




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ เมือง อบต.ไสไทย นายสุรศักดิ์ จันทรแกว
2 กาญจนบุรี ทามะกา ทม.ทาเรือพระแทน น.ส.พัชรีภร โอภากุลวงษ
3 กาญจนบุรี ทามวง ทต.หนองขาว นายสันติ มงคลวิบูลผล
4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ปางมะคา นายวิราช ขันติวงค
5 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.ไทรงาม น.ส.ภณัชษา การะภักดี
6 กําแพงเพชร เมือง หนองปลิง นายยุทธนา หงษยนต
7 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม นายเอกชัย มวงงาม
8 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน นางนวลมณี เหลากุนทา
9 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน น.ส.สุภาพร อรรคฮาด

10 ขอนแกน เมือง อบจ.ขอนแกน นายหนูรถ ดวงมาลี
11 จันทบุรี สอยดาว อบต.ปะตง น.ส.ทิพรดา เกิดขุนทด
12 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดเหนือ นายพชระ แกวโกย
13 ชลบุรี บางละมุง อบต.หนองปลาไหล นายบัญชา ตันติยานุภาพร
14 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.พราวศรี เฟองฟู
15 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.พัชนี นามเมือง
16 ตาก พบพระ ทต.พบพระ นางกิตติวรา วิริยา
17 นครนายก เมือง อบจ.นครนายก นายมานพ หนูนุน
18 นครปฐม เมือง อบต.โพรงมะเดื่อ นายอัฐชัย ชนาเนตร
19 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม น.ส.อรอุมา สุธาทรัพย
20 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยขวาง น.ส.ปรัชญาภรณ รักษาชนม
21 นครราชสีมา ประทาย ทต.ประทาย นายจักรพงศ สุวรรณศักดิ์
22 นครราชสีมา พิมาย อบต.รังกาใหญ น.ส.น้ําออย ศรีชุม
23 นครราชสีมา พิมาย อบต.ชีวาน นายชวลิต ศรีสารคาม
24 นครราชสีมา พิมาย อบต.นิคมสรางตนเอง จ.อ.สุพัฒน สีราบัว
25 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.โนนทองหลาง น.ส.สุรียพร สุวรรณศรี
26 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลัย นายศักดิ์ดา เหลาแตว
27 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา น.ส.ภัทรกมล เจริญ
28 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นางยุภาพร ไชยเมือง
29 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นางขวัญจิตต เกตุสระนอย
30 นครราชสีมา กิ่งอ.พระทองคํา อบต.พังเทียม นายจักวาล พรมเสนา

รายชื่อเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 4
ระหวางวันที่  11  กรกฎาคม  - 22 กรกฎาคม  2548

