
ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 45 นาง กนกวรรณ สรอยทอง นวช.การเงินและบัญชี อบจ. พะเยา
2 46 นาย กมลชนก เดชะศิริ นบท.งานชาง อบจ. พะเยา
3 1 นาย กฤษฏิพงศ ศรีไชย ปลัด อบต. อบต.สะเมิงเหนือ เชียงใหม
4 3 นาย เกษมสุข วงศบุญย่ิง ผอ.กองชาง ทต.บานกลาง เชียงใหม
5 79 นางสาว เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรี ทต.ชอแฮ แพร
6 47 นาย ขจรศักด์ิ หอมนาน นายก อบต. อบต.น้ําแวน พะเยา
7 53 นาย ขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี ทต.อุโมงค ลําพูน
8 80 นาย จักรภัทร ศรีสุริยะธาดา นักบริหารงานชาง ทต.บานปน แพร
9 140 นาง จิตรา กาวี นักบริหารงานทั่วไป อบจ.เชียงราย เชียงราย
10 96 นาง จุรีรัตน อินทิยศ หน.สวนการคลัง  อบต.ทุงกวาว ลําปาง
11 97 นาง แจมจันทร โสภาแปง จนท.ธก. ทต.ปาตันนาครัว ลําปาง
12 98 นาย เฉลิมชัย สรอยนาค ปลัด อบต. อบต.บานหวด ลําปาง
13 99 นาย เฉลียว ทองเที่ยว ปลัด อบต. อบต.เสริมซาย ลําปาง
14 4 นาย ชัชวาล เล็กธํารง ปลัด อบต. อบต.หนองจอม เชียงใหม
15 5 จาสิบโท ชัยนาถ อุนแกว ปลัด อบต.ทุงสะโตก อบต.ทาสะโตก เชียงใหม
16 100 จ.ส.ต. ชัยพร บุญเกียรติสกุล ปลัด อบต. อบต.นิคมพัฒนา ลําปาง
17 141 นาง ญาวิกา หมื่นแกว หน.สวนการคลัง อบต.แมสรวย เชียงราย
18 81 วาที่ ร.ต.หฐิติมา ศรีสุข หน.สวนการคลัง อบต.แมปาก แพร
19 6 นาย ณรงค สามารถ นายก อบต. อบต.สันปาตอง เชียงใหม
20 101 นาย ณรงค พินทิสืบ ส.อบจ. อบจ. ลําปาง
21 171 วาที่ ร.ต. ณรงคเดช จิยะพงศ ส.อบจ. อบจ.เชียงราย เชียงราย
22 102 นาง ณัชชา สิทธิไพศาล จพง.กง.บช. อบจ. ลําปาง
23 82 นางสาว ดวงสมร ตั้งประเสริฐ หน.สวนการคลัง อบต.พระหลวง แพร
24 7 นาย ดิษฐพล กําแพงแกว จนท.ทะเบียนและบัตร ทน.เชียงใหม เชียงใหม
25 103 นาย ถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา อบจ. อบจ. ลําปาง
26 8 นาย ทนงศักด์ิ เดชไพรขลา ปลัด อบต. อบต.เมืองนะ เชียงใหม
27 104 นาย ทรงพล เครือคําหลา จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานคา ลําปาง
28 105 นาย ทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา อบจ. ลําปาง
29 106 นาย ทวีศักด์ิ นพคุณ ปลัด อบต. อบต.ทุงกวาว ลําปาง
30 107 นาย ทิพย โอสถ ปลัด อบต. อบต.บานออน ลําปาง

