
ลําดับท่ี องคการบริหารสวนจังหวัด ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี นางสาวชัชฎา     สงวนจิตร
2 กําแพงเพชร นายสําเริง     สาระชาติ
3 ขอนแกน นายทรงวุฒิชัย   ดิลกวิลาศ
4 ขอนแกน นางวราพร     หาญชนะชัยกูล
5 ขอนแกน นายวรเวทย   ดิเรกศรี
6 ชลบุรี นางสาวอุดมลักษณ     สีเผือก
7 ชลบุรี นายสุรัตนชัย     กาญจนพันธุกุล
8 ชลบุรี นางวิรัตน     ถาวรยิ่ง
9 ชัยนาท นางสาวทัศนีย     คงแจว

10 ชัยนาท นายภิญโญ     คูกิติรัตน
11 ชัยภูมิ วาที่ ร.ต.กรัสนัย     ผลสนอง
12 ชัยภูมิ นายประดลเดช   เกิดชัยภูมิ
13 ชัยภูมิ นายฉนวนแสง   อินตะ
14 ชัยภูมิ นางทองคูณ   หาญเวช
15 เชียงราย นายวัฒนา     ทันเรือน
16 เชียงราย นายสมศักดิ์     ไชยชมภู
17 เชียงราย นางสายสมร     ชื่นใจ
18 เชียงใหม นางสุทัศนีย     ฟกทอง
19 ตรัง นางรัชนี     วิโสจสงคราม
20 ตรัง นายสิวะพงศ     ศรีจํานงค
21 ตรัง นายวสันต     เครือเพชร
22 นครนายก นายสุชลธ     สินเจริญ
23 นครปฐม นางสาวแสงเดือน     ชื่นกลิ่นธูป
24 นครปฐม นางสาวแสงนภา     ทองวิทยา
25 นครราชสีมา นายจิรยุทธ     อาสาเสน
26 นครราชสีมา นางรังสิยา     นุทกิจ
27 นครราชสีมา นายไพศาล     สมุทรเผาจินดา
28 ประจวบคีรีขันธ นายรณชิต     สิงหเสมานนท
29 ประจวบคีรีขันธ นางสมศรี     แดงฉ่ํา
30 ปราจีนบุรี ส.อ.นครไทย     ผวนแหว
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31 ปราจีนบุรี นายรณรงค     สินทรัพย
32 ปราจีนบุรี วาที่ ร.ต.วันชัย     ไวศยดํารง
33 พระนครศรีอยุธยา นางสาวกิ่งฟา     เพ็งอ่ิม
34 พระนครศรีอยุธยา นางสิริกร     ชูตินันท
35 พิจิตร นางศิริลักษณ   พินิจ
36 พิจิตร นางสาวมาลี     อินทะกะ
37 พิจิตร นางสุจิตรา     คงสินชัย
38 พิจิตร นางสุนิสา     อุตตาลกาญจนา
39 พิษณุโลก นายชมภู     จันทรเชื้อ
40 พิษณุโลก นายเสกสรร     กุลสุนทร
41 พิษณุโลก นายทรงศักดิ์     อารียพัฒนไพบูลย
42 เพชรบุรี นางจิราพรรณ   กลิ่นเกลา
43 เพชรบุรี นางสุดา   พวงพี
44 มหาสารคราม นายชาญณรงค     แดงกันลัน
45 มหาสารคราม นางระเบียบ     จิตราษฎร
46 มุกดาหาร นายจิรวัฒน     รองเมือง
47 แมฮองสอน นายนิคม     ศรีวงษชัย
48 แมฮองสอน นายประสิทธิ์     แสงอินทร
49 ยะลา นายธัญญลักษณ     เหมทานนท
50 ยะลา นายณัฐพล     ไชยกิจ
51 ราชบุรี นางสาวสุกัญญา     ทรัพยประเสริฐ
52 ราชบุรี นางนลินกาญจน     สมเขียวหวาน
53 ลพบุรี นางวิภาพร     พึ่งสุข
54 ลพบุรี นางสาวราตรี     ชูเชื้อ
55 ศรีสะเกษ นางสาวจิรารัตน     สุโพณะ
56 ศรีสะเกษ นายธนชาติ     ชัยศิริกุล
57 ศรีสะเกษ นายตวงสิทธิ์     อภิชัยบุคคล
58 สกลนคร นายชัยวัช     เวชกามา
59 สกลนคร นางสาวรุงนภา     ทุมมาจันทร
60 สกลนคร นางสาวปรียา     เถาวชาลี

+
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61 สงขลา นายเสงี่ยม   จันทรสุวรรณ
62 สงขลา นางสาวเสาวณีย     แซจิว
63 สงขลา นายวีระชัย     พรรณราย
64 สมุทรปราการ นายธนวัฒน     กล่ําพรหมราช
65 สมุทรปราการ นายสมชาย     ชูสันตินิรันดร
66 สมุทรสงคราม นางพรทิพย     จันทรอัมพร
67 สมุทรสงคราม จ.ส.อ.ชัยณรงค     วงศาโรจน
68 สระบุรี นายประภาส     เกลื่อนเพชร
69 สระบุรี นายอินสร     คําปน
70 สุรินทร นายวิศาล     สุขวาสนะ
71 สุรินทร นางสิรีนาถ     เกิดเหมาะ
