




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กระบี่ ลําทับ ทต.ลําทับ น.ส.กนกรัตน เทพสง
2 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน น.ส.มะลิ ลูกแปน
3 กาฬสินธุ นามน อบต.นามน น.ส.สิฐิพร พันละออ
4 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี น.ส.พวงเพชร มาบตา
5 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย นายวิชาญ สันเรือง
6 ขอนแกน เมือง อบต.ดอนชาง น.ส.ไพรวรรณา มาวัน
7 ขอนแกน หนองเรือ อบต.โนนทัน น.ส.ณัฐินี ศรีนอย
8 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.คํามวง นายอนุสรณ ภูธรฤทธิ์
9 จันทบุรี ขลุง อบต.ตรอกนอง น.ส.ชุรีรัตน สุนทรประเสริฐ
10 ฉะเชิงเทรา กิ่งอ.คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน นายประเทือง พวงแกว
11 ชัยภูมิ บานแทน อบต.บานเตา น.ส.ปยะทิพย ตอติด
12 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.หนองขาม นายคณารักษ ประจําเมือง
13 เชียงใหม สันปาตอง อบต.มะขุนหวาน น.ส.ปยะรัชนี ตระกูลจันทรแสง
14 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวิน นายประสิทธิ์ สุทธะนะ
15 เชียงใหม แมริม อบต.ข้ีเหล็ก นางชนภัส มานิตวิริยกุล
16 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางขจรศรี ศรีจํานงค
17 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางสารี แทนประมูล
18 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นางนพเกา นานอน
19 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง น.ส.พิมล หวงจีน
20 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง น.ส.อรลักษณ หนูทอง
21 ตรัง กันตัง อบต.ควนธานี นางยุพเยา ซั้มวุง
22 ตรัง กันตัง อบต.นาเกลือ น.ส.ศุภลักษณ เพชรประสิทธิ์
23 ตาก บานปา ทต.บานปา นายอัครเดช โฉมยงค
24 นครปฐม เมือง อบต.โพรงมะเดื่อ นายอัฐชัย ชนาเนตร
25 นครปฐม เมือง อบต.สนามจันทร นายจรัญ โมออน
26 นครราชสีมา ประทาย อบต.หัวหวยทราย นายชัยรัตน รัตนวงศ
27 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานนอก น.ส.ยุวพร ดีพุดซา
28 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.พันชนะ น.ส.ชมตะวัน โคกขุนทด
29 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแถลง นายภาณุวัฒน จําปารอด

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 22
ระหวางวันที่     8 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม  2549

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



30 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.เมืองพลับพลา น.ส.อนัญญา อนุศิริ
31 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานโน นางกีรติ ปญญาพร
32 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.สระทะเล น.ส.จันทรา พุมเกษม
33 นครสวรรค ตากฟา อบต.สุขสําราญ น.ส.นรากร บุญออน
34 นครสวรรค ตากฟา อบต.อุดมธัญญา นางกุลยา ประภารัตน
35 นราธิวาส สุไหงโกลก อบต.บูโยะ น.ส.พรพิมล ทองเต็มดวง
36 นราธิวาส แวง อบต.แวง นายวิโรจน รัตนาลัย
37 บุรีรัมย ละหานทราย อบต.หนองตะคลอง น.ส.สดใส บริบุตร
38 ปราจีนบุรี เมือง ทต.โคกมะกอก น.ส.จิราพร สุบุตรดี
39 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.มะนังยง วาที่ ร.ต.ญณิชนันทน  เขียวสุวรรณ
40 พิจิตร วังทรายพูน อบต.หนองพระ นางบุศรา สามัญเขตกิจ
41 พิจิตร เมือง อบต.บานบุง น.ส.ขันทนา ทรัพพะนะ
42 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก นายพิสรร ทองกร
43 พิษณุโลก เมือง อบต.อรัญญิก นายเฉลิมพล บุญชู
44 เพชรบุรี เขายอย อบต.หวยโรง น.ส.จําเนียน นิลสวัสด์ิ
45 มหาสารคาม บรบือ อบต.บอใหญ นายศุภกร สุภารี
46 รอยเอ็ด เมือง อบต.โนนรัง นายอนุรักษ วิทยาภูมิ
47 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองขาม นางพิมพา ละเอียด
48 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.หนองตาไก นายกิตติชัย แคนสี
49 ราชบุรี ปากทอ ทต.ปากทอ นายประศาสน อนันตศิริ
50 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.ลําสนธิ น.ส.ประภาพร กลารอด
51 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.เกาะเกว น.ส.อิสริยา มาขุมเหล็ก
52 ลําพูน ปาซาง อบต.น้ําดิบ นางภัคจิรา อุทาเศษ
53 สกลนคร เมือง อบต.หัวขวาง นายปรามี ชาวันดี
54 ศรีสะเกษ ขุขันธ ทต.หวยเหนือ นายวรจักร จันตะ
55 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว พ.จ.อ.ราชันย ดอนสินเพิ่ม
56 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต.เหลาโพนคอ นายรัตน คําสุขศรี
57 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานนา น.ส.กรวรรณ พรหมศิริ
58 สกลนคร เตางอย อบต.บึงทวาย น.ส.อรอนงค ติดชัยภูมิ
59 สงขลา นาหมอม อบต.พิจิตร น.ส.จันทราพร จริยานุกูล
60 สงขลา เมือง ทน.สงขลา น.ส.มณฑาทิพย แซหยี
61 สงขลา กระแสสินธุ อบต.เชิงแส น.ส.ปาริชาติ เกตุเหมือน
62 สงขลา กระแสสินธุ อบต.เกาะใหญ นายอุดร ผโรประการ



