




หนาที่ 1

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
1 กระบี่ เมือง ฯ เขาทอง นาย ประไพ สุขยอย 04-8403486 09-9734932

2 กระบี่ คลองทอม พรุดินนา นาย ทวี รอดคุม
3 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก นาย สมศักดิ์ สงวนพันธ 034-518042 01-7730724

4 กําแพงเพชร เมือง ฯ นครชุม นาย สาโรจน เอกระ 055-799770

5 ขอนแกน พล โนนขา นาย ประสงค พงษชนะ 043-339114  01-3922963

6 จันทบุรี โปงน้ํารอน ทับไทร ส.ต.ท. วิชิต แสงงาม *039-360241  01-8084538

7 จันทบุรี เมือง ฯ เกาะขวาง นาย เส็ง อยูสุขศรี
8 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เกาะขนุน นาย อดุลย แสงจันทร *013777721 03855259

9 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ หนองโพนงาม นาย ประยูร ชัยมาตย *01-3808120 044-810018

10 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค โคกเพชรพัฒนา นาย ธงชัย ทิศจํารูญ 09-8464931  

11 ชัยภูมิ ภูเขียว โคกสะอาด นาย ดวงตา จวบศรี 01-3938966

12 ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล นาย บุญเรือง ไชยมาลา 044-861823  04-7583764

13 ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน นาย จํานง ดิเรกโภค 044-861848 01-5445937

14 ชุมพร เมือง ฯ ทุงคา นาย เกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ *

15 ชุมพร เมือง ฯ นาทุง นาย โสภณ สงวนเชื้อ *077-506574  

16 ชุมพร เมือง ฯ วิสัยเหนือ นาย จุมพล อยูสุข
17 เชียงราย เมือง ฯ ริมกก นย ชัชวิทย นามวงศ *053-674418 

18 ตรัง รัษฎา หนองปรือ นาย เลื่อน กอบกิจ 075-294016  01-0533496

19 ตราด กิ่ง อ.เกาะกูด เกาะหมาก นาย จักรพรรดิ ตะเวทีกุล 039-512837 09-6645626

20 ตาก พบพระ วาเลย รอยโท เฉลิม บุญพรวงศ *

21 นครปฐม ดอนตูม ลําเหย นาย จําป เหลาปาสี 034-371503  07-0682985

22 นครปฐม ดอนตูม บานหลวง นาย เจริญ วงษช่ืน 034-296556 09-9182621

23 นครปฐม เมือง ฯ โพรงมะเดื่อ นาย ธนา จิรธนานันท 034-387013  01-8807777

24 นครปฐม เมือง ฯ หนองดินแดง นาย สุวิทย คณา 034-286213 034-347334

25 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองเกษตร นาง นอย นันสันเทียะ 01-9665542  044-384335

26 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นาง ดอกไม พากลาง 044-383623 09-3553012

27 นครราชสีมา คง เมืองคง นาย วิชัย ชินนอก *09-3550632 044-469262

28 นครราชสีมา ดานขุนทด หนองตราด นาง หนูการ อาสสุวรรณ *044-249088

29 นครราชสีมา พิมาย หนองระเวียง นาย วันชัย จันทร *01-7909658  044-754467-8

30 นครราชสีมา เมือง ฯ โคกสูง นาย ประสิทธ์ิ เชิดโคกสูง 044-294456  01-8937291

31 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองบุนนาก นาย ผานิต นิราชสูงเนิน 044-402778  09-9483280

32 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองตะไก นาย สุรทิน วัชรประทีป 044-402180  01-7990499

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  39
ระหวางวันท่ี 13 - 24 มิถุนายน 2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล



หนาที่ 2

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล  รุนท่ี  39
ระหวางวันท่ี 13 - 24 มิถุนายน 2548

ณ   อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล
33 นครสวรรค พยุหะคีรี เนินมะกอก นาย บรรจง ภัทรไพบูลยชัย 056-316738

34 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ อีสานเขต นาย นิรันดร ศรีบัวรายณ 01-8779152  044-628251

35 บุรีรัมย บานกรวด สายตะกู นาย สิทธิพงษ สองสพ 044-618529  06-2509382

36 บุรีรัมย บานกรวด จันบเพชร นาย ไพโรจน ทองกอน 09-821396  044-780404

37 บุรีรัมย บานกรวด บานกรวด นาย ปริญญา ชนะชัย 044-679687  09-5807514

38 บุรีรัมย ประโคนชัย ไพศาล นาย มงคล บุญประกอบ 01-9663486

39 บุรีรัมย ละหานทราย สําโรงใหม นาย กิตติ ฝกดอนวัง 044-649009

40 บุรีรัมย ลําปลายมาศ หนองคู นาย สุวรรณ ประเสริฐ 044-660748 01-7606292

41 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี วังตะเคียน นาย ประนอม ผันนะรา 037-282684  06-1485512

42 ปราจีนบุรี นาดี บุพราหมณ นาย สันติ รุจิโฉม 037-282758  01-9400604

43 ปราจีนบุรี นาดี ลําพันตา นาย วิชัย หัดเจริญ 037-411094  09-8235818

44 ปตตานี ไมแกน ดอนทราย นาย แวสะแม มาซอ 01-9699238  073-329695

45 พะเยา แมใจ ศรีถอย นาย อาย ลาจาน *054-499680 -760

46 พังงา เกาะยาว เกาะยาวนอย นาย พีรยุทธ มาตรักษา 076-597207  09-6469959

47 พังงา เกาะยาว พรุใน นาย มนตรี เบ็ญอําหมาด 07-8960778  01-8924909

48 พังงา ทายเหมือง ลําภี นาย สมพร คงสวัสดิ์ 09-8661210 01-0828954

49 พังงา ทายเหมือง ลําแกน นาย ชัยวิทย คําวิเศษณ 076-595062 01-9706807

50 พิษณุโลก เมือง ฯ ไผขอดอน นาย ประเชิญ สุขเกษม *09-8589708 055-374276

51 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคํา นาย เชิด จันทรศรีเจริญ 06-2056565 053-33038