72 สุรินทร นายเสรี     สมเปน
73 อางทอง นางสิณีนาฏ     ปรีชาจารย
74 อุตรดิตถ นางปาริชาติ     อิมเคย
75 อุตรดิตถ นายดํารงค     ทองศรี
76 อุตรดิตถ นางมัชฌิมา     วงศต้ัง
77 อุดรธานี นายนรินทร   พรชัยสิทธิกุล
78 อุดรธานี นางอรอนงค   ดาบสมศรี
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1 กําแพงเพชร นางคุณัญญา   บัวยิ้ม
2 ขอนแกน นายบรรพต   ภูเงิน
3 ขอนแกน นายนพพร   เพิ่มยินดี
4 ขอนแกน นายสมใจ   สุระ
5 ชุมพร นางสายหยุด   มุสิกุล
6 ชุมพร นายสามารถ   ชนะ
7 ชัยภูมิ นายกรกช   ยลโสภณ
8 ชัยภูมิ นางวราพร   ณ ปอมเพชร
9 ชัยภูมิ นางสุภาภรณ     คันธสิริ
10 ชัยภูมิ นายสมชาย     ทองคํา
11 เชียงราย นางกานญานุช   เขื่อนภา
12 ตรัง นายจักรินทร   สังขชุม
13 ตาก นายกิตติพงษ   สุยะอิน
14 ตาก นางนภาพร   ยังถิน
15 นครปฐม นายณรงค   มั่นศรีจันทร
16 นครปฐม น.ส.สาคร   สุนทรเวช
17 นครราชสีมา นางกฤษณา   ศรีเนตร
18 นครราชสีมา นายวิสุทธิ์   บุญโนนแต
19 นครราชสีมา วาที่ ร.ต.เสนีย   นวลฉิม
20 นครราชสีมา นายเอกชัย   พงษพานิช
21 นครสวรรค นายพีระพงษ   วงศนิยม
22 นครสวรรค นางอัมรา     วีระชัยเทวินทร
23 ปราจีนบุรี นางดารุณี   อิศรางกูล
24 พะเยา นายธวัชชัย   เพิ่มกร
25 พะเยา นายสมศาสตร   ประชุมของ
26 พังงา นางวรรณทิพย   บุญชู
27 พังงา น.ส.อรนุช   หนูแดง
28 พิษณุโลก นายยศ   ชาติรังสรรค
29 พิษณุโลก นายสมบุญ   บุญญเศรษฐโชติ
30 พิษณุโลก น.ส.สิริพร   นันทตา
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31 พัทลุง นางจุติพร     พิทักษ
32 แพร นางวันเพ็ญ   มุงหมาย
33 ภูเก็ต นางกานดา    แทมทัน
34 มุกดาหาร นายชัชวาล   คํามณี
35 แมฮองสอน นายณรงคศักดิ์   ขันทะ
36 ยโสธร นางอัญชลี   วงศสุวพิชญ
37 ยะลา นายจํารัส   สีทองชื่น
38 ยะลา นายอนันต   ดิษฐศิริ
39 รอยเอ็ด นายณรงค   ศรีชวนะ
40 ระยอง น.ส.แคทริยา   สวัสดี
41 ระยอง นายเสรี   เชื้อบานเกาะ
42 ราชบุรี นางรศริน   ไตรศุภโชค
43 ลพบุรี จ.อ.บํารุง   วงษภูมิ
44 ลพบุรี นางพิสมัย   พัทธิยา
45 ลพบุรี วาที่เรืออากาศตรี สมาน   มงคล
46 ลําพูน นายสมชัย     สุคัมภีร
47 ลําพูน นายสุพจน   สุทธิจิระพันธุ
48 ลําพูน นางสุวิมล   กันทะสี
49 สมุทรปราการ น.ส.ทองดี   กูลศิริ
50 สมุทรปราการ นางปราณี   บุณยเกียรติ
51 สมุทรสาคร นางนวพร   บุญชวย
52 สมุทรสาคร น.ส.สรัญญา   เนตรลอมวงศ
53 สมุทรสาคร น.ส.สุนิสา   เชื่อมขุนทด
54 สระแกว นายทรงศิริ   แกวหอม
55 สุโขทัย นางธีรวรรณ   อักษรวงศ
56 สุโขทัย นางอุษา   เล็กศิริมนตรี
57 สุรินทร นายธัญญา   ประสิทธิ์
58 สุรินทร นายสมชาย   กัลยะกิติ
59 สุรินทร นางสุรัตนา   มีพรอม
60 หนองคาย นายพะยูร   กิ่งแกว
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61 หนองคาย จ.อ.วีระศักดิ์   บานสันเทียะ
62 หนองบัวลําภู นายธีรชัย   ดีแสน
63 อุดรธานี นายโผน   ทองเฟอง
64 อุดรธานี นางลําปาง   ชางทอง
65 อุตรดิตถุ นายสุรพล   ตํานานวาน
66 อุทัยธานี นางชรินทร   ไชยะ
67 นนทบุรี วาที่ ร.ต.เสนห     สุพุทธี
68
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ เทศบาล ชื่อ  -  สกุล
1 กาฬสินธุ เมืองฯ ทม.กาฬสินธุ นายอภิวัฒน     ปะกิทัง
2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.ทองผาภูมิ นายพงษพันธ  เสนียวงศ ณ อยุธยา
