






ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ อปท. ช่ือ อปท. คาํนําหน้า ช่ือ - สกลุ

1 กระบ่ี เหนือคลอง อบต. คลองขนาน นาย ทิคมัพร   เพช็รเครือ

2 กาแพงเพชรํ คลองขลุง อบต. แมลาด่ นาย เสกสรร  หะนาท  

3 กาแพงเพชรํ คลองขลุง อบต. วงัแขม นาย กตติชยัติ  แกวปางิ ์ ้

4 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต. เมืองเฟีย นาง ตวงรัตน์     โพธิจารย์์

5 ขอนแกน่ พล อบต. โนนขา่ นาย เชียร     สุดหอม

6 ขอนแกน่ เวยีงเกา่ อบต. ในเมือง นาย สมพร     หฤแสง

7 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต. ทาวดั่ นาย สุพอน     ประวาระณา

8 จนัทบุรี ทาใหม่ ่ อบต. รําพนั นาย รังสันต ์    ศรีคงรกษ์

9 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต. บางกระไชย นาย ออน    แตงออน่

10 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต. เมืองเกา่ นาย องอาจ     วรวสิันต์

11 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต. ดงนอ้ย นาย เทียนชยั     วงศษ์า

12 ชลบุรี หนองใหญ่ ทต. หนองใหญ่ นาย สมชาย     อคัรอมรธรรม

13 ชยัภูมิ แกงคร้อ้ อบต. หนองขาม นาย วปิิพงศ ์    สิงขรอาสน์

14 ชยัภูมิ เมือง อบต. หว้ยตอ้น นาง วรนารถ     นนทิสุนทร

15 เชียงราย เชียงของ ทต. เวยีงเชียงของ น.ส. ณิชานนัท ์    จนัทร์ตะ๊คาด

16 เชียงราย พญาเมง็ราย อบต.     นาย ปราการณ์     ผาลยั

17 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ อบต. เทพเสด็จ นาย สงกรานต ์   ใจอาราม

18 เชียงใหม่ สารภี ทต. ไชยสถาน น.ส. นนัทิยา     สารทูล

19 ตราด บอไร่ ่ ทต. หนองบอน นาย บรรเทา     สารภูมิ

20 นครนายก เมือง อบต. วงักระโจม น.ส. ศนัสนีย ์    บุญเผอืก

21 นครพนม ธาตุพนม อบต. นาหนาด นาย สะเร่ีย     ศรีวรขาน

22 นครพนม นาทม อบต. หนองซน นาย วมิล     แสนบุตร

23 นครราชสีมา ชุมพวง อบต. ตลาดไทร นาย อาจ   สุตานา

24 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต. หนองหวัแรต นาย สุธี     ผนินอก

25 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต. หินดาด น.ส. เจริญ     ไปเจอะ

26 นครศรีธรรมราช ปากพนงั อบต. บางพระ นาย สุชาติ     สุดดวง

27 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต. บางประมุง นาย ประกจ     ปันเหนงิ ่้
28 นครสวรรค์ เมือง อบต. บา้นแกง้ นาง บงกช     เลียงสุข้
29 นนทบุรี เมือง อบจ. นนทบุรี นาย วรพล     กุลชยัรัตนา

30 บุรีรัมย์ ชาํนิ ทต. หนองปลอง่ น.ส. ศุภกตติยา     ภาษาสุขิ

31 บุรีรัมย์ เมือง อบจ. บุรีรัมย์ น.ส. วลิยัลกัษณ์     แสมรัมย์

                            รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการอบรม หลกัสตรเลขานการนายก อปทู ู ุ . ร่นที ุ่ 14
                                                                     ระหว่างวนัที ่ 9 - 20 สิงหาคม 2553

     ณ สถาบันพฒันาบคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ุ 8 ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานีุ
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32 บุรีรัมย์ เมือง ทต. อิสาณ นาง วรรณพร     คลองวชิา่

33 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ ทต. ทะเมนชยั นาย สมศกัดิ     ศิวะศุภกาญจน์์

34 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต. หนองคู นาย ประสาน     ถนอมศิลป์

35 ประจวบคีรีขนัธ์ กุยบุรี อบต. กุยบุรี นาย ศรราม     ไหลลน้

36 พระนครศรีอยธุยาบางบาล อบต. กบเจา นาง สมพิศ     เกดมาลยัิ

37 พระนครศรีอยธุยาบา้นแพรก อบต. สาํพระเนียง นาย อนนัต ์   พานมะลิ

38 พะเยา จุน ทต. หว้ยขา้วกาํ่ น.ส. สุพรรณ     เครือบุตร

39 พะเยา ภูกามยาว อบต. หว้ยแกว้ นาย สมศกัดิ     กะทง์

40 พงังา คุระบุรี อบต. เกาะพระทอง น.ส. นงนภสัร     รักษากจิ

41 พิษณุโลก นครไทย ทต. บา้นพร้าว นาย เฉลิมพร     ทองจาํปา

42 เพชรบูรณ์ หลมสัก่ อบต. ปากดุก นาง ชไมพร     ศรีสอน

43 แพร่ เมือง อบต. ทุงกวาว่ นาง อมัพร     แจง้สวาง่

44 แพร่ เมือง อบต. ทุงโฮง้่ วาท่ี ร่ .ต. ประทงักร     กองคาํโพธ์ิ

45 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. เข่ือน นาย เพิม     รูปสูง่
46 มหาสารคาม นาเชือก อบต. สาํโรง นาง ลกัษณาวดี   พรบุญ

