
เลขท่ีสมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 39 นาย กรีฑา จินดาวงศ จนท.ทะเบียนฯ ทต.มะรือโบตก นราธิวาส
2 127 น.ส. กัญญา ศรีมหันโต เจาหนาท่ีธุรการ ทน.ยะลา ยะลา
3 40 นาง กันยา ชัยโรจนสัมพันธ ปลัด อบต. อบต.มะนังตายอ นราธิวาส
4 147 นาง กัลยา สันมาแอ หัวหนาสวนการคลัง อบต.คลองขุด สตูล
5 128 นาย กิตติศักดิ์ รัตนโนชา นักบริหาร อบต. อบต.บาเจาะ ยะลา
6 158 นาย กิตติศักดิ์ บูดือราแม นายกเทศมนตรี ทต.พะเยา ยะลา
7 2 นาย ครรชิต เหมะรักษ ส. อบจ. อบจ.สงขลา สงขลา
8 71 นาย จตุรงค อินทสุวรรณ ปลัด อบต.แปน อบต.แปน ปตตานี
9 129 นาย จํารัส สีทองชื่น นักบริหารงานทั่วไป อบจ.ยะลา ยะลา

10 130 นาย จําเริญ แกวมะไฟ จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.บาละ ยะลา
11 99 นาง จินดา วีระสุนทร ปลัด อบต. อบต.กงหรา พัทลุง
12 148 นาย เจะดาหนี ท้ิงปากถ้ํา ปลัด อบต. อบต.ตันหยงโป สตูล
13 100 นาย ชนะ ทองทุม ปลัด อบต. อบต.ลําปา พัทลุง
14 43 นาย ชรัตน ชนะภัย ปลัด อบต. อบต.สาวอ นราธิวาส
15 73 นาย ชัชชล บุณยเกียรติ ปลัด อบต.สะดาวา อบต.สะดาวา ปตตานี
16 3 นาย ชัยยุทธ ชัยณรงค ประธานสภา ทต.ปริก สงขลา
17 4 นาย ชาญไชย มุตตาหารัช นิติกร ทต.คอหงส สงขลา
18 5 วาท่ี ร.ต. ชาญนิตย ชุมชื่น เลขานุการสภา ทต.คอหงส สงขลา
19 131 นาย ชานน ฮุยสกุล นายชางโยธา ทน.ยะลา ยะลา
20 132 นาย ชานนท สาและ นักบริหาร อบต. อบต.พรอน ยะลา
21 6 นาย ชํานิ มะโร รองปลัด อบต. อบต. สงขลา
22 101 นาย โชคดี จิตตรัตนพงศ นายกเทศมนตรี ทต.ควนขนุน พัทลุง
23 74 นาย ไชยา ถิ่นทอง ปลัด อบต.บางโกระ อบต.บางโกระ ปตตานี
24 44 นาย ณัฐเชษฐ ชูเมือง เจาพนักงานพัสดุ อบต.ไพรวัน นราธิวาส
25 103 นาง ดรุณี นุยเล็ก นักบริหารงานคลัง ทต.ปาบอน พัทลุง
26 76 นาง เต็มดวง วงศา หัวหนาสวนการคลัง อบต.ดอนทราย ปตตานี

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล

ศูนยจังหวัดสงขลา
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เลขท่ีสมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล

ศูนยจังหวัดสงขลา

27 133 นาย ถกล มาสพันธุ นักบริหาร อบต. อบต.วังพญา ยะลา
28 8 นาง ทรงศรี สรัสสมิต ผอ.กองการศึกษา ทต.ปริก สงขลา
29 45 นาย ธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต. อบต.กะลุวอเหนือ นราธิวาส
30 9 นาย นรนาถ นิลวงศ นวช.พัฒนาชนบท อบจ.สงขลา สงขลา
31 10 นาย นราเดช คําทัปน ประธานสภา อบจ. อบจ.สงขลา สงขลา
32 134 นาย นฤมินทร อามิน สท. ทน.ยะลา ยะลา
33 46 น.ส. นวรัตน เพ็ชรเรือนทอง ปลัด อบต. อบต.บางบอ นราธิวาส
34 104 นาง นันทวดี วิโสจสงคราม ปลัด อบต. อบต.ชะมวง พัทลุง
35 11 นาย นิติภูมิ แสงประดับ ปลัด อบต. อบต.สนามชัย สงขลา
36 77 น.ส. เนตรชนก ดําลอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต.รูสะมิแล ปตตานี
37 135 จ.ส.ต. บรรลือ กัลยา นักบริหาร อบต. อบต.ทาสาป ยะลา
38 78 นาย บันเทิง ลองจันทร ปลัด อบต.ตะโละกาโปร อบต.ตะโละกาโปร ปตตานี
39 79 นาย บุญญา เพ็ชรแกว ปลัด อบต.นาประดู อบต.นาประดู ปตตานี
40 48 นาย บุญลือ เทพษร นักบริหารงานทั่วไป อบจ.นราธิวาส นราธิวาส
41 105 นาย บุญเลิศ ไชยสวัสด์ิ จพง.พัฒนาชุมชน อบต.นาทอม พัทลุง
42 149 น.ส. เบญจมาศ เกื้อเมง หัวหนาสวนการคลัง อบต.ตันหยงโป สตูล
43 12 นาย ปรเมช เพ็ชรสุวรรณ รองนายก อบต. อบต.ควนรู สงขลา
44 13 นาย ประชา บุญธรรม จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาชาง สงขลา
45 107 นาย ประทีป สุตตะคาน ปลัด อบต. อบต.ลําสินธิ์ พัทลุง
46 49 นาย ประพฤกษ นิลโมทย ปลัดเทศบาล ทต.ย่ีงอ นราธิวาส
47 136 นาย ประพันธ มีแตม นายชางเขียนแบบ อบจ.ยะลา ยะลา
48 108 นาย ประวิง หนูแจม นายก อบต. อบต.ปาพยอม พัทลุง
49 82 นาย ประสิทธิ์ สินธุอุทัย ปลัด อบต.ควนโนรี อบต.ควนโนรี ปตตานี
50 150 นาย ประสิทธิ์ งามประเสริฐศักด์ิ ปลัดเทศบาล ทต.ฉลุง สตูล
51 14 น.ส. ปทมา จูงศิริ ปลัด อบต. อบต.คลองเปยะ สงขลา
52 15 นาง ปยะพร โยธี นบ.สาธารณสุข ทต.สิงหนคร สงขลา
53 109 นาง พนิดา จิ้วตระกูล บุคลากร 6ว ทต.ปากพะยูน พัทลุง
54 17 นาง พยอม จีรวัฒนธนพงศ ปลัด อบต. อบต.เขาพระ สงขลา
55 83 นาง พัชริน เทพแกว หัวหนาสวนการคลัง อบต.บางตาวา ปตตานี
56 84 นาง พาณีรัตน ภัทรศิริโสภณ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ปากู ปตตานี
57 19 นาย ภาณุมาศ คําหวาน ปลัด อบต. อบต.นาหวา สงขลา



