
ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน นายกมล กสิคุณ 081-8938203

2 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาเขน นายเจริญ ดวงมุสิก 075-618035ตอ102

3 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาเขน นายประยุทธิ์ อนชู 075-618035ตอ102

4 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ตลิ่งชัน นายประหยัด มาศโอสถ 075-622691,081-0870287

5 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต.หนองกุงศรี นายวัชรินทร ภูมาศ 043-881290,089-2753891

6 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต.หนองกุงศรี นายสนอง ภูวานร 043-881290,086-2355427

7 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คุยบานโอง นายประสิทธิ์ แผทอง 055-749680,081-2849616

8 ขอนแกน กระนวน อบต.นํ้าออม นายเข็มพร มาตสมบัติ 089-6179889,086-2377724

9 ขอนแกน พระยืน อบต.พระยืน นายสงวน แสนแป 043-266434

10 ขอนแกน อุบลรัตน อบต.เขื่อนอุบลรัตน นายบุญสง หงษบินมา 043-372203

11 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองหลวงแพง นายบัญชา ศิริวรรณ 038-513120,081-6893285

12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองหลวงแพง นายสุเทพ รัตนกําเนิด 038-513120

13 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.ถ้ําวัวแดง นายหนูกัน วงศเมืองกลาง 044-823194,087-2488923

14 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.ถ้ําวัวแดง นายนรินทร ทศลา 044-823194,084-8249678

15 ชัยภูมิ หนองคอนไทย อบต.โคกสะอาด นายนิพนธ วองประจันทร 044-810152,081-3909904

16 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.กุดชุมแสง นายสําราญ พรมหญาคา 044-823873,081-0654546

17 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา นายวีรพงศ นาคเพชร 077-520073

18 เชียงราย แมจัน อบต.ศรีค้ํา นายณววิน ทัญญาสัก 053-665073,086-9129324

19 เชียงราย แมจัน อบต.แมไร นายสมพล ขัดชมภู 053-677505,086-5860839

20 เชียงราย เวียงแกน อบต.หลายงาว นายมานพ ชัยวงศ 053-608202,089-9525367

21 เชียงราย แมสรวย อบต.ทากอ นายพงษรพี สีหสกุล 053-724217-8

22 เชียงราย แมสรวย อบต.ทากอ นายเอกชัย ทรงศุภศาสตร 053-724217,086-1155233

23 เชียงราย เมือง อบต.นางแล นายเสนห ภักดี 053-706017,081-7242448

24 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.เม็งราย นายทวนชัย วะลัยสุข
25 เชียงใหม แมแตง อบต.ปาแป นายเรวัตร ใจเย็น 053-229322,086-1143676

26 ตาก แมสอด อบต.พะวอ นายคําสิงห มั่นจิ๋ว
27 ตาก แมสอด อบต.พะวอ จ.ส.ต.เพชร เขียววงษ
28 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน นายสวาท สอดสอง 042-534695,085-7404015

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่  5
ระหวางวันที่  10 - 28 กันยายน 2550

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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29 นครพนม กิ่งอ.วังยาง อบต.วังยาง นายสุชาติ วงศจําปา 042-577032,085-0093224

30 นครพนม กิ่งอ.วังยาง อบต.ยอดชาด นายประถัมภ เพ็งพิมพ 042-537298,086-2333400

31 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน นายสวาท สอดสอง 042-534695,081-5460905

32 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม นายเกษมสันติ์ ตนศรี 042-599496

33 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ นายวีรสิทธิ์ อนุวรรณพงษ 044-481217,086-0999385

34 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ นายไสว กลาวาจา 044-481317,089-5790390

35 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.บึงพะไพ นายสมหมาย จันสด 044-386040

36 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ นายวินิจ ขวัญมั่น 081-9557645,044-966044

37 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ นายฉัตร ขุนทอง 081-9557645,044-966044

38 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว อบต.อุดมทรัพย นายธนเดช ศิลานันท
39 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขานอย นายวันรัตน เกลี้ยงขํา 075-351350,087-2836369

40 นราธิวาส ระแงะ อบต.กาลิซา นายมาหามะ อิงดิง 073-583509,081-0997824

41 นาน แมจริม อบต.หมอเมือง นางธันยพร คํามงคล 054-769189

42 นาน เวียงสา อบต.ตาลชุม นายจรูญ คํานามะ 081-0285040

43 นาน เวียงสา อบต.ตาลชุม นายประสิทธิ์ กิจมงคลอุดม 054-763332,086-1157265

44 นาน เมือง อบต.สะเนียน นายสม จิตวัฒนา
45 นาน เมือง อบต.สะเนียน นายวีระศักย แกวเนตร 054-785163

46 บุรีรัมย โนนดินแดง อบต.ลํานางรอง นายประเสริฐ ถิระภาณุ 087-9565772

47 บุรีรัมย คูเมือง อบต.หนองขมาร นางภิญญตา บุไธสง 044-778612-3,083-3261722

48 บุรีรัมย บานกรวด อบต.สายตะกู นายบุญกวาง โคสินธ 083-3783948

49 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ นางศิริพร สวดประโคน 044-782518