63 สตูล ทาแพ อบต.ทาเรือ นายอิบรอเฮม อุพัมมนา
64 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.วัดประดู น.ส.อมรรัตน บุบผามาโล
65 สระแกว  กิ่ง อ.โคกสูง อบต.โคกสูง นายกฤตพร เงินกิ่ง
66 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.บานแกง จ.อ.อุทิศ ราชพลแสง
67 สุโขทัย เมือง อบต.ปากแคว นางนพรัตน นกพึ่ง
68 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ดอนเจดีย น.ส.ชลลดา อยูคง
69 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.ปากน้ํา น.ส.กิตติยา อิสระ
70 สุพรรณบุรี เมือง อบต.บางกุง นางอัชรา พลายละหาร
71 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี น.ส.วิภาวี ศรีเจริญ
72 สุราษฎรธานี พระแสง ทต.ยานดินแดง น.ส.ปยนัยน ชุบทอง
73 สุรินทร เมือง อบต.บุฤาษี นายนิวัติ ตราชู
74 สุรินทร สนม อบต.โพนโก นายวิทยา ดาศรี
75 สุรินทร จอมพระ อบต.เปนสุข นางจรรยา จินดาศรี
76 หนองคาย เมือง อบต.เมืองหมี น.ส.อุทุมพร แสงศรีภูมิ
77 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกํา น.ส.ณัติรส โพธิ์ศรี
78 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.บางพลับ น.ส.ทิพยวรรณ กิจวันต
79 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.อินทประมูล น.ส.สรัญญา ยอดแกว
80 อํานาจเจริญ เมือง อบต.กุดปลาดุก นายพิเชษฐ ศรีจันทร
81 อํานาจเจริญ เมือง อบต.หวยไร วาที่ ร.ต.กิตติพล สรอนสนธิ์
82 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.หนองขา นายวิวรรธน เถาวแสน
83 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ทาสัก น.ส.ไพลิน กล่ําแกว
84 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานหมอ นายธนัย จินตนะ
85 อุตรดิตถ พิชัย อบต.นายาง นายธีรเณศ แสงแปน
86 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.บัวงาม นายอภิญญา ศรีพันธุ
87 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.นาจะหลวย น.ส.ขนิษฐา สมบูรณ
88 นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี นายคมสรรค อินทรมณี
89 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง น.ส.สุชญา สมรรถการ
90 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน น.ส.ศิริธร ศิริสวัสด์ิ
91 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.วังเย็น น.ส.นิภา งามวาจา
92 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุงสะเดา นายบัญชา มณีคง
93 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก น.ส.อรุณี การเร็ว
94 ปทุมธานี เมือง อบต.หลักหก นายศุภชัย เข็มบรรจง
95 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.ศาลาครุ น.ส.นิตยา พลมณี



96 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นายเจะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ
97 พะเยา เชียงคํา อบต.เชียงบาน นางรําพรรณ มหาชัย
98 อุตรดิตถ พิชัย อบต.พญาแมน น.ส.ภาณิศา หงษาวดี
99 ระนอง กระบุรี อบต.น้ําจืด น.ส.กมลพร มหาชัย