เลขท่ีสมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล

ศูนยจังหวัดสงขลา

58 20 นาย ภานุ พนภัย ปลัด อบต. อบต.ทาโพธิ์ สงขลา
59 86 นาง ภิญญดา บูรณสมภพ บุคลากร อบต.รูสะมิแล ปตตานี
60 153 นาย ภูษิต สายกิ้มซวน ปลัด อบต. อบต.เจะบิลัง สตูล
61 110 น.ส. มยุรี ศรีชูสุข จนท.วิเคราะหฯ ทต.แมขรี พัทลุง
62 88 นาย มะกาสือป กากะ นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ.ปตตานี ปตตานี
63 50 นาย มะยูโซะ มะยาซิง นายก อบต. อบต.ศาลาใหม นราธิวาส
64 159 นาย มะรอป ดือเระ นายก อบต. อบต.พรอน ยะลา
65 21 นาย มังกร กลิ่นแกว ปลัด อบต. อบต.รัตภูมิ สงขลา
66 51 นาย มาหะมะ ซารีมะแซ หัวหนาสวนโยธา อบต.บางบอ นราธิวาส
67 137 นาย มาหะมะรอสีดี อุชะมิ นักบริหาร อบต. อบต.กรงปนัง ยะลา
68 111 นาย ยงยุทธ สงมาก จนท.จัดเก็บรายได ทต.ปากพะยูน พัทลุง
69 90 นาย ยุทธพงศ นิคม ปลัด อบต.ทรายขาว อบต.ทรายขาว ปตตานี
70 22 น.ส. เยาวลักษณ กิมาคม หัวหนาสวนการคลัง อบต.คูหาใต สงขลา
71 53 นาย ราซะ รอนิง รองนายกเทศมนตรี สนง.ทต.ตากใบ นราธิวาส
72 112 น.ส. วนิดา เทพชุม หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขาเจียก พัทลุง
73 23 น.ส. วนิสา พินิจวัจนะวงศ จพง.การเงินและบัญชี อบจ.สงขลา สงขลา
74 55 นาย วรวุฒิ เหมทานนท นิติกร อบต.กะลุวอเหนือ นราธิวาส
75 91 นาง วราพร นิบูร หัวหนาสวนการคลัง อบต.ไทรทอง ปตตานี
76 140 นาย วินัย ไชยลาภ นักบริหารงานประปา ทน.ยะลา ยะลา
77 56 นาง วิไล สุวรรณธนู จนท.บริหารงานชาง อบต.กะลุวอ นราธิวาส
78 57 นาย วิวรรธน ชัยบํารุง ปลัด อบต. อบต.โคกเคียน นราธิวาส
79 27 นาย วีระ ศศิภิญโญ ปลัด อบต. อบต.คลองแดน สงขลา
80 59 ส.ต.ท. แวรอยะ แวอูมา ปลัด อบต. อบต.ศาลาใหม นราธิวาส
81 28 นาย ศฤงคาร หมันหลี รองนายก อบต. อบต.คลองเปยะ สงขลา
82 92 น.ส. ศิริรัตน ก้ิมขู รองนายก อบต.ตะโละไกรทอง ปตตานี
83 29 นาย ศุภกร อารมณ ปลัด อบต. อบต.ควนรู สงขลา
84 114 นาย สถิตย เคว็จดํา ปลัด อบต. อบต.หนองธง พัทลุง
85 115 นาย สนิท คงแกว ปลัด อบต. อบต.ชะรัด พัทลุง
86 30 นาย สมชาย หนูคลาย ปลัด อบต. อบต.ทามวง สงขลา
87 61 นาย สมชาย วังศิริกุล นักบริหารงานชาง อบจ.นราธิวาส นราธิวาส
88 117 นาง สมทรง ประยูรวงศ ปลัด อบต. อบต.เกาะหมาก พัทลุง



เลขท่ีสมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล

ศูนยจังหวัดสงขลา

89 141 นาย สมบูรณ เสนพงษ นักบริหารงานชาง อบจ.ยะลา ยะลา
90 62 ส.ต.ท. สมพงค เขียวเลง ปลัด อบต. อบต.พรอน นราธิวาส
91 118 นาย สมโพช แกวหนูนวล นายก อบต. อบต.หนองธง พัทลุง
92 93 นาย สมัคร แกวนิล ปลัด อบต.ชางใหตก อบต.ชางใหตก ปตตานี
93 119 นาย สิทธิศักดิ์ สาระอาภรณ ปลัด อบต. อบต.คลองเฉลิม พัทลุง
94 31 นาย สินธพ อินทรัตน นายก อบต. อบต.ทาขาม สงขลา
95 64 นาย สุกรี ฮูลูสาและ ปลัด อบต. อบต.บาตง นราธิวาส
96 65 น.ส. สุดสวย แดงดี ปลัด อบต. อบต.มูโนะ นราธิวาส
97 94 นาย สุทัศน สังขรัตน นักบริหารงานคลัง อบจ.ปตตานี ปตตานี
98 120 นาย สุธรรม สุดใหม รองนายก อบต. อบต.ควนขนุน พัทลุง
99 142 นาย สุนทร จันทรนนท สท. ทน.ยะลา ยะลา