50 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ นายสดา บวชประโคน 044-782518

51 บุรีรัมย ละหานทราย อบต.หนองตะครอง นายเดช แผนกระโทก
52 บุรีรัมย ละหานทราย อบต.หนองตะครอง นายบรรเลง แอบศรีหาด
53 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.คลองพระอุดม นายชโลม บุญคําภา 02-9260033,089-1619793

54 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.หนองขนาก นายวิศาล บุญประเสริฐ 035-255030

55 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.หนองขนาก นายมาโนส ประสพฤกษ 035-255030

56 พังงา ทับปุด อบต.โคกเจริญ นายสุทิน บุญไทย 076-442068,081-8947928
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57 พังงา เมือง อบต.นบปริง นายชนะ เรืองผล 076-430481,089-6460091

58 พัทลุง กงหรา อบต.ชะรัด นายสุรชาติ กราปญจะ 074-614397

59 พิจิตร บางมูลนาก อบต.ลําประดา นายเจริญ สุขคํามี 056-601126-7

60 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ นายเลียง โยควิจิตร 056-647184

61 พิจิตร ตะพานหิน อบต.หนองพยอม นายสมชาย ผลารัตนเจริญ 056-845061ตอ108

62 พิจิตร ตะพานหิน อบต.หนองพยอม นายพรเทพ จินดา 056-845061ตอ108

63 เพชรบุรี เมือง อบต.บานกุม นายพรเทพ พูนผล 032-432212,089-8379935

64 เพชรบุรี เขายอย อบต.หนองปรง นางบุญนาค ฉิมงาม 032-446416

65 เพชรบุรี เขายอย อบต.หนองปรง นายทวย จับใจ 032-446416

66 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ซับเปบ นายมณี สอนวดี 081-9622816

67 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ซับเปบ นายคํา บุญแสง 081-9622816,087-2004908

68 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ซับพุทรา นายอดุลย เอ้ียงลี่ 081-8883066

69 แพร เดนชัย อบต.หวยไร นายแดงตอย สุรีย 087-1728027,089-9885159

70 ภูเก็ต กะทู อบต.กมลา นายสนธยา สุนธารักษ 076-385640

71 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองจิก นายไล ประทุม 043-770525

72 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ดงแคนใหญ นายสุพจน นักผูก 045-771111,081-2823704

73 ยโสธร เมือง อบต.สิงห นายสมพิศ ชูรัตน 045-737492,087-9863664

74 ยโสธร เมือง อบต.หนองคู นายสัญชาติ อดกลั้น 045-773055

75 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.นํ้าคํา นายรักทวี ผลขาว 045-739495,087-2298422

76 รอยเอ็ด เมือง อบต.นาโพธิ์ นายบุญทัน ชรากาหมุด 043-544537,086-2385790( มา)

77 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล นายชม ภางาม
78 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล นายสมพร จารีรัตน
79 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.หวยหินลาด นางบุญลอม คําสมศรี 043-575301,087-2182106

80 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.หวยหินลาด นายรัฐพงษ คําโนนมวง 084-5136905,081-8723879

81 รอยเอ็ด กิ่งอ.ทุงเขาหลวง อบต.มะบา นายประเสริฐ วรรณนา 043-550191,087-8098950

82 รอยเอ็ด กิ่งอ.หนองฮี อบต.สาวแห น.ส.บุญสิตา บุญชม 043-588064,081-7609882

83 รอยเอ็ด กิ่งอ.หนองฮี อบต.สาวแห นายสุนทร ถิ่นทัพไทย 043-588064,081-2638880

84 ระยอง เมือง อบต.เพ นายเฉลียว วิเชียรแลง 038-651911,089-9381610



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่  5
ระหวางวันที่  10 - 28 กันยายน 2550

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

85 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ทาดินดํา นางสมหวัง บุญยัง 036-654067,086-1334489

86 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ นายวิรัตน นามบัวนอย 036-651081ตอ12

87 ลําพูน ลี้ อบต.ศรีวิชัย นายทวีศักดิ์ โสภาศรี 053-518077,089-1925142

88 ลําพูน ลี้ อบต.ศรีวิชัย นางรัตนาภรณ สินะนนท 053-518077,081-8843063

89 เลย ดานซาย อบต.ปากหมัน นายยศ สุระธรรม 042-801182,085-7471326

90 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ นายวิรัตน บุญมา 045-659188,081-7302511

91 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ นายบุญมี จารุจิตร 045-659188,087-2525348

92 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.เสาธงชัย นายโชคชัย สายแกว 045-601578,089-2845511

93 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.เสาธงชัย นายสงา สุขเต็มดี 045-601578

94 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ตาเกษ นายมี จันดาพืช 045-615385,084-8263683

95 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ตาเกษ นางนิรัตน แทนทอง 045-615385,087-2598601

96 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.บัวหุง นายพรชัย กอนฝาย 045-600603,087-2500805

97 สกลนคร เจริญศิลป อบต.หนองแปน นายอัมพร อุนสมัย 042-981036

98 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ นายแสง แสนพันนา 042-702404,087-0878620