ณ ศูนยอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
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31 นครราชสีมา กิ่งอ.พระทองคํา อบต.หนองหอย น.ส.คนึงนิตย เอี่ยมทอง
32 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.ศรีสุข น.ส.เพ็ญพักตร วิลาศรี
33 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.บึงสําโรง นางกัญญารัตน จําปา
34 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาขาว น.ส.ปลันธร คงจุย
35 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก นายไกร ราโชกาญจน
36 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.เขากะลา น.ส.พัชรีย พุมเจริญ
37 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ น.ส.อินทุอร ฉิมมากรม
38 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นายณัฐภัทร จิตนะมงคล
39 นราธิวาส เมือง ทม.นราธิวาส นายเกรียงไกร ไชยประภา
40 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นายณัฐภัทร จิตนะมงคล
41 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.นนทรี น.ส.สมพิศ ทบวัน
42 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี นางอรทัย ธรรมโย
43 พัทลุง ตะโหมด อบต.คลองใหญ นายอภิเดช เอียดบาง
44 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.มะตูม น.ส.สุวารีย เกิดพินธุ
45 พิษณุโลก วังทอง ทต.วังทอง นายพงษเทพ พงษพิทักษเสรี
46 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.มะตอง นางพนิดา เปยมผล
47 พิษณุโลก หรหมพิราม อบต.หอกลอง น.ส.อรวรรณ โหทอง
48 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง น.ส.ดลฤดี ออนดาบ
49 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.ไทรยอย นางรวมพร ไชยหงษ
50 เพชรบูรณ วังโปง ทต.ทายดง นายกิตติศักด เปรมปรีด์ิ
51 เพชรบูรณ ศรีเทพ ทต.สวางวัฒนา นางวิไลพร พาตา
52 ยโสธร เลิงนกทา อบต.หองแซง น.ส.จรรยา คุณสุทธิ์
53 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู นางสุรัติวดี เหมรักษ
54 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.หนองแดน นางวิไลลักษณ วรวิเศษ
55 ระนอง เมือง อบต.ปากน้ํา น.ส.อุไรวรรณ แกวนก
56 ระยอง เมือง อบต.ตะพง นายกฤษดา สุวรรณ
57 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน นายพิทักษ โสระมรรค
58 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ดีลัง น.ส.รัชนก ศรียะนา
59 ลพบุรี หนองมวง ทต.หนองมวง น.ส.ทิพรัตน ชัยวิบูลยธรรม
60 ลพบุรี เมือง ทม.ลพบุรี นางเพ็ญแข ตอนรับ
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61 ลําปาง เถิน ทต.ลอมแรด น.ส.สายสุรีย คํานอย
62 ลําพูน แมทา ทต.ทากาศ นายศิวกร ใจบุญมี
63 ลําพูน พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม นางสุมลรัตน จงแพทย
64 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นายกาญจนภักษ มานะกูล
65 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ทต.หวยทับทัน นายธวัช พรมรัตน
66 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ นายภราดร พานเงิน
67 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ทต.หวยทับทัน นายธวัช พรมรัตน
68 สกลนคร เมือง อบต.หนองลาด น.ส.ชรีพร เรืองบุญ
69 สกลนคร เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป นางเยาวภรณ วิเศษลา
70 สมุทรสงคราม เมือง อบต.ลาดใหญ นายพิทยา กฤตเวทิน
71 สมุทรสงคราม เมือง อบต.ปลายโพงพาง น.ส.โฉมศรี อินเล็ก
72 สมุทรสงคราม เมือง อบต.แหลมใหญ น.ส.สุกัญญา กล่ํามวง
73 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ทาคา น.ส.สุจินดา คุณยศิษย
74 สมุทรสงคราม เมือง อบต.บางหญาแพรก น.ส.ภัครวดี ทักษิโน
75 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางพรหม น.ส.รุงทิพย ศรีวงศา
76 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร นายไมตรี เกิดสวัสด์ิ
77 สมุทรสาคร เมือง อบต.บานปรก นายศิลา หลักรัตน
78 สมุทรสาคร อัมพวา อบต.เหมืองใหม นายเกงกลา บุณณสิน
79 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เดิมบาง น.ส.หทัยรัตน โสขุมา
80 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นางเกล็ดแกว บุญเกิด
81 สุพรรณบุรี เมือง ทม.สุพรรณบุรี นายวิทยา เพ็ชรวิเศษสิทธิ์
82 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี
83 สุรินทร สังขะ อบต.กระเทียม น.ส.เสาวนีย สันจรดี
84 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.รวมจิตร นายพูลทรัพย ชัยสจี
85 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางอารมณ นายนัฐพงษ มาลัย
86 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บัวงาม นางเปรมกมล โชตินอก
87 อุบลราชธานี กิ่ง อ.เหลาเสือโกกอบต.โพนเมือง นายธนกฤต ศุภลักษณ
88 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.เมืองเดช น.ส.วัชรียา สาลาด
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1 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.ปาณิสรา วรพงศธร
2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายเฉลิม พวงกิจ
3 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายธราดล มินวงษ
4 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี นางวรรณรุจี ศรีกุศลานุกูล
5 กําแพงเพชร เมือง อบต.เทพนคร น.ส.สุธาวรรณ จันทรบุปผา
6 กําแพงเพชร เมือง ทต.ปากดง นายมาณพ นุมเกลี้ยง
7 กําแพงเพชร เมือง อบต.คณฑี ส.อ.วัชระพงษ ลําทา
8 ขอนแกน เมือง ทต.ทาพระ นายรัฐศาสตร แสนแสง
9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางน้ําเปรี้ยว นางสุธัญญ มะสิทธิ์

