










ที่ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว
2 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน นายปยบุตร พรหมลักขโณ
3 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน นายวิเชียร เรืองประเสริฐกุล
4 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี นางวรรณฤดี ศรีคําแหง
5 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา ส.อ.ไชยยศ รมโพธิ์ทอง
6 ชุมพร เมือง อบจ.ชุมพร นายฉัตรชัย พะลัง
7 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นายเสงี่ยม แสนพิช
8 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม ร.อ.สุทัศน เตริยาภิรมย
9 ตาก เมือง อบจ.ตาก นายเอกสิทธิ์ คุมอรุณรัตนกุล

10 นครพนม เมือง อบจ.นครพนม นายอารมณ เวียงดาน
11 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นายนพดล เนียมสูงเนิน
12 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นางปวันรัตน ปานรักษา
13 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นายศิลปชัย สุนทรมัฏฐ
14 นครสวรรค เมือง อบจ.นครสวรรค นายไชยรัตน บัวเทศ
15 นครสวรรค เมือง อบจ.นครสวรรค นายวีระ บํารุงศรี
16 นครสวรรค เมือง อบจ.นครสวรรค ร.ต.ท.จําเริญ วรทอง
17 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นายศิริศักดิ์ พลากุลมณฑล
18 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสมชาย สุวิบาย
19 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช
20 พิจิตร เมือง อบจ.พิจิตร นายเฉลิมชัย ศรีสุเทพ
21 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นายนพดล เหลืองทองนารา
22 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ 
23 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นายพิพัฒนชัย ภัครัชตานนท
24 แพร เมือง อบจ.แพร นายวัฒนา ผาทอง
25 แมฮองสอน เมือง อบจ.แมฮองสอน นายโชคชัย เวชกิจ
26 ยโสธร เมือง อบจ.ยโสธร นายนรินทร พันธสายเชื้อ
27 ยโสธร เมือง อบจ.ยโสธร นางประภาศรี สุฉันทบุตร
28 ยะลา เมือง อบจ.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง
29 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นายภุชงค พรหมอยู
30 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน น.ส.พรระวี ภูเจริญ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ - 20 มีนาคม 2552

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธนิ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 



ที่ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ - 20 มีนาคม 2552

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

31 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นายสิทธิรัตน รัตนวิจารณ
32 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นายดําเกิง วงศกาฬสินธุ
33 สตูล เมือง อบจ.สตูล นายเชาวยุทธ ทุงปรือ
34 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ นายกิตติ ยงคสงวนชัย
35 สมุทรสงคราม เมือง อบจ.สมุทรสงคราม น.ส.ศิริวรรณ ตันประเสริฐ
36 สระแกว เมือง อบจ.สระแกว นายธวัชชัย ทองทับ
37 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นายสุวัฒน จันทรสวาง
38 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นายนพดล มาตรศรี
39 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร
40 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี นายสุเทพ มะลิเผือก
41 สุรินทร เมือง อบจ.สุรินทร นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ
42 หนองบัวลําภู เมือง อบจ.หนองบัวลําภู นายทรงสิทธิ์ จิรัปปภา
43 อํานาจเจริญ เมือง อบจ.อํานาจเจริญ นายไพศาล จันทวารา
44 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นางจินดา มาแกว
45 อุบลราชธานี เมือง อบจ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช
46 อุบลราชธานี เมือง อบจ.อุบลราชธานี นายณรงคชัย วีระกุล




