
ลําดับ จังหวัด อําเภอ เทศบาล ชื่อ  -  สกุล
1 กาญจนบุรี ทามวง ทต.ทามวง นางวัชรี    เชาวรัตน
2 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี นางสาวนาฏลดา    ประกิจ
3 กําแพงเพชร เมือง ทต.นครชุม นายชวลิต    เมธีธนวงศ
4 กําแพงเพชร เมือง ทต.นครชุม นางรักษา    สรอยศักดิ์
5 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม นางสาวเพียงเพ็ญ    สมศรี
6 จันทบุรี เมือง ทต.จันทนิมิต นางนงลักษณ    การวิวัฒน
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางขัง นางเจียมใจ    ธรรมพิชัย
8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางน้ําเปร้ียว นางสาวกัญญาภัค    ปอเจริญชัย
9 ชลบุรี ศรีราชา ทต.บางพระ นางสาวพรรณภา    รัตนพันธ

10 ชลบุรี เมือง ทต.อางศิลา นางสายชล    เนื่องจํานงค
11 ชลบุรี พานทอง ทต.หนองตําลึง นางสมจิตร    นกหงษ
12 เชียงราย แมกัน ทต.แมจัน นางเกศินี    เกศสุวรรณรักษ
13 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย นางทับทิม    วงศาสุข
14 เชียงราย เมือง ทม.เชียงราย นายจินดา    โนเลี่ยม
15 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม นางอุไรวรรณ    ทะนันชัย
16 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม นายวิรัฐภาคย    อ่ินแกว
17 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง นางสาวสมพร    เรืองแกว
18 เชียงใหม แมแตง ทต.สันมหาพน นางศิริลักษณ    บัวประเสริฐยิ่ง
19 เชียงใหม ฮอด ทต.ทาขาม นางติโยธร    จินาวงศ
20 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางสาวเทียมจันทร    อุปคํา
21 เชียงใหม สันปาตอง ทต.สันปาตอง นางนวพร    วิญญาเย็น
22 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางโสภิต    เพิ่มทรัพย
23 ตรัง เมือง ทน.ตรัง นายสาโรช    คงนคร
24 ตราด เมือง ทต.คลองใหญ นางปราศัย    อภิวาท
25 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย นางรัตนา    สาระพันธุ
26 นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี นางสมบูรณ    จันทรเครือ
27 นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร นางพูนทวี    กุลบุตร
28 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.สีคิ้ว นางวรรณภา    สังเกต
29 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวียน นางนิลุบล    โชคบัญชา
30 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง นายมนศักดิ์    คลี่แกว

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (เทศบาล)  รุนท่ี  1   
ระหวางวันท่ี  21  มิถุนายน  -  16  กรกฎาคม  2547

ณ   โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น   อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ เทศบาล ชื่อ  -  สกุล
31 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางสาวกาญจนา    พงศดํารงวิทย
32 นครสวรรค ตาคลี ทต.ตาคลี นางปราณี    ทิพยสุวรรณกูล
33 นครสวรรค เมือง ทต.ชองแค นางจารุวรรณ    ชูติมันตชัย
34 นนทบุรี บางบัวทอง ทม.บางบัวทอง นางรุงอรุณ    ภมรจันทร
35 นนทบุรี บางใหญ ทต.บางใหญ นางนวลลออ    นามสงา
36 นนทบุรี เมือง ทต.บางศรีเมือง นางหทัยทิพย    ชมชื่น
37 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นางสุจินดา    ต้ังพิทยาเวทย
38 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นางสาวกมลลักษณ    ภูดนตรี
39 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นางสาวชฎารัตน    กุศล
40 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี นายไชยา    เย็นฑูร
41 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต.บางบาล นางจาริญ    ใจแนน
42 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา นางสมร    สุทธิหลอ
43 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ผักไห นางงามนิตย    ปยะวรากร
44 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ นางปยะวรรณ    สุเดชมารค
45 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข นางศศิธร    ยอดเมือง
46 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นางบุษฎี    มะริสะโพชน
47 มหาสารคาม เมือง ทต.แวงนาน นางพัชรี    ดีสนิท
48 มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ นางสาวศรีประไพ    ไชยศรีรักษ
49 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม นางสุวารี    เหลาอรรคะ
50 แมฮองสอน แมลานอย ทต.แมลานอย นางสาวอรทัย    ไชยา
51 ยโสธร เมือง ทม.ยโสธร นางจุฑารัตน    หอมหวล
52 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สระคู นางกาบแกว    เปยมมหกุล
53 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทต.กลาง นางฉวีวรรณ    วรรณภักดี
54 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย นางสิรินาถ    สมทรัพย
55 ระยอง เมือง ทต.บานเพ นางสุพรรณี    โดยอาษา
56 ระยอง แกลง ทต.ทุงควายกิน นางศรีนันท    โลงจิตร
57 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นางสุภาพ    เสถียรลักษณเวศ
58 ระยอง แกลง ทต.แกลง นางชวนชื่น    วุฒิสมบูรณ
59 ระยอง กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ทต.มาบขา นางนัยนา    จุงพิพัฒน
60 ราชบุรี บางแพ ทต.บางแพ ร.ต.วรวรรธน    รอตเกษม