100 อํานาจเจริญ ลือลําอนาจ อบต.แมด นายวีรสิทธิ์ ศูนยจันทร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.หวยยูง น.ส.สุนิมาน หาสกุล
2 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.บึงทับแรด นายสุวิทย อินทรัตน
3 ขอนแกน เมือง อบต.โนนทอน นางสุรินพร วัฒนากลาง
4 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย ทต.บานโคก นางพรรณพิศ ชาวสูนย
5 ขอนแกน เมือง อบต.แดงใหญ นางศริญญา โชติออน
6 ขอนแกน แวงใหญ อบต.คอนฉิม น.ส.เยาวมาลย แกวอรุณ
7 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองแก นางอุทัยวรรณ ลืนภูเขียว
8 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ อบต.จันทเขลม นายอรรถพล เวชโอสถ
9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บางน้ําเปรี้ยว น.ส.ศิริลักษณ งามศิริ
10 ชลบุรี บอทอง อบต.เกษตรสุวรรณ นางประภัศรา หิรัญโรจน
11 ชัยภูมิ เมือง อบต.หนองนา น.ส.สุกัลยา จอมปรางค
12 ชุมพร ละแม อบต.ละแม น.ส.สุพรรณี แพชนะ
13 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.สันสลี นายดําเกิง บุญมา
14 เชียงใหม สันทราย อบต.แมแฝกใหม นายดนุพิทย เทวิน
15 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกลาง น.ส.สมหญิง รัตนสมัย
16 เชียงใหม ฝาง อบต.แมงอน น.ส.วิภาพร กลิ่นลอย
17 ตราด เมือง อบต.แหลมกลัด น.ส.นภัทร กลองสืบขาว
18 ตราด เกาะกูด อบต.เกาะหมาก นายศักดิ์นรินทร ขาวคม
19 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง น.ส.ชเนตตี วงศแกว
20 ตาก แมระมาด อบต.สามหมื่น นายนิคม เสาวกุล
21 ตาก แมสอด อบต.ทาสายลวด น.ส.พรทิพย ผลดี
22 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง นายธีรยุทธ แสงสอง
23 นครพนม ธาตุพนม อบต.ฝงแดง น.ส.มะลิวรรณ พูลประสาร
24 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง นายสมคิด ตะวังทัน
25 นครพนม ธาตุพนม อบต.นาหนาด น.ส.วิภาดา รัชโพธิ์
26 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ตะขบ นายภูชิสส์ิ สาชนะ
27 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองหัวแรต น.ส.อัจฉรา ล้ําวรรณวงศ
28 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ภูหลวง น.ส.วจิราพร มันกระโทก
29 นครราชสีมา โพทะเล อบต.ทาขมิ้น น.ส.กัญจิรา อินตะกัน

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 23
ระหวางวันที่     22  พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



30 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแดน นางนิติยา ศรไชย
31 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ปง นางนิรันดร หินไขสง
32 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาสาร นายกนกพล ถาวรสาร
33 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.ทางพูน น.ส.วรรณ จันทรสุวรรณ
34 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง นายชัยยา อินทรทอง
35 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ขุนทะเล นายสุเมศ มณีนิล
36 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขุนกอง น.ส.ปราณี ปนทอง
37 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.โคกกลาง น.ส.เฟองฟา แสงทิพยเรืองชัย
38 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.บานยาง นายประเสริฐ แกวมะ
39 บุรีรัมย กระสัง อบต.สองช้ิน นางงามเพ็ญ แสงจันทร
40 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.ตาลีอายร น.ส.ฮาบีบะห มี
41 ปตตานี ยะรัง อบต.สะดาวา น.ส.เฉลียว นิรันดรพุฒ
42 ปตตานี มายอ อบต.กระเสาะ นายมะซาตา แยแล
43 ปตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา น.ส.เพ็ญนภา ทองคนารักษ
44 ปตตานี หนองจิก อบต.เกาะเปาะ น.ส.วิภารัตน อรามเรือง
45 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.ศาลาครุ น.ส.นิตยา พลมณี
46 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.สามเมือง นายไพบูลย รงคประเสริฐ
47 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.ขาวงาม นางวัชรินทร มีสมวงษ
48 พะเยา ดอกคําใต อบต.คือเวียง น.ส.กรกฎ เศียรสมาน
49 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน นายเจนยุทธ เสมอ
50 พิจิตร โพทะเล อบต.ทะนง น.ส.รัชดา แซเลา
51 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ทาอิบุญ นายพนา คนมาก
52 เพชรบูรณ เมือง อบต.หวยใหญ น.ส.ชมัยพร ใจอาจ
53 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย นายศิริวัฒน กาศเจริญ
54 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายชัยธัช สมใจแสน
55 แพร เมือง ทต.แมหลวย นายศราวุธ ถิ่นทิพย
56 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เมืองเสือ น.ส.ขวัญชนก บัตรศิริมงคล
57 มหาสารคาม แกดํา อบต.วังแสง น.ส.พันธุทิพย แขวงเมือง
58 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม นางแสงดาว วนาสวรรค
59 ยโสธร เลิงนกทา อบต.บุงคา นายคมสัน เสนสอน
60 ยโสธร เมือง อบต.สําราญ นางจุฑามาศ คําออ
61 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.ผือฮี นางศิริพร ชุมพล
62 ยโสธร เลิงนกทา อบต.กุดแห จ.ส.อ.ปรีชา พลเทพ
63 ราชบุรี บานคา อบต.บานคา นายอลังการ เจริญสุข



