




หนาที่ 1

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุ

1 กระบ่ี เหนือคลอง หวยยูง นาย ปรีชา ทองปรุง
2 กาญจนบุรี ทามวง วังขนาน น.ส. อุบลรัตน จันทรชนะ 034-647264

3 กาฬสินธ กมลาไสย กมลาไสย นาย จรัส สงวนรัตน 09-9181791

4 กาฬสินธ กุฉินารายณ จุมจัง นาย อภิศักด์ิ สังฆะวัน
5* กําแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง นาย รังสรรค อวมทิพย 055-781734

6* กําแพงเพชร คลองขลุง ทามะเขือ นาย กฤษฎา ธีระวัชโรทัย
7* กําแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน นาย สมเกียรติ คฤหะมาน
8* ขอนแกน สีชมภู วังเพิ่ม ส.อ. มาโนช แกวมาตย
9 ขอนแกน กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย นาย ไกรสิทธิ์ จําปามี

10* ขอนแกน บานแฮด โคกสําราญ นาย ชรินทร แนนเกลี้ยง
11 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ คลองพลู นาย สันติภาพ มานตา 01-7237192

12 จันทบุรี เมือง ฯ คมบาง ส.ต.ท.ประโยชน สนิทกุล 039-397066

13 จันทบุรี เมือง ฯ เกาะขวาง นาย อุทัย นนทกนก 039-454341

14 จันทบุรี เมือง ฯ บางกระจะ นาย วรานนท สมคิด 039-391361

15 จันทบุรี เมือง ฯ พลับพลา นาย สมเกียรติ สุขาเมือง 039-354652

16 จันทบุรี เมือง ฯ แสลง นาย วงกต กลัมพนัน 039-453110

17 จันทบุรี โปงน้ํารอน ทับไทร ส.ต.ท.วิชิต แสงงาม 039-602241

18 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางเกลือ จ.ส.อ. ชาญ สําโรงบริบูรณ 01-7014918  038-830393

19 ฉะเชิงเทรา บางน้ําปรี้ยว บางขนาด นาย มานิตย สรวมประคํา
20 ฉะเชิงเทรา เมือง ฯ บางพระ ส.อ.หญิง จันทรามาศ สุริเย 038-517412

21 ฉะเชิงเทรา เมือง ฯ โสธร น.ส. วงศรวี ยงถาวร 038-517079

22 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว หมอนทอง นาย ชูศักด์ิ นันทิธัญญาธาดา 038-582090

23 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองยาว จ.ส.อ. วันชัย มีวันดี
24 ฉะเชิงเทรา เมือง ฯ ทาไข นาย กวี ไมสวัสด์ิ
25 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว โยธะกา นาย นพสิทธิ์ จริยกุนจิตร 038-582206

26 ชัยนาท สรรพยา โพนางดําออก นาย สุพจน นวลจันทร 056-432638

27 ชัยนาท สรรพยา หาดอาษา นาย ไพทูล หาณประกาศ 056-432056

28 ชัยภูมิ แกงครอ นาหนองทุม นาย สาธิต พันธุโอภาส 044-883085

29 ชัยภูมิ แกงครอ ชองสามหมอ นาย สมพงษ บุญทัน 044-831745

30 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ หนองโพนงาม นาย เจริญ แกงคํา 044-810013

31 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ซังสีทอง นาง เรณู บําขุนทด 044-810252  01-7305122

32 ชุมพร สวี นาโพธิ์ จ.ส.อ. นุกูล พูลชัย 077-532001

33 ชุมพร สวี ทุงระยะ นาย กนิษฐ ไกรขาว

ช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่  28
ระหวางวันที่  13 มิถุนายน - 24 มิถุนายน   2548

ณ ศูนยฝกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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34 ชุมพร สวี ทาหิน น.ส. นุชนาฎ รักษาผล
35* เชียงใหม กิ่ง อ.ดอยหลอ ดอยหลอ นาย อินทปตร บุญทวี 053-369049

36 เชียงใหม สารภี หนองผึ้ง นาย ยรรยง อยูเย็น 053-423361-2

37 เชียงใหม แมอาย แมอาย นาย เกษม เวียงเดช 053-274786 09-9561355

38 ตราด กิ่ง องเกาะชาง เกาะชาง วาที่ ร.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์ออน
39 ตราด เมือง ฯ ตะกาง น.ส. พจนารถ ทรัพยประเสริฐ 039-525677  01-8645376

40 นครปฐม เมือง ฯ วังเย็น นาย สมบูรณศักด์ิ มุกดาประเสริฐ 01-9445424

41 นครปฐม เมือง ฯ โพรงมะเดื่อ วาที่ร.อ.ชัชวาล ผลดีนามา 01-7416790

42 นครปฐม เมือง ฯ หวยจรเข นาย ศรัณยพงศ พลทาว 034-284785

43 นครพนม เมือง ฯ นาราชควาย นาง สิรินทิพย บรรเทิงศักด์ิ 042-515533

44 นครพนม ปลาปาก มหาชัย น.ส. จรรยารักษ กอนคํา 042-589241

45* นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองบุญมาก นาง วนิดา ชูสกุล 044-497203 อ.044-490098

46 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองตะโก นาง กมลพร เดชา
47 นครราชสีมา โนนสูง ปง ส.อ. สงบ โสภา 044-332197  06-575947.

48 นครราชสีมา หนองบุญมาก แหลมทอง นาย สุรศักด์ิ ทองเหลือง 044-330174

49* นครราชสีมา เมือง ฯ ไชยมงคล วาที่รอยตรีสกล พละเสน 044-357509

50 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทาดี ส.ต.ต.สุรินทร เดชรักษา 075-374514

51 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทาศาลา นาง สุพิศ มุสิแดง 075-330474

52 นครศรีธรรมราช กิ่ง อ.นบพิตํา นาเหรง นาง ชินรัตน กรงกรด 075-314895

53 นครศรีธรรมราช ฉวาง ละอาย นาย สมคิด จุงศิริ 075-61465 09-7269311

54 นนทบุรี บางใหญ บานใหม นาย ณัฐวัฒน สัปปพันธ 02-9858007-8

55 บุรีรัมย หวยราช บานตะโก นาง จุรีพร สีดอกรัก 01-8773209

56 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ อีสานเขต นาย นฤมิตร ทองจัตุ 044-28251

57 บุรีรัมย โนนสุวรรณ โกรกแกว ส.ต.อ.หญิงเยาวรัตน ขาวสวน 044-607104

58 บุรีรัมย ลําปลายมาศ หนองโดน น.ส. รุงฤดี จันทรละมุนมา
59 ปราจีนบุรี นาดี บุราพรหมณ ส.ต.ท. เดชา วรรณมร
60 ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม จ.อ. สมบัติ ฤทธิ์บูรณ 037-410388

61 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทาหลวง น.ส. รุงตะวัน ดวงลอย 035-225010

62 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เชียงรากนอย นาง พิมพใจ ยุทธวงกุล 035-219704

63 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บานซุง น.ส. ผกามาศ อูนอกพันธุ 035-285105

64 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สามเมือง วาที ร.อ.วิรัส พานทอง 035-280036  01-4582270

65 พะเยา จุน จุน นาย พิเชษฐ โนนศรี 054-421412

66 พะเยา จุน ทุงรวงทอง นาย ทัดชัย วรินทรรักษ 01-9527686



หนาที่ 3

ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. หมายเหตุช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รุนที่  28
ระหวางวันที่  13 มิถุนายน - 24 มิถุนายน   2548

ณ ศูนยฝกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

67 เพชรบุรี เมือง ฯ หนองขนาน นาย เพทาย จินดาไชย 032-457303

68 พังงา เกาะยาว พรุใน นาย สมนึก ฤทธิรงค
69 พัทลุง ปาบอน โคกทราย นาย อนุชิต จันทรทอง 074-614428 09-8692874

70 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก นาง ประนอม แกวปราง 076-273027

71 ภูเก็ต ถลาง เทพกระบัติรี น.ส. ดวงเดือน นกทวี 076-311954-5

72 ภูเก็ต ถลาง ไมขาว นาง ติ๋วรัตน ตันพงศเจริญ 076-206464

73 ยะลา กิ่ง อ.กรงปนัง สะเอะ นาย ลาเตะ กามา 073-222894

74 ยะลา รามัญ บาลอ นาย นิรัตน ปลดทุกข 073-254180  8  05-0807977

75 รอยเอ็ด โพนทอง โนนชัยศรี น.ส. รัชฎาภรณ พื้นชมภู
76 รอยเอ็ด ปทุมรัตน หนองแคน วาที่ ร.ต.ทวี วงวิเศษ 043-611261  01-7290075

77 ระยอง บานคาย บางบุตร นาย สุรินทร แสงทอง 038-869186

78 ระยอง เมือง ฯ บานแลง นาง สมร จันทมา 038-619057

79 ลําปาง เมือง ฯ บานคา นาย ถาวร เครือฟู 054-223536

80 ลําปาง เมือง ฯ บานเอื้อม น.ส. ณภัทร หวันแกว 054-225870

81 ลําปาง เมือง ฯ พิชัย นาง พวงลักษณ นิตยสมบูรณ 054-315742

82 ลําพูน ลี้ แมลาน นาย ประสพ จันทะกลาง
83 ลําพูน ปาซาง นครเจดีย นาย ดํารัส แกวมารัตน 053-555376

84 ลําพูน เมือง ฯ เวียงยวง วาที่ ร.ต.วีระศักด์ิ สุวลัย 053-530430

85 สกลนคร วาริชภูมิ ปลาโหล นาย สุรพัฒน พุฒธรรม 042-742593

86 สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง นาย ไกรทอง นามกาสา 042-715955

87 สกลนคร เมือง ฯ ขม้ิน นาย กฤษณะ ตะปุชุม 042-764084

88 สงขลา จะนะ สะพานไมแกน นาย มนตรี สายควรเกย 074-239875

89 สงขลา ระโนด ปากแตร นาย วิโรจน เข็มสุข 074-454567

90 สมุทรสาคร กระทุมแบน ดอนไกดี นาย เบญจพล ตัณฑประพันธ 034-844047

91 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ นาย เอกชัย ปกษี 01-8874610

92 สุพรรณบุรี เมือง ฯ ดอนโพธิ์ทอง จ.ส.ต. วิรัช สุมูลเวช 035-523076

93 สุพรรณบุรี เมือง ฯ ดอนกํายาน นาย ประสาน พันธุแตง 035-545759

94 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บานกุม นาย อนันตศักด์ิ ช่ืนบํารุง 035-521292

95 สุพรรณบุรี บางปลามา จรเขใหญ นาย ทัศนะ ธรรมวิชิต 035-521020

96 อุทัยธานี หนองขาหยาง หนองไผ นาย ภูริภาค อินทพรโสภิต 09-6442939

97 อุทัยธานี หนองขาหยาง หลุงเขา นาย ไมตรี นิมสิทธิกุล 056-571201

98 อุดรธานี บานผือ เมืองพาน นาย วัชระ รอดสวาง 042-910227  07-9517749

99 อุดรธานี บานผือ บานผือ นาย วิสิฐศักด์ิ นามวงศา 042-282273 09-4180555
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100 อุดรธานี หนองวัวซอ หนองวัวซอ นาย กันชัย เขียวสูงเนิน
101 อุดรธานี หนองวัวซอ โนนหวาย นาย สันติภาพ เรืองริวงศ 042-298449

102 อุตรดิตถ เมือง ฯ หาดง้ิว จ.ส.ต. ศักด์ิชัย จรัสกิตติตระกูล 055-446082 +13

103 ลําพูน เมือง ฯ ปาสัก นาย เสนห จักขุเรือง 053-537618 09-5613093

104 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ดอนลาน น.ส. กันยา ดินแดง 035-243681

105 นครศรีธรรมราช ลานสกา ขุนทะเล นาย ดนัย รําพึงนิตย 075-374842

106 อุบลราชธานี เดชอุดม ทาโพธิ์ศรี ส.อ. อภิชาติ          สุภสร 045-403709

107 รอยเอ็ด เสลภูมิ บึงเกลือ นาย ณรงค บุบผากัณฑ 043-611087

108
109
110
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113