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง  (เทศบาล)  รุนท่ี  1
ระหวางวันท่ี  21  มิถุนายน  -  16  กรกฎาคม  2547

ณ  โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ เทศบาล ชื่อ  -  สกุล
61 ลําปาง เมือง ทต.พิชัย นางจุฑามาศ    เรืองสอน
62 ลําปาง แจหม ทต.แจหม นางจันทรจีรา    อินตะนนท
63 เลย วังสะพุง ทต.วังสะพุง นางสาวมะนิล    สัตตาคม
64 ศรีสะเกษ บึงบูรพ ทต.บึงบูรพ นางสาวจิตตา    สมณา
65 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน นางสาวไพรวัลย    แชมชื่น
66 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน นางสุปราณี    อัตนโถ
67 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน นางเภาเงิน    งามนา
68 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร นางศรีประไพ    คําสพุรหม
69 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร นางลักษณา    ชาญชิตปรีชา
70 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นางสมจิตร    ไตรเชษฐกุล
71 สงขลา สะเดา ทต.ปาดังเบซาร นางนงลักษณ    สุขศิริ
72 สงขลา หาดใหญ ทต.คลองแห นางสิริกาญจน    รัตติ
73 สมุทรปราการ เมือง ทต.แพรกษา นางสาวสุคนธ    สาลิกา
74 สมุทรปราการ เมือง ทต.สําโรงเหนือ นางกาญจนา    วงษสมุทร
75 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.เหมืองใหม นางศิวกรณ    ขันทอง
76 สระบุรี เมือง ทต.โคกตูม นางสุธนา    โสมภีร
77 สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด นางสาวบัวไข    นามมณี
78 สระบุรี บานหมอ ทต.ทาลาน นางวาสนา    นกขุนทอง
79 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางอภิรดี    โสภาพงศ
80 สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง นางจุรีรัตน    ครามผิว
81 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง นางสาวลดาวัลย    ชินะชาครีย
82 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.บานโตนด นางเนาวรัตน    อุดมรัตนโยธิน
83 สุโขทัย เมือง ทต.เมืองเกา นางสาวสุริยาภรณ    เพชรรุงนภา
84 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.ทุงเสลี่ยม นางสุรียวัลย    สาริบุตร
85 สุราษฎรธานี พุนพิน ทม.ทาขาม นางสุตรี    เจียรพันธุ
86 หนองบัวลําภู เมือง ทม.หนองบัวลําภู นางวราภรณ    เขาวงศทอง
87 อางทอง วิเศษไชยชาญ ทต.บางจัก นางสุรีรัตน    ยุติโกมิตร
88 อางทอง วิเศษไชยชาญ ทต.ศาลเจาโรงทอง นางสาววรรณวิมล    การีเกื้อ
89 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง นางสมใจ    จันทร
90 อํานาจเจริญ พนา ทต.พนา นางสาวจันทรเพ็ญ    รูปแกว

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง  (เทศบาล)  รุนท่ี  1   
ระหวางวันท่ี  21  มิถุนายน  -  16   กรกฎาคม  2547

ณ   โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น   อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ เทศบาล ชื่อ  -  สกุล
91 อํานาจเจริญ เมือง ทม.อํานาจเจริญ นางสุกัญญา    สังขันดี
92 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.อํานาจ นางวาสนา    ศรีลาพัฒน
93 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ นางสิริวิมล    วิเชียรแสน
94 อุดรธานี เมือง ทต.หนองบัว นางอารีย    สุรารักษ
95 อุทัยธานี เมือง ทม.อุทัยธานี นางนันวดี    เรืองวงษงาม

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง  (เทศบาล)  รุนท่ี  1   

ณ   โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น   อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี
ระหวางวันท่ี  21  มิถุนายน  -  16   กรกฎาคม  2547