3 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทาไม นางอนุกูล   ถาวรพงศสถิตย
4 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทาเรือพระแทน นางสาวิตรี   หนุนภักดี
5 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.หวายเหนียว นางอารีณา   มะหะหมัด
6 กาญจนบุรี เมืองฯ ทต.ลาดหญา น.ส.รุงทิพย   กาฬรักดี
7 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ นางเกศินี   มั่นตาล
8 ขอนแกน เมืองฯ ทน.ขอนแกน นางวรพรรณ     ธุลีจันทร
9 ขอนแกน พล ทม.พล นายอุทิศ     แกวขาว

10 ชลบุรี เมืองฯ ทต.อางศิลา นายเชาวลิต    ยิ่งแยม
11 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง นางอัฏฐพร     โพธิ์ขํา
12 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง น.ส.จิตติมา     ทิพยรักษ
13 ชุมพร เมืองฯ ทม.ชุมพร นายจรัญ   สุชาติพงษ
14 เชียงใหม เมืองฯ ทน.เชียงใหม นางศุภรัตนมิ์     จันทรตะธง
15 เชียงใหม เมืองฯ ทน.เชียงใหม นางจิตสุรางค     พรหมจิต
16 เชียงใหม เมืองฯ ทน.เชียงใหม นางณัฐจิต     เพิ่มพูนวิวัฒน
17 ตรัง เมืองฯ ทน.ตรัง น.ส.จันทรเพ็ญ     พลเดช
18 ตราด คลองใหญ ทต.คลองใหญ นางรัตนกร   สิงหจันทร
19 ตาก อุมผาง ทต.อุมผาง นายสุนทร   ชวยรัมย
20 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.สีคิ้ว นายทินธรรม     บุญประกอบศักดิ์
21 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.สีคิ้ว นายเวทิน     ฝายอุปปละ
22 นครศรีธรรมราช เมืองฯ ทต.ทาแพ นางโกรินทร     อินทสระ
23 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด น.ส.กาญจนา     สามวัง
24 นนทบุรี บางใหญ ทต.บางใหญ นายสุพจน     อยูสําราญ
25 นราธิวาส สุไหงโกลก ทต.สุไหงโกลก นายโชคชัย     วัฑฒนาผน
26 นราธิวาส สุไหงโกลก ทต.สุไหงโกลก นายสหพงศ     พรหมสุทธิ์
27 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู นางสุภา     พรมแกว
28 นราธิวาส เมืองฯ ทม.นราธิวาส นายบุญเหลือ     เกาเอ้ียน
29 นราธิวาส เมืองฯ ทม.นราธิวาส นายธนปกรณ     วิไลพันธ
30 นราธิวาส เมืองฯ ทม.นราธิวาส นายวรพจน     ศิวิโรจน
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31 ปทุมธานี เมืองฯ ทต.บางหลวง นางพงศิธิดา     ไชยมณี
32 ปทุมธานี ลําลูกกา ทม.คูคต นางวรพรรณ     อาสนพาณิชย
33 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี พันจาเอก โกวิท     นวลปลั่ง
34 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ทาโขลง นางมุกดา     ดนตรีเสนาะ
35 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา นายพยนต     ฟูศรี
36 พังงา เมืองฯ ทม.พังงา นายศุภกร     ศรีจันทร
37 พิษณุโลก เมืองฯ ทน.พิษณุโลก นายบัญชา     รังษีภโนดร
38 แพร เมืองฯ ทม.แพร นายเกรียงศักดิ์     ไกรเกรียง
39 แพร เมืองฯ ทม.แพร นายประสงค     เรือนสอน
40 ภูเก็ต เมืองฯ ทน.ภูเก็ต นายวิรัช     ศิลาพันธ
41 ภูเก็ต เมืองฯ ทน.ภูเก็ต น.ส.ชุติมา     สนิทเปรม
42 มหาสารคาม เมืองฯ ทม.มหาสารคาม นายอนุชิต     แสนประดิษฐ
43 ระยอง แกลง ทต.ปากน้ํากระแส นายเดชฤทธิ์     สิมศิริ
44 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม นางจงรัก     รุงสวาง
45 ลพบุรี เมืองฯ ทม.ลพบุรี น.ส.มนฤดี     ชลหาญ
46 ลพบุรี เมืองฯ ทม.ลพบุรี วาที่ ร.ท.สมเดช     จันทรหอม