52 พิษณุโลก พรหมพิราม มะตูม นาย ลําพูน ตุมขํา 055-394341

53 เพชรบุรี เขายอย หนองชุมพลเหนือ นาย บุญเลิศ ยอดแกว 032-565147 01-9293656

54 เพชรบุรี ชะอํา หวยทรายเหนือ นาย เกษม เกิดโต 09-2023191  032-404823

55 เพชรบูรณ หนองไผ บอไทย นาย วิรัตน สิงหเส 056-718292  06-1191104

56 เพชรบูรณ หนองไผ ทาแดง นาย ปก กองมนต 056-780505 07-9974169

57 เพชรบูรณ หนองไผ วังทาดี นาย ประทวน บุญพ่ึง 056-780271 09-8585940

58 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี สามแยก นาย ปรีชา สมบุญเพ็ง 056-791789 01-8885748

59 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก นาย ปญญา สําเภารัตน 076-273027  01-7376596

60 ยโสธร คําเขื่อนแกว แคนนอย นาย ไพบูลย กกฝาย 045-737782

61 ยโสธร คําเขื่อนแกว นาแก นาย สุจิต รวมธรรม 01-72557782  045-716085

62 ยะลา ธารโต บานแหร นาย อับดุลเลาะ ยันยา 073-297116  09-2999979

63 รอยเอ็ด พนมไพร คอใหญ น.ส. จารุภัทร ผลไม *09-2799120 043-588502

64 รอยเอ็ด พนมไพร ชานุวรรณ นาย กัมพล เกาะกิ๋ง *



หนาที่ 3

ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ
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ช่ือ - นามสกุล
65 รอยเอ็ด เมือง ฯ รอบเมือง นาย มาโนชญ สาระโภค 043-519814  01-7179094

66 ระนอง เมือง ฯ ราชกรูด นาย ชูเชิด สุภา 077-84001  09-2903963

67 ระยอง กิ่ง อ.เขาชะเมา น้ําเปน นาย บุญรุง ดีการ 038-894266  09-8084237

68 ราชบุรี โพธาราม จันแพง นาย ลาบ จันแพง
69 ลําปาง เมือง ฯ ตนธงชัย นาย ถาวร วิไลรัตน
70 ศรีสะเกษ ขุขันธ กันทรารมย นาย กิตติศักดิ์ สอนพูด
71 สกลนคร นิคมน้ําอูน สุวรรณคาม นาย ทองศรี อัคพิน 042-789169 

72 สกลนคร วาริชภูมิ ปลาไหล นาย วัฒนะ พรหมดีราช 042-742593

73 สกลนคร บานมวง บานมวง นาย คมเพชร ขาวนาเข 042-794586  06-2290329

74 สกลนคร บานมวง บอแกว นาย สมาน สุขสุนันท 042-702051  09-5724743 

75 สกลนคร สวางแดนดิน สวางแดนดิน นาย สิงหโต พิมพาไชย 042-737510  09-9447196

76 สระบุรี เสาไห บานยาง นาย ดํารง  สอนพยัพ *036-301454-5

77 สุพรรณบุรี บางปลามา บางปลามา นาย ไพบูลย ย้ิมประเสริฐ 035-580015  09-9424956

78 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม บานยาง นาย สุธรรม ฤกษเกิด 077-391204  

79 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม ทากระดาน นาย ธีรยุทธ ชูสุวรรณ 077-406054  06-2812215

80 หนองคาย เมือง ฯ หนองกอมเกาะ นาย ณัฐนนท พลศักดิ์ *042-467195

81 หนองคาย เฝาไร เฝาไร นาย บุญสิทธ์ิ ดีประดับ 042-417233

82 หนองคาย เฝาไร นาดี นาย วิษณุ แพรปราณีต 042-422123  09-7101953

83 อุดรธานี กุมภวาป ตูมใต นาย สมิง คนแรง 09-9441018  042-338247

84 อุดรธานี กุมภวาป เวียงคํา นาย สวัสดิ์ ศรีโบราณ 01-7685972  042-330379

85 อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน นาย สมดี ขวานทอง 07-0747784  042-265081

86 อุตรดิตถ ตรอน น้ําอาง นาย บุญสง อินวรรณา 055-454180  09-6946084

87 อุตรดิตถ ทาปลา หาดลา ร.ต. ไสว นาชัย 055-499494  09-8582577

88 อุตรดิตถ ทาปลา น้ําหมัน นาย คําหลา ดอกพุฒ 09-670375  055-478332

89 อุตรดิตถ พิชัย นายาง นาย ชัย บุญฤทธ์ิ 055-478606  04-0498519

90 อุตรดิตถ เมือง ฯ บานดาน นาย ณรงค กอมนอย 055-446365

91 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหลาแดง นาย ศุภโชค รัตโน 06-2436424  045-308021

92 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรด นาย เสนาะ ตายกระโทก 044-330189

93 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด นาย ชาญณรงค สังขเงิน 055-478067

94 สระบุรี วิหารแดง เจริญธรรม นาย นะลอง สุขสะอางค 036-377470  06-8047164

95 เชียงใหม เมือง ฯ ชางเผือก นาย วิรัช ย่ังยืนกุล 06-9184334 09-70000843

96 นครพนม นาหวา นางัว นาย บัวเลียน มังลา 042-551041
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97 สระบุรี เสาไห เมืองเกา นาย มนูญ บุญลอม 036-333720
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