
 

 
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับที่    /2548 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ ในการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา 

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปการศึกษา 2548 
--------------------------- 

  ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประกาศ
รายชื่อผูมี สิทธิ์ เขาสอบสัมภาษณ  ในการสอบคัดเลือกบุคคล  เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548  ไปแลว  นั้น ปรากฏวามี
ผูสมัครบางคนไดสงเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการไดตรวจสอบและกลั่นกรองแลว พบวาเปนผูมีคุณสมบัติและมีสิทธิเขาสอบ
สัมภาษณในครั้งนี้ได 

  ฉะนั้ น   อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา  2 7  แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิ เศษ )  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548      เพิ่มเติม  ดังรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้ โดย
ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด หากไมเขา
สัมภาษณตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วนัที ่        28       มิถนุายน  พ.ศ. 2548 
 

(รองศาสตราจารยพีรสิทธิ์  คํานวณศิลป) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(สําเนา) 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ (เพิ่มเติม) 
 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยกาญจนบุรี 
1. กําหนดวันเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยกาญจนบรีุ 
                   สถานที่   มหาวิทยาลัยราชภฎั กาญจนบุรี อาคารบัณฑิตศกึษา 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 30 09.00  - 12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม   2548 
31 – 60  13.00 – 16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม   2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
61 – 90  09.00 -  12.00    น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
91 – 117  13.00 -  16.00    น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
118-120 (เพิ่มเติม) 13.00 -  16.00    น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ (เพิ่มเติม) 
 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยขอนแกน 
1.กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 

     วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยขอนแกน                     

สถานที่   อาคาร HS 03-04 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 HS 4201 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 32  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
33 – 64  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
65 – 96   09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่  5 กรกฎาคม  2548  
97 – 128  13.00  -  16.00  น. วันอังคารที่  5 กรกฎาคม  2548 
129 – 160  09.00  -  12.00  น. วันพุธที่       6 กรกฎาคม  2548 
 

หองท่ี 2 HS 3305 
ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 

161   -   192 09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
193  -  224 13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
225  -  256 19.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5  กรกฎาคม  2548 
257  -  288 13.00  -  16.00  น. วันอังคารที่ 5  กรกฎาคม  2548 
289  -  322 09.00  -  12.00  น. วันพุธที่      6  กรกฎาคม  2548 
323  -  351  (เพิ่มเติม) 09.00  -  12.00  น. วันพุธ        6  กรกฎาคม  2548 
 

2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 

 
 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ  (เพิ่มเติม) 
 
สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยเชยีงใหม 

1.กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยเชยีงใหม  
 สถานที่  มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น  2 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 35  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
36 – 70  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
71 – 105  09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5  กรกฎาคม 2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
106 – 140  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
141 – 171  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
172  (เพิ่มเติม) 13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548  
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ  (เพิ่มเติม) 
 
สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยนครราชสีมา  
1.  กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยนครราชสีมา  
 สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาคารอํานวยการ  ชั้น  1 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 35  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
36 – 70  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548  
71 – 105  09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
106 – 140  09.00   -   12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
141 – 167  13.00   -   16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
168 -  221  (เพิ่มเติม) 09.00   -    12.00 น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2548  
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ  (เพิ่มเติม) 
 
สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยปทุมธานี   

1.กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยปทุมธาน ี  
 สถานที่  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 33  09.00  - 12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
34 – 66  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
67 – 99  09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
100 – 132  13.00  -  16.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
133 – 165    09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
166 – 198  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
199 – 231  19.00  -   12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
232 – 262  13.00  -   16.00  น.  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
263 – 272 (เพิม่เติม) 13.00  -   16.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 

 
 