99 สกลนคร อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร นายนิกร ดาราศร 037-260171,089-0999824

100 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง นายรวมศักดิ์ บุญรักษา 042-706572

101 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง นายพิเชษฐ คําภูแสน 042-706572

102 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง นายหงษทอง ธรรมสาลี
103 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง นายทองพูล อุปเทน 042-981007

104 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน นายอับดุลละ ละใบจิ 074-728107

105 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.พุแค นายสมศักดิ์ ฟองสมุทร 036-369020

106 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ในเมือง นายนิเวศ บุญมีจอย 055-641110,089-9065627

107 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานซาน นายประภาส คุมสา 055-685202,086-2159639

108 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.ตนตาล นายสุทิพย มากชวย 035-532712,081-8405719

109 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.ทัพหลวง นายธานินทร แยมไสว 035-595732

110 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.ทัพหลวง นายสุนทร อ่ําเกิด 035-595732

111 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.วังนํ้าเย็น นายชวลิต จันทรผา 035-521244,089-8229829

112 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.บางงอน นายพยอม จินดากร 077-318868,084-0656752
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

113 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.ประสงค นายธรรมรัตน นาคเรือง 077-308184-3,086-2803474

114 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.ประสงค นายวิสูตร กรีมละ 077-308184-3,081-9704953

115 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.ปากฉลุย นายณรงค อินทรมณี 077-483090,081-1870481

116 สุรินทร กิ่งอ.โนนนารายณ อบต.ระเวียง นายสมชาย โอชา 089-6228169

117 สุรินทร จอมพระ อบต.เปนสุข นายพิทักษ แสนกลา 044-503665,089-8658575

118 สุรินทร จอมพระ อบต.เปนสุข นายสอน ปานทอง 044-503665,086-2527951

119 สุรินทร สําโรงทาบ อบต.หนองไผลอม นายเลียน สุมาลุย 044-569567-8,087-0248498

120 สุรินทร สําโรงทาบ อบต.หนองไผลอม นายสัญชัย สุขเลิศ 044-569567-8,087-3761121

121 สุรินทร จอมพระ อบต.ชุมแสง นายสุวรรณ บรรเทิงใจ 044-503620,087-0735437

122 หนองคาย เมือง อบต.พระธาตุบังพวน นางสมพร ทองชมภู 042-436904

123 หนองคาย เมือง อบต.พระธาตุบังพวน นายจร เดชแสง 042-436904

124 หนองคาย สระใคร อบต.คอกชาง นายมิตร เขียวศรี 042-419074

125 หนองคาย โพนพิสัย อบต.บานโพธิ์ นายบุญเลิศ ผองใส
126 หนองคาย เมือง อบต.หินโงม นายอรุณ กุนเสน 042-422990

127 หนองคาย เมือง อบต.หินโงม นายวิชัย ออนพรม 042-422990,081-0605089

128 หนองคาย ทาบอ อบต.ทาบอ น.ส.มัชฌิมา พรมมา 042-401343

129 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.กุดแห นายคําพา คําแหงพล 042-314467,081-0592202

130 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.กุดแห นายสุชีพ โกสุม 042-314467,089-9431343

131 หนองบัวลําภู เมือง อบต.หนองภัยศูนย นางจําปา ไชยคําแดง 042-378252,081-8735932

132 อางทอง แสวง อบต.สามพราน นายบรรยาย รักคํา 035-645378

133 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.จิกดู นายทองดี หนูแกว 081-9677101

134 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.โพนทอง นายลอง ถือสัตย 089-4242710,085-0157030

135 อํานาจเจริญ เมือง อบต.ปลาคาว นายอนุศักดิ์ มณเฑียร 045-520900

136 อํานาจเจริญ เมือง อบต.ปลาคาว นายสละ แกวศรี 045-520900

137 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.หนองกุงทับมา นายสํารอง เกษโสภา 042-250224,081-7999546

138 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ทุงยั้ง นายสมศักดิ์ อินทิพย 055-453454,081-6040220

139 อุตรดิตถ เมือง อบต.ถ้ําฉลอง นายวิรัช เทียนไชย 081-9735546

140 อุทัยธานี บานไร อบต.หวยแหง นายประสิทธิ์ คุณประสาท 056-983565
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

141 อุทัยธานี บานไร อบต.หนองบมกลอง นายประสิทธิ์ กีตตีพงษ
142 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.ทุงโพ นายสมคิด อุทัยสุขสมบูรณ 056-533365,081-8883855

143 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกลาง นายผัด สายเสน 045-318006

144 อุบลราชธานี เมือง อบต.หนองขอน นายประสิทธิ์ แนวจําปา 045-344056,086-7247281

145 อุบลราชธานี เมือง อบต.หนองขอน นายชุมพล พูลเพิ่ม 045-344056,081-5498533

146 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.นาเลิง นายสมควร ยาคํา 045-247102

147 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.นาเลิง นายบุญเลี้ยง ศรีสวัสดิ์ 045-247102

148 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.วาริน นายสมแพง คูณสุข 045-406795,084-8295255

149 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.วาริน นายเพียร วงศแดง 045-406795,081-9554148




