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ด่วนทสีดุ  
 
 
 

ท่ี มท 0807.3/ว 1013  

 
          
  

กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  
ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต กทม. 10300 

         8  มิถุนายน 2553 

เร่ือง     ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 
                 ทอ้งถิน รุนท่ี ่ ่ 7 

เรียน  ผูว้าราชการจงัหวดั ทุกจงัหวดั่  

อา้งถึง  1. หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ท่ี มท ่ ่ 0807.3/ ว 161 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2553 
              2. หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่ ดวนท่ีสุด่  ท่ี มท 0807.3/ ว 897 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2553 

สิงท่ีสงมาดว้ย ่ ่    1.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
                                   สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน ่ รุนท่ี ่ 7   จาํนวน 1 ชุด 
                             2.  แบบฟอร์มการชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาและคาประกนของเสียหาย่ ั  จาํนวน 1 ชุด 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกน ไดป้ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ่ สอบสัมภาษณ์เขา้ศึกษาในหลกัสูตร   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน โดยกาหนดการสอบสมัภาษณ์ ในระหวางวนัท่ี่ ํ ่  29 
ถึง 30 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยก์ารศึกษาตามท่ีไดแ้จง้แลว้ นนั 

 บดันี  มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดป้ระกาศรายช่ือ่ ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน ่  รุนท่ี ่ 7 รายละเอียดตามสิงท่ีสงมาดว้ย ่ ่ 1  กรมสงเสริมการปกครอง่
ทอ้งถิน จึงขอสงประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ่ ่ เขา้ศึกษาฯ มาเพื่อให้สาํนกังานสงเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดั่ ่ แจง้ 
ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาฯ ซ่ึงเป็นบุคลากรขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ในพืนท่ีทราบ และให้ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาฯ 
ดาํเนินการ  ดงันี 
 1. ชาํระเงินคา่ ธรรมเนียมการศึกษาและคาประกนของเสียหาย โดย่ ั ให้ยืมเงินทดรองจายตาม่
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน นาํไปชาํระเป็นคาหนวยกต จาํนวนคร่ึงหน่ึงของคาห่ ่ ่ ิ ่่ นวยกต่ ิ
ทังหมด เป็นเงิน 60,000  บาท (คาหนวยกตตลอดหลักสูตร่ ่ ิ ทังหมด 120,000 บาท) และชําระคาประกน่ ั              
ของเสียหาย เป็นเงิน 500 บาท (ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งชาํระคาประกนของเสียหายเองไมสามารถเบิก่ ั ่ จายจากองคก์ร่
ปกครองสวนทอ้งถิน ่ ่ และหากไมมีของเสียหาย่ มหาวิทยาลยัขอนแกนจะคืน่ ให้เม่ือจบการศึกษา) ทงันี        
ให้องคก์รปกครองสวนทอ้งถินจดัทาํสัญญารับทุนกอนเบิกจายเงินให้ผูรั้บทุนและสําเนาสงให้่ ่ ่่ ่ สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดั่ ่ รวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อตรวจสอบกรณีเกดปัญหาในภายหลงัิ  
 
 
 

/วิธีการ... 

รปม.7 



 

  
       วิธีการชาํระเงิน ให้ผูเ้ขา้ศึกษาชาํระเงินโดยโอนเขา้บญัชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกด ั   
สาขายอย่   มข. เลขท่ีบญัชี 551-3-02420-0 หรือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกด สาขายอย มขั ่ .เลขท่ีบญัชี 549-1-00011-4 
หรือธนาคารกรุงเทพ จํากด สาขาถนนประชาสโมสร  ั Br.0411โดยให้ใช้แบบฟอร์มการโอนเงินตามท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแกนกาหนด่ ํ  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงินไดท้างเวบ็ไซตก์รมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ่ ่
(www.thailocaladmin.go.th)) 
 2. นาํใบเสร็จรับเงินท่ีออกใหโ้ดยมหาวิทยาลยัขอนแกน ่ สาํหรับใชเ้ป็นหลกัฐานสงใชเ้งินยมื ่
โดยสามารถเบิกคาใชจ้ายไดเ้ฉพาะคาหนวยกต จาํนวน ่ ่ ่ ่ ิ 60,000 บาท สาํหรับคาประกนของเสียหาย ไมสามารถ่ ั ่
เบิกจายได้่  
 3. เดินทางไปเขา้รับการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ในวนัอาทิตยท่ี์ ่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 07.30 -12.00 น. 
รายงานตวัเวลา 07.30 – 08.30 น. ณ หอ้งประชุมวิทยาลยัการปกครองทอ้งถิน่  มหาวิทยาลยัขอนแกน่  อาํเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแกน ่  การแตงกาย่ ในวนัปฐมนิเทศให้แตงกายเคร่ืองแบบปฏิบติัราชการสีกากคอพั่ ี บ ทงันีให้นาํ
หลกัฐานการชาํระเงินคา่ ธรรมเนียมการศึกษา และคาประกนของเสียหายไป่ ั แสดงเพื่อรับใบเสร็จรับเงินและ
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงทะเบียน โดยผูท่ี้ไมชาํระคาหนวยกต และไมไปลงทะเบียนเขา้รับการปฐมนิเทศ่ ่ ่ ิ ่
นัก ศึกษาใหม  ตามวันเวลาและสถานที่ ท่ีกาหนดข้างต้น  ถือวาสล่ ํ ่ ะ สิทธิ เข้า ศึกษาในหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน ่ รุนท่ี ่ 7 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจง้ใหส้าํนกังานสงเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดั่ ่ ดาํเนินการตอไป่  

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          

        (นายไพรัตน์  สกลพนัธุ์) 
                            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  

 
 
 
 
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  
สวนนโยบายและแผนการฝึกอบรม่  
โทร./โทรสาร. 0-2577-4575, 0-2577-4707, 0-2577-6615 

“ดาํรงธรรมนาํไทยใสสะอาด” 

 



 

ประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแกน   

(ฉบับที่  043/2553) 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิเ์ขาศกึษาตอในหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  รุนที่   7 

 
********************************* 

   
  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดดําเนินการสอบสัมภาษณ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองทองถ่ิน  รุนที่ 7 ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ไปแลวนั้น 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 (3) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.2550  จึงออกประกาศรายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณและมีสิทธิเขาศึกษาหลักสูตรโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนที่ 7 ดังรายชื่อแนบ

ทายประกาศนี้และขอใหผูมีรายชื่อไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและ

ลงทะเบียนเรียน   โดยใชแบบฟอรมการชําระเงินเฉพาะของหลักสูตรเพื่อเช่ือมโยงการชําระเงินผานธนาคารกับ

ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกนและใหนําหลักฐานการชําระเงินมา

แสดงพรอมเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันอาทิตยที่  20 มิถุนายน 2553 เวลา 07.30-12.00 น.  ณ  

หองประชุมวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  หากพน

กําหนดนี้จะถือวาสละสิทธิ์ 

 
     

ประกาศ  ณ  วันที่   4  มิถุนายน   พ.ศ.  2553   
     
  
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.พีรสิทธิ์   คํานวณศิลป) 
คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 



 
 

ส่ิงที่ตองเตรียมมาในวันเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 

1. ใบนําฝากเงินการชําระคาลงทะเบียนเรียนฯ และคาประกันของเสียหาย  60,500  บาท 
 

2. คาสมัครสมาชิกวารสาร  
 (   )  ราย  1  ป  คาสมัครสมาชิก  จํานวนเงิน  500  บาท  กําหนดออกปละ 4 ฉบับ 

 (   )  ราย  2  ป  คาสมัครสมาชิก  จํานวนเงิน  900  บาท  กําหนดออกปละ 4 ฉบับ 



 

แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตอระดับปริญญาโทรุนที่  7  
   
 

 
 

ที่ รายการ    (กรุณาทําเครื่องหมาย หนากลุมการศกึษา)  จํานวนเงิน 

คาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น” รุนที่ 7  
  กลุมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม    กลุมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

  กลุมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค   กลุมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
  กลุมการศึกษาจังหวัดปทุมธานี   กลุมการศึกษาจังหวัดหาดใหญ 
  กลุมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก   กลุมการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

  กลุมการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 
 
 
 
 
 

2 คาประกันของเสียหาย 

    60,000 
 
 
 
 
 

500  

คาใชจายนี้ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร**โปรดตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปชําระเงินกับธนาคาร**                            (หกหมื่นหารอยบาทถวน)    60,500 

ชําระเงินภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553   

(เมื่อชําระคาลงทะเบียนแลว กรุณาสําเนาเอกสารการโอนเงินเก็บไวท่ีทาน 1 ฉบับ ฉบับจริงสง

ใหกับเจาหนาที่ประจําศูนยการศึกษา เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันและขอรับใบเสร็จรับเงินจาก

วิทยาลัยฯ ตอไป) 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

ผูรับเงิน ............................................. 
 (ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

กรุณานําเอกสารการลงทะเบียนฉบับนี้ ไปชําระเงินไดท่ีธนาคารที่มีรายชื่อตามใบแจงนี้ทุกสาขาทั่วประเทศ  
การลงทะเบียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อทานไดดําเนินการโอนเงินชําระคาธรรมเนียม เรียบรอยแลว 

** สอบถามรายละเอียดติดตอที่โทร. 0-4320-3124 หรือ 08-9711-8964 โทรสาร 0-4320-3875 หรือ 0-4320-3133    
 
 
 
 
 
 
 

                                       สําหรับธนาคาร – โปรดเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูชําระเงิน 
 
 

 
 

                  
              วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                   โทร. 0-4320-3124 โทรสาร. 0-4320-3875 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขายอย มข.549-100011-4  (15 บาท) 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย มข.551-302420-0 (15 บาท) 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาสโมสร Br.0411 (15 บาท) 
SERVICE CODE : KKU2 

ช่ือ – สกุล (นักศึกษา)    

กรุณาทําเครื่องหมาย หนากลุมที่ศึกษา Cust No./Ref No. กรุณาทําเครื่องหมาย หนากลุมที่ศึกษา Cust No./Ref No. 
  กลุมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 01600   กลุมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 08600 
  กลุมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค 02600   กลุมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 09600 

  กลุมการศึกษาจังหวัดปทุมธานี 03600   กลุมการศึกษาจังหวัดหาดใหญ 13600 

  กลุมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 05600   กลุมการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 15600 

  กลุมการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 06600 
สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร / Bank Use Only 

จํานวนเงินท้ังหมด                  60,500  บาท 
จํานวนเงินตัวอักษร         หกหมื่นหารอยบาทถวน 

ผูรับเงิน / Received By 
ผูรับมอบอํานาจ /Received By 
 

ชื่อผูนําฝาก ...........................................................................เบอรโทรศัพท  ............................................. 
 