64 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังเพลิง นายศราวุธ ออนเบา
65 ลพบุรี เมือง อบต.โคกลําพาน น.ส.สุวรรณา คําสอน
66 ลพบุรี ภูเรือ อบต.หนองบัว น.ส.อัมพร แกวกันหา
67 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน วาที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา สมสิงห
68 ลําปาง เถิน อบต.แมปะ นางวรรณภา บุตรดี
69 ลําปาง งาว อบต.ปงเตา น.ส.สายฝน มีใจรักษ
70 ลําปาง แจหม อบต.ปงคอน น.ส.วัชราภรณ ตากลา
71 ลําพูน ลี้ ทต.วังดิน นายเรวัต ตันตรา
72 ลําพูน บานโฮง อบต.บานโฮง น.ส.วาสนา สรณดมน
73 ลําพูน เมือง อบต.เหมืองงํา นายศรีวรรณ สุภา
74 ลําพูน ปาซาง อบต.น้ําดิบ นางภัคจิรา อุดทาเศษ
75 เลย สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา น.ส.รัตนา ทูมลา
76 เลย ภูกระดึง อบต.หวยสม น.ส.ราตรี วิเศษโวหาร
77 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ดูน นางผกากรอง ไหวดี
78 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.เมืองนอย นางพัชราวดี ปกโคทะกัง
79 สระแกว วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร นายสมโชค ประยูรยวง
80 สงขลา เทพา อบต.ลําไพล นายอาคม ทองอินทร
81 สงขลา เทพา อบต.ทามวง น.ส.อดิษา มูลกิจ
82 สงขลา หาดใหญ อบต.ทุงใหญ น.ส.สาวิตรี สุดเหลือ
83 สงขลา กระแสสินธุ อบต.กระแสสินธุ น.ส.สุณิฎฐากรณ เพงบุญ
84 สตูล เมือง ทต.เจะบิลัง นายสอาด กาดีโลน
85 สตูล มะนัง อบต.ปาลมพัฒนา น.ส.สุภาภรณ อ่ิมหมัน
86 สุรินทร สังขะ อบต.ดม น.ส.มิรันตี เสาทอง
87 สุรินทร เมือง อบต.ราม นายปยนันท จับใจเหมาะ
88 สุรินทร จอมพระ อบต.กระหาด น.ส.อัมพร วรรณมานะ
89 สุรินทร บัวเชด ทต.บัวเชด น.ส.เพชรลดา ประดุจชนม
90 หนองคาย ปากคาด อบต.นากั้ง น.ส.รุมิดา ณ หนองคาย
91 อุตรดิตถ เมือง ทม.อุตรดิตถ น.ส.นันทพร นันทรกนุรัฒน
92 อุบลราชธานี สําโรง อบต.สําโรง น.ส.ออนลี มาบกลาง
93 อุบลราชธานี สําโรง อบต.หนองไฮ นายปยพัฒน วิทยาขาว
94 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.โซง น.ส.ชลธิชา เปไสล
95 อุบลราชธานี สําโรง อบต.บอน นายวรเชฎฐา ทองปาน
96 อุทัยธานี อุทัย อบต.คานหาม นางจิราพร คงสมโอษฐ
97 เพชรบูรณ เมือง อบต.ชอนไพร น.ส.กนกวรรณ เกียรติกมลวงศ



98 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม นางชนิดา จินดาศรี
99 บุรีรัมย เมือง อบต.สะแกซํา น.ส.สุกัญญา จันโทภาส

