
1 ขนอม ควนทอง นายชัยยุทธ   จํานง

2 นายสุรสิทธิ์   ขนอม

3 นายปฏิวัติฐกานต   ขนอม

4 นายวินัย     ชูพันธ

5 ชะอวด ชะอวด นายประไพ    คงทอง

6 นายประภาศ    อินทรศวร

7 นางสุจินต    ทองอํานาจ

8 นายธนาคาร    อุนสุข

9 ชะอวด เกาะขันธ นายไพศาล    สุขสโม

10 น.ส.จุฑามาศ    สงแกว

11 นายสุพัฒน   อินทรนาค

12 นายสานิต   ชูถนอม 

13 ชะอวด เขาพระทอง นายประพันธ      ชูเมือง

14 นายประไพ    ฤทธมินตรี

15 นายสมมาศ    ขวัญใจ

16 นางสุภาภรณ    สุวรรณปาน

17 ชะอวด ควนหนองหงษ นายสุทัศน   ศรีมาลา

18 นายสุชาติ   จันทรแกว

19 นายวงศกรณ    มีชะนะ

20 นายอัมพร    ทองนุน 

21 ชะอวด เคร็ง นายดนัย       เสงสั้น

22 นายสมยศ     นวลแสง

23 นายประทีป    มนตรี

24 ชะอวด นางหลง นายอภิชาติ     มณีโชติ

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รุนที่   1          
                        ระหวางวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมลิกอร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับท่ี อําเภอ อบต. รายชื่อ หมายเหตุ



บัญชีรายชื่อ อบต.ที่เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รุนที่   1          
                        ระหวางวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมลิกอร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับท่ี อําเภอ อบต. รายชื่อ หมายเหตุ

25 นายวิรัตน     ศรีชุมพวง

26 นายวิโรจน   หนูจันทร

27 นายประดิษฐ    เดชเกิด

28 ชะอวด บานตูล นายเสวียร    ภุมรินทร

29 นายศักด์ิณรงค   ทองรวง

30 นายกิตติพล  ทองรอด

31 นายสุรพล  สําราญ

32 ชะอวด วังอาง นางเนตรทิพย  ทองแกวเกิด

33 นายจักรชัย   บุนีภักดี

34 นายนิกร   เรืองเพ็ชร

35 นายสมาส    ลายพยัคฆ

36 ชะอวด ขอนหาด นายกิจจา   โกสียรัตนาภิบาล

37 นายสุรเชษฐ   กรรณสุรางค

38 นายบัญฑูร   ทองชู

39 นายอํานวย   คงปาน 

40 เชียรใหญ เขาพระบาท นายปรีชา   พรหมสุทธิ์

41 นายสําราญ   แกวระยา

42 นายสัมพันธ    พูนเสน

43 นายนอง   แกวนุย

44 เชียรใหญ แมเจาอยูหัว นายจําเริญ      ทองเกลี้ยง

45 นายสมเกียรติ    พุธรอย

46 นายสุชาติ    แกวหนูนา

47 นายสัญญา  ดีทองออน 

48 เชียรใหญ ไสหมาก นางสุนีย       เกสโช
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49 นางกุลจิรา     อ่ิมพันธ

50 นายสมชาย     เสือแกว

51 นายภานุวัฒน     แดงขาว

52 ทุงสง นาโพธิ์ นายสงา    รัตนพันธุ

53 นายประพันธ   อินทรสาร

54 นางกัลยา   เรืองอราม

55 นายสมพงษ   ไชยยศ

56 นายกิตติชัย   สัมเขียวหวาน

57 ทุงสง เขาโร นายบรรจบ   ณ สุพรรณ

58 นายสมศักด์ิ    ชูวงศ

59 นายพรศักด์ิ   แปนสุข

60 นายพิเชษ    เกตุแกว

61 ทุงสง ควนกรด นายชูศิลป    ชูบัวทอง

62 นายจรัส     ไทยยัง

63 นายเอกพงษ    พุมกะฐิน

64 นายนันทศักด์ิ   พัฒนแกว

65 ทุงสง นาไมไผ นางสิรัญญา     สังขการณ

66 น.ส.เสาวรัตน      ชวยเกิด

67 น.ส.นงลักษณ    ตาดทอง

68 นางศรีสุดา     ชํานาญกิจ 

69 ทุงสง หนองหงส นายเดชา    สุวรรณนอย

70 นายชัยวัฒน    ชัยคชบาล

71 นายสมศักด์ิ    พุมทอง

72 นายสมราญ    ซื่อตรง
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73 พระพรหม ชางซาย นายสายเนตร   เพลิงธาติ

74 นายถาวร     พลชัย

75 นายสุเชษ    หอยสังข

76 นายสงบ     อมรพล 

77 พระพรหม ทายสําเภา นายพงศธรรณ รัตนสมบูรณ

78 นายตรัน     ชูสิน

79 นายศักด์ิ    อารีชน

80 นายไพรัตน  เปลงแสง

81 พระพรหม นาพรุ นางศศิธร     วิมลทรง

82 นายชูศักด์ิ    ลักษโณสุรางค

83 นายครรชิต     สงวนพรอม

84 นายจักรกฤช    ศรีถัทธ

85 เมือง นาทราย นายฉลาด  พรามนาค

86 นายเวช  ธรรมโชติ

87 นายณรงค  บุญอมร

88 นายสมโภชน ยิ่งประดิษฐ

89 เมือง ปากนคร นายพิชิต    บุญผลึก

90 นางอนงค  ทิพยกองลาศ

91 นางวันดี   วันโสภา

92 นายสมชาย   จันทรวงศ

93 รอนพิบูลย ควนชุม นางวิมล    หนูคง

94 นางเพ็ญจันทร   สงพราหมณ

95 นายอุดร      พลเดช

96 นายประยูร    ศรีออน
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97 รอนพิบูลย ควนพัง นายฉัตรา      นวลศรี

98 นายฉันครชัย   สืบสาย

99 นายวิเชียร   เทพชุม

100 นายวุฒิชัย         ชูเมือง 

101 รอนพิบูลย รอนพิบูลย นางเกษร         เพ็ญสกุล

102 นางสบาย    สุขสงวน 

103 รอนพิบูลย เสาธง นางชุลีวรรณ    ยังอุน

104 นางอาจิน   สมพงษ

105 น.ส.นงคนุช   สารมาศ

106 นางจิราวรรณ   บุณยัษเฐียร

107 บางขัน บานนิคม น.ส.เตือนตา   รัตนคช

108 น.ส.พรทิพย    ปานมา

109 น.ส.พรินันท   บุญเชิด

110 นายพีระพงค    เอียดทวน