ชื่อ – สกุล (นกัศึกษา)                  กลุมการศึกษาจังหวัด                                 .

 โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน                 มือถือ_______________________ 

 



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ณัฐวุฒิ จินากร จพง.พัฒนาชุมชน ทต.แมขะจาน เวียงปาเปา เชียงราย

2 น.ส. นันทวัน ไชยวงค หัวหนากองคลัง อบต.แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย

3 นาย วชิรพล ทาวแพทย นักพัฒนาชุมชน อบต.แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม

4 นาย ณัฐฏเชษฐ จรูญพูนมงคล ผช.จพง.พัฒนาชุมชน อบต.แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม

5 นาง วรัทยา พรมชาติ จนท.วิเคราะหฯ อบต.บวงเปา จอมทอง เชียงใหม

6 นาง วรินทรธร กุญสอน จพง.ธุรการ อบต.บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

7 น.ส. ศศิธร แสงอาจ นักพัฒนาชุมชน ทต.ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม

8 น.ส. ฐิติพร พรหมศร นักพัฒนาชุมชน ทต.หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม

9 นาย วสันต อินวงค เลขานุการนายกฯ ทต.สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

10 น.ส. รังสิมา บุญชัย นวช.การเงินและบัญชี ทต.ปาไหน พราว เชียงใหม

11 นาย รัฐศักดิ์ สิริวิชชานนท จนท.วิเคราะหฯ ทต.ปาไหน พราว เชียงใหม

12 นาง อโณทัย เปงศิริ หัวหนากองคลัง ทต.แมปง พราว เชียงใหม

13 นาย อนุศักดิ์ รูปขําดี จนท.ธุรการ อบต.แมแวน พราว เชียงใหม

14 นาง ฐิตาภรณ คําจินะ นักบริหารงานคลัง อบต.สันทราย พราว เชียงใหม

15 นาย พรพรหม พรหมวิจารณ จนท.ตรวจสอบภายใน ทต.ชางเผือก เมือง เชียงใหม

16 นาง พิมญาภา แกวกระจาง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.ชางเผือก เมือง เชียงใหม

17 นาง วรรณเพ็ญ จารุมณี หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ทต.ฟาฮาม เมือง เชียงใหม

18 นาย ไชยเสถียร ชํานิพร นักพัฒนาชุมชน ทน.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

19 นาย สุริยนต ปนทะนะ สมาชิกสภา อบจ. อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

20 นาย จีรเดช จีแดง สมาชิกสภา อบจ. อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

21 น.ส. นิตยา สุยะวงค จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

22 น.ส. ณิชานันท เดนมะลิ จพง.ธุรการ อบต.บานเปา แมแตง เชียงใหม

23 นาย สุวิทย เชาวนประยูร สมาชิกสภา อบต. อบต.แมสา แมริม เชียงใหม

24 น.ส. พวงพลอย สังวาลยทอง นักพัฒนาชุมชน อบต.แมสา แมริม เชียงใหม

25 นาย ศิวกร โอโดเชา เลขานุการนายกฯ อบต.แมวิน แมวาง เชียงใหม

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดเชียงใหม

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดเชียงใหม

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

26 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ หัวหนาสวนโยธา อบต.เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

27 นาย เสนห สุภาษิต สมาชิกสภา อบต. อบต.แชชาง สันกําแพง เชียงใหม

28 นาย ขวัญชัย บุตรปอ นายชางโยธา อบต.แมสา สันกําแพง เชียงใหม

29 น.ส. สุพัฒน สาริวาส หัวหนากองคลัง ทต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

30 นาย สงกรานต บุญมา จนท.วิเคราะหฯ ทต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

31 น.ส. วิลานี เจริญเมือง จนท.ธุรการ ทต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

32 น.ส. ปยะวดี กุลยุทธ จนท.ธุรการ ทต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

33 นาย สานิต เสริมเกษม นายชางโยธา ทต.บานกลาง สันปาทอง เชียงใหม

34 น.ส. อภิญญา สุขสวัสดิ์ บุคลากร ทต.ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

35 นาย สมเกียรติ กดนํ้าคํา นายชางโยธา ทต.ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

36 น.ส. นภสุพร ทองหลอ จพง.ธุรการ ทต.ทาวังตาก สารภี เชียงใหม

37 วาท่ี ร.ต. กมล อินแปง นักวิชาการเกษตร ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม

38 นาย สุรชาติ ใจตุย นายกเทศมนตรี ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม

39 นาย จริพงศ เวฬุสาโรจน ปลัด อบต. อบต.เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน

40 นาย จรัส ชัยกุล รองนายก อบต. อบต.เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน

41 นาย จีรวัฒน ตันกุระ บุคลากร 4 อบจ.ลําพูน เมือง ลําพูน

42 นาย มานิตย กาศสนุก จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ.ลําพูน เมือง ลําพูน

43 นาย เขมชาติ สุคันธวงศ สมาชิกสภาเทศบาล ทต.ริมปง เมืองลําพูน ลําพูน

44 นาย ทศพร รุจิวัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล ทต.อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน

45 นาย พนัส สาลิกา นิตกร ทต.อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน

46 นาย ณรงค วงคสถาน สมาชิกสภา อบจ. อบจ.ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

47 นาย กําพล ติ๊บเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล ทต.มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

48 น.ส. ศิวราภรณ ไชยบุรี ผช.จนท.พัฒนาชุมชน ทต.ทาปลาดุก แมทา ลําพูน



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย วสันต หงษกลาง บุคลากร ทต.ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร

2 จ.ส.อ. นพดล โอสถ ชางสํารวจ อบต.คณฑี เมือง กําแพงเพชร

3 น.ส. พิมพาภรณ พรมสวัสดิ์ จพง.สาธารณสุขชุมชน อบต.วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร

4 น.ส. สุมิตรา คุมแกว จนท.ธุรการ อบต.วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร

5 นาง หทัยชนก สะเดา นักบริหารงานทั่วไป ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

6 พ.จ.อ. ประเสริฐ วงครอด นักพัฒนาชุมชน อบต.วังโมกข วชิรบารมี พิจิตร

7 นาย สักสิน ทองพานเหล็ก หัวหนาสวนโยธา อบต.บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

8 นาง เดือนรัตน โมโพธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

9 นางสาววีรากร อุตรเลิศ เจาพนักงานทะเบียน เทศบาลตําบลบานนครไทย พิษณุโลก

10 นาย บุญจิณณ ยศปญญา นายกเทศมนตรี ทต.เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

11 นาย สมชาย อัมพฤกษ หัวหนากองชาง เทศบาลตําบลไทรเนินมะปราง พิษณุโลก

12 นาย ณัฐวุฒิ ใจดี จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลตําบลไทรเนินมะปราง พิษณุโลก

13 นาง ปราณี ทองสุก นักบริหารงานคลัง เทศบาลตําบลไทรเนินมะปราง พิษณุโลก

14 นาง วีณา แจมสวาง หัวหนากองคลัง เทศบาลตําบลบานเนินมะปราง พิษณุโลก

15 นาย อภิสิทธิ์ อยูทรัพย หัวหนากองชาง เทศบาลตําบลบานเนินมะปราง พิษณุโลก

16 น.ส. ขวัญใจ สุขรมย นักวิชาการศึกษา อบต.โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก

17 น.ส. สุมาลี เจริญบุญ จนท.ธุรการ อบต.คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก

18 น.ส. ชญาภา ดอนไพรพรม จพง.กง.และ บช. อบต.คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก

19 นาย เสนห เกิดปน นายก อบต. อบต.คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก

20 น.ส. ศรียารักษ จันทรกลา บุคลากร อบต.บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก

21 นาย ณัฐพล ภูมิ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

22 นาง จรรยาลักษณ เพชรนิตย หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ทน.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

23 น.ส. จิตชนก ทิวารัตน จนท.บริหารงานทั่วไป ทน.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

24 น.ส. วิลาสินี อยูน่ิม บุคลากร ทน.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

25 นาย เวียน โพตะกาว สมาชิกสภา อบจ. อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

26 นาย ชาตรี ประภาธนานันนักบริหารงานชาง อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

27 นาย พิชิต ขอผล หัวหนาฝายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

28 วาที่ร.ต. ประเชิญ เพชรจันทร สมาชิกสภา อบจ. อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

29 นาย จักรปาณี สุวรรณศรี นายชาง อบจ.พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก

30 น.ส. ปริยานุช สมสรอย นักวิชาการการเกษตร อบต.บึงพระ เมือง พิษณุโลก

31 นาง นงนุตร จับแสงจันทร เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล อบต.บึงพระ เมือง พิษณุโลก

32 นาง พิไลพร ทองทุม นักวิชาการ กง./บช. อบต.หัวรอ เมือง พิษณุโลก

33 นาย ศรี สุกใส หน.สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.วังทอง วังทอง พิษณุโลก

34 นาย อนุรักษ เนียมสวรรค จพง.กง.และบช. อบต.ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก

35 น.ส. เณรัชรา สุขแจม จพง.พัสดุ อบต.ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก

36 นาย สงคราม ออนดาบ หัวหนาสวนโยธา อบต.บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก

37 นาย พิสิษฐ เปรมปรีดี จนท.วิเคราะหฯ ทต.ทายดง วังโปง เพชรบูรณ

38 นาย จรรยาวุฒิ ยิ้มประดิษฐ เลขานุการนายก อบต. อบต.หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย

39 น.ส. ศศิวิมล โฉมเกตุ หน.สวนการคลัง อบต.แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

40 น.ส. จิตตรี สังฆสุวรรณ จพง.ธุรการ อบต.แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

41 นาง สมประสงค โตะทองนพคุณนักบริหารงานคลัง 6 อบต.นํ้าอาง ตรอน อุตรดิตถ

42 น.ส. บุญธรรม กันยา จพง.ธุรการ อบต.นํ้าอาง ตรอน อุตรดิตถ

43 นาย ปกปอง นิติลัคนา จนท.วผ. อบต.นํ้าอาง ตรอน อุตรดิตถ



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 วาที่ ร.ต. วิราช ขันติวงค จนท.วิเคราะหฯ อบต.ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

2 น.ส. นํ้าทิพย คําวงศ นักบริหารงานคลัง อบต.ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

3 นาย พรเทพ พุมพวง นายก อบต. อบต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

4 น.ส. นฤมล ดวงตาเสือ จนท.บันทึกขอมูล อบต.แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

5 นาย สมเจต โปพันที นายก อบต. อบต.แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

6 นาง อรอุษา สุดวิลัย จพง.ธุรการ ทต.คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

7 น.ส. เนตรนภา พามาเนตร บุคลากร 4 ทต.คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