100 จันทบุรี โปงน้ํารอน อบต.เทพนิมิต จาเอกจิรศักดิ์ ศรีใส



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ น.ส.วีณา ขําอิ่ม
2 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.หนองโสน นายขวัญวิโรจน ฉันธมัน
3 กาฬสินธุ คํามวง อบต.นาบอน จาเอกประสันต นาสินพรอม
4 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย น.ส.นฤมล, เชื้อดี
5 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.จันทิมา น.ส.วรัทยา เจนจบ
6 ขอนแกน ชุมแพ อบต.หนองทุม นางอรชุดา ตออํานาจ
7 จันทบุรี เมือง อบต.บางกะจะ นายชญาศักดิ์ พูลทรัพย
8 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล น.ส.ขวัญใจ ธรรมวงษานุกูล
9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.หมอนทอง น.ส.สุภลักษ รัตโน
10 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางกะไห น.ส.ศิวาพร เต็งเที่ยง
11 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์ น.ส.จิตติมา พิมพพิทยานันท
12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองนครเนื่องเขต น.ส.กชพร วัฒนาธรรม
13 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.ดอนฉิมพลี นายยุทธนา หอมลําดวน
14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว น.ส.วิลาสินี สนธิธรรม
15 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.ดอนฉิมพลี น.ส.นฤมล ประสิทธิ์
16 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหินซอน น.ส.จารุวรรณ อิ้วยิ้ม
17 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา น.ส.พจนวรรณ ตันติวัฒน
18 ชลบุรี เมือง อบต.เสม็ด นางประวันรัตน มั่นศรี
19 ชลบุรี พานทอง อบต.โคกขี้หนอน นายกานตพงษ กุมารสิทธิ์
20 ชลบุรี สัตหีบ อบต.บางเสร นางชุติกาญจน บุญเศษ
21 ชัยนาท สรรคบุรี อบต.แพรกศรีราช น.ส.ศุภรัตติยา โสรัตน
22 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.ยางหวาย น.ส.ปรียาภรณ สัตยธรรม
23 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.หวยไร นายอรรณพ สุวรรณกลาง
24 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย น.ส.ทิพยสุดา ชัยเมืองใจ
25 เชียงใหม อมกอย อบต.สบโขง นางออยใจ สุภา
26 ตรัง หวยยอด อบต.วังคีรี นายขจรศักดิ์ เขียวไชย
27 ตรัง หวยยอด อบต.เขาขาว น.ส.อารี วิระสุข
28 ตรัง หวยยอด อบต.หนองชางแลน นายชํานาญ สีตอง
29 ตรัง เมือง อบต.บานควน น.ส.สิริพรรณ พัดทอง

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 24
ระหวางวันที่   5 - 16 มิถุนายน 2549 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



30 ตรัง เมือง อบต.โคกหลอ น.ส.สมกมล สังขรัตน
31 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา นายศิริวัฒน เพลงสันเทียะ
32 นครพนม เมือง อบต.กุรุด น.ส.ศิริขวัญ ออนอินทร
33 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โนนคา น.ส.รัตนา จิรลานน
34 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวียน จ.ส.ต.วศิน กรกระโทก
35 นครราชสีมา กิ่งอ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ น.ส.เดือนเพ็ญ เสียมไธสง
36 นครราชสีมา เมือง อบต.สุรนารี น.ส.นิธิมา แขชัย
37 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางโศรยา สุขลังการ
38 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ปากนคร น.ส.สกาวเดือน ไกรสิทธิ์
39 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ยี่งอ นายพิมล จงรัก
40 นราธิวาส สุคิริน อบต.มาโมง น.ส.นภาพร อรุณแสงเงิน
41 นาน ภูเพียง อบต.มวงติ๊ด นางอรพิน หมอมูล
42 บุรีรัมย หวยราช อบต.สามแวง นายเรืองเดช ศิลา
43 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.บางหลวง น.ส.ลินลดา โคทนา
44 ปราจีนบุรี นาดี อบต.ปูพราหมณ นายวิศาล เกิดมะเริง
45 ปราจีนบุรี นาดี อบต.ทุงโพธิ์ นางสุดาพร มณีวรรณ
46 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.หนองกี่ น.ส.ทิพยสุดา หงวนไธสง
47 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.ลาดตะเคียน น.ส.รัตติกาล มโนธรรม
48 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บานหอม น.ส.ดลยา พละเดช
49 ปตตานี หนองจิก อบต.ปุโละปุโย นายอับดลรอสัก รอเกต
50 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.พยอม นายสมพงษ พุทธยะรักษ
51 พะเยา ภูซาง ทต.สบบง น.ส.ปฤณธร ปรีเปรม
52 พิษณุโลก วังทอง อบต.หนองพระ น.ส.ศศิวิมล หงษสามสิบเจ็ด
53 พิษณุโลก วังทอง อบต.พันชาลี น.ส.หทัยรัตน ทรงอยู
54 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วังวน นางภา โพธิคํา
55 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.เพชรละคร น.ส.รัญดร บุบผา
56 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ทายดง นางตรงพร ทัศนะพยัคฆ
57 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.ซับไมแดง น.ส.นงนภัส ไพรศรี
58 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน น.ส.วราพันธ บุญคง
59 แพร สอง ทต.สอง นางวารุณี สอนจิตต
60 มหาสารคาม เมือง อบต.หนองโน น.ส.รัตนมณี คํานวณ
61 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พันแดง น.ส.สุนทรี สุพร
62 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.กกตูม น.ส.บุษราภรณ เพียจุน
63 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง นายคณพล นิ่มยี่สุน