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)
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31 54 นาย เทพนิมิตร แสนพรหม ปลัด อบต. อบต.หนองปลาสะวาย ลําพูน
32 39 นาย ไททัศน ธรรมเนียมตน ปลัด อบต. อบต.แมยวม แมฮองสอน
33 89 นาย ธณัชพรหม ชราชิต จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ทต.สบกอน นาน
34 147 นาย ธีรนันท กันทะชัย ปลัด อบต. อบต.ปาแดด เชียงราย
35 83 นางสาว นงลักษณ จินดาเสน หน.สวนการคลัง อบต.ดอนมูล แพร
36 108 นาย นภดล ขันธมาลา จนท.วิเคราะหฯ อบต.บอแฮว ลําปาง
37 109 นาย นรินทร หวงไธสง นักบริหารงานเทศบาล ทม.เขลางคนคร ลําปาง
38 90 นาย นําชาติ จันทรดี นักบริหารงาน อบต. อบต.อายนาไลย นาน
39 110 นาง นิชชยา อินพิรุด จพง.ธุรการ ทม.เขลางคนคร ลําปาง
40 85 นาย นิทัศน กตัญูคุณานนท นักวิชาการศึกษา ทต.รองกวาง แพร
41 148 นาย นิรันดร วงศจันทร รองนายก อบต. อบต.ปาออดอนชัย เชียงราย
42 112 นาย บัณฑร ขจรศักด์ิพันธ นายชางเครื่องกล อบจ. ลําปาง
43 86 นาย บุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาล ทต.ชอแฮ แพร
44 113 นาย บุญนาค พรหมมี ปลัด อบต. อบต.หัวเมือง ลําปาง
45 40 นางสาว บุษกร ดวงเพ็ชร จนท.วิเคราะหฯ อบต.แมลาหลวง แมฮองสอน
46 55 นาย ประกาศิต รังสรรค ปลัดเทศบาล ทต.บานโฮง ลําพูน
47 48 นาย ประจวบ อินตะเช้ือ นบท.งานทั่วไป อบจ. พะเยา
48 13 ด.ต. ประดิษฐ สอาดลวน นายกเทศมนตรี ทต.ดอยสะเก็ด เชียงใหม
49 41 นาง ประภากร ศรีทัน จนท.บริหารงานทั่วไป ทต.แมสะเรียง แมฮองสอน
50 14 นางสาว ประภาศรี สายอุดร นักบริหารงานคลัง ทต.บานกาด เชียงใหม
51 114 นาย ประสงค สันติวัชรากร ปลัด อบต. อบต.แมตีบ ลําปาง
52 15 นาย ประเสริฐ ภาใจดี ปลัดเทศบาล ทต.สันปาตอง เชียงใหม
53 149 น.ส. ปวินนา สุยะวงค ปลัด อบต. อบต.ศรีดอนชัย เชียงราย
54 150 นาง ผุสดี สิทธิชัยคํา จพง.กง.บช. ทต.ตา เชียงราย
55 117 นาย พงษเทพ บุญเกิด ปลัด อบต. อบต.เมืองยาว ลําปาง
56 151 สิบเอก พงษพจน เพียรศิลป ปลัดทต. ทต.แมสรวย เชียงราย
57 57 นาย พนัส แกวตา ปลัด อบต. อบต.ทาสบเสา ลําพูน
58 17 นาย พยับ แจมหมอ ผอ.กองชาง อบต.สุเทพ เชียงใหม
59 58 นาง พร สุวรรณทีป ปลัด อบต. อบต.แมตืน ลําพูน
60 118 นาง พะยอม สาสกุล หน.สวนการคลัง อบต.บอแฮว ลําปาง
61 18 นาง พัชรินทร จันตะวงค ปลัด อบต. อบต.ขัวมุง เชียงใหม
62 59 นางสาว พัชรี จันทรชัยศรี จนท.วิเคราะหฯ ทต.ปาซาง ลําพูน
63 153 นาย พิเชฐพงศ ขวัญคีรี วิศวกรโยธา อบจ.เชียงราย เชียงราย
64 19 นาย พิทยา ศรีวิเรือน นิติกร ทน.เชียงใหม เชียงใหม
65 20 วาที่ ร.ต. พิทักษ วงศคํา จพง.ธุรการ ทน.เชียงใหม เชียงใหม
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66 154 นาย พิรชัย อารีย หน.สวนการคลัง อบต.แมเปา เชียงราย
67 60 นาง เพ็ญศรี วุฒิวงศ ปลัด อบต. อบต.ทาปลากดุก ลําพูน
68 49 นาย ไพรัตน ตันบรรจง นายก อบจ. อบจ. พะเยา
69 21 นาย ภาคภูมิ เช้ือสาวะถี ปลัด อบต.มะขามหลวง อบต.มะขามหลวง เชียงใหม
70 22 นาย มนตชัย พงษเกียรติกอง ปลัดเทศบาล ทต.บานกาด เชียงใหม
71 120 นาย มนตรี รูแผน ปลัด อบต. อบต.เสริมกลาง ลําปาง
72 23 นาง มาณิศา สมช่ือ บุคลากร อบต.เวียง เชียงใหม
73 61 นาย มานิตย ลิ้นฤาษี ปลัด อบต. อบต.มะเขือแจ ลําพูน
74 155 นาย ยายเจริญ เช้ือเมืองพาน ปลัด อบต. อบต.สันสลี เชียงราย
75 24 นาย ยุทธนา ศรีรัตนภมร ปลัด อบต. อบต.ก้ึดชาง เชียงใหม
76 122 นาย ยุทธนา ศรีสมบูรณ บุคลากร ทม.เขลางคนคร ลําปาง
77 25 นาง ยุพิน มาสนอง รองนายก อบต. อบต.สุเทพ เชียงใหม
78 62 นางสาว เรณู ใจเรือน หน.สวนการคลัง อบต.นาทราย ลําพูน
79 63 นาง ลดาวัลย พิมพา ปลัด อบต. อบต.บานเรือน ลําพูน
80 124 นาย วรศิลป ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. อบต.ทุงผึ้ง ลําปาง
81 159 น.ส. วราภรณ มโนจิตต หน.สวนการคลัง อบต.ปาออดอนชัย เชียงราย
82 26 นาย วัชระ เสริฐสมใจ จนท.วิเคราะหฯ ทต.ทาขาม เชียงใหม
83 125 นาง วาริน เสนาใจ ผอ.กองการศึกษา ทต.เสริมงาม ลําปาง
84 27 นาย วิจิตร กูลเรือน นายกเทศมนตรี ทต.แมแจม เชียงใหม
85 126 นาย วิชาญ ลําจวน ปลัด อบต. อบต.บานแหง ลําปาง
86 127 นาย วิเชียร เรืองบุญมา ส.อบจ. อบจ. ลําปาง
87 28 นางสาว วิไล ทองคํา จพง.ธุรการ ทน.เชียงใหม เชียงใหม
88 29 นาย วิสูตร ทิพนี ปลัด อบต. อบต.หนองแหยง เชียงใหม
89 64 นาย วีระพันธ วิมลศรี รองประธานสภา อบจ. อบจ. ลําพูน
90 65 นาย ศราวุธ จันตาเวียง รองนายก อบต. อบต.เวียงยอง ลําพูน
91 161 น.ส. ศรีทัย รวมสุข หน.สวนการคลัง อบต.ดอยฮาง เชียงราย
92 162 นาย ศักด์ิชัย เปงคํา ปลัด อบต. อบต.ปางิ้ว เชียงราย
93 30 นาง ศิรัญญา สุนทร จนท.ธุรการ อบต.ดอนแกว เชียงใหม
94 128 นาย ศิวาวุธ วงศเรือน รองนายกเทศมนตรี ทต.ปาตันนาครัว ลําปาง
95 66 นาย ศุภกูณฑ สุภาพ ปลัด อบต. อบต.น้ําดิบ ลําพูน
96 67 นาย ศุภชัย จินตภูมิ นายชางโยธา อบจ. ลําพูน
97 129 น.ส. ศุรียรัฎ พงศมีสุขสุจริต ปลัด อบต. อบตนาครัว ลําปาง
98 130 นาง สกาวเดือน เกตุแกว จนท.วิเคราะหฯ ทม.เขลางคนคร ลําปาง
99 32 นาง สมจิต พานพุฒ นายชางโยธา ทน.เชียงใหม เชียงใหม
100 163 นาย สมจิตต ใจประการ จนท.วิเคราะหฯ ทต.แมสรวย เชียงราย
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101 131 นาย สมชาย ศรีไชยชนะ ปลัด อบต. อบต.บานเอื้อม ลําปาง
102 132 ส.ต.อ. สมชาย จันทรอินตา ปลัด อบต. อบต.แมสุก ลําปาง
103 71 นางสาว สายสมร ศิริษะ ปลัด อบต. อบต.ทากาศ ลําพูน
104 164 นาง สายสวาท โรจนคีรีสันติ จนท.บห.กง.บช. ทต.บานดู เชียงราย
105 133 นาย สําเริง ยาสมุทร ปลัด อบต. อบต.ปงเตา ลําปาง
106 43 นาย สิงหา นุชจิโน ปลัด อบต. อบต.ปาแป แมฮองสอน
107 135 นาย สิริพงศ โสวภาค ปลัด อบต. อบต.นาสัก ลําปาง
108 72 นาง สุดสงวน จักรคํา นักบริหารงานคลัง อบจ. ลําพูน
109 33 นาง สุพรรณ แสวงรัตน หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ทต.ยางเนิ้ง เชียงใหม
110 73 นาย สุรศักด์ิ กระบวนแสง ปลัด อบต. อบต.มะกอก ลําพูน
111 34 สิบเอก สุรินทร ทาเกิด ปลัด อบต. อบต.สันทราย เชียงใหม
112 74 นางสาว สุวิสาส บุญอินทร หน.สวนการคลัง อบต.ทากาศ ลําพูน
113 136 นาย องอาจ มุทอง นายก อบต. อบต.แมเมาะ ลําปาง
114 137 นาย อดิศักด์ิ ทองอารีย ปลัด อบต. อบต.ลําปางหลวง ลําปาง
115 51 นาย อดุลย วงศชางเงิน นบท.งานชาง อบจ. พะเยา
116 87 นาย อภิศักด์ิ วรรณภูมิพันธ นายกเทศมนตรี ทต.รองกวาง แพร
117 168 นาง อรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัด ทต. ทต.บุญเรือง เชียงราย
118 76 ด.ต. อรัญ อภิวงคงาม นายกเทศมนตรี ทต.บานธิ ลําพูน
119 36 นาง อัญชลี ทองคํา หน.ฝายนโยบายและแผน อบต.สุเทพ เชียงใหม
120 52 นาย อาทิตย บุญคง ปลัดเทศบาล ทต.ดอกคําใต พะเยา
121 139 นาย อํานวย ขัดทองลวน รองนายกเทศมนตรี ทต.สบปราบ ลําปาง
122 138 นาง อํานวย บําเพ็ญไพบูลย ปลัด อบต. อบต.บานก่ิว ลําปาง
123 170 นาย อํานาจ มาฟู ปลัด อบต. อบต.เวียงกาหลง เชียงราย
124 78 นาย เอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรี ทต.ริมปง ลําพูน



ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 178 นาย กัมพล ปญกุล รองนายก อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
2 44 นาย กิตติพร เช้ือวีระชน ปลัด อบต. อบต.กําแพงดิน พิจิตร
3 103 นาย กิตติศักด์ิ ชัยชางคิด ปลัด อบต. อบต.ปางิ้ว สุโขทัย
4 104 นาย เกรียงศักด์ิ ทองแซม ปลัด อบต. อบต.แมสิน สุโขทัย
5 83 นาย เกวัฎ สิทธิวงศ ปลัด อบต. อบต.ทุงสมอ เพชรบูรณ
6 179 นาย เกษม เพ็งผล หัวหนาสวนการคลัง อบต.วังตะแบก กําแพงเพชร
7 207 นาย จรัญ พันธุรอด ปลัด อบต. อบต.หนองนมวัว นครสวรรค
8 181 นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล ส.อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
9 208 นาย จรินทร ไทยยานันท ปลัด อบต. อบต.ไผสิงห นครสวรรค

10 47 นาง จริยา ย้ิมกล่ํา ปลัด อบต. อบต.ดงตะขบ พิจิตร
11 2 นาย จักรภัทร ธิติมางกูร ปลัด อบต. อบต.นครชุม พิษณุโลก
12 106 นาย จักรวาล ชัยวิรัตนนุกูล ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย
13 50 นาย ชาติชาย เจียมศรีพงษ นายก อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
14 4 นาย ชิงชัย ศิริโวหาร ปลัด อบต. อบต.บานนอยซุมขี้เหล็กพิษณุโลก
15 107 นาย เชาวฤทธิ์ ฤกษดี ปลัด อบต. อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
16 5 นาย เชาวฤทธิ์ ฉายะกุล รองปลัด อบจ. อบจ. พิษณุโลก
17 6 พ.จ.อ. ณรงค คําพิลานนท ปลัด อบต. อบต.ชมพู พิษณุโลก
18 108 นาย ณรงคฤทธิ์ อุดมรัตนโยธิน นายกเทศมนตรี ทต.บานโตนด สุโขทัย
19 52 นาย ณรงศักด์ิ คําภูมี ปลัด อบต. อบต.วังหลุม พิจิตร
20 53 นาย ณัฐจักร จันทรปรางมาศ ปลัด อบต. อบต.ไผหลวง พิจิตร
21 54 นาง ณัฐนาฒย แปนเกิด จนท.วิเคราะหฯ ทม.ตะพานหิน พิจิตร
22 55 นาย ณัฐวุฒิ วีรวิกรม นักบริหารงาน อบต. อบต.ทุงโพธิ์ พิจิตร
23 56 น.ส. ดารณี ครุฑไทย รอง ปลัด อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
24 8 น.ส. ดารณี นิลนอย ปลัด อบต. อบต.วังโพรง พิษณุโลก
25 86 นาย ดิเรก อาสาสินธ ปลัด อบต. อบต.บึงสามพัน เพชรบูรณ
26 9 นาย เดชา ใจน้ํา ปลัด อบต. อบต.ทอแท พิษณุโลก
27 187 นาย ถนอม ทองวงศษา ปลัดเทศบาล ทต.คลองขลุง กําแพงเพชร
28 209 นาย ถวัลย โพธิ์ศิริ ปลัด อบต. อบต.หนองกรด นครสวรรค
29 151 นาย ธานินทร อุปวัฒน ปลัด อบต. อบต.น้ําริด อุตรดิตถ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
ศูนยจังหวัดพิษณุโลก