47 มหาสารคาม บรบือ อบต. โนนแดง นาย สุพจน์     สุปัด

48 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต. ขามป้อม นาย ตอศกัดิ     ธุระทาํ่ ์

49 แมฮองสอน่ ่ แมสะเรียง่ อบต. เสาหิน น.ส. พิมศรี     เกงคา้ขาย่

50 ร้อยเอด็ เกษตรวสิัย อบต. ทุงทอง่ นาย สมศรี     ศรีสมบูรณ์

51 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต. พรสวรรค์ นาย ศราวธุ     มาโยธา

52 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต. หนองหลวง นาง นงนุช     บุตรพรหม

53 ระยอง นิคมพฒันา ทต. มะขามคู่ นาย อมรเทพ     เล็กโลง่

54 ลาํปาง เกาะคา ทต. นาแกว้ นาย กฤตภาส     ไชยสาร

55 ลาํปาง งาว อบต. ปงเตา นาย นภดล     แสงศรีจนัทร์

56 ลาํปาง งาว ทต. หลวงใต้ นาย ดลนรุตม ์    ชาญเศรษฐนนท์

57 ลาํปาง เถิน ทต. แมมอก่ น.ส. นิภา     ยีเ่พญ็

58 เลย วงัสะพุง อบต. วงัสะพุง นาง สุนิสา     บวัประดง

59 เลย เอราวณั อบต. ผาสามยอด นาย สมคิด     ธรรมมุงคุณ

60 ศรีสะเกษ เมือง อบต. หนองแกว้ นาย สมพงษ ์    จนัทาทอง

61 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต. ศรีโนนงาม นาย วริาวฒัน์     ศิลารักษ์

62 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต. บา้นเหลา่ นาย สายทอง     ไตตาม่
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63 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต. หนองแปน นาย เดชา     ใจดี

64 สงขลา หาดใหญ่ อบต. ทุงใหญ่ ่ นาย เอกชยั     สุนสระบุตร

65 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต. บางเสาธง นาย มานพ     ครุลาํภู

66 สมุทรสาคร กระทุมแบน่ อบต. ทาเสา่ นาย วงั     มารุงเรือง่

67 สระแกว้ คลองหาด ทต. คลองหาด นาย มานพ     ศรีสัมฤทธ์ิ

68 สิงห์บุรี ทาชา้ง่ อบต. วหิารขาว นาย อาํนวย     แยม้บุญทบั

69 สิงห์บุรี พรมบุรี ทต. ปากบาง นาย ณฐัวฒัน์   ศิริพรวฒิุ

70 สุพรรณบุรี สองพี่นอ้ง อบต. บางตะเคียน นาง บงัอร     ทองคาํดี

71 สุรินทร์ จอมพระ ทต. เมืองลีง นาย ชินกรณ์     ขนัตะชาติ

72 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต. ไพรขลา น.ส. มาลยั     ใจมน่ั

73 สุรินทร์ ปราสาท อบต. ทุงมน่ นาย มนสัศกัดิ     บุญกระจาย์

74 หนองคาย ทาบอ่ ่ อบต. บา้นวาน่ ร้อยตรี ยทุธพงษ ์    จงรักษ์

75 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต. ดงสวรรค์ น.ส. มะริน     วทิชยั

76 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต. หนันางงาม นาย สมเกยรติ     ณรงคศ์รีี

77 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต. เปือย นาง สาํราญ     ปาวรีย์

78 อุดรธานี กแูกว่ ้ อบต. คอ้ใหญ่ นาง สมผล     เงาสมรูป

79 อุดรธานี โนนสะอาด อบต. โคกกลาง นาย อนนัต ์    ปัญลงักา

80 อุดรธานี บา้นผอื อบต. หายโศก นาง วไิลวรรณ     จนัทะวงษ์

81 อุดรธานี เพญ็ อบต. บา้นเหลา่ นาย ชวลิต     ทางตอย

82 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต. คาํโคกสูง นาย กองศิล     ธีปาละ

83 อุทยัธานี เมือง อบต. เกาะเทโพ นาย นนทชยั     คุม้สุด

84 อุทยัธานี ลานสัก อบต. ทุงนางงาม่ นาย เชิง     บุญกมุติ

85 อุทยัธานี หนองขาหยาง่ ทต. หนองขาหยาง่ น.ส. สรียา     นิยมจนัทร์

86 อุทยัธานี หนองฉาง อบต. ทุงโพ่ นาย อศัฎาง     สุระมาตย์

87 อุบลราชธานี นาํขนุ้ ่ อบต. ไพบูลย์ น.ส. ญาตาว ี    อบมาพนัธ์

88 อุบลราชธานี โพธิไทร์ อบต. มวงใหญ่ ่ นาย พิพฒัน์     ผองราตรี่

89 อุบลราชธานี สวางวรีวงศ์่ อบต. สวาง่ นาย อรุณ     บุญมาแสน

90 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต. คอนฉิน นาย บุญเรือง  ปลดักอง

91 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต. ใหมนาเพียง่ นาย ทองประเสริฐ  ดีสุข

92 พะเยา ภูกามยาว อบต. ดงเจน นาย สมคิด   สุทธิตานนท์