100 32 นาย สุพล แกวเล็ก ปลัด อบต. อบต.บางเขียด สงขลา
101 121 นาง สุพิศ เทพภักดี หัวหนาสวนการคลัง อบต.ควนขนุน พัทลุง
102 122 นาย สุรพล บุญยก ปลัด อบต. อบต.เขาเจียก พัทลุง
103 33 นาย สุรินทร มณีโชติ รองประธานสภา ทต.คอหงส สงขลา
104 34 น.ส. เสาวณีย แกวชูเชิด สมาชิกสภา อบต. อบต.ทาขาม สงขลา
105 66 นาย หรูน เพ็งโอ ปลัด อบต. อบต.กะลุวอ นราธิวาส
106 35 นาย องอาจ ดําสุวรรณ เลขานุการ อบต.ทาชาง สงขลา
107 95 นาย อนันต ดือเระ นบ.สาธารณสุข ทต.ตะลุบัน ปตตานี
108 156 นาย อนันต วารีคาม ปลัด อบต. อบต.นํ้าผุด สตูล
109 36 นาย อมร พุฒคง ปลัด อบต. อบต.วัดขนุน สงขลา
110 67 น.ส. อรทัย ทองคุปต ปลัด อบต. อบต.บางขุนทอง นราธิวาส
111 96 นาย อรุณ อนันตสิทธิ์ นักบริหารงานชาง อบจ.ปตตานี ปตตานี
112 37 นาง อัฌญา สาแมแน็ง หัวหนาสวนการคลัง อบต.พังลา สงขลา
113 143 นาง อัมพร ขาวทอง นักบริหารงานการคลัง อบต.บาเจาะ ยะลา
114 124 นาย อาทร นุมนวล นายกเทศมนตรี ทต.มะกอกเหนือ พัทลุง
115 144 นาย อารี หนูชูสุข นักบริหาร อบต. อบต.อัยเยอรเวง ยะลา
116 97 นาย อํานาจ แกวบริสุทธิ์ ปลัด อบต.ตะลุโบะ ปตตานี
117 145 นาย โอภาส เพ็ชรลอง วิศวกรโยธา ทต.ยะหา ยะลา



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 40 นางสาว กนิษฐนุช อุดมสุขสวัสด จนท. วิเคราะห ทต. ลานสกา นครศรีฯ
2 41 นาย กัญช อินทนู ปลัด อบต. อบต. ที่วัง นครศรีฯ
3 42 นางสาว กัลญา รอดแกว หน. สวนการคลัง อบต. นาโพธิ์ นครศรีฯ
4 43 นาง กัลยา หนูสาย บุคลากร อบต. เขาพระทอง นครศรีฯ
5 44 นาย กิตติพงศ ยี่มี รองนายก อบต. อบต. ไสหมาก นครศรีฯ
6 45 นาย กิตติศักดิ์ แสงทอง รองนายก อบต. อบต. เขาขาว นครศรีฯ
7 30 นาย กิติชาติ ชูสุริแสง จพง.สาธารณุขชุมชน ทต.ปากน้ําหลังสวน ชุมพร
8 1 นาย ขาว ธนวนิชนาม นายกเทศมนตรี ทต.เกาะพงัน สุราษฎร
9 2 นาย คํามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุข ฯ ทต.ดอนสัก สุราษฎร
10 46 นางสาว จตุพร จตุกาญจน หน. สวนการคลัง อบต. มะมวงสองตน นครศรีฯ
11 3 นาง จรรยา ชูแดง ปลัด อบต. อบต. ชลคราม สุราษฎร
12 47 นาย จรวย จิตตช่ืน นายก อบต. อบต. กําแพงเซา นครศรีฯ
13 91 นาย จรูญ ทวิชศรี ผูอํานวยการกองชาง อบจ. ระนอง ระนอง
14 49 นาง จันทนา คงเกตุ ปลัด อบต. อบต. เชียรเขา นครศรีฯ
15 4 นาง จันทรจิรา ฉายากุล สท. ทม.ทาขาม สุราษฎร
16 5 นาย จารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ทต.ทาชนะ สุราษฎร
17 84 นาง จิรนันท มุราชัย ปลัด อบต. อบต. สามกระทาย ประจวบฯ
18 6 นาง จิรวรรณ สารสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ทต.ทาฉาง สุราษฎร
19 31 นาย เจริญ โพธิ์ศรีทอง จพง.การเงินและบัญชี เทศบาลตําบลทาแซะ ชุมพร
20 50 นาย ชลิต ไทยทอง ปลัด อบต. อบต. กะปาง นครศรีฯ
21 32 นาย ชัยวัฒน ชูศิลป ปลัด อบต. อบต. ทุงคาวัด ชุมพร
22 51 นาย ณัฐธัญ ขาวขํา ประธานสภา อบต. ทาศาลา นครศรีฯ
23 7 นาง ณิชมน เกตุมณี ผอ.กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลเมืองทาขาม สุราษฎร
24 8 นาย เด็ด ศรีบุรินทร ปลัด อบต. อบต. พะแสง สุราษฎร
25 9 นางสาว ธัญญารัตน สมแกว บุคลากร ทต. กาญจนดิษฐ สุราษฎร
26 33 นาย ธีระศักดิ์ หมุนสนิท ปลัด อบต. อบต. หินแกว ชุมพร
27 85 นาย นิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัด อบต. อบต. หาดขาม ประจวบฯ

ศูนยจังหวัดสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

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



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

28 53 นาย นิตินัย เอ่ียมชลวิเลิศ นายก อบต. อบต. เสาเภา นครศรีฯ
29 10 จ.ส.ต. นิวัฒน แกวประเสริฐ ปลัด อบต. อบต. คลองนอย สุราษฎร
30 54 ส.ต.ท. บรรจง ผอนผัน ปลัด อบต. อบต. เสาเภา นครศรีฯ
31 34 นาย บรรบต นาคธรณินทร นายก อบต. อบต. บานควน ชุมพร
32 11 นางสาว บุษรา พรมจันทร หัวหนาสวนการคลัง ทต.เกาะสมุย สุราษฎร
33 55 นาย ประภาส สุขบุญทอง สมาชิก อบต. อบต. ละอาย นครศรีฯ
34 12 นาย ปญญา ไมทองงาม จพ.ธุรการ ทต.ดอนสัก สุราษฎร
35 13 นาง ปานิสรา ปยะกาญจน จพง.การเงินฯ เทสบาลตําบลทาฉาง สุราษฎร
36 56 นางสาว พรนภา เกื้อกูล ผช.จนท.ธุรการ อบต. เขาโร นครศรีฯ
37 57 นาง พวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก หน. สวนการคลัง อบต. ดอนตรอ นครศรีฯ
38 58 นาย พูลศักดิ์ มหาศักดิ์พันธ นายก อบต. อบต. ขนอม นครศรีฯ
39 59 นาง เพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ หน. สวนการคลัง อบต. เขาขาว นครศรีฯ
40 92 นาย ไพบูลย ลครชัย นักบริหารงานชาง อบจ. ระนอง ระนอง
41 35 นาย ไพศาล มีสมบัติ ปลัด อบต. อบต. บานควน ชุมพร
42 60 นาย มนูญ เหลาภัทรเกษม สมาชิก ทต. ทต. นาบอน นครศรีฯ
43 14 นาง รัชนี ชุมพงษ สมาชิกสภา อบต. อบต. คลองปราบ สุราษฎร
44 15 นาย รัฐวุฒิ มณีวัต ปลัด อบต. อบต. ศรีวิชัย สุราษฎร
45 16 นางสาว รุงระพี เถยศิริ ปลัด อบต. อบต. ไชยคราม สุราษฎร
46 95 นาง ลัดดา คงคชวัน หัวหนาสวนการคลัง อบต.ควนศรี สุราษฎรฯ
47 61 นาง ลิ้นจ่ี ภาชนะกาณจน หน. สวนการคลัง อบต. บางจาก นครศรีฯ
48 36 นาย เลิศพร พงษพิพัฒน รองนายกเทศมนตรี ทม.หลังสวน ชุมพร
49 86 น.ส. วนิตา วงศเณร จนท.บริหารงานการเงินฯ อบต. หาดขาม ประจวบฯ
50 62 นาย วสันต ไทรแกว ปลัด อบต. อบต. เขาพระ นครศรีฯ
51 63 นางสาว วัฒนะ พิทักษ หน. สวนการคลัง อบต. ควนกลาง นครศรีฯ
52 64 นาง วาสนา รักษาแกว หน. สวนการคลัง อบต. หลักชาง นครศรีฯ
53 65 นาย วีระพงศ เสนเรือง สมาชิก อบต. อบต. ขนอม นครศรีฯ
54 17 นาง ศรีเพ็ญ คงจินดา บุคลากร ทต.ทาทองใหม สุราษฎร
55 66 นาย สงา ปรีชา ปลัด อบต. อบต. คลองเส นครศรีฯ
56 87 นาย สถาพร สมจิต นายก อบต. อบต. ปากแพรก ประจวบฯ
57 67 นาย สนธยา เดชรัตนวิไชย นายก อบต. อบต. ทุงปรัง นครศรีฯ
58 18 นาย สนอง แดงบุญ นายกเทศมนตรี ทต.ทาชนะ สุราษฎร
59 68 นาย สนอง แกวประภาค นายก อบต. อบต. นาพรุ นครศรีฯ



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

60 19 นาย สมชาย มนตเลี้ยง หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาขาม สุราษฎร
61 20 นาง สมทรง อินทเจียด นายกเทศมนตรี ทต.บานนา สุราษฎร
62 21 นาย สมนึก สุขสวัสดิ์ นิติกร 7ว เทศบาลเมืองทาขาม สุราษฎร
63 89 นาย สมยศ สารแขวีระกุล รองปลัด อบจ. อบจ. ระนอง ระนอง
64 69 นาย สมยศ หนูหนอง นายก อบต. อบต. เขาโร นครศรีฯ
65 22 นาง สมสุข ขาวนวล จนท.สันทนาการ 5 ทต. เกาะสมุย สุราษฎร
66 23 นาย สมหมาย หนูศรีแกว นายก อบต. อบต. คลองปราบ สุราษฎร
67 70 นาย สรรเสริญ สุนทรมัฏฐ นายกเทศมนตรี ทต. สิชล นครศรีฯ
68 71 นาย สวัสดิ์ เพชรขาว จนท.วิเคราะห อบต. ที่วัง นครศรีฯ
69 25 พ.อ.อ สาธิต พงศพิพัฒนา ปลัด อบต. อบต. ชางขวา สุราษฎร
70 26 นาย สิทธิชัย เกสรสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.พุมเรียง สุราษฎร
71 37 ส.ต.ท. สุทัน เจะดะระหมาน ปลัด อบต. อบต. สวนแตง ชุมพร
72 27 นาย สุทัศนะ จินวงศ ปลัด อบต. อบต. ปากแพรก สุราษฎร
73 38 นาย สุนทร ดําวรรณ ปลัดเทศบาล ทต.ทายาง ชุมพร
74 72 นาย สุรพล ลีละกุล เทศมนตรี ทต. สิชล นครศรีฯ
75 88 นาย สุรพล แสงกล่ํา ปลัด อบต. อบต. กุยบุรี ประจวบฯ
76 39 นาย สุรวุฒิ แพชนะ ปลัดเทศบาล ทม.หลังสวน ชุมพร
77 73 นาย สุรียา มะหะหมัด จนท.วิเคราะห อบต. ควนชุม นครศรีฯ
78 90 นาย สุวิทย หลักชัย หัวหนาสํานักปลัด  อบจ. อบจ. ระนอง ระนอง
79 74 นางสาว เสาวภา รักทอง หน. สวนการคลัง อบต. กําแพงเซา นครศรีฯ
80 75 นาง โสภา ทองฉิม ปลัด อบต. อบต.สวนหลวง นครศรีฯ
81 76 นาย โสภิต ชูพงศ นายกเทศมนตรี ทต. บางจาก นครศรีฯ
82 77 นาง โสมพรรณ คงประพันธ ปลัด อบต. อบต. นาเคียน นครศรีฯ
83 28 นาย อรุณศักดิ์ โสตโยม จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลเมืองทาขาม สุราษฎร
84 29 นาง อาภรณ ชนะภัย ปลัด อบต. อบต. นาใต สุราษฎร
85 80 น.ส. อารีญา ตลึงจิตร รองประธานสภา ทต. ลานสกา นครศรีฯ
86 82 นาง อุมารินทร ผิวเหมาะ ปลัด อบต. อบต. เทพราช นครศรีฯ
87 83 นาง อุไร วองสกุล นายก อบต. อบต. ควนกลาง นครศรีฯ



ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 75 นาย กฤษณกร ยมนา สท. เทศบาลตําบลทับปุด พังงา
2 76 นาย กุศล กอบการ นักบริหารงานสาธารณสุข ทม.พังงา พังงา
3 44 นาย เกรียงศักด์ิ อินทนุพัฒน ปลัด อบต.ศาลาดาน อบต.ศาลาดาน กระบี่
4 45 นาย เกวรุต ไชยเดช จนท.บริหารงานทะเบียน ฯ ทต.อาวลึกใต กระบี่
5 46 นาย โกเมศร ปานมา ปลัด อบต.แหลมสัก อบต.แหลมสัก กระบี่
6 1 นาย โกศล ลิ่มเกิดผล จนท.สันทนาการ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
7 2 น.ส. ขวัญตา อริยพิทยาภรณ จพง.ธุรการ อบต.วิชิต ภูเก็ต
8 3 นาย คํารณ ไลเลิศ วิศวกรโยธา อบต.วิชิต ภูเก็ต
9 77 นาย คุณัชย สงขาว ปลัด อบต. อบต.เกาะพระทอง พังงา
10 4 นาย จรัล สารรักษ นายก อบต.กงเลา ภูเก็ต
11 78 นาย จรัส จันทรทอง ปลัด อบต. อบต.ทับปุด พังงา
12 5 นาย จักรพันธ กานกนก ส.อบต. อบต.ปาคลอก ภูเก็ต
13 47 นาย จารึก เจียรบุตร ปลัด อบต.อาวลึกใต อบต.อาวลึกใต กระบี่
14 79 นาย จารึก ปนทอง นายก อบต. อบต.ทับปุด พังงา
15 80 นาย จารึก สมัครกิจ ปลัด อบต. อบต.มะรุย พังงา
16 81 นาง จุฑาทิพย คงสมบูรณ ปลัด อบต. อบต.กระโสม พังงา
17 48 นาง จุไรภรณ ราชฉวาง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.เหนือคลอง กระบี่
18 6 นาย เฉลิม แกวปราง จนท.บริหารงานชาง อบต.วิชิต ภูเก็ต
19 7 นาย ฐิติวัฒน นวลละออง นายชางโยธา อบต.ปาคลอก ภูเก็ต
20 82 นาย ณัฐพงศ คํามา รองปลัดเทศบาล ทม.พังงา พังงา
21 49 นาง ทัณฑิกา บุญศรี จนท.บริหารงานทะเบียน ฯ ทต.แหลมสัก กระบี่
22 8 น.ส. ทิวาพร ศรีบูรณ นักบริหารงานคลัง อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
23 50 นาย เทอดเกียรติ ออนเนียม ปลัด อบต.ทับปริก อบต.ทับปริก กระบี่
24 83 นาย ธงชัย ทองเชื่อม รองนายก อบจ. อบจ.พังงา พังงา
25 9 นาย ธานินทร เจริญลาภ สท. ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
26 51 วาที่ ร.ต. ธีระชัย กลีบแกว ปลัด อบต.ลําทับ อบต.ลําทับ กระบี่
27 52 นาย นรินทร หาญชนะ นายก อบต.กระบี่นอย อบต.กระบี่นอย กระบี่
28 84 น.ส. นวลจันทร จิรธรรมสุนทร จนท.วิเคราะหฯ อบต.บางเหรียง พังงา