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล
เลขที่
สมัคร



ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดพิษณุโลก

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล
เลขที่
สมัคร

30 167 นาย ธีรพล ตันยา ปลัด อบต. อบต.ไมงาม ตาก
31 188 นาย ธีระชน สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน ทต.ลานกระบือ กําแพงเพชร
32 152 นาง นคภิญญ จันทรเพ็ญ ปลัด อบต. อบต.ดานแมคํามัน อุตรดิตถ
33 189 นาย นพพร ทองออน ปลัดเทศบาล ทต.คลองแมลาย กําแพงเพชร
34 12 นาย นรินทร ทองดี ปลัด อบต. อบต.หอกลอง พิษณุโลก
35 59 นาย นเรศ ออนอาย ปลัด อบต. อบต.ทายทุง พิจิตร
36 112 น.ส. นวพรรณ รัตนอุทัยกูล ปลัด อบต. อบต.หนองออ สุโขทัย
37 60 นาย นักรบ จันทรสิงห หน.ฝายแผนฯ ทม.บางมูลนาก พิจิตร
38 13 นาย นิพนธ ศิริวัฒน รอง นายก อบจ. อบจ. พิษณุโลก
39 114 น.ส. บังอร แฉลมลอย ปลัด อบต. คลองยาง สุโขทัย
40 62 น.ส. บังอร ยรรยง ปลัดเทศบาล ทต.กําแพงดิน พิจิตร
41 15 นาย บัญชา พินิจอุปพันธ นักบริหารงานชาง อบจ. พิษณุโลก
42 63 นาย บุญธรรม จันทรเศรษฐ ส.อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
43 16 นาย บุญสม พัวศรี ปลัดเทศบาล ทต.บางกระทุม พิษณุโลก
44 191 นาง ประเทืองพร สําราญรัตน นักบริหารงานคลัง 6 ทต.สลกบาตร กําแพงเพชร
45 192 นาย ประภัสร ออนฤทธิ์ นายก อบต. อบต.โคงไผ กําแพงเพชร
46 193 นาง ประภาวรรณ ศรีออนทอง นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต.สลกบาตร กําแพงเพชร
47 18 ส.อ. ประมวล นันทภูมิ จพบ.จัดเก็บรายได ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
48 155 จ.อ. ประโยชน มีมา ปลัด อบต. อบต.บานหมอ อุตรดิตถ
49 64 สต.ท. ประวิต ยศปญญา ปลัดเทศบาล ทต.วังทรายพูน พิจิตร
50 168 นาย ปรีชา หาญปรีชาสวัสด์ิ ปลัด อบต. อบต.วังหิน ตาก
51 89 นาย พงษพิพัฒน อรุณรักษ ปลัด อบต.  อบต.วังพิกุล เพชรบูรณ
52 20 นาย พรเทพ วิจิตรพงษา ปลัดเทศบาล ทต.วัดโบสถ พิษณุโลก
53 65 นาง พรรณทิพา ภูวะปจฉิม ปลัด อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
54 21 นาย พัฒนา เปรอด นายก อบต. อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก
55 66 น.ส. พัทธิ์ธีรา อิ่มพรรณไชย นักบริหารงาน อบต. อบต.หนองหลุม พิจิตร
56 67 นาง พิชชาภา พลสวาง เทศมนตรี ทต.กําแพงดิน พิจิตร
57 22 นาย พิทักษ วิจิตรพงษา ปลัด อบต. อบต.บานคลอง พิษณุโลก
58 116 นาย เพ็ชรสุพรรณ จันอรรคคะ ปลัด อบต. อบต.ปากน้ํา สุโขทัย
59 24 นาย ไพบูลย รังสิกรรพุม ส.ท. ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
60 117 นาย ภาณุวิชญ จองปอ เทศมนตรี ทต.ทุงเสลี่ยม สุโขทัย
61 120 นาย มนู ดลจิตต ปลัดเทศบาล ทต.ศรีนคร สุโขทัย
62 121 นาง มัลลิกา เงี้ยวเกิด ปลัด อบต. อบต.บานใหมสุขเกษมสุโขทัย
63 196 นาย มานพ ปทมาลัย นายกเทศมนตรี ทต.ทามะเขือ กําแพงเพชร
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64 69 นาง มานิตย ใจสุข ปลัด อบต. อบต.เขาทราย พิจิตร
65 25 นาง ยิรวดี คํารักษ จนท.งานทะเบียนฯ ทต.เนินมะปราง พิษณุโลก
66 70 น.ส. รัชนีกร แทงทอง จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.โพทะเล พิจิตร
67 90 นาง รัตติยา ตาเวียน หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกปรง เพชรบูรณ
68 26 นาย ราเมต ภูปาน ปลัด อบต. อบต.หินลาด พิษณุโลก
69 71 นาง รุงทิพย แกวประเสริฐกุล ปลัด อบต. อบต.หนองพยอม พิจิตร
70 91 น.ส. เรณู สารีเกิด หน.สวนการคลัง อบต.ทุงสมอ เพชรบูรณ
71 72 น.ส. ละมัย อิ่มแสน หัวหนาสวนการคลัง อบต.โพทะเล พิจิตร
72 92 นาง วงเพชร สังขสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.หนองแจง เพชรบูรณ
73 29 นาย วชิญะ ประกรรษวัต ส.ท. ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
74 172 นาย วรวิทย บุพศิริ ปลัด อบต. อบต.สามเงา ตาก
75 93 นาย วสันต นนทะสัน ปลัด อบต. อบต.ซับสมอทอด เพชรบูรณ
76 30 นาย วัฒนชัย สนองคุณ นายก ทม. ทม.วงฆอง พิษณุโลก
77 94 นาย วันชัย รัตนอาภา นายกเทศมนตรี ทต.หลมเกา เพชรบูรณ
78 125 นาย วันชัย พวงเงิน เทศมนตรี ทต.กงไกรลาศ สุโขทัย
79 74 น.ส. วันเพ็ญ เดชบุญ ครูผูดูแลเด็กกอนปฐม ทต.สามงาม พิจิตร
80 173 นาย วิชิต อําพลรุงโรจน นายก อบต. อบต.รวมไทยพัฒนา ตาก
81 75 พ.จ.ท. วิรัตน แหลมนาค ปลัด อบต. อบต.เขาเจ็ดลูก พิจิตร
82 95 นาย วีระ จันทรเพ็ง ปลัดเทศบาล ทต.นาเฉลียง เพชรบูรณ
83 96 นาย วุฒิชาติ ปกสุข รองนายก อบต. อบต.แคมปสน เพชรบูรณ
84 32 นาง ศรัญญา จากผา ปลัด อบต. อบต.วังยาง พิษณุโลก
85 129 น.ส. ศรีรัตน ทิพยสุคนธ รองนายก ทต. ทต.หาดเสี้ยว สุโขทัย
86 97 วาที่ ร.ต. ศรีโลว วงศใหญ ปลัด อบต. อบต.สระแกว เพชรบูรณ
87 33 น.ส. ศิริวรรณ วีระกุล ปลัด อบต. อบต.ปากโทก พิษณุโลก
88 131 วาที่ ร.ท. สมชาย กันจันวงค ประธานสภา อบต. อบต.กลางดง สุโขทัย
89 214 ส.ต.ท. สมชาย วันพนม ปลัด อบต. อบต.สระทะเล นครสวรรค
90 98 นาย สมนึก วรนาม รองนายก อบต. อบต.วังพิกุล เพชรบูรณ
91 99 นาย สมนึก สกุลวงศ นายกเทศมนตรี ทต.ทาพล เพชรบูรณ
92 215 นาย สมบูรณ วารินสุข ปลัด อบต. อบต.นครสวรรค นครสวรรค
93 160 ส.ต.ท. สมพงษ อุนเจริญ ปลัด อบต. อบต.น้ําอาง อุตรดิตถ
94 132 นาย สมโภชน กันธัญญะทรัพย ปลัด อบต. อบต.คลองยาง สุโขทัย
95 34 นาย สรายุทธ แกลวเกษตรกรณ ปลัด อบต. อบต.สนามคลี พิษณุโลก
96 77 พ.อ.อ. สวัสด์ิ ย้ิมกล่ํา ปลัด อบต. อบต.คลองคูณ พิจิตร
97 35 นาย สายชนม ครุฑกะ ปลัด อบต. อบต.ศรีภิรมย พิษณุโลก
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98 37 น.ส. สุกัญญา โพธิ์เจริญ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาทอง พิษณุโลก
99 36 นาง สุกัญญา จันทรสิงห นักบริหารงานสาธารณสุข ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก

100 78 น.ส. สุกี ศรีสุเทพ หัวหนาสํานักปลัด อบจ.พิจิตร พิจิตร
101 136 น.ส. สุชาดา ศรียาภัย ปลัด อบต. อบต.สามเรือน สุโขทัย
102 100 น.ส. สุนิสา สุขเจริญ ปลัด อบต. อบต.กันจุ เพชรบูรณ
103 146 นาย สุรยุทธ รุทระกาญจน นักวิชาการศึกษา อบจ. อุทัยธานี
104 138 นาง สุรียวัลย สาริบุตร จพง.การเงินและบัญชี ทต.ทุงเสลี่ยม สุโขทัย
105 139 วาที่ ร.ต.หญิง สุวเนา กันธัญญะทรัพย ปลัด อบต. อบต.คลองกระจง สุโขทัย
106 177 นาย แสน ผิวลออ รอง นายก อบต. อบต.วังยาง กําแพงเพชร
107 164 นาย อนันต จันทรหงษ หัวหนาสวนการคลัง อบต.บอทอง อุตรดิตถ
108 40 นาย อนุรัตน แกวทองคํา ผอ.กองแผนฯ อบจ. พิษณุโลก
109 41 น.ส. อภิญญา มั่นชาวนา ปลัด อบต. อบต.ชัยนาม พิษณุโลก
110 165 นาง อมร อวนทอง ปลัดเทศบาล ทต.รวมจิต อุตรดิตถ
111 216 นาย อมรเทพ มีทอง ปลัด อบต. อบต.เจริญผล นครสวรรค
112 42 นาย อรุณศักด์ิ สุขนาค ปลัด อบต. อบต.หวยเฮ้ีย พิษณุโลก
113 102 นาง อังคณา จิตระกูล หัวหนาสวนการคลัง อบต.กันจุ เพชรบูรณ
114 43 นาย อํานวย ตาวงศ ปลัด อบต. อบต.ตลุกเทียม พิษณุโลก
115 176 นาง อําไพพรรณ ติ๊บสุก ปลัด อบต. อบต.แมกุ ตาก



