลายมาศ บุโพธิ์ น.ส. ปาริชาติ ถุนนอก
53 บุรีรัมย ลําปลายมาศ หนองโดน น.ส. รุงฤดี จันทรละมุนมา
54 บุรีรัมย ลําปลายมาศ โคกสะอาด นาง จีรนันท จันทรแจง
55 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงคําพรอย นาย ธนภาค ยิ้มแยม
56 ปทุมธานี ลําลูกกา คูคต วาที่รอยตรีปติ โสมะฐิติ
57 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัว น.ส. ลําไย ปดทรัยพ
58 ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม จ.อ. สมบัติ ฤทธิ์บูรณ
59 ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแกว น.ส. พิไลลักษณ ปะบัวบาน
60 ปตตานี มายอ ถนน นาย อับดุลฮาลีม สะแมบากอ
61 ปตตานี มายอ ลางา นาย ชัยวุฒิ คงมณี
62 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ นาย ชูศักดิ์ เจะยะกี
63 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทาดินแดง นาง พิมพใจ ยกยองกุล
64 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานพลับ นาง ซารา วิเศษศักดิ์



หนาที่ 3

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่  27
ระหวางวันที่  2-13  พฤษภาคม  2548

ณ ศูนยฝกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

65 พระนครศรีอยุธยา อุทัย สามบัณฑิต นาย อนุภาพ ภูศิลป
66 เพชรบุรี เมือง หนองขนาน นาย เพทาย จินดาไหย
67 เพชรบุรี หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง นาย ธีรภาพ หวังจิตต
68 แพร สอง เตาปูน นาย กิตติพงษ วงศพระถาง
69 แพร วังช้ิน นาพูน นาย ธนฤทธิ์ นาเปยง
70 พิษณุโลก พรหมพิราม หอกลาง นาย ณรงคฤทธิ์ คําพุม
71 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก นาง ประกอบ แกวปราง
72 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล นาย วีรยุทธ มิตรมุสิก
73 ยโสธร มหาชนะชัย หัวเมือง นาย เนรมิต สายสุด
74 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย นาย เข็มพร พุทธเสน
75 ยโสธร มหาชนะชัย มวง  น.ส. พราวพร ทองดี
76 ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร นาย เฉลียว พรมนอก
77 ยะลา กิ่ง อ.กรงปนัง กรงปนัง นาย มาหะมะรอสีตี อุชะมิ
78 รอยเอ็ด ปทุมรัตต โพนสูง นาย ทวีศักดิ์ ศรีสุธัญญาวงศ
79 รอยเอ็ด ปทุมรัตต โนนสงา น.ส. ยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์
80 ศรีสะเกษ ขุขันธ หัวเสือ นาง อุดมลักษณ หินโม
81 ศรีสะเกษ ขุขันธ ปราสาท นาย ชวกร หงษแกว
82 หนองบัวลําภู เมือง โนนทัน นาย ธนาธร กระดานราช
83 หนองบัวลําภู เมือง กุดจิก นาย บรรจบ ไชยคาน
84 หนองบัวลําภู เมือง ฯ บานขาม นาย รุงเรือง ธนปราชญเปรื่อง
85 อางทอง สามโก อบทม นาย เทิดทัย จันทรดี
86 อํานาจเจริญ พนา ไมกลอน นาย เกียรติศักดิ์ จุดาบุตร
87 อํานาจเจริญ พนา พระเหลา น.ส. หิรัญญา ภาวะราช
88 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม โพนทอง นาง รัตติยา อินทรกอง
89 อุดรธานี ประจักษศิลปาคม อุมจาน น.ส. ละเอียด ประภาสะโนบล
90 อุดรธานี บานผือ เมืองผาน นาย วัชระ รอดสวาง
91 อุดรธานี หนองวัวซอ กุดหมากไฟ นาย วันชัย เสียวสูงเนิน
92 อุดรธานี หนองแสง หนองแสง นาง ศจี ปญญาประเสริฐ
93 อุตรดิตถ พิชัย นายาง นาง พัชราภรณ มาชัยยะ
94 อุตรดิตถ พิชัย ในเมือง นาย ศุภกร รินพล
95
96