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

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

ลําดับที่
เลขที่
สมัคร

ช่ือ - สกุล



ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดภูเก็ต

ลําดับที่
เลขที่
สมัคร

ช่ือ - สกุล

29 53 นาง นวลนิตย จันทรมีศรี เลขานุการสภา อบต.โคกยาย กระบี่
30 10 นาย นิพนธ บํารุงถ่ิน ส.อบจ. อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต
31 85 นาง นิรมน ตุลา หัวหนาสวนการคลัง อบต.คลองเคียน พังงา
32 11 นาย นิวัฒน เองฉวน สท. ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
33 86 นาง นิศานาถ ถิ่นทะเล ปลัด อบต. อบต.เกาะยาวนอย พังงา
34 12 นาง นีลวรรณ สุขพัฒน นายชางโยธา อบต.รัษฎา ภูเก็ต
35 87 น.ส. บุญจิรา สุกแสง หัวหนาสวนการคลัง อบต.ถํ้า พังงา
36 88 นาย ประเทือง จันทรแดง ปลัด อบต. อบต.ถํ้า พังงา
37 13 นาง ประนอม แกวปราง นักบริหารงาน อบต. อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต
38 54 นาย ประยุทธิ์ อนชู รองนายก อบต.เขาเขน อบต.เขาเขน กระบี่
39 73 น.ส. ปราณี เยาวดํา ปลัดเทศบาล ทต.วังวิเศษ ตรัง
40 15 น.ส. ปริตตา ทิพยกองลาศ นักบริหารงานทั่วไป อบต.ฉลอง ภูเก็ต
41 16 นาย ปรีชา ใจอาจ ส. อบจ. อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต
42 17 นาย ปญญา สําเภารัตน นายก อบต. อบต.ปาคลอก ภูเก็ต
43 55 นาย ปณฑา ดําดี รองนายก อบต.อาวนาง อบต.อาวนาง กระบี่
44 56 นาง พจนารถ กุลฉันทวิทย จพง.จัดเก็บรายได ทม.กระบี่ กระบี่
45 18 นาย พิจิตร มุกดา นักวิชาการเกษตร อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
46 19 น.ส. พิมพมาดา บุญศิริ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ฉลอง ภูเก็ต
47 57 นาง เพ็ญศรี ภิญโญธรรมโนทัย จพง.ธุรการ ทม.กระบี่ กระบี่
48 20 นาย ไพรัช ศุภผล นักวิชาการศึกษา 6 อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
49 21 นาย ไพโรจน รวมพรรณพงศ สมาชิกสภาเทศบาล ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
50 58 นาง ภัทรพรรณ จันทวี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ ทต.ปลายพระยา กระบี่
51 89 นาย ภูษิต คงเดิม นายกเทศมนตรี ทต.ทานา พังงา
52 22 นาย มงคล กุญชรินทร นักพัฒนาชุมชน 6 อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
53 23 นาง มธุกร เทวตาพร จพง.การเงินและบัญชี อบต.รัษฎา ภูเก็ต
54 24 นาย มนัส ศุภวิริยากร นักบริหารงานชาง ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
55 59 นาย มนูญ แสงมณี ปลัดเทศบาลตําบลลําทับ ทต.ลําทับ กระบี่
56 25 นาง มาลี มานะบุตร บริหารงานคลัง อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
57 60 นาง ยุพดี พันธนิตย จพง.ธุรการ 2 อบต.คลองทอมเหนือ กระบี่
58 91 นาง ราตรี หนูงานแขม ปลัด อบต. อบต.บอแสน พังงา
59 27 นาย ลิขิต ธานีรัตน รองประธาน สท. ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
60 61 นาย วรเทพ ผาสุก ปลัด อบต.นาเหนือ อบต.นาเหนือ กระบี่
61 62 นาย วรพจน แทรกสุข สท. ทต.อาวลึกใต กระบี่
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ช่ือ - สกุล

62 92 นาย วรวุฒิ สุนทรทัต ปลัด อบต. อบต.บางทอง พังงา
63 102 นาย วรวุธ วงศหนองเตย ส.สท. ทม.พังงา พังงา
64 28 น.ส. วัลลภา คลายบุตร จนท.บริหารทั่วไป อบต.วิชิต ภูเก็ต
65 103 นาย วิศิษฎ ทองกาวแกว นายกเทศมนตรี ทต.คลองเค็ง ตรัง
66 29 นาย วีรยุทธ มิตรมุสิก นักบริหารงาน อบต. อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต
67 93 นาย วีรศักด์ิ สองแกว ปลัด อบต. อบต.โคกเจริญ พังงา
68 63 นาย วุฒิชัย ผิวดี หัวหนาสวนการคลัง อบต.บานกลาง กระบี่
69 30 นาย ศิริชัย ปะณะรักษ จพง.จัดเก็บรายได อบต.รัษฎา ภูเก็ต
70 31 นาย ศิริพงษ กิจดําเนิน สท. ทม.ปาตอง ภูเก็ต
71 32 นาง สมจิต หลิมวัฒนวงศ นักบริหารงานเทศบาล ทม.ปาตอง ภูเก็ต
72 94 นาย สมชาย ไกรนรา นักบริหารงานออกแบบฯ ทม.พังงา พังงา
73 33 น.ส. สมนิตย บัวศรี จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.ฉลอง ภูเก็ต
74 104 นาย สมนึก เธียรวิชัย ส.สท. ทน.ตรัง ตรัง
75 64 นาย สมนึก พราหมณนาค ปลัด อบต.เกาะกลาง อบต.เกาะกลาง กระบี่
76 65 นาย สมพร คงทน ปลัด อบต. เขาเขน อบต.เขาเขน กระบี่
77 34 นาย สมภพ กอนแกว นายก อบต. อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต
78 105 นาย สันติสุข หวังสุข จนท.จัดเก็บรายได ทต.คลองเค็ง ตรัง
79 35 นาง สายพิณ ชัยพิสิษฐเจริญ นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.รัษฎา ภูเก็ต
80 36 นาย สิชล เหมือนเลื่อน วิศวกรโยธา 3 อบต.ฉลอง ภูเก็ต
81 66 นาย สุชาติ กิตติธรกุล ส.อบต. อบต.อาวนาง กระบี่
82 95 นาย สุชาติ ศรีรักษา ปลัด อบต. อบต.เกาะปนหยี พังงา
83 37 นาย สุทธิกาญจน กาญจนะ สท. ทม.ปาตอง ภูเก็ต
84 38 น.ส. สุบงกช ตูหิรัญมณี นักวิชาการศึกษา อบต.รัษฎา ภูเก็ต
85 97 นาง สุภาวดี จิตติรัตนกุล จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทม.พังงา พังงา
86 67 นาง สุมาลี ชัยสุวรรณ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขาใหญ กระบี่
87 68 นาย สุรินทร นิยมพันธุ ปลัด อบต.คลองยา อบต.คลองยา กระบี่
88 69 น.ส. สุรินทร นบนอบ รองนายก อบต.โคกยาง อบต.โคกยาง กระบี่
89 98 วาที่ ร.ต. อธิพงษ วรุดมสุธี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.โคกกลอย พังงา
90 101 นาย อภิเดช หิโตปกรณ นายกเทศมนตรี ทม.พังงา พังงา
91 39 นาย อมรินทร ศรัณสกุล สท. ทม.ปาตอง ภูเก็ต
92 70 นาง อรอนงค นายาว หัวหนาสวนการคลัง อบต.คลองหิน กระบี่
93 71 น.ส. อัจฉริยา วิชาชู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต.หนองทะเล กระบี่
94 99 นาย อาคม ทองเจิม สมาชิกสภา อบจ. อบจ.พังงา พังงา
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95 72 นาย อาวุธ ไขแสง ปลัด อบต.ไสไทย อบต.ไสไทย กระบี่
96 40 นาย อํานวย นวลประกอบ ผช.ผอ.กองการศึกษา ทม.ปาตอง ภูเก็ต
97 41 นาย อํานวย คุมบาน สมาชิกสภาเทศบาล ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต
98 100 นาย อิทธิพล อินทวิชญ ปลัดเทศบาล ทต.โคกกลอย พังงา
99 42 นาง อุทิตย ทองภิบาล จพง.ธุรการ อบต.รัษฎา ภูเก็ต
100 43 นาง แอนนา สําราญ หัวหนาสวนการคลัง อบต.กมลา ภูเก็ต