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 1 จ.ส.ต. กัมปนาท เพิ่มสุข ส.อบจ. อบจ. สมุทรปราการ

2 132 นาย กานต มณีจํานงค ปลัด อบต. อบต.สุขเดือนหา ชัยนาท
3 76 นาย กําแหง รัตนประเสริฐ รองปลัด อบต. อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
4 2 นาย กิตติศักด์ิ ต๊ันตระกูล นิติกร อบจ. สมุทรปราการ
5 4 น.ส. ขนิษฐา พุกกะณานนท จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.บางปลา สมุทรปราการ
6 95 นาย ขวัญชัย ศิริโวหาร ปลัด อบต. อบต.คลองหลวงแพง ฉะเชิงเทรา
7 5 น.ส. ขวัญเรือน สิทธิพันธ จพง.ธุรการ อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
8 6 น.ส. ขอขวัญ ผุงเจริญ จนท.พัสดุ อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
9 7 นาง งามชื่น เกิดบํารุง รองปลัด อบต. อบต.บางปลา สมุทรปราการ
10 117 นาง จริยา นาคะเวช พนักงานจาง อบต.ยางน้ํากลัดใต เพชรบุรี
11 96 นาย จักรกริช เข็มแปนพะเนา จนท.วิเคราะห อบต.ทาทองหลาง ฉะเชิงเทรา
12 8 นาย จักรพงษ ไชยโยธา นักวิชาการศึกษา ทต.บางปู สมุทรปราการ
13 10 นาย จิรวุฒิ ศศิวรเดช นักพัฒนาชุมชน อบต.บางโฉลง สมุทรปราการ
14 11 น.ส. จิรานัฏฐ ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ทม.เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
15 12 นาง จุติมา คุมบุญ จพง.จัดเก็บรายได ทต.บางปู สมุทรปราการ
16 14 นาย ชัยภิวัฒน ยะศะนพ หน.สวนโยธา อบต.บางพลีนอย สมุทรปราการ
17 16 นาย ชัยวัฒน วชิรเขื่อนขันธ รองนายกเทศมนตรี ทม.เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
18 15 นาย ชัยวัฒน ศรีประเสริฐ หน.สวนสาธารณสุข อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
19 97 นาย ชํานาญ วิลัยพันธ ปลัด อบต. อบต.ดอนเกาะกา ฉะเชิงเทรา
20 98 นาย ชูศักด์ิ เที่ยงแท จนท.บห.ทป. อบจ. ฉะเชิงเทรา
21 17 นาง ฐานันทิพย พรหมมา หน.สวนการคลัง อบต.บางยอ สมุทรปราการ
22 77 น.ส. ฐิตวันต สุวรรณชัย นายชางโยธา อบต.บางหญาแพรก สมุทรสาคร
23 78 นาง ฐิภาพร พรโชควัฒนา หน.สวนการคลัง อบต.นาดี สมุทรสาคร
24 18 นาย ดํารงคศักด์ิ ทองดี จพง.สุขาภิบาล ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
25 19 น.ส. ตยาภรณ สุนทรชื่น หน.สวนสาธารณสุข อบต.บางแกว สมุทรปราการ
26 20 น.ส. ทองดี กูลศิริ นักบริหารงาน อบจ. สมุทรปราการ
27 99 น.ส. ทัศนีย พลอยทับทิม หน.สวนการคลัง อบต.โพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา
28 21 นาง ทัศนีย ศรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ทต.บางปู สมุทรปราการ
29 22 น.ส. ธนพร จันทรกระจาง จนง.ธุรการ อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
30 23 นาย ธนวัฒน กลํ่าพรหมราช นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สมุทรปราการ

ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

31 24 จาเอก ธานินทร ดําริหกลา รองปลัด อบต. อบต.บางบอ สมุทรปราการ
32 25 จาเอก ธํามรงค ทองแดง รองปลัด อบต. อบต.เทพารักษ สมุทรปราการ
33 26 นาย ธีระพล พืชทองหลาง ปลัด อบต. อบต.บางยอ สมุทรปราการ
34 27 นาง นงลักษณ      โพธิ์พูนศักด์ิ รองปลัด อบต. อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
35 28 นาง นวลอนงค นนทูล นักบริหารงานคลัง อบต.ศรีษะจรเขใหญ สมุทรปราการ
36 29 นาง นันทนภัส พจนจลองศิลป นักวิชาการสุขาภิบาล ทต.บางเมือง สมุทรปราการ
37 100 นาง นัยนา รตโนภาส จนท.บห.ทป. อบจ. ฉะเชิงเทรา
38 30 นาย นิตยชัย เพชรยิ่งวรพงศ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.บางเมือง สมุทรปราการ
39 79 น.ส. นิพาภรณ จรัสมาธุสร หน.สํานักปลัด อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
40 101 นาง นิภา พุกสอน จพง.กง.บช. อบจ. ฉะเชิงเทรา
41 80 นาย นิรินธน โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ทม.กระทุมแบน สมุทรสาคร
42 102 น.ส. เนาวรัตน เสาธงใหญ หน.สวนการคลัง อบต.บึงน้ํารักษ ฉะเชิงเทรา
43 103 น.ส. แนงนอย ไทยเจริญ จนท.จัดเก็บ ทต.หอมศีล ฉะเชิงเทรา
44 81 นาย บรรดิษฐ เรืองศรี ผอ.กองสาธารณสุข อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
45 32 นาย บัณฑิต โพธิ์กิ่ง นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
46 33 นาง บุศรินทร เตาทอง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
47 82 นาง บุศรินทร คุมกลํ่า จพง.ธก. อบต.บางกระเจา สมุทรสาคร
48 83 นาย ปฏิวัติ อุนเมืองอินทร ส.อบต. อบต.ดอนไกดี สมุทรสาคร
49 129 นาง ปทิดา ปานเนตรแกว ปลัด อบต. อบต.สวนหลวง สมุทรสงคราม
50 104 นาย ประสงค คุมครองสุข นักบริหารงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา
51 34 นาย ประสาท เมืองชมภู รองปลัดอบต. อบต.บางโฉลง สมุทรปราการ
52 35 นาย ประเสริฐ กองแกว รองปลัดเทศบาล ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
53 118 นาย ประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต. อบต.ธงชัย เพชรบุรี
54 119 นาย ปรัชญา เมืองสุข ปลัด อบต. อบต.ไรสม เพชรบุรี
55 84 นาง ปราณี ดีศิริ จนท.กง.บช. อบต.บางหญาแพรก สมุทรสาคร
56 36 นาย ปรีชา แจมขํา นักวิชาการเกษตร อบต.บางโฉลง สมุทรปราการ
57 105 นาย ปยะเชษฐ สุวรรณเนกข ปลัด อบต. อบต.สิบเอ็ดศอก ฉะเชิงเทรา
58 37 นาง ปยะดา ขึ้นกลาง หน.สวนสาธารณสุข อบต.บางปลา สมุทรปราการ
59 130 พ.จ.อ. พงศเลิศ วงศจิตสุภา ปลัด อบต. อบต.แพรกนํานามแดง สมุทรสงคราม
60 38 นาย พงษชฑูน นับสิบ ปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา สมุทรปราการ
61 39 นาย พยนต เอี่ยมสะอาด นายก อบต. อบต.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ
62 85 นาย พิชัย ปกการะสัย บุคลากร อบต.คลองมะเด่ือ สมุทรสาคร
63 40 น.ส. พีรญา แพรศรี จนท.วิเคราะห ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
64 86 นาย เพิ่มศักด์ิ ฝอยทอง ปลัด อบต. อบต.ดอนไกดี สมุทรสาคร
65 107 นาย ไพทูล มาตเจือ ส.อบจ. อบจ. ฉะเชิงเทรา