หนาที่ 1

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร เมือง ฯ ลานดอกไม นาย สุรินทร ตาคําชัย
2 กําแพงเพชร คลองลาน สักงาม นาง ทัศนีย จันทรเมือง
3 ขอนแกน แวงนอย ละหานนา นาย บุญลือ สืบวงษา
4 ขอนแกน แวงนอย ทาวัด นาย ฝน มาตวังแสง
5 ขอนแกน แวงนอย ทางขวาง นาย หลิน กึกกลอง
6 ขอนแกน ชุมแพ วังหินลาด นาย อรุณ โพธ์ิปฒสา
7 จันทบุรี โปงน้ํารอน คลองใหญ นาย ศิริโรจน กุลนวนิชย
8 จันทบุรี สอยดาว ทับชาง นาย ประภาส พุมคนสิน
9 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ คลองขุด นาย สุนทร บุญสม
10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว นาย ชัชวาลย    กรเกษม
11 ฉะเชิงเทรา บางปะกง พิมพา นาย สมชาย เอี่ยมออน
12 ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดใต นาย ไพเราะ เลิศศิริ
13 ชุมพร ทาแซะ ทรัพยอนันต นาย จํารัส สุขภิลาภ
14 ชุมพร ทาแซะ คุริง นาย ณรงค เมฆหมอก
15 ชุมพร เมือง ฯ ทุงคา นาย เกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ
16 ชุมพร เมือง ฯ วังไผ นาย สายัณห ตรีทอง
17 ชุมพร เมือง ฯ บางลึก นาย บรรจง พูลศิลป
18 ชุมพร เมือง ฯ วิสัยเหนือ นาย จุมพล อยูสุข
19 ชุมพร เมือง ฯ บานนา นาย สุรพงษ ยงญาติ
20 เชียงราย แมจัน แมไร นาย สําราญ สันตุยลือ
21 เชียงใหม ก่ิง อ.ดอยหลอ ดอยหลอ นาย อดุลย วรรณคํา
22 ตราด กิ่ง อ.เกาะชาง เกาะชาง นาย สัญญา เกิดมณี
23 นครปฐม สามพราน ทาตลาด วาที่รอยตรีเติมเกียรติ เกิดปน
24 นครปฐม สามพราน ยายชา นาย สมบัติ สมชมสมบูรณ
25 นครราชสีมา คง ดอนใหญ นาย สงวน ขอดวงกลาง
26 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม นาย อรัญ เจียกงูเหลือม
27 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา นาย สวิง เหงากระโทก
28 นครราชสีมา โนนสูง ดานคลา นาง เนตรอนงค เทพมณี
29 นครราชสีมา ปกธงชัย ตะขม นาย สํารวย พลตะขม
30 นครราชสีมา เมือง ฯ หนองกระทุม นาง สุทิน ชาติพุดซา

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  36
ระหวางวันท่ี  2-13 พฤษภาคม 2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล



หนาที่ 2

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  36
ระหวางวันท่ี  2-13 พฤษภาคม 2548
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ช่ือ - นามสกุล
31 นครราชสีมา หนองบุญมาก สารภี นาย สุพิศ ทรัพยปริญญาพร
32 นครราชสีมา หวยแกลง หวยแคน นาย ทิวากร รังปญญา
33 นครศรีธรรมราช ฉวาง ละอาย นาย อนุศักดิ์ จันชะนะ
34 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทาศาลา นาย อภินันท เชาวลิต
35 นครศรีธรรมราช ทุงสง เขาขาว นาย พินิจ รัตนบุรี
36 นครศรีธรรมราช ทุงสง หนองหงส นาย ปรีชา สามารถ
37 นครศรีธรรมราช นาบอน นายอน นาย เจริญ ศิริคํา
38 นครศรีธรรมราช พิปูน เขาพระ นาย ชวลิต สิทธิฤทธ์ิ
39 นครศรีธรรมราช พิปูน ควนกลาง นาง อุไร วองสกุล
40 นครศรีธรรมราช สิชล ทุงปรัง นาย สนธยา เดชรัตนวิไชย
41 นราธิวาส จะแนะ จะแนะ นาย มะสาอุดี ปาโต
42 นราธิวาส ตากใบ ไพรวัน นาย นิรันดร โวะนิเน็ง
43 นราธิวาส ตากใบ ศาลาใหม นาย มะยูโซะ มะยาซิง
44 ปตตานี ยะรัง กอลํา นาย อาหามะ ปูแทน
45 พังงา เมือง ฯ บางเตย นาย พีรเดช หลีนอย
46 พิษณุโลก เมือง ฯ บานกราง นาย จรวย ดีแลว
47 พิษณุโลก เมือง ฯ บานคลอง นาย ประดิษฐ มอพิมพ
48 แพร เมือง ฯ ปาแดง นาย แดนชัย ถ่ินแปลง
49 ภูเก็ต เมือง ฯ ราไวย นาย อรุณ โสพฬ
50 ยะลา เมือง ฯ สะเตงนอก นาย สาการียา กาเร็ง
51 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ นาย อรัญย เจริญนนท
52 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู น.ส. วันทนีย อ้ึงเจริญธนกิจ
53 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จําปาขัน นาย ตา ขันอาษา
54 ระนอง ละอุน ละอุนเหนือ นาย ชีพ พยัฆยุทธ์ิ
55 ระยอง บานคาย ตาขัน นาย ประจวบ ศิริวัฒน
56 ระยอง บานคาย ชากบก นาย สวัสดิ์ สุวรรณพิทักษ
57 ลําปาง แจหม วิเชตนคร นาย จรัญ รูปสะอาด
58 ลําปาง เมือง ฯ ตนธงชัย นาย ถาวร วิไลรัตน
59 ลําพูน ก่ิง อ.เวียงหนองลอง หนองยวง นาย สุรัส ธรรมจีรัญ
60 ลําพูน บานโฮง ปาโพธ์ิ นาย มีแกว นุผาเลา
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ช่ือ - นามสกุล
61 ลําพูน ปาซาง น้ําดิบ นาย มงคล หมื่นอภัย
62 ลําพูน ปาซาง นครเจดีย นาย นิพนธ ทองพูล
63 ลําพูน ปาซาง มะกอก นาย ประชัน เนตรงาม
64 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.โพธ์ิสุวรรณ อีเซ นาย สุวรรณ โสดา
65 สมุทรสงคราม เมือง ฯ นางตะเคียน นาย สมจิต จริยประเสริฐสิน
66 สระบุรี หนองแค ไผต่ํา นาย ประสิทธ์ิ ไพรสมพงษ
67 สระบุรี มวกเหล็ก ลําสะพุง นาย จรัส สมโชค
68 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ นาย ประกิต เกษรจรุง
69 สุโขทัย ศรีสําโรง สามเรือน นาย สวาง สุวรรณวงศ
70 สุโขทัย กงไกรลาศ บานใหมสุขเกษม นาย ประเสริฐ เหลืองพวงทอง
71 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ หนองหญาไซ นาย เอกชัย สมชอบ 
72 สุพรรณบุรี อูทอง กระจัน นาย ฐิติพัฒน คันสนะพิทยากร
73 สุรินทร ปราสาท กังแอน นาย ชอบ จุดาบุตร
74 สุรินทร ก่ิง อ.ศรีณรงค ณรงค นาย เจริญ ทองคํา
75 หนองคาย รัตนวาป พระบาทนาสิงห นาย ปญญา พรหมพิมาต
76 หนองคาย โพธ์ิตาก ดานศรีสุข นาย เอกชัย นิชจํานงค
77 หนองบัวลําภู นาวัง นาแก นาย เพ็ง ดานพงษ
78 อางทอง ไชโย ราชสถิตย นาย สุพพัฒน ภูขาว
79 อุดรธานี หนองวัวซอ หนองออ นาย สุพันธ สุขสําราญ
80 อุดรธานี หนองวัวซอ กุดหมากไฟ นาย พูล ดอนศรีโคตร
81 อุดรธานี บานดุง บานตาด นาย สวรรค ธนูนิล
82 อุตรดิตถ เมือง ฯ หาดกรวด นาย สมัย สายบุญสง
83 อุตรดิตถ ลับแล ไผลอม นาย บุญธรรม ชมโลก
84 อุตรดิตถ ลับแล ชัยจุมพล นาย เยี่ยม แกวสน
85 อุทัยธานี เมือง ฯ หาดทนง นาย มวน เขียวอุบล
86 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหลาแดง นาย ศุภโชค รัตโน
87
88
89
90