8 นาย เดชา เนตรสวาง นายก อบต. อบต.หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร

9 นาย ณัฐพนธกิจ เยี่ยมบุญชัย นายกเทศมนตรี ทต.หวยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

10 สิบเอก วินัย ยูรขุนทด ปลัด อบต. อบต.ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค

11  ส.อ. วินัย แสนงาม ปลัด อบต. อบต.พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรค

12 นาย ธวัชชัย สีระวัตร สมาชิกสภา อบต. อบต.ดานชาง บรรตพิสัย นครสวรรค

13 น.ส. เก็จกัญญาณี มีสุข จพง.ธุรการ อบต.เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค

14 นาย เชาวฤทธิ์ กอนจันทรเทศ นายชางโยธา อบต.เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค

15 น.ส. ชุลีพร จิระรัตนรังษี นักพัฒนาชุมชน อบต.ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค

16 น.ส. สุทธินีย วิมลเศรษฐ นักวิชาการเงินฯ อบต.ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค

17 นาง วัฒนา ตุสังวรณ หัวหนาสวนการคลัง อบต.สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค

18 น.ส. ลัดดาพร เชื้อนุน จนท.ธุรการ อบต.วังขอย ไพศาลี นครสวรรค

19 น.ส. กนกวรรณ สุขอราม ปลัด อบต. อบต.วังขอย ไพศาลี นครสวรรค

20 นาง อัจฉรา สายคุณากร จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

21 นาง ชฎาภัทร ศรีทองคง จพง.จัดเก็บรายได 6 ว. ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

22 นาย วิรัช พรหมพิทยาจารย จพง.เทศกิจ 5 ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

23 นาง พรศิริ อินทรเลิศ นักบริหารงานคลัง 6 ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

24 นาง สมบัติ วรวิเวทย นักบริหารงานคลัง 7 ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

25 นาย ถนอมศักดิ์ ซิมทิม บุคลากร 6 ว ทน.นครสวรรค เมือง นครสวรรค

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครสวรรค

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 
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26 นาย สําราญ พันธมหา นายกอบต. อบต.แมวงก แมวงก นครสวรรค

27 นาย อเนก ฟกผล จนท.วิเคราะหฯ อบต.วังซาน แมวงก นครสวรรค

28 นาง อรณิชา เจนเขตกิจ นักวิชาการจัดเก็บฯ ทต.ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค

29 น.ส. ธัญลักษณ แสงสวาง จพง.การเงินฯ อบต.บานไร ลาดยาว นครสวรรค

30 น.ส. นฤมล สุวรรณมาโจ จพง.พัสดุ 3 อบต.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

31 น.ส. สุกัญญา กริบปาน หัวหนาสํานักปลัด อบต.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

32 น.ส. สมศรี แดงดี ผูชวย จนท.ธุรการ อบต.สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรค

33 นาย สมพงษ เพียรกสิกรรม หัวหนาสวนโยธา อบต.สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรค

34 น.ส. ศศิวิมล รักดี จพง.ประชาสัมพันธ ทม.บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

35 น.ส. สิรินพัชร ชอบประดิษฐ นวก.ประชาสัมพันธ ทม.บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

36 นาย อภิชัจ สมอไทย จพง.พัสดุ อบต.บางลาย บึงนาราง พิจิตร

37 นาง สายรุง ศรีคง จพง.ธุรการ ทต.ทาเสา โพทะเล พิจิตร

38 นาย เอกฤทธิ์ จันทมาศ จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานนอย โพทะเล พิจิตร

39 นาง ศุภากร บัวทองรุงจรัส จพง.พัสดุ ทต.สวางวัฒนา ศรีเทพ เพชรบูรณ

40 จาเอก รณชัย มณีอินทร จพง.ปองกัน 4 อบจ.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง พานิชย แสงโนราช นักพัฒนาชุมชน ทต.คําเหมือดแกว เมือง กาฬสินธุ

2 นาง สุมิตา กุลาสา จพง.ธุรการ อบต.กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุ

3 จ.อ. วันทยา ภูขาว นักพัฒนาชุมชน ทต.หนองโน กระนวน ขอนแกน

4 ส.ต.ท. สุพจน ดวงมาลี ปลัด อบต. อบต.บานฝาง กระนวน ขอนแกน

5 นาย สุบรรณ พันธพาณิชย บุคลากร ทต.โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน

6 น.ส. ธิชาภรณ นามวงษา หัวหนาสวนการคลัง ทต.โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน

7 น.ส. สายใจ ออนสําอางค นักพัฒนาชุมชน ทต.ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

8 นาย นิรัน อุปรีย จนท.บริหารงานชาง อบต.ชนบท ชนบท ขอนแกน

9 นาง จิตลัดดา อนุเวทย จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน

10 นาย วีระพล กันยา นักพัฒนาชุมชน อบต.วังหินลาด ชุมแพ ขอนแกน

11 น.ส. รุจิดา คําหนองไผ บุคลากร อบต.หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน

12 น.ส. ปลันธนา ปองชารี จพง.ธุรการ ทต.วังชัย นํ้าพอง ขอนแกน

13 น.ส. รัศมี กลางหลา จพง.พัฒนาชุมชน ทต.วังชัย นํ้าพอง ขอนแกน

14 นาย สมพงษ คําแกนคูณ ประธานสภา ทต.วังชัย นํ้าพอง ขอนแกน

15 น.ส. นริศรา วงษธานี นักพัฒนาชุมชน อบต.บัวเงิน นํ้าพอง ขอนแกน

16 นาย วิชัย จําปาทิ รองปลัด อบต. อบต.บัวใหญ นํ้าพอง ขอนแกน

17 น.ส. ทฤษฎี มหาโยธี จพง.พัสดุ อบต.พังทุย นํ้าพอง ขอนแกน

18 นาย พรพจน พัฒนาศูนย ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.พังทุย นํ้าพอง ขอนแกน

19 น.ส. โชติกา เพ็งวิชัย จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.วังชัย นํ้าพอง ขอนแกน

20 นาย สมหมาย ซาทุม นายก อบต. อบต.สะอาด น้ําพอง ขอนแกน

21 นาง วนิดา ลาสอน บุคลากร อบต.สะอาด น้ําพอง ขอนแกน

22 นาย นภดล วิริยะ นักบริหารงานชาง อบต.บานหัน โนนศิลา ขอนแกน

23 นาง ศศิธร ศรีจินดา นักพัฒนาชุมชน อบต.แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน

24 น.ส. ชุติปภา วิโสรัมย นวก.เงินและบัญชี อบต.บานลาน บานไผ ขอนแกน

25 นาย ณัฐวุฒิ พรมมาซุย รองนายก อบต. อบต.หัวหนอง บานไผ ขอนแกน
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26 น.ส. จิตติมาพร แอมปดชา จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.หินตั้ง บานไผ ขอนแกน

27 น.ส. เกศราพร พิมทอง จพง.พัสดุ อบต.หินตั้ง บานไผ ขอนแกน

28 น.ส. เตือนใจ วิชาโคตร จพง.การเงินและบัญชี ทต.โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน

29 นาย สมศักดิ์ บัตรศรี วิศวกรโยธา ทต.โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน

30 น.ส. กัญจนณัฏฐ โทรัตน บุคลากร 4 อบต.บานเหลา บานฝาง ขอนแกน

31 น.ส. อารีรัตน บุญจวง จพง.จัดเก็บรายได อบต.หนองบัว บานฝาง ขอนแกน

32 นาง นฤปพร ปนกรวด จนท.ตรวจสอบภายใน ทต.โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน

33 นาย อภิชาต ชูศร นักบริหารงานชาง ทต.โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน

34 นาย สุริย วงอนันท สมาชิกสภาเทศบาล ทต.โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน

35 นาง ทองเปยน สําราญ หัวหนาสวนการคลัง ทต.โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน

36 นาง ธมลวรรณ พระเมือง บุคลากร อบต.โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน

37 นาย สุริยา คงผดุง นิติกร ทต.พระบุ พระยืน ขอนแกน

38 นาง ศุภาภรณ ศิริสุวรรณ รองปลัด อบต. อบต.พระยืน พระยืน ขอนแกน

39 น.ส. อุทัยวรรณ ปญญาวัฒนานนท   นักพัฒนาชุมชน ทม.เมืองพล พล ขอนแกน

40 นาย คณิต เจตนวิทยาชาญ รองนายกเทศมนตรี ทม.เมืองพล พล ขอนแกน

41 นาย พฤษภพ เกิดศักดิ์ นักบริหารงานชาง อบต.โจดหนองแก พล ขอนแกน

42 นาย อุทัย ขุนแกว นายก อบต. อบต.เมืองพล พล ขอนแกน

43 น.ส. เยาวลักษณ วงศสุวรรณ จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองมะเขือ พล ขอนแกน

44 นาง ดรรชนี พรวาป จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน

45 นาย ธัญญลักษณ โมรา นักวิชาการศึกษา อบต.หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน

46 นาง นชกพร มากะเต นักวิชาการศึกษา อบต.หัวทุง พล ขอนแกน

47 นาย พิเชษฐ บุญโสภิณ นักวิชาการศึกษา อบต.นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน

48 นาย ประกิต ทองแทงไทย นายก อบต. อบต.นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน

49 นาย เชาวนพล ทิพยสุนทรพงษ สมาชิกสภาเทศบาล ทต.ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

50 นาย ชูศักดิ์ หมขวา ปลัด อบต. อบต.บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน

51 นาย ปรีชา ยอดแคลว หัวหนาสวนโยธา อบต.สงเปอย ภูเวียง ขอนแกน
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52 น.ส. อุไร สิมลา จพง.การเงินและบัญชี อบต.หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน

53 นาย พิสิทธ์ิ เทาหา นายก อบต. อบต.หัวทุง ภูเวียง ขอนแกน

54 นาย อนุวัตร ชางทา จพง.จัดเก็บรายได อบต.ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน

55 น.ส. กาญจนาท เรียงสีทา นักบริหารงานคลัง อบต.ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน

56 ร.ท. วิชิต ราชเพ็ชร ประธานสภา ทต.ทาพระ เมือง ขอนแกน

57 นาย ประสิทธ์ิ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี ทต.ทาพระ เมือง ขอนแกน

58 พ.ต. กษิดิศ อวนพรมมา รองปลัดเทศบาล ทต.ทาพระ เมือง ขอนแกน

59 นาง ศุจินันท ไชยธรรมา นวก.พัสดุ ทต.บานทุม เมือง ขอนแกน

60 น.ส. สุพรรณี อุนสิม นวก.ประชาสัมพันธ ทต.เมืองเกา เมือง ขอนแกน

61 นาง วราภรณ บุญศรี นักบริหารงานสาธารณสุข ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