10 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว นายสิงขร แสงจันทร
11 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นางมาลัย ธิบูลย
12 เชียงใหม เวียงแหง อบต.เมืองแหง นายพงษนเรศ ไปเร็ว
13 ตรัง เมือง ทต.คลองเต็ง น.ส.สุนารี บุญพานิช
14 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หมอนทอง น.ส.สุรีพร มะโนนุกูล
15 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพัฒนา น.ส.มัณฑนา เย็นลับ
16 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน นางยุพิน สรรพรมทิพย
17 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ
18 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา น.ส.ดวงเนตร สําราญวงศ
19 นครราชสีมา เมือง ทต.หัวทะเล น.ส.ลัคนา พลอยอยูดี
20 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.หนองหงส น.ส.อาภรณ เกิดกลิ่นหอม
21 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ไทยบุรี น.ส.รมนีย ทิพงษ
22 นครสวรรค แมวงค อบต.แมวงค นายปยะพงษ สมโคตร
23 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ นายศิวลักษณ คันธมาศน
24 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก นางฉันทนา จันทรอ่ิม
25 นครสวรรค ทาตะโก อบต.พนมเศษ น.ส.จารุวรรณ จวนเผา
26 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร น.ส.นงคราญ เกิดกุรัง
27 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังใหญ นายสุนทร พูลทอง
28 นครสวรรค ทาตะโก อบต.หนองหลวง นายไพศาล อ่ําทอง
29 นครสวรรค ทาตะโก อบต.ดอนคา นายสมพล โพธิ์ออง
30 นครสวรรค ทาตะโก อบต.สายลําโพง น.ส.ชนัฎดา ศรีแกว

รายชื่อเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 5
ระหวางวันที่   11 กรกฎาคม - 22  กรกฎาคม 2548
ณ ศูนยอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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31 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี นางณัฐวันท อุดมเสฎฐชัย
32 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู นางอรทัย มรรษนัยน
33 บุรีรัมย นางรอง ทต.นางรอง น.ส.สุรีพร ชูอิฐจีน
34 บุรีรัมย กระสัง อบต.กันทรารมย นายพรเทพ เหมทานนท
35 บุรีรัมย บานใหมไชยพจนทต.บานใหมไชยพจนนางสุมาลี อุปทอง
36 ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตย นางสุภาพันธ ผองใส
37 ปราจีนบุรี เมือง อบต.ไมเค็ด นางจิรายุ รุจาคม
38 พิษณุโลก บางระกํา อบต.วังอิทก นายนิรุฬภ โรจนพวง
39 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.ชมพู น.ส.นวรัตน กวินพิสุทธิ์
40 พิษณุโลก บางระกํา อบต.พันเสา นายเฉลิม เทียนเมฆ
41 พิษณุโลก เมือง อบต.วัดพริก น.ส.ฤตินันท เงินทอง
42 แพร เมือง อบต.ปาแมต น.ส.กนกวรรณ วงคทิพย
43 ภูเก็ต กะทู ทม.ปาตอง นายนวพล ณ นคร
44 ยโสธร ปาติ้ว อบต.กระจาย นายอนุรัตน ทิมไธสง
45 ยโสธร ปาติ้ว อบต.ศรีฐาน นายจาฬุวรรณ สนองดี
46 ยโสธร ปาติ้ว ทต.ปาติ้ว น.ส.อนุสรณ จารุแพทย
47 รอยเอ็ด เมือง อบต.รอบเมือง น.ส.พัชริญา ตอเสนา
48 ระยอง บานคาย อบต.ชาติกระบก นางจุฑาพร เปนสุข
49 ระยอง บานคาย อบต.หนองบัว น.ส.ธนารักษ วิเศษยา
50 ระยอง บานคาย อบต.บานคาย นายศราวุธ ทรงโฉม
51 ระยอง เมือง อบต.แกลง นายอนุรักษ เรืองประดิษฐ
52 ระยอง บานคาย อบต.ตาขัน นางปรียากร แกวประดิษฐ
53 ลําปาง เกาะคา อบต.ทาศาลา นายวสันต วงศมาก
54 ลําพูน เมือง ทม.ลําพูน นางปยนันท ราชธานี
55 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.โคกเพชร นางสุขสาคร พงษธนู
56 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางพลีนอย นายประมวน วิภาทานัง
57 สมุทรปราการ เมือง อบต.บางดวน นายทวิน สายสงค
58 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.แหลมฟาผา น.ส.พีรญา แพรศรี
59 สมุทรสงคราม เมือง อบต.ลาดใหญ นายพิทยา กฤตเวทิน
60 สมุทรสงคราม เมือง อบต.บานปรก นายศิลา หลีกรัตน
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รายชื่อเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 5
ระหวางวันที่   11 กรกฎาคม - 22  กรกฎาคม 2548
ณ ศูนยอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