หนาที่ 1

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
1 กระบี่ คลองทอม คลองทอมใต นาย วรวุฒิ สุทธิเกิด
2 กระบี่ คลองทอม หวยน้ําขาว นาย วิเวก ผิวดํา *
3 ขอนแกน สีชมพู มะนาวนอก นาย ชาญชัย มะนาวนอก
4 ขอนแกน สีชมพู ศรีสุข นาย สมควร กาญวน *
5 จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก นาย พินัย พะยม *
6 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานเดื่อ นาย ประเทือง ธรรมโชติ *
7 ชัยภูมิ จัตุรัส บานกอก นาย เส็ง สิงหสา *
8 ชุมพร เมือง ฯ นาทุง นาย โสภณ สงวนเชื้อ *
9 เชียงใหม ฮอด บอหลวง นาย สุรชาติ ใจตุย *
10 เชียงใหม ฮอด บอหลวง นาย สุรชาติ ใจตุย *
11 เชียงใหม ฮอด หางดง นาย สนั่น ติดชิด *
12 ตรัง ยานตาขาว เกาะเปยะ นาย เงื่อม ทหารไทย
13 ตรัง หวยยอด บางดี นาย สนิท ชูเมือง
14 ตราด เมือง ฯ ตะกาง นาย อภิเดช บุญลอม *
15 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา นาย วิชิต อําพลรุงโรจน *
16 นครปฐม บางเลน บางปลา นาง พรทิพย รอดสําราญ
17 นครพนม เรณูนคร เรณูใต นาย เสกสรรค       สุทธิสาร *
18 นครพนม ดอนตูม หวยพระ วาที่รอยตรีเสนห เสนา *
19 นครราชสีมา แกงสนามนาง สีสุก นาง สําลี วงศชัยสันติกูล
20 นครราชสีมา เมือง ฯ โพธ์ิกลาง นาย ไสว ขันผักแวน
21 นครราชสีมา เมือง ฯ หนองจะบก นาย กมล ออนนอม *
22 นครศรีธรรมราช สิชล ทุงใส นาย ธีระศักดิ์ นาคแกว *
23 นครศรีธรรมราช ลานสกา ขุนทะเล นาย โสภณ พรหมแกว *
24 นครศรีธรรมราช ชะอวด เขาพระทอง นาย ประดับ หมื่นจร *
25 นครศรีธรรมราช ทาศาลา กลาย นาย วิเชียร ทองเกลี้ยง
26 นครสวรรค แมวงก แมเลย นาย ณรงค ขาวบัว
27 นครสวรรค ลาดยาว หนองนมวัว นาง ชวนพิศ นอยนาค *
28 นาน เมือง ฯ ดูใต นาย มาโนช พรมรังฤทธ์ิ
29 นาน นานอย บัวใหญ นาย ไชโย สินนะใจ
30 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ปราณบุรี นาย บํารุง ตรีเพชร *