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
1 กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน นายประเสริฐ    สันหาด
2 กาญจนบุรี ทามะกา ทามะกา วาที่ ร.ต.บุญเกื้อ    สอนสง
3 กาฬสินธุ รองคํา เหลาออย นายมา     โพนสีสม
4 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง นายธนากร     ตราชู
5 ขอนแกน เมืองฯ ดอนชาง นายสุนิพนธ    ทองสี
6 ขอนแกน อุบลรัตน ศรีสุขสําราญ นายสมศักดิ์     สุพรรณคุม
7 ขอนแกน มัญจาคีรี นางาม นายคําหวัน    คําพิกุล
8 ขอนแกน มัญจาคีรี กุดเคา นายประสงค    อารังสิทธิ์
9 ฉะเชิงเทรา กิ่ง อ.คลองเขื่อน บางโรง นายวิชาญ    จินตนากูล

10 ชลบุรี เมืองฯ เสม็ด นายยุทธนา     สุภาภรณ
11 ชลบุรี เมืองฯ เหมือง นายเฉลา     แปนดี
12 ชลบุรี หนองใหญ หนองเสือชาง นายไพโรจน     กังวลกิจ
13 ชลบุรี บานบึง หนองซาก นายบรรเจิด     สิงหโตทอง
14 ชัยภูมิ คอนสาร ทุงลุยลาย นายภูสิทธิ์    ปลื้มใจ
15 ชัยภูมิ คอนสาร หวยยาง นายบรรยง    ไหวบุญสง
16 ชุมพร ละแม ทุงคาวัด นายสมชาย    คงจันทร
17 เชียงใหม สารภี ชมภู นายสมพร    สายมณี
18 เชียงใหม แมริม ดอนแกว จ.ส.อ.วรพันธ    ศรีชนะ
19 ตาก อุมผาง อุมผาง นายวีระ    ยอดเมือง
20 นครพนม โพนสวรรค โพนบก นายปญญา    บุษบา
21 นครราชสีมา เทพารักษ วังยายทอง นายชุมพร    ชมขุนทด
22 นครราชสีมา ชุมพวง โนนยอ นายพจนชัย    พัดไธสง
23 นครศรีธรรมราช เมืองฯ ไชยมนตรี ส.ต.ท.เดชฤทธิ์    ไชยกล
24 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบายา นายอาหามะบาสอรี    ดือเระ
25 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบือซา นายบีดี    ติยา
26 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ นายมูหามะ    ลาแลแม
27 นราธิวาส ระแงะ บาโงสะโต นายฆอยรินทร     ดอเลาะ
28 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นายอาแว     เจะเย็ง
29 นราธิวาส บาเจาะ บาเระหนือ นายมันโซร     รีแซ
30 นราธิวาส บาเจาะ กาเยาะมาตี

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  24
ระหวางวันท่ี  28  มิถุนายน  -  9  กรกฎาคม   2547 