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

66 108 นาย ไพโรจน รังสินธุ ปลัดเทศบาล ทต.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
67 120 นาย มนตรี รักกสิกร รองนายกเทศมนตรี ทต.บานแหลม เพชรบุรี
68 42 นาย มนัสชัย บํารุงเขต นายชางโยธา อบจ. สมุทรปราการ
69 43 นาง มัตลิกา วิลัย หน.สํานักปลัด อบต.บานระกาศ สมุทรปราการ
70 44 นาง เยาวรัตน คูวิรัตน นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.บางปู สมุทรปราการ
71 45 นาง รัชนี นาคโต ผอ.กองคลัง ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
72 46 นาง รัตนา เกิดผล จนท.บห.กง.บช. อบต.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ
73 128 นาง เรไร บุญวัฒนะกุล  หน.สํานักปลัด อบจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
74 121 น.ส. วรพร หนองบัว นักบริหารงานคลัง อบต.บางตะบูน เพชรบุรี
75 47 นาง วรรณี แตงเขียว ผอ.กองสาธารณสุข ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
76 48 นาย วรศักด์ิ เต็มแกว ปลัด อบต. อบต.ทรงคนอง สมุทรปราการ
77 49 น.ส. วรัญญ เลิศวกินชนะกิจ นักพัฒนาชุมชน อบต.เทพารักษ สมุทรปราการ
78 87 นาย วันชัย กฤษฎาสาร ส.สท. ทม.กระทุมแบน สมุทรสาคร
79 50 นาง วารี พูนสยามพงษ นักบริหารงานคลัง ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
80 51 นาย วิชาญ ปยารัมย บุคลากร อบต.บางโฉลง สมุทรปราการ
81 52 น.ส. วิภาพร แดงบุบผา จนท.วิเคราะห ทต.บางปู สมุทรปราการ
82 54 นาย วิรัตน เชิดชัยภูมิ หน.กองสาธารณสุข อบต.บางโฉลง สมุทรปราการ
83 53 นาย วิรัตน บุญออม ผอ.กองคลัง อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
84 88 นาย วิโรจน ฮะวังจู นบ.ง.สธ. อบต.นาดี สมุทรสาคร
85 55 นาย วุฒินันท บุญชู ส.อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
86 56 นาย ศรนิรันดร เกาไศยนันท ปลัด อบต. อบต.บางพลีนอย สมุทรปราการ
87 89 นาย ศักดา ตรีทศ นบง.ชาง อบต.ทาจีน สมุทรสาคร
88 57 นาย สนิท เปยมสวัสด์ิ ส.สท. ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
89 58 นาย สมเกียรติ จารุสันติสุข วิศวกรโยธา อบจ. สมุทรปราการ
90 90 นาย สมเจต คําหงษ ปลัด อบต. อบต.สวนสม สมุทรสาคร
91 109 นาย สมชาย เอี่ยมออน นายก อบต. อบต.พิมพา ฉะเชิงเทรา
92 110 นาย สมบัติ พุทธประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ทุงสะเดา ฉะเชิงเทรา
93 122 นาง สมบูรณ แปนไทย นักบริหารงานคลัง อบต.บางจาก เพชรบุรี
94 61 นาย สมพร สุขสบาย จพง.จัดเก็บรายได อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
95 62 นาย สมยศ หนูเนตร รองปลัด อบต. อบต.บางบอ สมุทรปราการ
96 112 นาง สมสุข เขตแวงควง จพง.วิเคราะห อบจ. ฉะเชิงเทรา
97 63 นาย สรวุฒิ สกุลเรือง ผอ.กองการศึกษา ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
98 113 นาย สัณหวัจน พรหมลิขิต จพง.สาธารณสุข ทต.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
99 64 นาย สันต คาวีรัตน นักวิชาการศึกษา อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
100 123 ส.ต.อ. สันติ สวางศรี ปลัด อบต. อบต.สํามะโรง เพชรบุรี



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

101 124 นาง สามิตรี พันธุทอง ลูกจางประจํา อบต.ยางน้ํากลัดใต เพชรบุรี
102 65 นาง สายฝน ผองศรี บุคลากร ทต.บางปู สมุทรปราการ
103 125 นาย สารัชต ไทรงาม ปลัด อบต. อบต.บางจาก เพชรบุรี
104 66 นาง สุคนธรัตน เถาสุวรรณ จพง.กง.บช. อบจ. สมุทรปราการ
105 67 นาย สุธิช คงสุวรรณ รองประธานสภา อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
106 94 ร.อ.หญิง สุนันทา ระหงษ หน.งานปองกันโรค อบต.คลองมะเด่ือ สมุทรสาคร
107 68 นาย สุพิพัฒน พัดทอง ประธานสภา อบต. อบต.บางปลา สมุทรปราการ
108 91 น.ส. สุภาพ อินทมาตยากูล จนท.กง.บช. อบต.นาโคก สมุทรสาคร
109 69 นาย สุรชัย แหวนเงิน ปลัด อบต. อบต.บานระกาศ สมุทรปราการ
110 70 นาง สุวพิชญ จินดากุล ผอ.กองสาธารณสุข ทต.แพรกษา สมุทรปราการ
111 92 นาย สุวิทย ฉํ่าคราม ปลัด อบต. อบต.ชัยมงคล สมุทรสาคร
112 114 นาย เสริมยศ ทองคํา รองนายก อบจ. อบจ. ฉะเชิงเทรา
113 131 พ.จ.ท. โสภณ เทพวิวัฒนนาวิน ปลัด อบต. อบต.บางชาง สมุทรสงคราม
114 126 นาย อธิก คงจรูญ หน.สํานักปลัด ทต.ทายาง เพชรบุรี
115 127 นาย อนวัช พงษล้ิม ปลัดเทศบาล ทต.บานแหลม เพชรบุรี
116 71 นาย อนุรักษ ผองโอสถ ปลัด อบต. อบต.แพรกษาใหม สมุทรปราการ
117 72 นาย อภิชาต สุขศรี ผช.จนท.วิเคราะห อบต.ทรงคนอง สมุทรปราการ
118 93 น.ส. อารีรัตน สุขผล จพง.จัดเก็บรายได อบต.ทาจีน สมุทรสาคร
119 73 นาย อํานวย ทองใบนอย เลขานุการ อบต. อบต.ศรีษะจรเขใหญ สมุทรปราการ
120 75 นาย เอกพงษ ทวีเขตรกิจ จนท.ตรวจสอบภายใน อบจ. สมุทรปราการ
121 115 นาย เอกสิทธิ์ นิลงาม จนท.วิเคราะห อบต.คลองเปรง ฉะเชิงเทรา



ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 219 น.ส. กรรณิการ เรืองไทย หน.สวนการคลัง อบต.มหาสวัสด์ิ นนทบุรี
2 185 นาย กสิน โตนวล จนท.บห.ทป. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 79 นาย กาญจนวัฒนพันธทอง ส.อบต. อบต.ไทรนอย นนทบุรี
4 186 น.ส. กาญจนา ภิญญา จพง.ธุรการ ทต.บานสราง พระนครศรีอยุธยา
5 153 นาง ขวัญชนก กิจประสงค บุคลากร ทต.บานนา นครนายก
6 221 นาง จารุวรรณ พุมสงวน ปลัด อบต. อบต.บางขนุน นนทบุรี
7 1 น.ส. จําป จารุฤทัยกานต ส.อบต. อบต.คลองสาม ปทุมธานี
8 2 น.ส. จิตรา หนักไหล นายชางโยธา อบต.บึงย่ีโถ ปทุมธานี
9 3 นาย จิรศักด์ิ พยุงวงศ ผอ.กองชาง ทม.คลองหลวง ปทุมธานี

10 7 นาง ชลิดา กุศลศิลปวุฒิ จนท.วิเคราะห ทม.รังสิต ปทุมธานี
11 65 นาย ชาตรี เจนวรางกูร ปลัด อบต. อบต.ดอนแฝก นครปฐม
12 223 นาง ชุติมา สุขเจริญพงษ ผอ.กองวิชาการ ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
13 187 นาย ชูศักด์ิ เจะยะหลี ปลัด อบต. อบต.คลองประยาบันลือ พระนครศรีอยุธยา
14 10 น.ส. ฐนิตนันท สุทธาภิรมย รองนายกเทศมนตรี ทต.ระแหง ปทุมธานี
15 258 นาง ณภัทร โพธิ์รัตน ปลัด อบต. อบต.วัฒนานคร สระแกว
16 225 น.ส. ณัฏฐดา มนตรี หน.สวนการคลัง อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
17 188 นาย ณัฐชัย แสวงบุญ ปลัดเทศบาล ทต.มหาพราหมณ พระนครศรีอยุธยา
18 11 น.ส. ณัฐฐินีย เรียงจันทร ปลัด อบต. อบต.บางพูด ปทุมธานี
19 117 นาย ดนุ สินบํารุง ส.อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
20 13 นาย ดํารงคชัย นันทปราโมทย ส.อบจ. อบจ.ปทุมธานี ปทุมธานี
21 119 น.ส. เตือนใจ กําแพงศิริชัย ปลัด อบต. อบต.หัวปลวก สระบุรี
22 14 นาย ทศพร ภิบาลจอมมี นักวิชาการศึกษา อบต.คลองสาม ปทุมธานี
23 190 นาง ทิพวรรณ ฐานะวุฒิ หน.สวนการคลัง อบต.ชะแมบ พระนครศรีอยุธยา
24 191 นาย ธงชัย คุมชาติ ปลัด อบต. อบต.ธนู พระนครศรีอยุธยา
25 120 นาย ธนชาติ สมอไทย ปลัด อบต. อบต.ทาชาง สระบุรี
26 66 สิบเอก ธนพัฒน ทรัพยสิน ปลัด อบต. อบต.เพนียด นครปฐม
27 123 นาย นฤมิต ศรีแสง ปลัด อบต. อบต.บางโขมด สระบุรี
28 167 นาย นัฐพล เดชสุภา นายก อบต. อบต.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
29 155 จ.อ. นาท ดวงสุข ปลัด อบต. อบต.องครักษ นครนายก