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  37
ระหวางวันท่ี  18-27 พฤษภาคม 2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
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ช่ือ - นามสกุล
31 ประจวบคีรีขันธ โปงน้ํารอน หนองตาคง นาย ณัฐพงษ ศิริส่ือสุวรรณ *
32 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี ยานรี นาย บุญเทา วงอาษา *
33 พังงา คุระบุรี คุระ นาย สุวรรณ สกุลวงศสุเมธ *
34 พังงา ทายเหมือง นาเตย นาย บุญจินต หนูงาม
35 พังงา ตะกั่วปา บางมวง นาย ชัยณรงค มหาแร
36 พิจิตร ก่ิง อ.ดงเจริญ สํานักขุนเณร นาย เกรียงไกร ตั้งวิถีชีวิต *
37 พิจิตร สามงาม หนองโสน นาย เรวัตน ประเสริฐสุข *
38 พิจิตร ตะพานหิน หวยเหตุ นาย สรวิศ ธูปหอม
39 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคํา นาย เชิด จันทรศรีเจริญ *
40 พิษณุโลก วังทอง วังนกแอน นาย ชัยยนต มาไชยนาม *
41 พิษณุโลก วังทอง แมระกา นาย รุน ยอมครบุรี *
42 พิษณุโลก พรหมพิราม มะตอง นาย สุทน สังสีแกว *
43 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย นาย มงคล บุญกอแกว *
44 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี วังใหญ นาย สมบูรณ เหมือนสุทธิวงษ
45 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี โคกปรง นาย วิรัตน แดงดวง *
46 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี บึงกระจับ นาย พาน สาเสน *
47 แพร เมือง ฯ ปาแมด นาง กุลรภา นามสาย
48 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ดอนกลาง นาย วิบูลย ดรอินทร
49 ยโสธร คําเขื่อนแกว กูจาน นาย อนุสรณ นาเวียง *
50 ยะลา เมือง ฯ ตาเชะ นาย กลั่น ชูปาน *
51 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองพอก นาย สําเนียง เจนเชี่ยวชาญ
52 ระยอง แกลง กระแสบน นาย ผอง ย่ิงเจริญ *
53 ลําปาง เมือง ฯ พิชัย น.ส. ศิริพร ปญญาเสน
54 เลย เชียงคาน เขาแกว นาย เอกรัฐ ไชยคีนี
55 ศรีสะเกษ ขุขันธ กันทรารมย นาย กิตติศักดิ์ สอนพูด
56 สกลนคร วานรนิวาส เดื่อศรีตันไชย นาย เศวต เทคประสิทธ์ิ *
57 สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส นาย สัญชัย พัฒนเพ็ญ
58 สกลนคร บานมวง ดงหมอทอง นาย ศิริการ แสงสุวรรณ *
59 สงขลา เทพา สะกอม นาย กรีฑา ยกรัตน
60 สตูล ทุงหวา ขอนคลาน นาย ทารา สานุรักษ
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ช่ือ - นามสกุล
61 สระแกว เมือง ฯ สระขวัญ นาย นิพันธ เชิงพนม *
62 สระบุรี หนองแค หนองปลิง นาย ไชยวงษ คําอยู *
63 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม เขาแกวศรีสมบูรณ นาย ณรงค ลองกาศ *
64 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม บานใหมไชยมงคล นาย ประจวบ ชุมดวง
65 สุโขทัย บานดานลานหอย วังน้ําขาว นาย สุนทร แกวเสนา *
66 สุโขทัย ศรีสําโรง นาขุนไกร นาย เสริม สุขสัมพันธ *
67 สุโขทัย ศรีสําโรง ทับผึ้ง นาย เสนห ภุมลา *
68 สุโขทัย ศรีสําโรง ราวตนจันทร นาย เนียม สุขสัมพันธ *
69 สุโขทัย ศรีสําโรง วังลึก นาย สมพงษ รักแยม *
70 สุโขทัย สวรรคโลก ปากน้ํา นาย ธวัช กังวาฬ
71 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง ดอนมะนาว นาย พาณิชยดนัย เนียมเนาะ
72 สุพรรณบุรี อูทอง พลับพลาไชย นาย พีระศักดิ์ มาตรศรี *
73 สุพรรณบุรี อูทอง สระยายโสม นาย ไพศาล วองไวกลยุทธ
74 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทุงคลี นาย สําราญ ปานอุทัย *
75 สุราษฏรธานี พนม คลองชะอุน นาง จําป ทองวัน *
76 อุดรธานี หนองแสง ทับกุง นาย แบบ วันทอง *
77 อุดรธานี ศรีธาตุ หัวนาคํา นาง วิเชียร อัยแกว *
78 อุดรธานี ประจักษศิลปาคม อุมจาน นาย ไกรพร บุดดี
79 อุตรดิตถ ตรอน บานแกง นาย นเรศ เชื้อปูคง
80
81
82
83
84
85