61 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ทาคา น.ส.สุจินดา ดุลยะสิทธิ์
62 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.เหมืองใหม นายเกงกลา ปุณณสิน
63 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.โพงพาง น.ส.โฉมศรี นิลเล็ก
64 สมุทรสงคราม เมือง อบต.แหลมใหญ น.ส.สุกัญญา กล่ํามวง
65 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางพรม น.ส.รุงทิพย ศรีวงษา
66 สมุทรสาคร เมือง ทน.สมุทรสาคร นางจินตนา สถาปตานนท
67 สระบุรี เสาไห อบต.มวงงาม นายสมพร แสงแกว
68 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนาพระลาน นายนพชัย หนุนภักดี
69 สระบุรี เสาไห อบต.มวงงาม นายสมพร แสงแกว
70 สิงหบุรี เมือง อบจ.สิงหบุรี นางทิศากร รุงสุข
71 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ทาระหัด นายดิเรก ศรีเพียงจันทร
72 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.มดแดง น.ส.อัญชนา ทวนเงิน
73 สุพรรณบุรี อูทอง ทต.อูทอง นายวรา เสมาทอง
74 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.จรเขสามพัน น.ส.กมลวรรณ ปุญสิริ
75 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นางรินดา กระจกภาพ
76 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาด น.ส.ทิศารัตน เหลาพรหม
77 อุดรธานี บานผือ อบต.เมืองพาน นายนวดล ปาฝง
78 อุดรธานี เมือง ทน.อุดรธานี นายจักรพันธ คําลาภ
79 อุตรดิตถ ลับแล อบต.แมพูล น.ส.เรณู กลอมดี
80 อุทัยธานี ลานสัก ทต.ลานสัก น.ส.สุภัทรา สุขเกษม
81 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก น.ส.อัญชลี มรรยาทออน
82 อุทัยธานี หนองขยาด อบต.หลุมขาว น.ส.กรกมล ศรีเดช
83 อุทัยธานี เมือง อบจ.อุทัยธานี นางอนงค ซื่อตรง
84 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ปาออ น.ส.สันธนา ชางตอ
85 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน นางอิศรา สีดา



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองทอมใต นายสุชาติ พลไชย
2 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.บอพลอย น.ส.พิรัญจนา จันทรพูลพงษ
3 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล นายกสิวัฒน ไลทองคํา
4 ขอนแกน บานฝาง อบต.บานเหลา นายธนโชติ สอนจันดา
5 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม นายสิทธิกร ใจกลา
6 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.แกงหางแมว นายชูฉัตร สิทธิวงศ
7 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี น.ส.นิตยา คุณาเกื้อ
8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางขนาก น.ส.ปยนุช สุวรรณโชติ
9 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน น.ส.อัญชิสา จาภา

10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.โยธะกา น.ส.ดวงพร พุฒซอน
11 ชุมพร เมือง อบต.ทุงคา นางมธุกร บํารุงราษฎร
12 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นายอมรินทร ผาเจริญ
13 เชียงราย เมือง ทน.เชียงราย นายจักรพงษ แสงบุญ
14 ตรัง เมือง ทน.ตรัง น.ส.อัชฌา ขวัญนิมิตร
15 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง น.ส.นุสราภรณ เกิดคง
16 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางสารี แทนประมูล
17 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม น.ส.เบญจรัตน สุขลิ้ม
18 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง น.ส.พิมล หวงจีน
19 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางสาวิตรี ศิริพันธุ
20 ตรัง เมือง ทน.ตรัง นางรัชนี ทองเกลื้ยง
21 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม น.ส.เสาวลักษณ แสงนิ่ม
22 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.แกงสนามนาง น.ส.ภิญญดา เหิมทะยาน
23 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.กะปาง นายบุญชนะ เรืองชู
24 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล นายจรัส นิลทะรัตน
25 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ อบต.ทุงโพธิ์ นายศิวะกานท ชูทอง
26 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ดุสิต นายเลอไทย จุลลางกูร
27 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ถํ้าพรรณรา นางพุทธรัตน ชูศรี
28 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ลาดยาว น.ส.ทัศนีย พลบุตร

รายชื่อเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 6
ระหวางวันที่   25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2548