64 ยโสธร คอวัง อบต.กุดน้ําใส น.ส.อุษาวดี ศรีสอน
65 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.นําเวศน น.ส.ประภาวดี ปตะฝาย
66 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน นางสมจิตร แซเตีย
67 ราชบุรี จอมบึง ทต.จอมบึง น.ส.ดวงนภา คําภา
68 ลพบุรี เมือง อบต.ทาศาลา นางพยอม เกิดแกว
69 ลพบุรี บานหมี่ อบต.มหาสอน น.ส.นิตยา สุจริตผลจํารูญ
70 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคา นางชญานิษฐ อรุณสิทธิ์
71 ลําปาง เมือง ทต.บอแฮว นางปริศนา กิติธะนะ
72 ลําพูน ปาซาง ทต.แมแรง น.ส.ปยะมาศ โพธิพฤกษ
73 เลย ภูหลวง อบต.หวยสีเสียด นางอมร พรมมาลี
74 เลย ภูหลวง อบต.หนองคัน นางลําแพน สิงหพันธุ
75 สกลนคร โพนนาแกว อบต.นาตงวัฒนา นายชุมพล คําตลบ
76 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.หนองหลวง นายประสิทธิ์ บุญลือ
77 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ นายนพดล มวลมูลตรี
78 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดบาก นายวิทมนตร เหลาหวาน
79 สตูล ทาแพ อบต.แป - ระ น.ส.กาญจนา สาระบุตร
80 สตูล เมือง อบต.สตูล นายสุไฮลี เตะตานี
81 สมุทรสาคร เมือง อบต.นาดี นายโชติชัย มากู
82 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.บานใหมสุขเกษม นางตรีรัตน ประพรม
83 สุโขทัย ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ น.ส.ทนันดาภ ชุดไธสง
84 สุโขทัย เมือง อบต.ยางซาย นายสุปญู นิ่มอน
85 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.บานใหมไชยมงคล น.ส.สุธิกานต ใบยา
86 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.หนองกลับ นางกัณฐิกา เกษรนอย
87 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นางนารี เลาหโรจนกุล
88 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.วังน้ําซับ น.ส.นฤดี สมจิตร
89 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี น.ส.วิภาวี ศรีเจริญ
90 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.ทาทอง น.ส.จิราพร สันติเวสนรัตน
91 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี น.ส.ศิริรัตน สวัสด์ิเวทิน
92 สุรินทร เมือง อบต.เมืองที น.ส.จารุวรรณ ชาญชาติ
93 หนองคาย ทาบอ อบต.บานเดื่อ นายณรงค ประสมศรี
94 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.อินทประมูล น.ส.สรัญญา รอดแกว
95 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระกํา น.ส.ณิตติรส โพธิ์ศรี
96 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.บางพลัด น.ส.ทิพวรรณ กิจรัน
97 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นายม น.ส.ดวงตา สีชาเชษฐ



98 อํานาจเจริญ พนา อบต.จานลาน น.ส.สุภาพ เบิกบาน
99 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นากระแซง นายจําลอง ผองใส