62 นาย ยุติธรรม นอยสุวรรณ นายชางโยธา ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

63 นาย มานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร สมาชิกสภาเทศบาล ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

64 นาย สมภพ วงศกอ สมาชิกสภาเทศบาล ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

65 นาย สถิต เทพไกรวัลย หน.ฝายศูนยเครื่องจักรกล ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

66 นาย อดิศักดิ์ สมจิตต หัวหนาฝายอํานวยการ ทน.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

67 นาย สุเมธ มาเมือง วิศวกรโยธา อบจ.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

68 นาย พีระพัฒน มุมออน สถาปนิก อบจ.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

69 นาย จรูญ อวยนอก สมาชิกสภา อบจ. อบจ.ขอนแกน เมือง ขอนแกน

70 นาย สุทิพย ดิสโร นายก อบต. อบต.ดอนหัน เมือง ขอนแกน

71 นาง สุกัลยา อวนพรมมา นวก.คลัง อบต.ทาพระ เมือง ขอนแกน

72 นาย ชวลิต วงษเงิน บุคลากร อบต.บานหวา เมือง ขอนแกน

73 นาง อุไรวรรณ ตรีสุวรรณวัฒน นักบริหารงานทั่วไป อบต.ศิลา เมือง ขอนแกน

74 นาย อนันต ลุนพุฒ สมาชิกสภา อบต. อบต.ศิลา เมือง ขอนแกน

75 นาย ศิริเชษฐ ภาโนชิต นายก อบต. อบต.ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน

76 นาย อนิวรรต สุขกําเนิด จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
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77 นาย จักรวาล ประระทัง นักบริหารงานชาง อบต.ทาวัด แวงนอย ขอนแกน

78 นาย ปรีชา หันแจด นายก อบต. อบต.ทาวัด แวงนอย ขอนแกน

79 น.ส. จรรยวรรธน แสนนามวงษ จนท.บริหารงานทั่วไป ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

80 นาย พิทักษ วรรณเวช รองปลัดเทศบาล ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

81 นาย วิรัตน คําเหมือน เลขานุการนายกฯ ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

82 ส.ต.อ. อุสา เพชรเสถียร ปลัด อบต. อบต.บริบูรณ สีชมพู ขอนแกน

83 น.ส. ณัฐมน นอยแสงสี บุคลากร อบต.ภูหาน สีชมพู ขอนแกน

84 นาย สถิต ศรีเชียงสา ปลัด อบต. อบต.กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

85 นาย วัฒนา โลกลินไลน จนท.วิเคราะหฯ อบต.ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน

86 นาง ปุณยวรีย รัตนเรืองศรี นักบริหารงานคลัง ทต.โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน

87 พลฯ พงษพิชิต ณรงคทัพซาย นายชางไฟฟา ทต.หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

88 นาย ลิขิต ปราบหลอด หัวหนาสวนโยธา อบต.โนนทัน หนองเรือ ขอนแกน

89 นาย สถิต ไทยศิลา จทน.วิเคราะหฯ อบต.บานกง หนองเรือ ขอนแกน

90 นาง ลอมดาว พิมพคําไหล นักบริหารงานคลัง อบต.บานผือ หนองเรือ ขอนแกน

91 นาย เสนห วงษปญญา เลขานุการนายกฯ อบต.บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน

92 นาง จามรี ปราบพาล จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

93 นาง ปริณดา บุญชัย นายก อบต. อบต.ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน

94 นาง สุพิศ เพ็ชรนอย นายก อบต. อบต.วังหิน หนองสองหอง ขอนแกน

95 นาย ปยะ จันทรประยูร รองปลัดเทศบาล ทต.เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

96 นาย กิตติพงษ เคนหลา วิศวกรโยธา ทต.เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

97 น.ส. วารุณี นามโสม จพง.ธุรการ ทต.โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน

98 นาย ศุภชัย ดอนกระสินธุ หัวหนากองชาง ทต.นาคํา อุบลรัตน ขอนแกน

99 นาง ธนิษฐา พิมพสิงห หัวหนาสวนการคลัง ทต.นาคํา อุบลรัตน ขอนแกน

100 นาง เพชรตะวัน สมบัติ จนท.วิเคราะหฯ อบต.เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

101 นาง ทรัพย งามชัยภูมิ นักบริหารงาน อบต. อบต.สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดขอนแกน

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

102 นาย พัทรศักดิ์ ขวัญถาวร จนท.วิเคราะหฯ ทต.หนองสังข แกงครอ ชัยภูมิ

103 น.ส. จารุวรรณ อาจนาวัง นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ

104 นาย จีรทีปต จรรยโกมล สมาชิกสภา อบจ. อบจ.ชัยภูมิ คอนสาร ชัยภูมิ

105 นาย ศิริศักดิ์ บริสุทธ์ิ จนท.วิเคราะหฯ ทต.บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

106 นาย สุรทัศน ปอมสุวรรณ นายกเทศมนตรี ทต.บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

107 นาง ชลธิชา กงเพชร นิติกร ทต.บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

108 น.ส. ศิริลักษณ ชื่นชม บุคลากร อบต.บานเตา บานแทน ชัยภูมิ

109 นาย ชัยตระการ ไกยสวน บุคลากร อบต.หนองคู บานแทน ชัยภูมิ

110 นาย นิรันด ทวีกุล บุคลากร อบต.บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ

111 นาย อัครินทร สิงขรอาสน สมาชิกสภา อบจ. อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภมูิ

112 นาย ภัทรพล นามมนตรี จนท.วิเคราะหฯ อบต.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

113 นาย โกเมนทร รัตรองใต จพง.ธุรการ อบต.หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม

114 นาย ยงยุทธ พลบํารุง นายชางโยธา 4 อบต.หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม

115 นาย พนม ศรีแพนบาล จนท.วิเคราะหฯ อบต.เหลาบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม

116 นาย ชาติเทวา มาตรเลิง บุคลากร อบต.โนนราษี บรบือ มหาสารคาม

117 ร.ต.ต. ชัยยุทธ ไมลวิสัย นายกเทศมนตรี ทต.คําปาหลาย เมือง มุกดาหาร

118 น.ส. บังอร ดอนลาดลี นักพัฒนาชุมชน อบต.บัวคํา โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

119 วาที่ ร.ท. ฉัตรชัย สัตนาโค ปลัด อบต. อบต.หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

120 นาย สุมิตร วังพิมูล รองปลัด อบต. อบต.โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด

121 น.ส. บุษราคัม รัตนา รองปลัด อบต. อบต.อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด

122 นาย เจษฎา สอนพรหม จพง.ธุรการ ทต.เขาแกว เชียงคาน เลย

123 น.ส. ภาวิณีย มีมูล บุคลากร ทต.เขาแกว เชียงคาน เลย

124 นาย อุดม โคตรดี หน.สํานักปลัด อบต.ไร พรรณานิคม สกลนคร

125 นาง รัตนา พรชนะรัตน นบง.สาธารณสุข 6 ทม.หนองคาย เมือง หนองคาย

126 น.ส. นันทนา นาคํา จพง.ธุรการ อบต.ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดขอนแกน

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

127 น.ส. นิสรา คนสอน ปลัด อบต. อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู

128 นาย กุศล สาวงษา นายชางโยธา ทต.โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

129 น.ส. ประกาย สรวงศิริ นวก.เกษตร ทต.เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี

130 น.ส. จารุวรรณ ยาสระคู จพง.ธุรการ อบต.ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี

131 นาง เปรมจิตร ศรีสุโคตร จพง.ธุรการ อบต.บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี

132 นาย คุณากรณ กอเดช จนท.วิเคราะหฯ ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี

133 นาย พิพัฒน รอดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี

134 น.ส. จุฑารัตน สาจําปา นวช.การเงินฯ 4 อบจ.อุดรธานี เมือง อุดรธานี



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สุริยา หงษอินทร จนท.วิเคราะหฯ อบต.คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร

2 นาย จินดา กุบแกว สมาชิกสภา อบต. อบต.บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร

3 นาย วันชัย เดชทสอน นายชางโยธา ทต.เดิด เมืองยโสธร ยโสธร

4 นาง ณัฐนันท ชราศรี จนท.วิเคราะหฯ อบต.คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร

5 น.ส. พัชมณฑ โปรงตุม นักพัฒนาชุมชน ทต.เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร

6 น.ส. ศิริวรรณ ทิวะพล จพง.ธุรการ อบต.โคกสาํราญ เลิงนกทา ยโสธร

7 น.ส. สุพัชฌาย ปาปะชะ นักพัฒนาชุมชน อบต.โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร

8 นาง พัชมน นิราศรพ นักบริหารงานคลัง อบต.กระแซง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

9 นาย บุญบารมี อุตสาห ชางโยธา อบต.กุดเสลา กันทรลักษ ศรีสะเกษ

10 น.ส. ศิรินันท จันทะพัน จพง.ธุรการ อบต.นํ้าออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

11 นาย สุพัฒน วิเศษ นายก อบต. อบต.นํ้าออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

12 น.ส. สุดาวัลย ปทมะ หัวหนาสวนการคลัง อบต.นํ้าออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

13 นาย กรุงสยาม บุญฉวี จนท.บริหารทั่วไป อบต.โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

14 น.ส. ชณัญชิดาภานวลศิริ จพง.สงเสริมการทองเที่ยว 3 อบต.โนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

15 นาย ประดิษฐ โทนะพันธ นายก อบต. อบต.บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ

16 น.ส. ทิพยา เจริญศรีสมบัติ นายก อบต. อบต.ละลาย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

17 นาย ชาญชัย พงษธนู นายก อบต. อบต.สมอ ปรางคกู ศรีสะเกษ

18 นาย โสภณ ดวงอินทร บุคลากร อบต.ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ

19 นาย บุญลน พากลา นายก อบต. อบต.ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร

20 นาย สีเมือง สิงสิน นายก อบต. อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ

21 นาง ประภาวดี อุทธา นักบริหารงานคลัง อบต.โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ

22 นาย ณัฐพงษ ไชยพันธ นักบริหารงานชาง อบต.โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ

23 นาย ธนรัตน กาญจนาภา ปลัด อบต. อบต.โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ

24 นาย แซน กมุฑชาติ นายก อบต. อบต.บุง เมือง อํานาจเจริญ

25 นาย กุลวัฒน พูลพงษ จนท.บริหารงานชาง อบต.คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 
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26 น.ส. วธิดา เพ็งจันทร นักวิชาการศึกษา ทต.เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี

27 นาย สุรชัย พละไกร จพง.ธุรการ ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี

28 นาย สุวรรณชัย นิระพัฒน นายชางโยธา ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี

29 น.ส. พัชรินทร โพธิ์ศรี นวช.กง.บช. อบต.ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี

30 นาง ณัฐฐินันท เชื้อประทุม นักพัฒนาชุมชน อบต.ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี

31 น.ส. สุวิตรา จันทะวารีย จพง.ธุรการ อบต.แดงหมอ เข่ืองใน อุบลราชธานี

32 น.ส. ประภัสสร กากแกว จพง.จัดเก็บรายได อบต.บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี

33 นาง ศุภลักษณ รัตนวัน จนท.วิเคราะหฯ อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี

34 นาย ถาวร ปานเพชร หัวหนาสวนโยธา อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี

35 นาย วัชรกุล วิเศษชลธาร จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี

36 น.ส. พิสมัย จันพิรักษ จนท.วิเคราะหฯ อบต.หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี

37 น.ส. ดวงนภา เขียวขํา จพง.กง.บช. อบต.หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี

38 นาย ไพบูลย พิมพรัตน นายก อบต. อบต.ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

39 นาย อุทัย ปาปะตัง นวช.กง.บช. ทต.กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี

40 นาง ศิกัลมญา ไชยสัตย จพง.ธุรการ ทม.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

41 นาย สรพงษ พันธโสภา นายชางโยธา ทม.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

42 นาง วิภาภรณ สีพล จพง.พัสดุ อบต.นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี

43 นาย ศุภกร สุรมิตร นักวิชาการศึกษา อบต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

44 น.ส. สรัญญภัทร ลูกบัว หัวหนาสวนโยธา อบต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

45 นาย ชาติชาย คําโกน จนท.วิเคราะหฯ อบต.กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี

46 นาย สมหมาย รักษาขันธ ปลัด อบต. อบต.กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี

47 นาง อังคณา ลีจาขอบ หัวหนาสวนโยธา อบต.คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี

48 นาง อนงค วะนา ปลัด อบต. อบต.ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

49 นาย สุวิทย โรคนอย นายก อบต. อบต.บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

50 พ.จ.อ. สมพร แกนเผือก จนท.บห.ทะเบียนและบัตร ทต.ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
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51 นาง รุงกาล เมนขาว นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี

52 นาง ฐิติรัตน จันทรคํา จพง.ธุรการ อบต.คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี

53 นาย สิทธิชัย รีรักษ นักพัฒนาชุมชน อบต.คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี

54 น.ส. วรรณี พิมพพันธ จพง.กง.บช. อบต.หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี

55 นาง รัษฎา แคนสา นักพัฒนาชุมชน อบต.พะลาน นาตาล อุบลราชธานี

56 นาย พินิจศักดิ์ คําวัน นายก อบต. อบต.พังเคน นาตาล อุบลราชธานี

57 นาย ประหยัด รอบรู รองนายก อบต. อบต.พังเคน นาตาล อุบลราชธานี

58 นาง ดรุณวรรณ ทางทอง จพง.จัดเก็บรายได ทต.นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี

59 นาย กฤษณ บุญประสพ จนท.วิเคราะหฯ อบต.โดมประดิษฐ นํ้ายืน อุบลราชธานี

60 นาย ราชันย ศรีพลอย นักวิชาการศึกษา อบต.ยาง นํ้ายืน อุบลราชธานี

61 นาย สุรพงศ พรรณาภพ หัวหนาสวนโยธา อบต.นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี

62 นาย ณรงค กอสุขทวีคูณ นายก อบต. อบต.บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี

63 นาย วุฒิชัย หลักหาญ หัวหนาสวนโยธา อบต.บานแมด บุณฑริก อุบลราชธานี

64 น.ส. ทิพาภรณ แกนอวน จนท.วิเคราะหฯ ทต.อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

65 นาย แหลมทอง นามวา นายชางโยธา ทต.อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

66 นาง มณีวรรณ บุญเรือง หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

67 นาย คุณารักษ เพ็ญพิมพ บุคลากร อบต.อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

68 นาย พิทักษชัย โสดา นายก อบต. อบต.โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

69 วาที่ ร.ต. มงคล ขันเงิน นายชางโยธา อบต.ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

70 น.ส. ถลัชนันท ออนมิ่ง เลขานุการ นายก อบต. อบต.ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

71 น.ส. กรองแกว สุเพ็ญ จพง.พัสดุ อบต.หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

72 นาย สมนึก นิรันดร รองนายกเทศมนตรี ทต.อุบล เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

73 นาง สุนี บงเทพ หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ทต.อุบล เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

74 นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

75 นาย เรืองวุฒิ โภคกุลกานนท สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี
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76 นาย ณัฐวัตร นิซัน สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

77 นาย ชาตรี สมสะอาด สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

78 นาย เกียรติพงศ พรมเคน สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

79 นาย ไพฑูรย กาญจนรัตน สมาชิกสภา อบจ. อบจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลฯ อุบลราชธานี

80 น.ส. สิริวรรณ วัฒนาราษฎร จพง.กง.บช. ทต.เมืองศรไีค วารินชําราบ อุบลราชธานี

81 น.ส. สุจิตรา สองสี จพง.จัดเก็บรายได ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

82 นาย เกรียงไกร ณูรักษา นิติกร ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี

83 นาย ประวัติ พรมหลอ สมาชิกสภา อบต. อบต.ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี

84 น.ส. ธัญญะรัตน เยาวะขันธ จพง.ธุรการ อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี

85 น.ส. เอ้ือจิต จําปาสา นักพัฒนาชุมชน อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี

86 นาย ไชยา อัศววารินทร รองนายก อบต. อบต.บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี

87 นาย สมคิด ไตรวงษ หัวหนาสวนโยธา อบต.โพธิ์ใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี

88 นาย กําพล สายลาด นายก อบต. อบต.หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี

89 นาง ศิปาง ทุมไมย จพง.กง.บช. อบต.แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

90 น.ส. วารุณี สารีเครือ ผช.จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

91 น.ส. นิตยา จักรศรี จพง.จัดเก็บรายได อบต.นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

92 นาย วิชาญ คณะพนัธุ นายชางโยธา อบต.ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

93 นาย สุริยา ปญญาคง ปลัด อบต. อบต.เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

94 น.ส. สุกัญญา ใจอารี จนท.ธุรการ อบต.บุงมะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

95 น.ส. นพมาศ อุพันทา จนท.บันทึกขอมูล อบต.บุงมะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

96 น.ส. ศิริพร งอกเงิน จพง.พัสดุ อบต.บุงมะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

97 นาย สุริวัชร นันทบุตร จพง.ธุรการ อบต.คอนอย สําโรง อุบลราชธานี

98 น.ส. พัชรีพร บุญมา จนท.วิเคราะหฯ อบต.โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี

99 นาย วิรัตน อุดมวงศ หัวหนาสวนโยธา อบต.โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี

100 น.ส. นิภา ควงขุนทด นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

101 นาง นันธมน คูณภาค จพง.จัดเก็บรายได ทต.ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี

102 น.ส. กมลทิพย แซโคว จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.สมอ ปรางคกู ศรีสะเกษ



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 วาที่ ร.ต. โฆสิต ตั้งตรงไพโรจน ปลัด อบต. อบต.โปงนก เทพสถิต ชัยภูมิ

2 น.ส. จันทรเพ็ญ ยุทธอาจ นักพัฒนาชุมชน อบต.บานชวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

3 นาย ภาคิน สงาศรี จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ

4 น.ส. พิมลพร ชีวะวิโรจน จนท.วิเคราะหฯ อบต.สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา

5 น.ส. จินตนา เรืองจันทึก นักบริหารงานการคลัง อบต.ชีวึก ขามสะแกสง นครราชสีมา

6 นาย กษิดิศ เสาทองหลาง จพง.พัสดุ ทต.โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

7 นาย เฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ บุคลากร อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

8 นาง ดอกไม พากลาง นายก อบต. อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

9 นาง ลลิตา พลจอหอ บุคลากร อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

10 นาย วิโรจน วัฒนากลาง ประธานสภา อบต. อบต.ตาจั่น คง นครราชสีมา

11 นาย ประเชิญชัย เจริญครบุรี นักพัฒนาชุมชน อบต.ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา

12 น.ส. กัลยา สวนพริกไทย จนท.วิเคราะหฯ อบต.สีสุก จักราช นครราชสีมา

13 นาง กัญญาณัฐ นีกระโทก จพง.การเงินและบัญชี อบต.สีสุก จักราช นครราชสีมา

14 นาย ไพศาล ตอนโคกสูง สมาชิกสภา อบต. อบต.หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

15 น.ส. รติรัตน สารนอก จพง.ธุรการ ทต.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา

16 น.ส. นิตยา หยั่งบุญ นักพัฒนาชุมชน อบต.ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา

17 น.ส. สุรียรัตน ขาวสุข จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา

18 น.ส. เสาวณีย สมบัติตรา จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา

19 นาย สถาพร สินเธาว จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา

20 นาย ศราวุฒิ หวายสันเทียะ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

21 นาย สมบูรณ เศษกลาง นายก อบต. อบต.บิง โนนสูง นครราชสีมา

22 จาเอก สุรพล หวังรวยกลาง จพง.ปองกันฯ ทม.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

23 จาเอก สน่ัน จันทะโคตร จพง.การประปา ทม.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

24 น.ส. กนกทิพย สิทธิวงศ นวก.ประชาสัมพันธ ทม.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

25 นาง พรพรรณ บุญดี จนท.วิเคราะหฯ อบต.โนนทองหลาง บัวใหญ นครราชสีมา

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

26 นาง กณิกนันท บุญเฮา จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา

27 นาย ประสิทธ์ิ เดชบุรีรัมย นายก อบต. อบต.หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา

28 นาย อัครพงศ พิลาสมบัติ นวก.ประชาสัมพันธ อบต.หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา

29 นาย พิทักษพงศ อูสูงเนิน นวก.จัดเก็บรายได ทต.กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

30 นาย กฤตชัย เกษมรักษ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

31 น.ส. สุภาวดี ลาภดิเลก จนท.วิเคราะหฯ อบต.คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา

32 น.ส. ปราณี ชารี จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา

33 นาง อริญชยา อดุลยเดช นักวิชาการเกษตร ทต.รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา

34 นาย ยงยุทธ ศรีจันทร นักบริหารงานชาง ทต.รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา

35 น.ส. เพ็ญศรี นาคแยม นวก.สงเสริมสุขภาพ อบต.ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา

36 นาย สมบัติ อัครกุลพิทักษ นิติกร อบต.นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา

37 น.ส. ศิริพร วรรณสิทธิกุล นักพัฒนาชุมชน ทน.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

38 นาย คณะวัฒน อังสนานิวัฒน ประธานสภา อบจ. อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