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ (เพิ่มเติม) 
 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยภูเก็ต 
1.  กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4  กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยภเูก็ต 
 สถานที่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารอํานวยการ (ชัน้  2) 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1 – 25  09.00    -    12.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
26 – 50  13.00    -    16.00   น.  วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
51 – 75  09.00    -    12.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
76 – 100  13.00    -    16.00   น.  วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
101- 105 (เพิ่มเติม) 13.00    -    16.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ (เพิ่มเติม) 
 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยสงขลา 
1.  กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยสงขลา  
 สถานที่   มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตึก 13 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1       -     32 09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
33     -     64     13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
65   -      96 09.00  -  12.00  น. วันอังคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
97    -    128 09.00    -    12.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
129    -  156 13.00    -    16.00   น.  วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
157    (เพิ่มเตมิ) 13.00   -     16.00  น.   วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ  (เพิ่มเติม) 
 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณศูนยอุบลราชธาน ี
1.  กําหนดวันเวลารายงานตวั และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตัว : ณ ศูนยอุบลราชธานี 
 สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตวัเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองท่ี 1 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
1       -     32 09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
33     -     64 13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
65   -      96 09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
97   -      128 13.00  -  16.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองท่ี 2 

ลําดับท่ี เวลา วันท่ีสอบ 
129    -   160 09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
161  -   192 13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
193  -   223 09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 
224  -   228  (เพิ่มเติม) 09.00  -  12.00  น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548  
 
2. หลักฐานเอกสารที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลักฐานรับใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ 
 
 



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
224 นาง นริศรา ชมจูมจัง นักวิชาการศึกษา อบต.เดนราษฎร รอยเอ็ด
225 นาง วลัยกรณ เหลาคม หัวหนาสวนการคลัง อบต.เดนราษฎร รอยเอ็ด
226 นาย วุฒิภูมิ สุรเสน ปลัดเทศบาล ทต.ธงธานี รอยเอ็ด
227 นาย อดิศร ยืนยั่ง ปลัด อบต. อบต.พังแดง มุกดาหาร
228 น.ส. พักตรเพียงเพ็ญ เจริญชัย หัวหนาสวนการคลัง อบต.เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดอุบลราชธานี

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด
172 จ.อ. เขมพงษ ทองแกว ปลัดเทศบาล ทต.แมละนอย แมฮองสอน

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดเชียงใหม

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
323 นาง นพพร บูระพันธ นักบริหารงาน ทต.ธงธานี รอยเอ็ด
324 นาง ณัฐกานต สีมวง หน.สวนการคลัง อบต.หนองไผ ชัยภูมิ
325 นาง พนิดา วรรณเทวี ปลัด อบต. อบต.หนองไผ ชัยภูมิ
326 พ.จ.ท. ไพโรจน คงกระโทก ปลัด อบต. อบต.ดงบัง ชัยภูมิ
327 นาง จรรยาภรณ เกตุสุรินทร หน.สวนการคลัง อบต.บานแกง ชัยภูมิ
328 พ.จ.อ. ปรีชา เพชรกันหา ปลัด อบต. อบต.กุดยม ชัยภูมิ
329 นาย สุพจน ศิลาบุญ หน.สวนโยธา อบต.บานดอน ชัยภูมิ
330 สิบเอก บุญเริง ใจประนพ ปลัด อบต. อบต.บานดอน ชัยภูมิ
331 น.ส. นงนุช เยิมสูงเนิน หน.สวนการคลัง อบต.สามสวน ชัยภูมิ
332 นาย วิจัย ดีมา ปลัด อบต. อบต.สามสวน ชัยภูมิ
333 นาย ดํารงค  จาวสุวรรณวงษ ปลัด อบต. อบต.ทุงพระ ชัยภูมิ
334 ส.ต.ท. สิทธิชัย ตั้งพงษ จพง.ธุรการ ทต.เพชรภูเขียว ชัยภูมิ
335 นาย ดนัย บุญตอบ นายกเทศมนตรี ทต.นาหนองทุม ชัยภูมิ
336 นาย สุรพงษ ฐานสมบัติ จพง.ธุรการ ทต.บานแทน ชัยภูมิ
337 นาย กิตติศักดิ์ กงเพชร ปลัดเทศบาล ทต.บานแทน ชัยภูมิ
338 นาย สนิท แมนมณี จพง.ธุรการ ทต.แกงครอ ชัยภูมิ
339 นาง จริญญา อุดมพันธ จนท.ทะเบียน ทต.แกงครอ ชัยภูมิ
340 นาย เสฎฐสัณห โคตรมา นายชางโยธา ทต.บานเปา ชัยภูมิ
341 นาย ขจรศักดิ์ อาจศรี ส.อบจ. อบจ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ ยายมาจากลําดับ 102 ศูนยนครราชสีมา