100 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.กลาย นายสุชาติ แซจิว



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย นายอนันต อีดเกิด
2 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.หัวงัว นางฉวีวรรณ สีพันนา
3 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.สมเด็จ นางกาญจนา บรรพกลม
4 กําแพงเพชร เมือง อบต.ธํามรงค น.ส.จิตราภรณ สัณฐิติเมธา
5 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง นายอนุชิต อิ่มใจ
6 จันทบุรี เมือง อบต.บางกะจะ นายชญาศักดิ์ พูลทรัพย
7 จันทบุรี สอยดาว อบต.ปะตง น.ส.บัวลอย ปจสัยยัง
8 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หนองไมแกน น.ส.ดรุณี ดวงตา
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก นางปรีชญา ประสิทธิ์พานิช
10 ฉะเชิงเทรา กิ่งอ.คลองเขื่อน อบต.บางโรง น.ส.วาสนา หนูชูด
11 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี น.ส.กฤษณา โพธิ์ทอง
12 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี น.ส.เบญจรัตน ฐิติวร
13 ชลบุรี เมือง อบต.สํานักบก น.ส.ดวงจันทรา ธาดา
14 ชลบุรี สัตหีบ อบต.สัตหีบ น.ส.ประทัยรัตน เชียเทา
15 ชัยนาท สรรพยา อบต.หาดอาษา นางกติกา ชื่นบุญ
16 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา น.ส.วรรณวิษา สงคถาพรา
17 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก นายจรินทร ขานไข
18 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมตํ่า นายสานิต อนุเคราะห
19 เชียงราย เมือง อบต.ปาออดอนชัย นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
20 เชียงราย แมลาว อบต.ดงมะดะ นายอุปถัมภ กอนธิ
21 เชียงใหม เชียงดาว อบต.แมนะ นายเอนก ริยาน
22 เชียงใหม ฮอด อบต.ฮอด นายโรจนศักดิ์ อุดมเดช
23 ตราด บอไร ทต.บอพลอย นายวิชชุ ใจตรง
24 ตราด บอไร อบต.ชางมูล นายโสรส สังขทอง
25 ตราด บอไร อบต.นนทรี นายอาวุธ สงนอก
26 ตราด เมือง อบต.แหลมกลัด น.ส.ณภัชร คลองสืบ
27 ตราด คลองใหญ อบต.ไมรูด นายศักดิ์นรินทร ขาวคม
28 ตาก พบพระ ทต.พบพระ นางกิตติวรา วิริยา
29 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง นางเนตตี รินทอง

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 25
ระหวางวันที่   19 - 30 มิถุนายน 2549 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



30 ตาก บานตาก อบต.ทองฟา นายวิเชียร สมรัก
31 ตาก บานตาก อบต.เกาะตะเภา นายสมชาติ เทพวงศ
32 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.แหลมทอง น.ส.อรอุมา ฤทธิไชย
33 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดาน นางวีณา ก่ํากระโทก
34 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.มิตรภาพ นายไชยรงค จําปา
35 นครราชสีมา บัวลาย อบต.โนนจาน นายอํานาจ เพ็ชรโต
36 นครราชสีมา บานเหลื่อม อบต.วังโพธิ์ น.ส.พัชรินทร พูนกลาง
37 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เกาะขันธ นายสรสงคราม เซงฟด
38 นครศรีธรรมราช ขนอม อบต.ทองเนียน นายจักรกริช อังคณานนท
39 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง น.ส.ลัดดา อินทพะนา
40 นาน เมือง อบต.ดูใต นางนิภาพันธ อินมงคล
41 บุรีรัมย นางรอง อบต.กานเหลือง น.ส.สุชารัตน บุญพิรุณ
42 บุรีรัมย โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน นายโยธิน เทียมทอง
43 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน นางมานิสา พูนเพ็ง
44 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.พืชอุดม น.ส.ยิ่งคนึง โขมพัฒน
45 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน นางมานิสา พูนเพ็ง
46 ประจวบคีรีขันธ เมือง ทต. ก.ม.5 น.ส.จริยา จิ้วไมแดง
47 ปราจีนบุรี นาดี อบต.สามพันตา นายวิทยา สุณาวรรณ
48 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.ตาลีอายร น.ส.ฮาบีบะห มี
49 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.แหลมโพธิ์ นายอาลาวีย กริยา
50 พะเยา เมือง อบต.แมนาเรือ นายสมศาสตร กลมมา
51 พะเยา เชียงมวน อบต.เชียงมวน นายเจตยุทธ เสมอ
52 พะเยา ปง อบต.ควร นายกิตติกร กันทะเนตร
53 พะเยา ภูซาง ทต.สบบง น.ส.ปฤณธร ปรีเปรม
54 พังงา เกาะยาว ทต.เกาะยาว นายเฉลิมพล ถิ่นทะเล
55 พิจิตร เมือง อบต.โรงชาง นางเกียรตินัดดา พึ่งสมบัติ
56 พิจิตร เมือง อบต.คลองคะเชนทร นางสุภัคนิตา ผลปราชญ
57 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.ไผทาโพ น.ส.กฤติมา จิรกูลธนินทร
58 พิจิตร กิ่งอ.คงเจริญ อบต.สํานักขุนเณร นายกฤษณ ศรีชิษณวนันท
59 เพชรบุรี แกงกระจาน อบต.ปาเด็ง น.ส.อรทัย แกวศิริ
60 เพชรบุรี หนองหญาปลอง อบต.หนองหญาปลอง น.ส.พรนภัส ภาคภูษา
61 เพชรบุรี หนองหญาปลอง อบต.ยางน้ํากลัดใต น.ส.วงเดือน จอมทอง
62 เพชรบูรณ หลมสัก  อบต.หนองไขว น.ส.มะลิ ตะชา