ณ  อาคารอนุสรณ  100  ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
31 นราธิวาส บาเจาะ บาเระใต นายอับดุลฮาเล็ม     มะหะมะ
32 นราธิวาส บาเจาะ ลุโบะสาวอ นายอับดุลรอแม     แลแตบาตู
33 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัด นายรุซลัน    ซาอุ
34 ปทุมธานี เมืองฯ บางเดื่อ พลตรี  สมพงษ    ธรรมสุธีร
35 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงทองหลาง นายลําเจียก    คุมนุช
36 ปทุมธานี เมืองฯ บัวคอ นายสุวัฒน    พานพิมพ
37 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน หนองพลับ นายลํายอง    พูลนําเภา
38 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง นายพยุง    นอยแสง
39 ปราจีนบุรี บานสราง บางแตน นายสายพิน    ศรีเพ็ชร
40 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ไผชะเลือด นายสํารวย    หินจีน
41 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง นายพยุง    นอยแสง
42 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ไผชะเลือด นายสํารวย    หินจีน
43 ปราจีนบุรี บานสราง บางแตน นายสายพิน    ศรีเพ็ชร
44 ปตตานี ยะรัง สะนอ นายรอสาลี     อดุลยภิมุข
45 ปตตานี มายอ กระเสาะ นายไพศาล    ยือราเย็ง
46 ปตตานี ปะนาเระ บานบอก นายอุรมาน    อับดุลเราะ
47 ปตตานี ไมแกน ตะโละไกรทอง นายอาหะมัดอิสลาม    ฮาแก
48 พระนครศรีอยุธยา ภาชี หนองน้ําใส พ.อ.อ.สันติ    เมฆขยาย
49 พังงา ตะกั่วปา บางนายสี นายกอบศักดิ์     วิชิต
50 แพร เมืองฯ บานถิ่น นายศรัณย    อภัยกาวี
51 แพร เมืองฯ ทาขาม นายสําราญ     ขามสาม
52 แพร รองกวาง หวยโรง นายอินโต    แกวคําแกว
53 แพร หนองมวงไข วังหลวง นายอุทัย    พรมลักษณ
54 มหาสารคาม เมืองฯ บัวคอ นายสุวัฒน    พานพิมพ
55 มหาสารคาม เมืองฯ ลาดพัฒนา นายสิทธิพงษ    ซายขวา
56 มหาสารคาม เมืองฯ ทาสองคอน นายใหม    แกวหะนาม
57 มหาสารคาม วาปปทุม ดงใหญ นายสมเกียรติ    คามะปะโน
58 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ นายรามรินทร    อมรสรเดช
59 ยะลา บันนังสตา บาเจาะ นายกอซี     เจะมิง
60 ยะลา บันนังสตา บันนังสตา นายซาการียา    ผากาเต
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61 ยะลา กิ่ง อ.กรงปนัง หวยกระทิง นายอําราน    เห็นสุเด็น
62 รอยเอ็ด เสลภูมิ ศรีวิลัย นายหนูเล็ก    ชินวงค
63 ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ นายเสกสรรค    กานตวิศิษฏ
64 ลพบุรี เมืองฯ เขาสามยอด นางสาวสายใจ   เลิศวิริยะประภา
65 ลพบุรี ชัยบาดาล นาโสม นายวิเชียร    หวยหงษทอง
66 ลพบุรี ชัยบาดาล ทามะนาว นายวสันต    ครชัย
67 ลําพูน ลี้ ลี้ ส.ต.อ.สุรชัย    คํามี
68 เลย วังสะพุง หนองหญาปลอง นายไพโรจน    ทันวงษา
69 ศรีสะเกษ กันทรลักษณ หนองหญาลาด นายสมพร    บุตรมี
70 ศรีสะเกษ เมืองฯ โพธิ์ นายวิชัย    นัยนิตย
71 ศรีสะเกษ เบญจลักษ ทาคลอ นายพงษสวัสดิ์    ภักดี
72 ศรีสะเกษ พยุห พยุห นายพิเชษฐ    ศรีคราม
73 ศรีสะเกษ ขุขันธ ศรีสะอาด นายสุริยัน    สมร
74 สกลนคร นิคมน้ําอูน หนองปลิง นายเลิศ    แกวคําแสน
75 สตูล ทาแพ ทาเรือ นายดนรอสัก    เปรมใจ
76 สระแกว วัฒนานคร หนองแวง นายวีระ    บุตรหนัน
77 สระบุรี หนองแค หนองนาก นายวิษณุพร    ดวงพันตรี
78 สิงหบุรี ทาชาง วิหารขาว นายสมปอง    คุมฟุงพงษ
79 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วราย นายอภิชาติ    สุธา
80 สิงหบุรี อินทรบุรี ชี้นํ้าราย นายประเสริฐ    เหี้ยมจาง
81 สิงหบุรี อินทรบุรี อินทรบุรี นายประเชต    โสจะ
82 สิงหบุรี พรหมบุรี พระงาม นายสุรเกียรติ    ยิ้มพงษ
83 สิงหบุรี คายบางระจัน ทาขาม นายจันทร    ดํารงรัตน
84 สุโขทัย คีรีมาศ บานปอม ร.ต.ประคอง    ออนสุวรรณ
85 สุราษฎรธานี เมืองฯ บางไทร นายณรงค    ชางทรัพย
86 สุราษฎรธานี พุนพิน มะลวน นายสมโภช    พรหมวิเศษ
87 สุรินทร โนนนารายณ หนองหลวง นายอวน    จําปาหอม
88 หนองคาย พรเจริญ ศรีสําราญ นายสมพงษ    โคตรเมืองยศ
89 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ แมด นายสวัสดิ์    มีแสง
90 อุดรธานี หนองหาน สรอยพราว นายนิคม    กาญจนะกันโห

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล   รุนท่ี  24
ระหวางวันท่ี  28  มิถุนายน  -  9  กรกฎาคม   2547 

ณ  อาคารอนุสรณ  100  ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ชื่อ  -  สกุล
91 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร กุดชมภู นายเทียนชัย    โกศัลวัฒน
92 อุบลราชธานี ตระการพืชผล บานแดง นายวัชรพันธ    ทุมมา
93 อุบลราชธานี สําโรง บอน นายสวัสดิ์     บังคําเคน
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