342 นาง สุภาพ สวัสด์ิพานิชย ปลัด อบต. อบต.ขี้เหล็ก รอยเอ็ด ยายมาจากลําดับ 128 ศูนยนครราชสีมา

343 นาย เชิดชัย จักรแกว ปลัด อบต. อบต.หมูมัน รอยเอ็ด
344 นาย ทวีสิทธิ์ มนตรีชน นายก อบต. อบต.คงสิงห รอยเอ็ด

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดขอนแกน

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548



345 นาย ศักดิ์ชัย ติ้วองอาจ นายก อบต. อบต.กุดจอก นครราชสีมา
346 นาย จักรพงษ ม่ิงแมน วิศวกรโธยา 5 ทต.หนองบัวลาย นครราชสีมา ยายมาจากลําดับ 8 ศูนยนครราชสีมา

347 นาย ประยูร เหลาวัฒนา ปลัด อบต. อบต.คงใหญ นครราชสีมา ยายมาจากลําดับ 49 ศูนยนครราชสีมา

348 นาย ศิริพร ไชยเลิศ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ดานขุนทด นครราชสีมา ยายมาจากลําดับ 71 ศูนยนครราชสีมา

349 นาย นิคม ชางเกวียน จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตลาดไทร นครราชสีมา ยายมาจากลําดับ 37 ศูนยนครราชสีมา

350 น.ส. สุดสายใจ ยอดไธสง หน.สวนการคลัง อบต.โพนสา หนองคาย
351 นาย สงคราม เมืองมนตรี ส.อบจ. อบจ.ขอนแกน ขอนแกน



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
263 จ.ส.อ. พยุง เพลัย ปลัด อบต. อบต.หัวไผ อางทอง
264 นาย ประเสริฐ นอยขํา ปลัด อบต. อบต.ปางิ้ว อางทอง
265 พ.จ.อ. พิชัย สุนทรนันท ปลัด อบต. อบต.เทวราช อางทอง
266 นาง ศิรินาท ศุภบุญ ปลัด อบต. อบต.บานอิฐ อางทอง
267 นาง ดวงกมล เกษโกมล หน.สวนการคลัง อบต.คลองวัว อางทอง
268 นางสาว ลักขณา กลอมจิตต จพง.ธุรการ ทต.จรเขรอง อางทอง
269 นาง ประภาวดี แซโคว นายกเทศมนตรี ทต.แสวงหา อางทอง
270 นางสาว วรรณภาภรณ วงษประยูร หน.สวนการคลัง อบต.ไผดําพัฒนา อางทอง
271 นาง สงกรานต ทวีรัตน นักวิชาการการเงินและบัญชี อบต.เกาเล้ียว นครสวรรค ยายจากลําดับท่ี 212 ศูนยพิษณุโลก

272 นาย เสนอ น้ําจันทร นายก อบต. อบต.ปากน้ํา สุพรรณบุรี ยายจากลําดับท่ี 109 ศูนยกาญฯ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดปทุมธานี

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
168 นาย เลิศชัย ธนประศาสน ส.อบจ. อบจ. นครราชสีมา
169 นาย เชิงชาย บุญชวยกาว รองปลัด อบต. อบต.ทับกวาง สระบุรี
170 นาย ศักดิ์ชัย คิ้งองอาจ นายก อบต. อบต.กุดจอก นครราชสีมา
171 นาง สายฝน กิตติวัฒนผล ปลัด อบต. อบต.รอบเมือง ชัยภูมิ
172 นาง ณัฐพัชร อธินันท หน.สวนการคลัง อบต.รอบเมือง ชัยภูมิ
173 น.ส. ชุติกาญจน ตาเลิศ สมาชิกสภา อบจ. อบจ.สุรินทร สุรินทร
174 นาง วาสนา มณีวรรณ หน.สวนการคลัง อบต.โคกมั่งงอย ชัยภูมิ
175 นาง ประสงค กลางสาธร ปลัด อบต. อบต.หนองไผ ชัยภูมิ
176 นาย มานะ หวะสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.หนองฉิม ชัยภูมิ
177 นาง สุรางครัตน หงษไทย หน.สวนการคลัง อบต.หนองฉิม ชัยภูมิ
178 นาย สุรศักดิ์ การบรรจง ปลัด อบต. อบต.บุงคลา ชัยภูมิ
179 นาง ธณรรพธรณ ทรายงาม จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตลาดแรง ชัยภูมิ
180 น.ส. รักเกา ชาญเดช หน.สวนการคลัง อบต.โคกสะอาด ชัยภูมิ
181 ส.ต.อ. อัครชัย สมดี ปลัด อบต. อบต.โคกสะอาด ชัยภูมิ
182 นาง ธิดา อินทรเพชร ปลัด อบต. อบต.โนนสําราญ ชัยภูมิ
183 นาง ทรรศวรรณ มาศขุนทด ปลัด อบต. อบต.ศรีสําราญ ชัยภูมิ
184 น.ส. มะลิวรรณ พานตะศรี จนท.วิเคราะหฯ อบต.หลุมคา ชัยภูมิ
185 นาย นุลาศ หิรัญคํา ปลัด อบต. อบต.หลุมคา ชัยภูมิ
186 พ.จ.อ. วิรัตน ปลื้มโชค ปลัด อบต. อบต.ทาหินโงม ชัยภูมิ
187 นาง เพ็ญศรี สมานชิต นักบริหารงาน อบต. อบต.หวยยูง ชัยภูมิ
188 ส.ต.ต.หญิง สุมล จารุสาร ปลัด อบต. อบต.หวยไร ชัยภูมิ
189 นาง ขนิษฐา ตุงชีพ ปลัด อบต. อบต.หวยไร ชัยภูมิ
190 นาง รุงฤดี สุภัคคี ปลัด อบต. อบต.ชองสามหมอ ชัยภูมิ
191 นาง ระเบียบ สิทธิกลาง นายก อบต. อบต.โปงนก ชัยภูมิ
192 นาง ทรัพย งามชัยภูมิ ปลัด อบต. อบต.หนองดอนไทย ชัยภูมิ
193 นาง ธัญธม พิลึก ปลัด อบต. อบต.รังงาม ชัยภูมิ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