63 แพร เดนชัย อบต.ปงปาหวาย น.ส.อําไพ ปวงมาทา
64 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง นายอาทิตย ภูละคร
65 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.โคกพระ นางนิตยา เพชรดี
66 แมฮองสอน ปาย อบต.ทุงยาง นายดวงเดน อานนท
67 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง น.ส.รูซีดา มะแซ
68 ยะลา รามัน อบต.เกะรอ นายมะซักรี แวดราแม
69 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ น.ส.ชุลีพร ทาปลัด
70 ระยอง นิคมพัฒนา ทต.มาบขา น.ส.ดวงใจ เมืองสุข
71 เลย เมือง อบจ.เลย น.ส.กอบกาญจน เกิดทอง
72 สตูล ควนโดน อบต.ยานซื่อ น.ส.อมรทิพย ลายพรหม
73 สตูล ละงู อบต.ปากน้ํา น.ส.บุษกร หนูสมแกว
74 สมุทรปราการ เมือง ทต.แพรกษา นายวิศววิศ เต็งวิลัย
75 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ น.ส.น้ําฝน ทองคํา
76 สมุทรสาคร บานแพว อบต.หลักสาม นางเกศินี สุขแกว
77 สมุทรสาคร เมือง อบจ.สมุทรสาคร น.ส.กนกกาญจน พวงวรินทร
78 สระบุรี บานหมอ อบต.โคกใหญ นางสมิหรา กาญจนประกอบ
79 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.อินทรบุรี น.ส.ธนพร แกวแกว
80 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานไร น.ส.ฉวีวรรณ พงศทัต
81 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย นายวิมล ชูสุวรรณ
82 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.องครักษ น.ส.จินดารัตน ชีวิตกิจรุงเรือง
83 สุราษฎรธานี พนม อบต.พนม นางวัชรี เรืองทอง
84 สุรินทร ปราสาท อบต.หนองใหญ นายวิเศษ สุดใสดี
85 สุรินทร ปราสาท อบต.ตานี น.ส.บังอร บุญเนือง
86 หนองคาย เมือง อบต.โพธิ์ชัย น.ส.อรทัย บุญจันทร
87 หนองคาย เมือง อบต.บานเดื่อ นางวชิราวรรณ นิลเกตุ
88 หนองคาย โพนพิสัย อบต.สรางนางขาว น.ส.สุดคนึง โสมหงษ
89 อางทอง วิเศษไชยชาญ อบต.ตลาดใหม น.ส.วิพาพร คิดกลา
90 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาวัง นางพิชญา แสนพาน
91 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาหมอมา นางนันทวดี พลไชยชา
92 อํานาจเจริญ เมือง อบต.สรางนกทา น.ส.พิมพใจ มุธรรม
93 อุดรธานี เมือง อบต.บานสั่น นางนิธิมา แกวประกอบ
94 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.วังสามหมอ น.ส.วรรณี บุญศรีเลิศ
95 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน น.ส.สายชล เดชราช



96 อุดรธานี หนองหาน ทต.บานเชียง น.ส.จิราพร ไขยวาน
97 อุทัยธานี เมือง อบต.หาดทนง น.ส.สรัญจิต อวมเอี่ยม
98 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.โพธิ์ไทร นายสุรพัฒน พิมพพรมมา
99 อุบลราชธานี กุดขางปุน อบต.หนองทันน้ํา นายธีระพงษ เจริญรอย

100 อุบลราชธานี กุดขาวปุน อบต.โนนสวาง น.ส.นิภาพร ไตรแกว