39 นาง ประสงค คอยบัลลังก นักบริหารงานทั่วไป อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

40 น.ส. บุญนาค ปตถานัง นวก.สงเสริมสุขภาพ อบต.โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา

41 นาง วัชรากร นาคหฤทัย นักพัฒนาชุมชน อบต.พุดซา เมืองฯ นครราชสีมา

42 นาย จําลอง มหิงษาเดช ประธานสภา อบต. อบต.หนองบัวศาลา เมืองฯ นครราชสมีา

43 นาง ดารา ใจดี จพง.ธุรการ อบต.กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา

44 นาง กัลยาณี เหียมไธสง จนท.จัดเก็บรายได อบต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

45 น.ส. รัศมี พงษใหม จนท.การเงินและบัญชี อบต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

46 น.ส. นิวา มาอน จพง.ธุรการ อบต.โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา

47 น.ส. อรนุช เสือเงิน จพง.ธุรการ อบต.มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา

48 นาย สัญญา นอกสระ นักวิชาการเกษตร อบต.สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

49 น.ส. จารุณี โพธิ์ไพร จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.บานราษฎร เสิงสาง นครราชสีมา

50 นาย อํานาจ สมนอย นายก อบต. อบต.สุขไพบูลย เสิงสาง นครราชสีมา
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51 นาย อารี ยาพิมาย หัวหนาสวนการคลัง อบต.หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

52 นาย ไสว กองกาญจน นายก อบต. อบต.หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา

53 นาย สมนึก สานสุข นายก อบต. อบต.สระบัว แคนดง บุรีรัมย

54 นาย สุวรรณ เครื่องไธสง ปลัดเทศบาล ทต.โนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

55 นาย อมร แตบไธสง นายก อบต. อบต.แดงใหญ บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

56 นาย สมร บรรยงค นายก อบต. อบต.ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

57 น.ส. ธชษร บุญเพิ่ม จนท.ธุรการ อบต.บุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

58 นาย กันตพงศ หงษไธสง นายก อบต. อบต.หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย

59 นาย วรวัฒน ชวยไธสง บุคลากร อบต.เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

60 นาย ประกอบ บํารุงชื่อ สมาชิกสภา อบต. อบต.หนองบัว ศรีขรภูมิ สุรินทร



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 น.ส. บังอร หอมเจริญ จนท.วิเคราะหฯ อบต.โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบุรี

2 นาย ณิรุศ หยองทอง หัวหนาสวนโยธา อบต.ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

3 น.ส. สุชญา ทองจรัส จพง.ธุรการ อบต.ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

4 นาย อาทิตย พรอุดม นักพัฒนาชุมชน อบต.โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

5 น.ส. ประภัสศร อนเกษม บุคลากร อบต.บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

6 นาย พรสวรรค อุดมลาภ นักพัฒนาชุมชน อบต.บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

7 น.ส. วิไลรัตน ขาวมรดก จพง.ธุรการ อบต.หอมศิล บางปะกง ฉะเชิงเทรา

8 นาย นิธิศ สวัสดี นักบริหารงานชาง อบจ.ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา

9 นาย ไพศาล ชางพลายแกว สมาชิกสภา อบจ. อบจ.ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ณัฐพัชร สมัครกสิกรรม นวช.การเงินฯ อบต.ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

11 นาย ธนชัย กาญจนางกูรพันสมาชิกสภา อบต. อบต.บานเชิด พนัสนิคม ชลบุรี

12 นาย เกริกฤทธิ์ ชุติเนตร จพง.ปองกันฯ ทต.อางศิลา เมือง ชลบุรี

13 นาย วาสนา คําพันธ จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

14 น.ส. งามนิจ กุลกัน นักวิชาการศึกษา อบต.ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

15 นาง บุษรินทร ยังเจริญ นักพัฒนาชุมชน อบต.คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี

16 น.ส. สุพรรณี เกงขุนทด จพง.ธุรการ อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

17 น.ส. เกศนภา ลือดารา จพง.ธุรการ อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

18 นาย วีระศักด์ิ หลีนวรัตน ผช.นักพัฒนาชุมชน ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

19 น.ส. โชติมา กองวงษ นวช.ประชาสัมพันธ ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

20 นาง ทัศวรรณ พันธเสน นักพัฒนาชุมชน ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

21 น.ส. ณัฐชลยัย สดใส หน.สํานักปลัด ทต.บางหลวง เมือง ปทุมธานี

22 น.ส. สมพร ชื่นจิตร หน.ฝ.บริการสาธารณสุข ทต.บางหลวง เมือง ปทุมธานี

23 น.ส. สิรินทร พาดี นักพัฒนาชุมชน อบต.บานใหม เมือง ปทุมธานี

24 นาย นภดล หงษา นายชางโยธา อบจ.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

25 นาย พรชัย คําเกิด นักบริหารงานชาง อบจ.ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 
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26 นาย พิเชฐ เฟองทอง นายกเทศมนตรี ทต.ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

27 นาย ศุภร ทองศรี หน.ฝายปองกันฯ ทต.ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

28 น.ส. วารุณี จงสกุล จพง.จัดเก็บรายได ทม.ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

29 นาง นิชาภา ชูสิงห จนท.การเงินฯ อบต.ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

30 นาย ไพฑูรย ไทยสุนทร นายชางโยธา อบต.ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

31 น.ส. พนารี กิมฮู หน.สาํนักปลัด ทต.บางเตย สามโคก ปทุมธานี

32 น.ส. นัยนา สุนารักษ นักวิชาการศึกษา ทต.บางเตย สามโคก ปทุมธานี

33 นาย อัมรินทร ขาวนอย วิศวกรโยธา อบต.หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

34 นาย ธีรยุทธ พงษศิริ นักพัฒนาชุมชน ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

35 น.ส. กรรณิกา ลิมพะสุต จนท.วิเคราะหฯ อบต.โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา

36 นาย ชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรี ทต.บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

37 นาย สมเดช ขันธสม นักพัฒนาชุมชน อบต.บานลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

38 นาย นิยม กรีดํารงศักด์ิ รองนายกเทศมนตรี ทต.ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

39 นาย โยธิน บุญรังษี นายก อบต. อบต.หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา

40 น.ส. โสภา สุวรรณวงค นิติกร อบต.บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

41 น.ส. วันเพ็ญ รัมมะเนตร บุคลากร อบต.บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

42 นาง รจนา ศรีรุวัฒน หน.สวนการคลัง อบต.หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ศรีพน นาคะเวช นายก อบต อบต.ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี

44 นส. มาลัย เอ่ียมจําเริญ ผช.จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

45 นาย ณวพล เฟองฟู เลขานุการ อบต. อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

46 นาย บรรลือศักดิมวงนาค สมาชิกสภา อบต. อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

47 นส. อภิรดี แตงโสภา สมาชิกสภา อบต. อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

48 นาย เนทา ทองธรรมชาติ พขร.ขนาดหนัก อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

49 นาย เมธาวุฒิ แดงถาวร จพง.ธุรการ 5 ทต.บางปู เมือง สมุทรปราการ

50 นส. สุรีพร ดาคํา จพง.การเงิน 6 ทต.บางปู เมือง สมุทรปราการ
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51 นาง เพชรรัตน ศรีนวล จพง.จัดเก็บรายได 6 ทต.บางปู เมือง สมุทรปราการ

52 นาย พิพัฒน สมพงษพานิช นักพัฒนาชุมชน 4 ทต.บางปู เมือง สมุทรปราการ

53 นาย ภูศิษฐ ศาลา นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี

54 น.ส. อรวรรณ ตันพันธุวงศ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เมืองฯ สระบุรี

55 นาย วีระวัฒน โมราบุตร จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ. เมืองฯ สระบุรี

56 นาย ภูวนัย ไชยชนะ จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองกบ หนองแซง สระบุรี

57 น.ส. ปุณยภา เบญจาทิกุล เลขานุการสภา อบต.หนองกบ หนองแซง สระบุรี

58 น.ส. ณัฏฐนรี มูลเพีย นักพัฒนาชุมชน อบต.เอกราช ปาโมก อางทอง

59 นาย ชุมพล จึงพิทักษอุดม หน.กองชาง ทต.ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 น.ส. พรทิพย ศรีพะเนิน นวช.การสุขาภิบาล 5 ทต.เขาพนม เขาพนม กระบี่

2 นาง ละมัย คงทอง จพง.ทะเบียนฯ 2 ทต.เขาพนม เขาพนม กระบี่

3 น.ส. กนกวรรณ ปรีชารัตน นักวิชาการศึกษา 4 อบต.เขาดิน เขาพนม กระบี่

4 นาย วุฒิชัย เพชรอาวุธ นายชางโยธา อบต.สินปุน เขาพนม กระบี่

5 นาย สนิท พรหมรักษา รองนายก อบต. อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่

6 นาง ศกลวรรณ เองฉวน นักวิชาการศึกษา อบต.โคกยาง เหนือคลอง กระบี่

7 วาที่ร.ต. สูงศักด์ิ หนูรักษา สมาชิกสภา อบต. อบต.หาดพันไกร เมือง ชุมพร

8 น.ส. จตุพร โมปลอด จพง.ธุรการ 3 อบต.ทุงคาวัด ละแม ชุมพร

9 นาง พัสวี แตงเลี่ยน จพง.พัสดุ 4 อบต.ทุงคาวัด ละแม ชุมพร

10 น.ส. ฐิติมา ชวยดวง บุคลากร 3 อบต.ทุงหลวง ละแม ชุมพร

11 นาง วนิดา วิชัยดิษฐ จพง.พัสดุ 3 ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

12 นาย นเรศวร ตุลาธน นายชางโยธา 3 ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

13 นาย ชยกร โกประพัฒนพงศ หน.กองชาง 6 ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

14 นาย ประสาร แกนเมือง บุคลากร 5 ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

15 นาย สารัทธ เพชรรามวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต.ถ้ําพรรณา ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

16 น.ส. กาญจนา ขาวสงา บุคลากร 5 ทต.กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

17 นาย วุฒิการณ ก้ัววิบูลย จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางวัน คุระบุรี พังงา

18 นาย อเนก จึ่งสกุล สมาชิกสภา  ท. ทม.ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา

19 นาย ยุทธนา วงศพานิช สมาชิกสภา  ท. ทม.ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา

20 นาย สถิตย หนูปลอด นายชางโยธา ทต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

21 น.ส. พชนีย เกลี้ยงเกิด จพง.ธุรการ ทต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

22 น.ส. จินตนา เวฬุการ จนท.วิเคราะหฯ ทต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

23 วาที่ร.ต. ธงชัย ลิ่มไมไทย หัวหนากองชาง ทต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

24 นาย ทีปรัตน พรหมวิเศษ นายชางโยธา อบต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