47 ลําพูน เมืองฯ ทม.ลําพูน นาง ช.สุพิศพรรณ     เพ็ชญไพศิษฏ
48 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน นายอรรถพล     คําแพงตา
49 ศรีสะเกษ เมืองฯ ทม.ศรีสะเกษ นายเกรียงศักดิ์     งามศิริ
50 ศรีสะเกษ เมืองฯ ทม.ศรีสะเกษ นางพัชรี     มหาลวเลิศ
51 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นายวิโรจน     ราชิวงศ
52 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน น.ส.ไพจิตร     มีพรหม
53 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย นายสุวิช     มาสขาว
54 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร น.ส.ยุวเรศ     พรหมสาขา ณ สกลนคร
55 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นายสุดใจ     ผลสุข
56 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นางศุภลักษณ     ศรีสุวงศ
57 สกลนคร เมืองฯ ทม.สกลนคร นายเสงี่ยม     สมอุดม
58 สงขลา หาดใหญ ทต.ควนลัง นายศุภชัย     เจริญกุล
59 สงขลา สะเดา ทต.สะเดา นายพัฒนา     ฤทธิณรงค
60 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ น.ส.ปทมา     สุวรรณวงศ
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61 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ น.ส.นันทกา     เมืองฮามพันธุ
62 สงขลา เมืองฯ ทน.หาดใหญ นายเสรี     ประสมศรี
63 สงขลา สะบายอย ทต.สะบายอย น.ส.จันทิมา     หลอปรีชากุล
64 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน นายวินัย     หมื่นสุวรรณ
65 สมุทรปราการ เมืองฯ ทน.สมุทรปราการ นายชูเกียรติ     สิงหตระหงาน
66 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.สําโรงเหนือ น.ส.นิตยา     สนสรอย
67 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.บางเมือง นายสมชาย     ชูสันตินิรันดร
68 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.บางปู นางอริสา     ศรีสนั่น
69 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.แพรกษา นางพรเพ็ญ     กลิ่นกําธรกุล
70 สุพรรณบุรี เมืองฯ ทต.สวนแตง นายดุสิต     มีแกว
71 สุราษฎรธานี เกาะสมุย ทต.เกาะสมุย น.ส.พรทิพย     จันทรผอง
72 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.รํามะสัก นายพิพัฒน     เลิศรัตนะธารา
73 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง นางเตือนใจ     ผลวารินทร
74 อางทอง ไชโย ทต.จระเขรอง นายสุเชษฐ   มีคุณ
75 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก นายประมาณ   ชโรทร
76 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต.ศาลเจาโรงทอง นางสินีนารถ   ปรีชาชาญภูศรี
77 อํานาจเจริญ เมืองฯ ทม.อํานาจเจริญ นายสนอง     พิมพกัน
78 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน นายทรงวุฒิ     โพธิชัยยา
79 อุตรดิตถ เมืองฯ ทม.อุตรดิตถ นายสุพิชญชาญ     โพธิ์งาม
80 อุบลราชธานี เมืองฯ ทน.อุบลราชธานี นายกอรปชัย     สุขสอาด

รายชื่อผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  (เทศบาล)  รุนท่ี  1   
ระหวางวันท่ี  16  สิงหาคม  -  10   กันยายน  2547

ณ   โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น   อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี








