




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ./เทศบาล/อบต. หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.บอพลอย นายบุลศักด์ิ ออนชะอํา
2 กาญจนบุรี เมือง ทต.แกงเสี้ยน นางสุขศิริ นิลกําแหง
3 กาญจนบุรี เมือง อบจ. นายวัฒนา ภุมรินทร
4 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.พระแทน นางบังอร มโนนอม
5 จันทบุรี นายายอาม ทต.นายายอาม นายธงชัย แสงจันทร
6 จันทบุรี เมือง อบจ. น.ส.สาธินี คฤหบดี
7 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย นางสิธิการย ธนิทศิริโรจน
8 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางรุงกาญจน ปูทอง
9 นครนายก เมือง อบจ. น.ส.สมจิตร โชติทับทิม
10 นครราชสีมา เมือง ทต.โคกกรวด นางกัญญาภัค บาลโพธิ์
11 พัทลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด นางมยุรา พงศพิบูลเกียรติ
12 พัทลุง เมือง อบจ. นางศรีนาถ ทองขุนคํา
13 พัทลุง เมือง อบจ. น.ส.ดวงใจ จันทรหอม
14 พิจิตร เมือง อบจ. นางศิริลักษณ พินิจ
15 พิจิตร เมือง อบจ. นางสุนิสา อุตตาลกาญจนา
16 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางสวัสด์ิศรี ย้ิมศิริ
17 ลําพูน เมือง ทม.ลําพูน นางทานตะวัน อินทรจันทร
18 ศรีสะเกษ เมือง อบจ. นายธนชาติ ชัยศิริกุล
19 ศรีสะเกษ เมือง อบจ. นายชูชาติ นิลวันดี
20 สกลนคร เมือง อบจ. น.ส.ปรียา เถาวชาลี
21 สงขลา หาดใหญ ทต.คอหงส น.ส.ปทมา สุวรรณวงศ
22 สมุทรปราการ พระประแดง ทต.สําโรงใต นายสมเกียรติ ทาทอง
23 สิงหบุรี เมือง อบจ. นายปรีชา ศรีดี
24 สิงหบุรี เมือง อบจ. นางศิริพร ประดาพล
25 สิงหบุรี เมือง อบจ. นายบรรพต ภูเงิน
26 รอยเอ็ด เมือง ทม.รอยเอ็ด นายธนพนธ ปฐมกําเนิด
27 พิจิตร เมือง อบจ. นายประสิทธิ์ ถาวรศักด์ิ
28 ยะลา เบตง ทม.เบตง นางอุไรวรรณ ดวงทอง
29 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช น.ส.อารอบ เพชรศรีเงิน
30 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นางธัญญลักษณ เหมทานนท

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนท่ี  5
ระหวางวันท่ี    13 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม  2548

โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อําเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ชื่อ-สกุล
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31 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นายองอาจ จตุกาญจน
32 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นางบัณฑิต โอภาโส
33 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นายโสภณ พานิช
34 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย นางศิวพร อินทรัตนรังษี
35 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางศรัณยา พุฒนวล
36 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางบุญชื่น หนูเพชร
37 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นายจักรินทร สังขชุม
38 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.อภิรตี ภารตรัตน
39 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.อารีย วงษเอ่ียม
40 สิงหบุรี เมือง อบจ.สิงหบุรี นางศิริพร ประดาพล
41 สิงหบุรี เมือง อบจ.สิงหบุรี นายบรรพต ภูเงิน



ท่ี จังหวัด อําเภอ อปท.
1 กาญจนบุรี เมืองฯ อบจ.กาญจนบุรี นางวาสนา บัวเงิน
2 ขอนแกน เมืองฯ อบจ.ขอนแกน น.ส.จุฑารัตน สุภโตษะ
3 ขอนแกน เมืองฯ อบจ.ขอนแกน นางจิตลัดดา สถิรธนากร
4 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดงเค็ง นางละอองดาว เอี่ยมศรี
5 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา นางนงลักษณ พึ่งเกษม
6 ชลบุรี เมืองฯ อบจ.ชลบุรี นางภัคนาพร เธนศานนท
7 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง นางพาณี สุขสวัสด์ิ
8 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง น.ส.ทองรัตน พรหมฝาย
9 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพัฒนา นางจิรารักษ จิรจันทรจรัส

10 ตรัง เมืองฯ ทน.ตรัง นางวัชรี อํ่าปลอด
11 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย นางเพ็ญโพยม วิเศษศิริกุล
12 นครราชสีมา เมืองฯ ทน.นครราชสีมา น.ส.วันทนี ฮิมหมั่นงาม
13 นนทบุรี เมืองฯ อบจ.นนทบุรี นายนคร อบเชย
14 นนทบุรี เมืองฯ อบจ.นนทบุรี นางธนวัน วราวรรณ
15 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.วังจุฬา นางประภาพรรณ แชมชื่น
16 พิจิตร เมืองฯ อบจ. นางนารีรัตน รัตนแสงศรี
17 พิจิตร เมืองฯ อบจ. นางระเบียบ เพ็ญตาย
18 เพชรบุรี เมืองฯ อบจ.เพชรบุรี น.ส.นัยนา หนูเรือง
19 เพชรบูรณ เมืองฯ อบจ.เพชรบูรณ นางรัตนา ศรีวรอรรถานน
20 เพชรบูรณ เมืองฯ อบจ.เพชรบูรณ นางอมรรัตน ผดุงนึก
21 เพชรบูรณ เมืองฯ อบจ.เพชรบูรณ นางพจมาลย คําพุฒ
22 ภูเก็ต เมืองฯ อบจ.ภูเก็ต นางประไพพรรณ สกุลชิต
23 ราชบุรี เมืองฯ อบจ.ราชบุรี นายเฉลิม พิริยะไวย
24 ราชบุรี เมืองฯ อบจ.ราชบุรี นางสุดารัตน วงศเปยม
25 ราชบุรี เมืองฯ อบจ.ราชบุรี นางทัศนีย อินจีน
26 ลพบุรี เมืองฯ อบจ.ลพบุรี นางเพ็ญพรรณ จันทรจามร
27 ลพบุรี ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณ นางสุธารัตน แกวประเสริฐ
28 เลย เมืองฯ อบจ.เลย นางทองดี ศุภสาร
29 สมุทรปราการ เมืองฯ อบจ.สมุทรปราการ นางศุภศรี หลายกิจพานิช
30 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง นางจีรศิริ มีลาภ

ชื่อ-สกุล
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31 สมุทรสาคร เมืองฯ อบจ.สมุทรสาคร นางสุภา แสงทอง
32 สระบุรี เมืองฯ อบจ.สระบุรี นายอํานาจ กนกแสง
33 สระบุรี เมืองฯ อบจ.สระบุรี นางเจียรณัย บุตรแสงดี
34 สิงหบุรี เมืองฯ อบจ.สิงหบุรี นางนิลุบล กลิ่นดี
35 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ทต.ดอนเจดีย นางยุพิน อ่ิมรส
36 สุราษฎรธานี พุนพิน ทม.ทาขาม น.ส.สุกัญญา ยงศิริวิทย
37 อุดรธานี เมืองฯ ทต.หนองบัว นางอารีย สุรารักษ
38 ลําพูน เมืองฯ ทม.ลําพูน นางอรุณี จันทรเจริญ
39 ลําพูน เมืองฯ อบจ.ลําพูน น.ส.ปราณี ปนตาโมงค
40 นครพนม เมืองฯ อบจ.นครพนม น.ส.วิไลพร รัตนสีหา
41 นนทบุรี เมืองฯ อบจ.นนทบุรี น.ส.ดารุณี คุมประคอง
42 มหาสารคาม เมืองฯ ทม.มหาสารคาม นางพรรณี ต้ังกุลบริบูรณ