25 น.ส. จิราพร สันติเวสนรัตน จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ชื่อ - สกุล

รุนที่ 7 

ศูนยการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ชื่อ - สกุล

รุนที่ 7 

ศูนยการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

26 นาย บุญสง ทองเรือง สมาชิกสภา อบต. อบต.พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

27 นาง ปานจิตร จินหิรัญ จพง.การเงินฯ ทต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

28 นาย ธนสันต ปานแกว นักพัฒนาชุมชน อบต.บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

29 น.ส. ปยวรรณ ชวงชุม จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

30 นาย วัชรินทร สอนศิลป หัวหนาสวนโยธา อบต.ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

31 นาย ดารากร ปลองคง ปลดั อบต. อบต.บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

32 น.ส. ตีระนิตย อินจันทร จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

33 น.ส. เพ็ญศรี ภูเกษมวรางกูร รองปลัด อบต. อบต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี

34 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พลดงนอก จนท.วิเคราะหฯ อบต.พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

35 น.ส. สุภิสรา จันทวงศ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

36 น.ส. จิรารัตน ศรีสุขใส นวช.การศึกษา อบต.ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

37 นาง สิริญาดา ยังอน พนักงานจาง อบต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี

38 นาง เนาวรัตน คําอุบล จพง.ธุรการ อบต.ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี

39 นาย ศิริวัฒน เพชรคง รองนายก อบต. อบต.ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี

40 นาย อพิรุณ พูนสวัสด์ิ จนท.วิเคราะหฯ อบต.เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี

41 นาย ถาวร ไมโภคา นายก อบต. อบต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี

42 นาย โสภณ มวงหีต รองนายก อบต. อบต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี

43 น.ส. แพรววนิต มณีรัตน หนสวนการคลัง อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

44 นาย วัชรินทร รอดโต หัวหนาสวนโยธา อบต.วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี

45 นาย จารึก ถาพร จพง.ปองกันฯ ทต.บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

46 นาง สุจารีย วิชัยดิษฐ จพง.จัดเก็บรายได อบต.พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรธานี

47 น.ส. ปราณี ชูเหมือน จนท.วิเคราะหฯ ทต.บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

48 นาย สฤษดิ์ วีระสุนทร นายก อบต. อบต.นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี

49 นาย เดชอนันต กาญจนพานิช จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี

50 นาง วัลภา เดชารัตน จพง.การเงินฯ อบต.ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี



ที่ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  043/2553)

ชื่อ - สกุล

รุนที่ 7 

ศูนยการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

51 น.ส. รุงลาวัลย ยองแกว เจาพนักงานพัสดุ อบต.ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี

52 น.ส. ธัญยธรณ เซงเข็ม นวช.การศึกษา อบต.ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี

53 นาย สุพร รักษาศรี รองนายก อบต. อบต.ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรธานี

54 ส.ต.ต. ทัศนัย เข็มทอง จพง.ธุรการ อบต.ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

55 นาย ณรังสรรณ สาคร นายก อบต. อบต.พนม พนม สุราษฎรธานี

56 นาย วีรศักด์ิ ทองญวน จพง.การเงิน อบต.พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

57 น.ส. อิสริยากร เกื้อเผือก นวช.ประชาสัมพันธ ทต.บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

58 นาง กรรณิกา ทิพยชัยมงคล จนท.วิเคราะหฯ อบต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

59 นาง สุมาลี อุไรโรจน หัวหนาสํานักปลัด อบต.บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

60 นาง ลักขณา เพชรอนันต บุคลากร อบต.สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

61 น.ส. ธิรา เชื้อกูลชาติ จพง.การเงินฯ อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

62 น.ส. วรรลภา สุขชนะ นิติกร อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

63 น.ส. จริาภรณ จันทรแจมศรี จนท.วิเคราะหฯ อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

64 นาย เอกสิทธิ์ หงษทอง นวช.การศึกษา อบต.สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

65 น.ส. รัตนาภรณ สกุลหนู หัวหนาสํานักปลัด อบต.ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรธานี

66 น.ส. ออนอุสาห พลภักดี จพง.ธุรการ อบต.น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรธานี

67 น.ส. สุมิตรา แซหลี หน.สวนการคลัง อบต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎรธานี

68 นาย วัยวุฒิ วิยุติ นายก อบต. อบต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎรธานี

69 นาง สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐ หน.สวนการคลัง อบต.มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี

70 นาง อาภรณ พันธรังษี จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางใบไม เมืองฯ สุราษฎรธานี

71 นาย ประวิทย แกวออน รองนายกเทศมนตรี ทต.เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี

72 นาย วัลลภ เกตุวิเชียร รองนายกเทศมนตรี ทต.เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี

73 น.ส. กฤตยา สัมฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบจ.สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี



ท่ี ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย วิชัย รักษากิจ รองนายก อบต. อบต.เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่

2 นาย พิพัฒน หมาดเส็ม รองนายก อบต. อบต.เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่

3 นาย กิตติภูมิ บัวเพชร จพง.พัสดุ อบต.ชอง นาโยง ตรัง

4 นาย ซัมรี มะแอ บุคลากร อบต.ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

5 นาย อดินันท ยูโซะ รองนายกเทศมนตรี ทต.ตนไทร บาเจาะ นราธิวาส

6 นาย อานัส ดือรามะ จนท.วิเคราะหฯ อบต.กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

7 นาย รัสดี อาแว ปลัด อบต. อบต.กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

8 นาย โมฮัมหมัด หะยีสะอะ หัวหนาสวนการคลัง อบต.กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

9 น.ส. โรส รอเซะ จพง.พัสดุ อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

10 นาย มะนาเซ อารง นักวิชาการศึกษา อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

11 นาง อรัญญา เจะแวสารี จนท.วิเคราะหฯ อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

12 นาย ฟกรุลรอซี สาและ จนท.วิเคราะหฯ อบต.บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส

13 น.ส. นิรูฮานิง นิอาซิง จพง.พัสดุ อบต.บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส

14 นาย ยาการียา กือเด็ง จนท.วิเคราะหฯ อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส

15 นาย กัมปนาท ตันสุนีย หน.ฝ.บห.งานสาธารณสุข ทม.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

16 นาย บุญสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.สวนการโยธา ทม.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

17 น.ส. โนรีดา มาหามะปารสิหน.ฝายแผนฯ ทม.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

18 นาย นพมาศ พูลศิริ ปลัด อบจ. อบจ.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

19 น.ส. ภาวีดา รักสัตย จพง.จัดเก็บรายได อบต.กะลุวอ เมือง นราธิวาส

20 นาง กัลญา อนุเกตุ บุคลากร อบต.กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

21 น.ส. พิมพาภรณ สีน้ําเงิน นวก.ประชาสัมพันธ ทต.ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

22 นาย มุคตา อีซอ เลขานุการนายก อบต. อบต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

23 นาย อับดุลเลาะ สะเมาะ นายก อบต. อบต.รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส

24 นาง นารีมัน กาเจ จนท.วิเคราะหฯ อบต.เรียง รือเสาะ นราธิวาส

25 น.ส. ไซตง สาและ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ฆอเลาะ แวง นราธิวาส

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  043/2553)

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

ศูนยการศึกษาจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 



ท่ี ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

เอกสารแนบประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  043/2553)

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

ศูนยการศึกษาจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รุนที่ 7 

26 นาย มาหามะสะตา สะแปอิง นายก อบต. อบต.มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

27 น.ส. ฮาซูลีนา รีเปน จพง.ธุรการ ทต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

28 นาง เนตรทราย บุญ เครือ จพง.ธุรการ ทต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

29 น.ส. ฐานิกา ชูแกว จพง.ธุรการ ทต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

30 นาย สดุดี หมะอะ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ปลองหอย กะพอ ปตตานี

31 นาย อัสหมาน สาแม็ง บุคลากร อบต.ปลองหอย กะพอ ปตตานี

32 นาย จําลอง นิลวิสุทธิ์ จพง.ธุรการ ทต.โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

33 นาง ปราณี แหละแอ จนท.กง.บช. อบต.ชางใหตก โคกโพธิ์ ปตตานี

34 นาย มนูญ หมัดมูซา นายก อบต. อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปตตานี

35 นาย คอซีย มามุ นายก อบต. อบต.นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี

36 น.ส. ฟาราณัท อาเส็น หัวหนาสวนการคลัง อบต.ปากู ทุงยางแดง ปตตานี

37 น.ส. อณัฐดา ขุนเจริญ หนัหนาสวนการคลัง อบต.บานกลาง ปะนาเระ ปตตานี

38 นาง ธนัตตา กิติวินิต หัวหนาสวนการคลัง อบต.ตรัง มายอ ปตตานี

39 นาย รุจโรจน แวกะจิ บุคลากร อบต.ถนน มายอ ปตตานี

40 นาย อุดร อนันทบริพงศ หัวหนาสวนโยธา อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปตตานี

41 น.ส. อลีณา ลาหมีน นักพัฒนาชุมชน อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปตตานี

42 นาย สมมาตร พรหมดําเนิน นายก อบต. อบต.ปาไร แมลาน ปตตานี

43 นาง สุธานี วิชาศาสตร บุคลากร อบต.ปาไร แมลาน ปตตานี

44 น.ส. สุพิน เขียวชุม จพง.พัสดุ 3 อบต.ดอนทราย ไมแกน ปตตานี

45 นาย อาหะมัดอัสลาม ฮาแว นายก อบต. อบต.ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

46 น.ส. อรัญญา สงสั้น ปลัด อบต. อบต.ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

47 นาย มะซือลาม กลามอ นายก อบต. อบต.ไทรทอง ไมแกน ปตตานี

48 น.ส. กนกนวล กาญจนเพชร จนท.วิเคราะหฯ อบต.กอลํา ยะรัง ปตตานี

49 นาย อาหามะ ปูแทน นายก อบต. อบต.กอลํา ยะรัง ปตตานี

50 นาย กัมปนาท นาดามัน นายก อบต. อบต.คลองใหม ยะรัง ปตตานี
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51 นาง ฟาดีลา และมะลี จพง.ธุรการ อบต.คลองใหม ยะรัง ปตตานี

52 นาง ฮามีเสาะ เจะเด็ง จนท.ธุรการ ทต.ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี

53 นาย อามะ โด จนท.วิเคราะหฯ ทต.ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี

54 น.ส. บายฮียะ เจะดะ จพง.กง.บช. ทต.ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี

55 น.ส. นิเยาะ นิแว จพง.ธุรการ อบต.จะรัง ยะหริ่ง ปตตานี

56 น.ส. ดารีณา เบ็ญหมีน จนท.วิเคราะหฯ อบต.จะรัง ยะหริ่ง ปตตานี

57 นาย อิสมาแอ อุเซ็ง นายก อบต. อบต.ปยามุนัง ยะหริ่ง ปตตานี

58 น.ส. ซูไรดา เจะแว ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ อบต.สาบัน ยะหริ่ง ปตตานี