194 นาย จารบุตร สมัตถะ ปลัด อบต. อบต.หนองขาม ชัยภูมิ
195 น.ส. เรณู บําขุนทด ปลัด อบต. อบต.ซับสีทอง ชัยภูมิ
196 ส.ต.ท. อุเทน สถาน ปลัด อบต. อบต.บานหัน ชัยภูมิ
197 นาง จิตตเกษม โพธิ หน.สวนการคลัง อบต.บานเปา ชัยภูมิ
198 น.ส. ดลยา ภูประดิษฐ ปลัด อบต. อบต.วังทอง ชัยภูมิ
199 นาง นวลละออง ภิรมยกิจ ปลัด อบต. อบต.โสกปลาดุก ชัยภูมิ
200 นาย เรืองเดช ภิรมยกิจ ปลัด อบต. อบต.หวยแย ชัยภูมิ
201 นาย จิรโชค คุณอุดม ปลัด อบต. อบต.วังตะเฆ ชัยภูมิ
202 น.ส. นันทนา เกี้ยวสันเทียะ ปลัด อบต. อบต.หนองโคก ชัยภูมิ
203 นาย ชูวิทย พิมพสิม หน.สวนการคลัง อบต.ตาเนิน ชัยภูมิ
204 นาง นิตยา ประเสริฐไทย ปลัด อบต. อบต.ตาเนิน ชัยภูมิ
205 นาง ยวนใจ ใจเสมอ ปลัด อบต. อบต.หนองตูม ชัยภูมิ
206 นาย ชัยณรงค วงศวรนันท นักบริหารงานคลัง อบต.ซับสีทอง ชัยภูมิ
207 น.ส. สุจิตรา คงแกว ปลัด อบต. อบต.บานคาย ชัยภูมิ
208 นาย ภุชงค คําทอง นายกเทศมนตรี ทต.จัตุรัส ชัยภูมิ
209 นาย อนุรัฐ หาญรบ ปลัดเทศบาล ทต.จัตุรัส ชัยภูมิ
210 นาย ไพโรจน สุคันธสาคร ปลัดเทศบาล ทต.บานเปา ชัยภูมิ
211 นาย ณฐรณ ตอชีพ จนท.บริหารงานทะเบียน ฯ ทต.เพชรภูเขียว ชัยภูมิ
212 นาย สุทธิพงษ สมรูป ปลัดเทศบาล ทต.เทพสถิต ชัยภูมิ
213 นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี ทต.บานเขวา ชัยภูมิ
214 นาง จิตรา พรึกษาลา จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.บานเขวา ชัยภูมิ
215 นาง สุปราณี ชัยเนตร จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
216 นาย พิทยา ครองกิจศิริ นายกเทศมนตรี ทต.บานคายหมื่นแผว ชัยภูมิ
217 นาย ประเสริฐ ทองตรัง ปลัดเทศบาล ทต.บานคายหมื่นแผว ชัยภูมิ
218 นาย นิติ อ่ิมวิเศษ รองนายกเทศมนตรี ทต.ผักปง ชัยภูมิ
219 นาย ชุมพล สุวรรณเลขา จนท.วิเคราะหฯ ทต.ผักปง ชัยภูมิ



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

220 นาย วันชัย พจนโกสีย ปลัด อบต. อบต.ซับใหญ นครราชสีมา
221 น.ส. วนิดา พิริยะโรจน จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.หวยราช บุรีรัมย



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
118 นาย ผิน เจนวัฒวิทย นายกเทศมนตรี ทต.ลูกแก กาญจนบุรี
119 นาย ไพศาล เปรุนาวิน นายกเทศมนตรี ทต.แกงเส้ียน กาญจนบุรี
120 นาย เจริญ วงษชื่น นายก อบต. อบต.บานหลวง นครปฐม

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดกาญจนบุรี

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
157 นาย ซูลกีฟลี เซ็งปยา ส.อบต. อบต.ยะรัง ปตตานี

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่         /2548)
ศูนยจังหวัดสงขลา

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
101 นาย อภิเดช หิโตปกรณ นายกเทศมนตรี ทม.พังงา พังงา
102 นาย วรวุธ วงศหนองเตย ส.สท. ทม.พังงา พังงา
103 นาย วิศิษฎ ทองกาวแกว นายกเทศมนตรี ทต.คลองเค็ง ตรัง
104 นาย สมนึก เธียรวิชัย ส.สท. ทน.ตรัง ตรัง
105 นาย สันติสุข หวังสุข จนท.จัดเก็บรายได ทต.คลองเค็ง ตรัง

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี         /2548)
ศูนยจังหวัดภูเก็ต

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา (เพ่ิมเติม)
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548