หนาที่ 1

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
1 กระบี่ อาวลึก อาวลึกเหนือ นาย บุญมา ปรางทอง *
2 กาญจนบุรี เมือง ฯ หนองบัว นาย นิวัติ พงษโชติ *
3 ขอนแกน บานแฮด บานแฮด นาย อุทัย ศรีสวดโม *
4 ขอนแกน ก่ิง อ.โนนศิลา หนองปลาหมอ นาง รัตนา คําพรม
5 จันทบุรี เมือง ฯ พลับพลา นาย พินัย วิสุทธ์ิรัตน *
6 จันทบุรี มะขาม มะขาม นาย ดิลก บัวเกิด *
7 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บานซอง นาย สมชาย จันธรรมาพิทักษ
8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บึงน้ํารักษ นาย สุดิน กลิ่นสาด *
9 ชุมพร หลังสวน หาดยาย นาย ชัยภัทร สอนทวี
10 เชียงราย ก่ิง อ.ดอยหลวง ปงนอย นาย สวัสดิ์ ปงกันมูล
11 เชียงราย แมฟาหลวง แมสลองใน นาง รุจิรา ใจจักร
12 เชียงใหม สันปาตอง มะขุนหวาน นาย นพดล    ทรายมูล
13 เชียงใหม สันปาตอง บานกลาง นาย เทียมทัน ปญญา
14 นครนายก เมือง ฯ ดอนยอ นาย พยอม        เจริญย่ิง
15 นครปฐม บางเลน ดอนตูม นาย เชษฐา วงษช่ืน *
16 นครปฐม ดอนตูม บานหลวง นาย เจริญ วงษช่ืน *
17 นครปฐม สามพราน ทรงคนอง นาย ชิน ประเสริฐมรรค
18 นครปฐม เมือง ฯ หนองดินแดง นาย สุวิทย คณา *
19 นครพนม ปลาปาก หนองฮี นาย โกเมศ คงอยู
20 นครพนม ปลาปาก โคกสวาง นาย พรศักดิ์ นามราช
21 นครราชสีมา ปากชอง วังไทร นาย สมพงษ เขือนอก *
22 นครราชสีมา ปกธงชัย ตะคู นาย ประมวล มาใส
23 นครราชสีมา แกงสนามนาง บึงสําโรง นาย ฉลอง ตรวจนอก
24 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงออม นาย เอกราช ทํามารุงเรือง
25 นครราชสีมา เมือง ฯ สุรนารี นาย จุล เข็มทอง *
26 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองไมไผ นาย แดง ไขกระโทก *
27 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ บางรูป นาย ธินกร เช้ือกูลชาติ
28 นครศรีธรรมราช นบพิตํา กะหรอ นาย วิโรจน บุบผัน
29 นครศรีธรรมราช พระพรหม ชางซาย นาย ชูศักดิ์ เภรีฤกษ
30 นครศรีธรรมราช พระพรหม ทายสําเภา นาย อุดม ขาวหมดจด

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  38
ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล



หนาที่ 2

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  38
ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
31 นครศรีธรรมราช เมือง ฯ บางจาก นาย ญาโณ มูณี *
32 นครศรีธรรมราช เมือง ฯ ปากนคร นาย บุญยงค ขยันพล *
33 นครศรีธรรมราช เมือง ฯ ทาไร นาย บุญธรรม ศรีธรรม *
34 นครศรีธรรมราช เมือง ฯ ทาเรือ นาย สมชาย คงศรี *
35 นครสวรรค พยุหะคีรี เขาบอแกว นาย ออด ฤทธ์ิเต็ม *
36 นครสวรรค พยุหะคีรี เขาทอง นาย เฉลิมชัย คงคายสวรรค *
37 นครสวรรค พยุหะคีรี เนินมะกอก นาย บรรจง ภัทรไพบูลยชัย *
38 นนทบุรี เมือง ฯ บางกราง น.ส. สุวรรณา โลสมบูรณ
39 นนทบุรี บางใหญ บางมวง นาย สุพจน ธูปแพ *
40 บุรีรัมย ละหารทราย หนองแวง นาย ประสิทธ์ิ บรรเทา *
41 บุรีรัมย บานกรวด หนองโมงาม นาย ธนา กิจซ่ือตรง
42 บุรีรัมย แคนดง แคงดง นาย มนตรี บํารุงธรรม
43 ปทุมธานี เมือง ฯ บานใหม นาง วินิจ เทวคุปต *
44 ปทุมธานี เมือง ฯ บางพูด นาย โกศล เจริยสุข *
45 ปทุมธานี สามโคก ทายเกาะ นาย สําเริง ยินดีพจน *
46 ปตตานี ไมแกน ดอนทราย นาย แวสะแม มาซอ
47 ปตตานี มายอ ลุโบะยิไร นาย สุมิน ดือเระ
48 พะเยา จุน ทุงรวงทอง วาที่รอยโทไกร คําวงษา *
49 พังงา เกาะยาว เกาะนอย นาย พีรยุทธ์ิ มาตรักษา *
50 พังงา เกาะยาว พรุใน นาย มนตรี เบ็ญอาหมาด *
51 พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม นาย วันชัย มูลขํา *
52 พิษณุโลก พรหมพิราม หนองแขม นาย อิสรา แกวดิษฐ *
53 พิษณุโลก ชาติตระการ บานดง นาย ดําเนิน สังขเครืออยู
54 พิษณุโลก บางระกํา หนองกุลา นาง ชูศรี สุริยะ
55 เพชรบุรี เมือง ฯ หนองขนาน นาย ระวี รุงเรือง *
56 เพชรบูรณ เมือง ฯ นายม นาย สมชาติ นกเตา
57 เพชรบูรณ หลมสัก ทาอิบุญ นาย สุนทร มารอด
58 ภูเก็ต เมือง ฯ รัษฎา นาย สุทัศน หงสบุตร
59 ยโสธร ปาติ้ว โคกนาโก นาย วิจิตร พนมเสริฐ *
60 ยะลา ธารโต แมหวาด นาย เอกลักษณ นวลเจริญ *



หนาที่ 3

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  38
ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
61 ยะลา ธารโต บานแหร นาย อับดุลเลาะ ยันยา
62 ระนอง เมือง ฯ ราชกรูด นาย ชูเชิด สุภา *
63 ระยอง กิ่ง อ.เขาชะเมา น้ําเปน นาย บุญรุง ดีการ *
64 เลย เอราวัณ เอราวัณ นาย ธีระ ศรีเมืองแกว
65 เลย ดานซาย นาหอ นาย ศิริพงษ ยศพิมพ
66 ศรีสะเกษ ไพรบึง สําโรงพลัน นาย บุญเพชร พงษขัน *
67 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โพธิ์กระสังข นาย ดี โพธิสาร *
68 สกลนคร เมือง ฯ ธาตุนาเวง นาย วัฒนา นอยนาง *
69 สุโขทัย ศรีสําโรง วัดเกาะ นาย สมัย บุญเกตุ
70 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ไรรก นาง รัชกร ฉิมพันธ *
71 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ดอนเจดีย นาย ประสาน บุญเกิด *
72 สุพรรณบุรี บางปลามา ตะคา นาย มนูญ โพธ์ิมณี *
73 สุพรรณบุรี บางปลามา บางใหญ นาย ธัญญา วารีรัตน *
74 สุพรรณบุรี เมือง ฯ ดอนโพธิ์ทอง นาย วิรัช สุมูลเวช *
75 สุพรรณบุรี บางปลามา จรเขใหญ นาย บัญชา วิริยพัฒ *
76 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช หัวเขา นาง ผานฟา บุญประเสริฐ *
77 สุรินทร สนม แคน นาง ศิรินันท จันทรสองแสง *
78 อุดรธานี บานผือ เมืองพาน นาย เลี่ยม ผลแสง *
79 อุดรธานี บานผือ บานผือ นาย กิตติ นาทา *
80 อุดรธานี บานผือ คําดวง นาย จรูญ ภานุวัฒน *
81 อุตรดิตถ ลับแล ฝายหลวง นาย สมคิด สอนถา *