59 น.ส. วิชิตา นินวน จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองแรต ยะหริ่ง ปตตานี

60 นาย อรุณ โรจนหัสดิน ผช.เจาหนาที่ธุรการ อบต.กะดุนง สายบุรี ปตตานี

61 นาย สมาน ยูซง นายก อบต. อบต.บางเกา สายบุรี ปตตานี

62 นาย อาลี หะแวกะจิ สมาชิกสภา อบต. อบต.บางเกา สายบรีุ ปตตานี

63 นาย สมชัย จันทรประทีป นักบริหารงานเทศบาล ทต.บอทอง หนองจิก ปตตานี

64 น.ส. ตูแวรอหานา เสะอาลี จพง.กง.บช. อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี

65 นาย ศุภโชค สงชู หัวหนาสวนโยธา อบต.ลิปะสะโง หนองจิก ปตตานี

66 นาย อับดุลอาซิ ดือราแม นายก อบต. อบต.กาบัง กาบัง ยะลา

67 นาย วิญู ทองงาม นบห.งานคลัง อบต.บาละ กาบัง ยะลา

68 น.ส. สุนทรี โทบุรี จนท.ธุรการ อบต.ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

69 น.ส. เครือวัลย ลาภานันท จพง.พัฒนาชุมชน อบต.บาเจาะ บันนังสตา ยะลา

70 นาง อัมพร พุมทอง จพง.ธุรการ อบต.บาเจาะ บันนังสตา ยะลา

71 นาง หทัยรัตน ทองนุย สมาชิกสภาเทศบาล ทต.ลําใหม เมือง ยะลา

72 นาย กอเซ็ง จิงดารา รองประธานสภา อบจ. อบจ.ยะลา เมือง ยะลา

73 นาง นงนุช สุคนธ จพง.ธุรการ อบจ.ยะลา เมือง ยะลา

74 นาย ศุภกร สุภารี จนท.วิเคราะห อบต.เปาะเส็ง เมือง ยะลา

75 นาย สมุทร มอหาหมัด นายก อบต. อบต.ยะลา เมือง ยะลา
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76 นาย ณรงค จุลานุพันธ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลยะหา ยะหา ยะลา

77 น.ส. จันทณาภรณ ออนโพธา หัวหนาสวนการคลัง อบต.กาตอง ยะหา ยะลา

78 นาง นัทธมน บุญรัตน นวช.ศึกษา อบต.กาตอง ยะหา ยะลา

79 นาง ปยะดา ภักดีอํานาจ จพง.พัฒนาชุมชน อบต.ยะหา ยะหา ยะลา

80 นาย พิมาน ละสุสะมา เลขานุการนายก ทต.โกตาบารู รามัน ยะลา

81 นาย ญะมาลุดดีน ยามา หัวหนาสวนโยธา อบต.กาลอ รามัน ยะลา

82 นาย มะตอเฮ มะแนซายอ หัวหนาสวนโยธา อบต.เกาะรอ รามัน ยะลา

83 นาย เอมัสกี สะแม หัวหนาสวนการคลัง อบต.เกาะรอ รามัน ยะลา

84 นาย เจะไพทรา สาอิ จพง.กง.บช. อบต.บาโงย รามัน ยะลา

85 น.ส. กิตสุกานต จันทรฉาย จนท.วิเคราะห อบต.อาซอง รามัน ยะลา

86 น.ส. ปวริศา แกวมรกฏ จพง.จัดเก็บรายได ทต.ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา

87 นาง เสาวรัตน บุญวงศ บุคลากร อบต.บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

88 นาย สมประสงค มุณีแนม เลขานุการสภา อบต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา

89 นาย ธรายุทธ ถิ่นกาแบง จนท.วิเคราะหฯ อบต.หวยลึก ควนเนียง สงขลา

90 นาง สุวิดา แสงประดับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.จะนะ จะนะ สงขลา

91 นาย ศรัณย จันทรแจม จนท.ธุรการ อบต.น้ําขาว จะนะ สงขลา

92 นาย ศตวรรษ เหล็มหวัง สมาชิกสภา อบต. อบต.สะกอม จะนะ สงขลา

93 น.ส. วันดี มณีรัตน จพง.ธุรการ อบต.สะพานไมแกน จะนะ สงขลา

94 น.ส. สุภาพร แทนคํา นักพัฒนาชุมชน อบต.สะพานไมแกน จะนะ สงขลา

95 น.ส. ไรหนับ หมานเบ็ญหมีบุคลากร อบต.สะพานไมแกน จะนะ สงขลา

96 นาง ลภัสรดา วลัยกมลลาศ นักพัฒนาชุมชน อบต.ปากบาง เทพา สงขลา

97 น.ส. ชไมพร เรืองแกว จพง.กง/บช. อบต.ปากบาง เทพา สงขลา

98 นาง วรรณี หมาดหลัง หน.สวนการคลัง อบต.วังใหญ เทพา สงขลา

99 น.ส. อรทัย อวะภาค หน.สวนการคลัง อบต.ฉาง นาทวี สงขลา

100 นาย ศักด์ิสุริยา หมัดหลี จนท.วิเคราะหฯ อบต.นาทวี นาทวี สงขลา
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101 นาง สุเนตร ทัศนียาภรณ นักบริหารงานคลัง อบต.สะทอน นาทวี สงขลา

102 นาย ไพโรจน อินทรัตน รองนายนก อบต. อบต.คลองหรัง นาหมอม สงขลา

103 น.ส. โสภนา ดําบาง จพง.ธุรการ อบต.นาหมอม นาหมอม สงขลา

104 น.ส. น้ําฝน เพชรจํารัส จพง.กง./บช. อบต.นาหมอม นาหมอม สงขลา

105 น.ส. จุรีย บุญรัศมี นักบริหารงานคลัง ทต.บานหาร บางกล่ํา สงขลา

106 น.ส. วิภาพรรณ รอดไฝ จพง.จัดเก็บรายได ทต.บานหาร บางกล่ํา สงขลา

107 นาย วิทยา บุญศิริ หน.สวนโยธา อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

108 นาย พิพัฒนพงศ แกวสุวรรณ จนท.บันทึกขอมูล อบต.ควนรู รัตภูมิ สงขลา

109 นาย สมยศ สักพันธ นายก อบต. อบต.วัดจันทร สทิงพระ สงขลา

110 นาย ปราโมทย รัสมี นายก อบต. อบต.สนามชัย สทิงพระ สงขลา

111 นาย สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ทต.ปริก สะเดา สงขลา

112 นาย กอเส็ม ดาอี รองนายกเทศมนตรี ทต.ปริก สะเดา สงขลา

113 น.ส. รุจิยา สุขมี นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.ปริก สะเดา สงขลา

114 นาย หมุดตอฝา หนูหนุด นักพัฒนาชุมชน ทต.สํานักขาม สะเดา สงขลา

115 นาย คงศักด์ิ นคราวงศ ผอ.กองชาง ทต.สํานักขาม สะเดา สงขลา

116 นาย สมคิด ยาอีด รองนายก อบต. อบต.ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

117 นาย จักรพรรธน รัตนมณี รองนายก อบต. อบต.ปริก สะเดา สงขลา

118 นาย ชวลิต สุขฤกษ รองนายก อบต. อบต.ปริก สะเดา สงขลา

119 นาง วันดี กลิ่นละมัย จพง.ธุรการ ทต.คูเตา หาดใหญ สงขลา

120 นาง นิรณิช ฟตประยูร หน.สํานักปลัด ทต.บานไร หาดใหญ สงขลา

121 นาย ศิวัช หนูวุน นักวิชาการคลัง ทม.คลองแห หาดใหญ สงขลา

122 นาง สาคร นัคราบัณฑิตยหน.ฝายสังคมสงเคราะห ทม.ควนลัง หาดใหญ สงขลา

123 นาง อุใหม หมัดอาดํ้า นักบริหารงานคลัง ทม.ควนลัง หาดใหญ สงขลา

124 นาง กฤษณา ทองนุย หน.ฝายแบบแผนฯ ทม.ควนลัง หาดใหญ สงขลา

125 นาย ทวีศักด์ิ หนูเอียด นายชางโยธา ทม.ควนลัง หาดใหญ สงขลา
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126 นาย จํานงค พรหมรักษ สมาชิกสภา อบต. อบต.คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา

127 นาย ณัฐภาพงศ สุวรรณชนะ นายก อบต. อบต.ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

128 นาง สุนิสา เกิดมี นักบริหารงานคลัง 6 อบต.ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

129 นาย วินิต ไชยสงคราม หัวหนาสวนโยธา อบต.ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

130 นาย อาหลี ปะดุกา เลขานุการนายก อบต.ควนโดน ควนโดน สตูล

131 นาย ซีซัน หมาดปนจอร จนท.วผ.5 อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล

132 นาย วรพงษ ฮะอุรา นายก อบต. อบต.ทาแพ ทาแพ สตูล

133 นาย ราโมช รุงเรือง นักบรหิารงานชาง 6 อบต.ทาแพ ทาแพ สตูล

134 นาย นันทวัฒน ลิมมิตร นายก อบต. อบต.สาคร ทาแพ สตูล

135 นาย วิทยา โกบบาหลี บุคลากร 4 อบต.สาคร ทาแพ สตูล

136 น.ส. สุวภัทร สาครินทร จพง.พัสดุ 4 ทต.ทุงหวา ทุงหวา สตูล

137 นาย สุเทพ ปฏิมินต นวช.การศึกษา 5 อบต.ขอนคลาน ทุงหวา สตูล

138 น.ส. แสงอรุณ ชิภักดี จนท.วิเคราะหฯ อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล

139 น.ส. สุชาดา นาคเล็ก สมาชิกสภา อบต. อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล

140 นาง อรอุษา สุวรรณโณ จพง.ธุรการ 4 อบจ.สตูล เมือง สตูล

141 นาย อาหลีม งะเจะ เลขานุการนายก อบต. อบต.เกตรี เมือง สตูล

142 นาย ทรงภูมิ ลูกหวาย สมาชิกสภา อบต. อบต.เกาะสาหราย เมือง สตูล

143 นาย กูดานัน หลังจิ นายก อบต. อบต.บานควน เมือง สตูล

144 นาย สายัณ ชวยสงค จนท.บริหารงานชาง 5 อบต.กําแพง ละงู สตูล

145 นาย กิตติศักด์ิ สุวรรณรัตน บุคลากร อบต.กําแพง ละงู สตูล

146 นาย อุดม รัตนะเพ็ง นักบริหารงานชาง 6 อบต.ละงู ละงู สตูล
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