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
ศูนยจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ - สกุล
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30 124 น.ส. นิภา ประชีพฉาย นักวิชาการคลัง อบจ.สระบุรี สระบุรี
31 125 นาง นิยม เตาทอง นักวิชาการพัสดุ อบจ.สระบุรี สระบุรี
32 194 นาง นิรมล เหลืองอราม ปลัด อบต. อบต.หลักชัย พระนครศรีอยุธยา
33 20 นาย นุกูล คํารัตน หน.สํานัก ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
34 168 น.ส. นุชนารถ เชียงทอง หน.สวนการคลัง อบต.ดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี
35 156 นาย บุญยืน พานทอง ปลัด อบต. อบต.เขาเพิ่ม นครนายก
36 21 นาย บุญฤทธิ์ ถนอมสวย นายชางโยธา อบต.บึงย่ีโถ ปทุมธานี
37 228 นาง บุญสม ถึงถ่ิน หน.สํานัก อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
38 195 นาง บุษบา จันเจก ปลัด อบต. อบต.บานมา พระนครศรีอยุธยา
39 150 วาที่ร.อ. ประชานาถ สารถี ปลัด อบต. อบต.หนองจิก สระบุรี
40 196 นาย ประทีป ภมศักด์ิ นายกเทศมนตรี ทต.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
41 126 นาย ประทีป ตันศรีสวัสด์ิ ปลัด อบต. อบต.หนองยางเสือ สระบุรี
42 269 นาง ประภาวดี แซโคว นายกเทศมนตรี ทต.แสวงหา อางทอง
43 197 นาย ประมวล ผลสันต นักบริหารงานคลัง อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
44 68 นาย ประเสริฐ กิจกนกศร ปลัด อบต. อบต.สัมปทวน นครปฐม
45 22 นาย ประเสริฐ ฮอแสงชัย รองนายกเทศมนตรี ทม.ปทุมธานี ปทุมธานี
46 24 นาย ปรีดา เจษฎาวรางกูล ส.สท. ทม.คูคต ปทุมธานี
47 230 นาย ปารเมศ พุทธพรหม นิติกร ทม.บางกรวย นนทบุรี
48 63 วาที่ ร.ต. ปติ โสมะฐิติ รองปลัด อบต. อบต.คูคต ปทุมธานี
49 127 นาง ปยะดา วงษประยูร ส.อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
50 198 นาง ผกาวรรณ อินทวงษา ปลัด อบต. อบต.จําปา พระนครศรีอยุธยา
51 231 นาง พัณณิดา เจนวิไลศิลป จนท.บห.กง.บช. อบต.ศาลากลาง นนทบุรี
52 199 นาย พิชัย ชุติธนธีระกุล จนท.บห.ทป. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
53 265 พ.จ.อ. พิชัย สุนทรนันท ปลัด อบต. อบต.เทวราช อางทอง
54 200 นาย พิลึก ชัชวงษ จนท.วิเคราะห ทต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
55 80 นาย พีรยุทธ ชัชวาลกิจกุล ปลัด อบต. อบต.ไทรนอย นนทบุรี
56 30 นาย พีรศักด์ิ เหน็บชม ส.อบต. อบต.บานใหม ปทุมธานี
57 201 นาย ไพรัตน ขีดเขียน ปลัด อบต. อบต.ทาเจาสนุก พระนครศรีอยุธยา
58 32 นาย ไพศาล ศรีธนเนศสกุล นายก อบต. อบต.บึงกาสาม ปทุมธานี
59 81 นาง ภัณฑิรา ศรีเดือน จนท.ธุรการ อบต.ไทรนอย นนทบุรี
60 130 พ.อ.อ. มณฑป บุญธรรม ปลัด อบต. อบต.ลําพญากลาง สระบุรี
61 131 นาง มณีวรรณ ตรีบุตร นักวิชาการพัสดุ อบจ.สระบุรี สระบุรี
62 202 นาย มนตรี รักษาดี ส.อบจ. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
63 69 นาย มาโนช ลาภผล ปลัด อบต. อบต.วัดสําโรง นครปฐม
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64 133 นาย ยุทธนา ใจดี บุคลากร ทม.สระบุรี สระบุรี
65 70 นาย ยุทธนา ปุณทน ปลัด อบต. อบต.ทรงคนอง นครปฐม
66 132 นาย ยุทธนา พงษเฉลิม ปลัดเทศบาล ทต.หนองแซง สระบุรี
67 92 นาย รังสรรค เซ๊ียะสกุล นายกเทศมตรี ทต.ทาวุง ลพบุรี
68 203 น.ส. รัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาล ทต.บานสราง พระนครศรีอยุธยา
69 235 นาย เรวัตร กนกวิรุฬห ปลัด อบต. อบต.บางเลน นนทบุรี
70 268 นางสาว ลักขณา กลอมจิตต จพง.ธุรการ ทต.จรเขรอง อางทอง
71 36 นาง วรพรรณ อาสนพาณิชย ผอ.กองวิชาการ ทม.คูคต ปทุมธานี
72 259 นาย วรวัฒน เกตุเพชร ปลัด อบต. อบต.แซออร สระแกว
73 95 นาย วันชัย สนธิสัญญา นักบริหารคลัง อบต.โคกสําโรง ลพบุรี
74 237 น.ส. วันเพ็ญ ทวีปญญาทรัพย นวก.สุขาภิบาล ทม.บางบัวทอง นนทบุรี
75 38 นาย วัลลภ มาลา ปลัด อบต. อบต.บางขะแยง ปทุมธานี
76 136 นาย วิจิตร ตุลาภิรมย ปลัด อบต. อบต.มวกเหล็ก สระบุรี
77 39 นาง วิชาดา เกตุวิวัฒน พยาบาลวิชาชีพ อบต.ลาดสวาย ปทุมธานี
78 96 นาย วินัย ธนกุลวีระวงศ ปลัด อบต. อบต.ยางโทน ลพบุรี
79 238 น.ส. วิมลรัตน บัวช่ืน พยาบาลวิชาชีพ ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
80 205 นาย วิรัช เกตถาวร ปลัด อบต. อบต.สนั่นทึบ พระนครศรีอยุธยา
81 239 นาย วิริทธิ์พล แหยมบาง รองนายก อบต. ทต.บางใหญ นนทบุรี
82 44 พ.อ.อ. ศักด์ิชัย จีรังสวัสด์ิ ปลัด อบต. อบต.บานฉาง ปทุมธานี
83 170 นาย ศักด์ิชัย สมบัติมี ปลัด อบต. อบต.เนินหอม ปราจีนบุรี
84 97 นาย ศักดิพงษ ธรรมอาชวกุล ปลัด อบต. อบต.ถนนใหญ ลพบุรี
85 266 นาง ศิรินาท ศุภบุญ ปลัด อบต. อบต.บานอิฐ อางทอง
86 157 นาย ศิริพงษ นิมมา ปลัด อบต. อบต.ชุมพล นครนายก
87 240 น.ส. ศิริพร ประดับพลอย รองนายกเทศมนตรี ทต.บางมวง นนทบุรี
88 46 นาย ศุภโชค ลาภเจริญ รองนายก อบต. อบต.บานใหม ปทุมธานี
89 98 นาง สกุนา มอญพันธุ นักบริหารงานทั่วไป อบต.หนองผักแวน ลพบุรี
90 47 น.ส. สนธยา ใหมเอี่ยม นายกเทศมตรี ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
91 77 นาย สมชาย วีวะรมย รองปลัดเทศบาล ทม.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
92 48 นาย สมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล ทม.ทาโขลง ปทุมธานี
93 99 นาย สมประสงค นาคนาคา ปลัด อบต. อบต.บางกะพี้ ลพบุรี
94 158 นาย สมศักด์ิ สังขทอง ปลัด อบต. อบต.ศรีจุฬา นครนายก
95 207 นาย สมศักด์ิ วาณิชยปฎิยุทธ รองนายก อบจ. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
96 100 นาย สวาท อุยลี ปลัด อบต. อบต.วังขอนกวาง ลพบุรี
97 159 นาย สัณหกิจ ฉิมพะวงษ ปลัด อบต. อบต.คลองใหญ นครนายก
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98 52 นาย สุเทพ วงษแจง หน.ฝ.บห. ทม.คลองหลวง ปทุมธานี
99 212 นาย สุพจน ศรีสันเทียะ ผอ.กองแผน อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

100 213 นาย สุรเชษฐ มโนมัยกิจ ปลัด อบต. อบต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
101 214 นาย สุรพล บุญมี ปลัด อบต. อบต.ศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
102 55 นาย สุรพัศ ลิ่มวงศ นักบริหารงานทั่วไป ทม.รังสิต ปทุมธานี
103 145 นาง สุรีพร เจริญวรรธนะ นายก อบต. อบต.ธารเกษม สระบุรี
104 251 น.ส. เสาวนีย ครูหงษสา หน.สวนคลัง อบต.คลองขวาง นนทบุรี
105 252 นาง หทัยทิพย ชมช่ืน ผอ.กองคลัง ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
106 57 นาง อนัญญา ลพหงษ ปลัด อบต. อบต.ลําลูกกา ปทุมธานี
108 215 นาย อนุรักษ ลักษณะคู ปลัดเทศบาล ทต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
109 58 นาย อนุสรณ บุญคํา หน.สวนโยธา อบต.บึงทองหลาง ปทุมธานี
110 254 นาย อภิชาติ เขมะเพชร ประธานสภา อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
111 162 นาย อภิชาติ เทพวุฒิสถาพร ปลัดทม. ทม.นครนายก นครนายก
112 87 จ.อ. อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล ปลัด อบต. อบต.หนองสะเดา สุพรรณบุรี
113 164 นาย อมร ทองประดิษฐ ปลัด ทม. ทม.นครนายก นครนายก
114 255 นาง อมรรัตน บุญศิริ หน.สวนการคลัง อบต.เสาธงหิน นนทบุรี
115 256 น.ส. อรชร พิรุณเจริญพร หน.สวนการคลัง อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
116 146 นาย อรรถพล วงษประยูร รอง นายก อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
117 147 น.ส. อรัชพร แมนเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ทม.สระบุรี สระบุรี
118 216 จ.ส.อ. อรัญ พวงจันทร ปลัดเทศบาล ทต.โรงชาง พระนครศรีอยุธยา
119 148 จ.ส.อ. อรัญ ภูมิสิริวัฒน ปลัด อบต. อบต.ลําสมพุง สระบุรี
120 217 นาย อิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ทต.บางไทร พระนครศรีอยุธยา