ณ ศูนยอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
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29 นครสวรรค ตาคลี อบต.จันเสน นายสุรศักดิ์ คาแหวน
30 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี นายศุภธร ขุมพลกรัง
31 บุรีรัมย กระสัง อบต.ชุมแสง น.ส.เรียม โสภี
32 บุรีรัมย หนองหงส อบต.ไทยสามัคคี น.ส.ปรัศรา คําแพงมัค
33 ปทุมธานี สามโคก อบต.เชียงรากใหญ น.ส.พิจิรัฐต เอี่ยวศิริกุล
34 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปากน้ําปราณ นายศักดายุทธ นุยกุล
35 ปราจีนบุรี ลาดตะเคียน ทต.สระบัว นางเยาวเรศ ภูหองไส
36 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม นายธีระกรต เมืองจันทร
37 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นายสมชาย ปานสมุทร
38 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.วังตาล น.ส.แสงเดือน เพ็ชรงาม
39 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.เมืองเกา น.ส.ธิติพร เที่ยงสูงเนิน
40 พระนครศรีอยุธยาอุทัย อบต.ธนู นางดรุณี ทรัพยอัมพร
41 พังงา คุระบุรี ทต.คุระบุรี น.ส.ดรุณี บุญฮวด
42 พัทลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน นายแสงทัย บุญผลา
43 พิจิตร เมือง อบจ.พิจิตร นางเฉลิมพร แสงมณี
44 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บางระกํา น.ส.บุณยนัดดา บุณยานันต
45 พิษณุโลก บางระกํา อบต.หนองกุลา น.ส.ณัฐพร ศรีสุข
46 แพร วังชิ้น ทต.วังชิ้น นายอัครพงศ สืบตางใจ
47 แพร เดนชัย อบต.แมจั๊วะ นางสนธยา แฝงจันทร
48 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิ์ศรีสวาง นายพิเชษฐ บุตรพรหม
49 รอยเอ็ด เมือง อบต.หนองแกว น.ส.รุจิรา อินทรโทโล
50 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.โพธิ์ชัย นายพิษณุ ยุทธไกร
51 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง น.ส.ขวัญจิตร สิงหคํา
52 ลําปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ น.ส.ลัดดาวรรณ สุขใหญ
53 ลําปาง แมทะ อบต.บานกิ่ว นายมนตรา ศรีทองสุข
54 ลําปาง แมทะ อบต.แมทะ นายชาตรี ศรีทองสุข
55 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ นายสุวิทย สรรพชาง
56 ลําพูน ปาซาง ทต.มวงนอย นายกฤตนัย โชติชวาล
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57 ลําพูน ลี้ ทต.วังดิน นายเรวัต ตันตรา
58 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.ปริศนา ไพรีรณ
59 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.จิตรา จันเทพา
60 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ นางกันตินันท คําเพราะ
61 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร นางจรูญลักษณ จิตตรง
62 สกลนคร สองดาว อบต.สองดาว นายสุวิทย ศิริวิทยปรีชา
63 สตูล เมือง อบจ.สตูล นายทวีศักดิ์ เล็กสุด
64 สมุทรปราการ กิ่งอ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขใหญ น.ส.บังอร พงษประพันธ
65 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.โรงหีบ นางปลื้มจิต วงษไพศาล
66 สมุทรสงคราม เมือง อบต.หวยหาด น.ส.ฐิตาภา วงศอินตา
67 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.ไทยชนะศึก น.ส.วัลภา เพ็ชรมี
68 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.กลางดง น.ส.ณัฐธิดา สิทธิวงศ
69 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นายกิตติ อ่ําเกิด
70 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.บานโขง น.ส.วรุณยพันธ ทวนเงิน
71 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.หนองหญาไซ น.ส.ชนัญชิตา พิพิธกุล
72 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.หนองบอ นายพีราวิชญ ขจรดี
73 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.พลับพลาไชย น.ส.เนตรนภิศ ศรีวิริยไชย
74 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.หนองราชวัตร น.ส.นันทาภิวัฒน เรืองโอชา
75 หนองบัวลําภู เมือง อบต.นาคําไฮ นายณรงค จันทรเมฆา
76 หนองบัวลําภู นาวัง ทต.นาเหลา นางกัณทิมา สุปอง
77 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.โนนมวง นางจําป วงศแข
78 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง นายชินกร เกรียงไกร
79 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.กุดสะเทียน นายถาวร กวีสันติถาวัฒน
80 หนองบัวลําภู เมือง อบต.หนองหวา นายทองพูล รัตนเพ็ชร
81 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.อุทัยสวรรค นายดอกดิน พรจําศิล
82 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.บานโคก น.ส.ลักคณา โยคะวิสัย
83 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.กุดดินจี่ นายสุรกิจ คําเพียง
84 อุดรธานี ก่ิง อ.ประจักษศิลปอบต.อุมจาน นายเจษฎาวุธ กุลชาติ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ที่สมัครเขารับการศึกษาอบรม รุนที่ 6
ระหวางวันที่   25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2548

ณ ศูนยอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

85 อุดรธานี เมือง ทน.อุดรธานี น.ส.ตันหยง ทิศรักษ
86 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นายกฤษฎา มีนาค
87 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.ทาปลา น.ส.เบญจวรรณ สิงหเดช