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 57 นาง กชพร ชาวทาโขลง หน.สวนการคลัง อบต.หนองบอ สุพรรณบุรี
2 58 พ.จ.อ. การะเวก สีทา ปลัด อบต. อบต.ทุงคอก สุพรรณบุรี
3 46 นาย กําพล สงฆปรีดา หน.สวนโยธา อบต.ขุนพิทักษ ราชบุรี
4 47 นาง กุลนิษฐ จันทรแพง ปลัด อบต. อบต.แพงพวย ราชบุรี
5 1 นาย คมสัน เพ่ิมทวี รองประธานสภา ทต.ทามะกา กาญจนบุรี
6 59 น.ส. จันทิมา ยอดตลาด หน.สวนการคลัง อบต.สระยายโสม สุพรรณบุรี
7 60 นาง จารุวรรณ แกวเสนา หน.สวนการคลัง อบต.ดอนปรู สุพรรณบุรี
8 3 นาย จิตรกร วองประเสริฐ รองนายก อบต. อบต.ทาขนุน กาญจนบุรี
9 61 นาง จีรารัตน หอมเย็นใจ หน.สวนการคลัง อบต.สระกระโจม สุพรรณบุรี
10 120 นาย เจริญ วงษช่ืน นายก อบต. อบต.บานหลวง นครปฐม
11 62 น.ส. ฉัฐพนิต มยูขโชติ นายก อบต. อบต.อูทอง สุพรรณบุรี
12 63 นาย เฉลียว สุภาคมล ปลัด อบต. อบต.หนองโอง สุพรรณบุรี
13 48 นาง ชญามาศ พิบูลแถว หน.สวนการคลัง อบต.ขุนพิทักษ ราชบุรี
14 64 นาย ชฎาธาร ชื่นเอี่ยม รองนายก อบต. อบต.เขาดิน สุพรรณบุรี
15 65 นาย ชลิต ธัญญไพโรจน ประธานสภา อบต. อบต.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
16 66 นาย ชวกร อินทรพักตร หน.สวนโยธา อบต.ทับตีเหล็ก สุพรรณบุรี
17 4 น.ส. ชัชฎา สงวนจิตร นักบริหารทั่วไป อบจ. กาญจนบุรี
18 42 นาย ชัยยะ ทับทิม จนท.บห.ทป. อบจ. สิงหบุรี
19 67 นาย ชาติชาตรี ธรรมโหร ปลัด อบต. อบต.ยุงทะลาย สุพรรณบุรี
20 116 วาที่ ร.ท. ชูชาติ จันทรแกว จนท.วิเคราะห อบต.ทัพหลวง สุพรรณบุรี
21 6 จาเอก ณรงคธร สวัสด์ิมี ปลัดเทศบาล ทต.ลุมสุม กาญจนบุรี
22 7 น.ส. ดารุณี ฉันพากร ผอ.กองแผน อบจ. กาญจนบุรี
23 8 นาย เตือน ทองยิ้ม สมาชิกสภา อบจ. กาญจนบุรี
24 68 นาย ทองใส เทศนุย ปลัด อบต. อบต.จระเขสามพัน สุพรรณบุรี
25 35 นาย เทพกาญจน สายสะอาด ปลัด อบต. อบต.ทุงกระพังโหม นครปฐม

ศูนยจังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
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26 69 นาย ธนเดช กอนทองคํา นายก อบต. อบต.บานกุม สุพรรณบุรี
27 49 นาย ธนวัฒน ทัศนัยพิทักษกุล ส.สท. ทม.บานโปง ราชบุรี
28 70 นาย ธนวัฒน หมอนเมือง ปลัด อบต. อบต.ปากน้ํา สุพรรณบุรี
29 9 นาย ธนิต ดวงสรอยทอง วิศวกรโยธา ทม.ทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
30 71 นาย ธวัชชัย มักเฮง นายก อบต. อบต.ไผขวาง สุพรรณบุรี
31 115 วาที่ ร.ต.  ธีระพงษ มรคานันท ปลัด อบต. อบต.ไผขวาง สุพรรณบุรี
32 10 นาย นพพร ธนวัฒฑโก หน.สวนโยธา อบต.ชองสะเดา กาญจนบุรี
33 72 นาย นรเสฎฐ วัฎฎะสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.หนองบอ สุพรรณบุรี
34 73 น.ส. นิตประภา แกวกระจาง หน.สวนการคลัง อบต.ยุงทะลาย สุพรรณบุรี
35 50 นาย บุญฤทธิ์ โจสรรคนุสนธ นายก อบต. อบต.แพงพวย ราชบุรี
36 74 นาย บุญเลิศ เวียงธีรวัฒน ส.สท. ทต.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
37 11 นาย ปกิจ เจษฎาวัฒน ส.สท. กาญจนบุรี
38 36 นาย ประยุทธ แกวนอย ปลัด อบต. อบต.ตลาดจินดา นครปฐม
39 51 นาย ประสาน ตั้งศิริมงคล ส.สท. ทม.บานโปง ราชบุรี
40 75 นาย ประสาน บุญเกิด นายก อบต. อบต.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
41 76 น.ส. ปราณี ปนแกว นักบริหารงานคลัง อบต.อูทอง สุพรรณบุรี
42 77 น.ส. ปราณี ศรีรุงเรือง จพง.กง.บช. อบต.บานชาง สุพรรณบุรี
43 78 น.ส. ปรียนันท ทําจะดี ปลัด อบต. อบต.ร้ัวใหญ สุพรรณบุรี
44 12 นาย ปญญา สัตยกาญจน นายกเทศมนตรี ทต.หนองบัว กาญจนบุรี
45 37 น.ส. ปาริชาติ บูรณศิริ รอง ปลัด อบต. อบต.หอมเกร็ด นครปฐม
46 118 นาย ผิน เจนวัฒวิทย นายกเทศมนตรี ทต.ลูกแก กาญจนบุรี
47 13 นาย พงศพันธุ หิรัญรัตน ส.สท. กาญจนบุรี
48 79 นาย พงศศักด์ิ ชาลีเขียว ปลัด อบต. อบต.มะขามลม สุพรรณบุรี
49 80 นาย พงษเกียรติ อุดมอานุภาพสุข ส.อบจ. อบจ. สุพรรณบุรี
50 81 นาย พนมชัย ลิ้มประเสริฐ ประธานสภา ทต.. ทต.ดานชาง สุพรรณบุรี
51 38 น.ส. พรทิพย รัตนพิศิษฐกุล จพง.พัสดุ อบต.ยายซา นครปฐม
52 14 น.ส. พรพรรณ ตันมันทอง นักบริหารงานคลัง อบต.กลอนโด กาญจนบุรี
53 15 น.ส. พรศิริ หาญณรงค จพง.กง.บช. ทต.บอพลอย กาญจนบุรี
54 82 นาย พอ รามจุล นายก อบต. อบต.ศรีสําราญ สุพรรณบุรี
55 83 นาย พิชิต พานิช ปลัด อบต. อบต.หนองราชวัตร สุพรรณบุรี
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56 84 นาย พีระพัฒน เอี่ยมสะอาด หน.สวนการคลัง อบต.บางพลับ สุพรรณบุรี
57 86 นาย พีราวิชญ ตอกิจธนพัฒน ปลัด อบต. อบต.แจงงาม สุพรรณบุรี
58 87 น.ส. พูนทรัพย จันทรกระจาง นักวิชาการเงิน อบจ. สุพรรณบุรี
59 88 นาย พูลสวัสด์ิ สถาปตานนท ส.สท. ทต.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
60 89 น.ส. เพ็ญศรี สาระวน หน.สวนการคลัง อบต.สระพังลาน สุพรรณบุรี
61 119 นาย ไพศาล เปรุนาวิน นายกเทศมนตรี ทต.แกงเสี้ยน กาญจนบุรี
62 90 นาย มนัส บุชบูลย รองนายก อบต. อบต.บานกุม สุพรรณบุรี
63 52 นาง มะปราง เมืองฉิม จนท.บห.กง.บช. อบต.เบิกไพร ราชบุรี
64 16 นาย มานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาล ทต.วังกะ กาญจนบุรี
65 117 นาย ระวี รุงเรือง นายก อบต. อบต.หนองขนาน เพชรบุรี
66 91 นาง รัชนี ศรีอินกิจ ปลัด อบต. อบต.ดอนมะนาว สุพรรณบุรี
67 94 นาย รุงโรจน เชิดชูสุวรรณ เทศมนตรี ทต.โพธิ์พระยา สุพรรณบุรี
68 95 นาย ลือชา เสถียรวิรภาพ ปลัด อบต. อบต.สระยายโสม สุพรรณบุรี
69 17 นาง วงศเดือน นอยพิทักษ จพง.ธุรการ ทม.ทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
70 96 น.ส. วรรณี กมลวิทยศิริกุล จนท.บห.กง.บช. อบต.บอสุพรรณ สุพรรณบุรี
71 18 นาย วรากร ประทุมนันท นักบริหารงานชาง อบจ. กาญจนบุรี
72 19 นาง วราภรณ ศรีพะเนิน นักบริหารงานคลัง ทต.ทาไม กาญจนบุรี
73 20 นาย วสวัตต์ิ สุทธิ ปลัดเทศบาล ทต.แกงเสี้ยน กาญจนบุรี
74 54 นาย วิเชียร จารุพูนผล ส.สท. ทม.บานโปง ราชบุรี
75 55 นาย วิทยา วงคศรีแกว ปลัด อบต. อบต.เจดียหัก ราชบุรี
76 97 นาย วินัย แชมชอย จนท.บห.กง.บช. อบต.ทะเลบก สุพรรณบุรี
77 21 นาย วิวัฒน พงษรัตนกาญจน ปลัด อบต. อบต.ศรีมงคล กาญจนบุรี
78 22 นาย วีรณรงค อังคารชุน ปลัดเทศบาล ทต.ลูกแก กาญจนบุรี
79 23 นาย สกุล อินทรสกุล ปลัด อบต. อบต.บอพลอย กาญจนบุรี
80 24 นาย สนธยา บุญประดิษฐ รองปลัด อบจ. อบจ. กาญจนบุรี
81 25 นาย สนอง วิเศษสิงห นายก อบต. อบต.บอพลอย กาญจนบุรี
82 44 นาย สมชาย เกษศรี นักบริหารงาน อบจ. สิงหบุรี
83 26 นาย สมภพ วรรณแมน ปลัดเทศบาล ทต.บอพลอย กาญจนบุรี
84 98 นาย สมยศ การบุญ ผอ.กองชาง ทต.ดานชาง สุพรรณบุรี
85 99 นาง สราญฤดี ภูดีทิพย หน.สวนการคลัง อบต.ดอนคา สุพรรณบุรี
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86 100 น.ส. สลิลรัตน ขุมทอง นักบริหารงานคลัง อบจ. สุพรรณบุรี
87 101 นาย สานัน สถาปกาญพงศ ส.อบจ. อบจ. สุพรรณบุรี
88 102 นาย สาโรจน ชาวเมืองทอง หน.สวนโยธา อบต.ไรรถ สุพรรณบุรี
89 103 นาง สาลินี บุญรอดฤทธิ์ นักวิชาการเงิน อบจ. สุพรรณบุรี
90 27 นาย สุกิจ ตันโสภณธนาศักด์ิ ปลัด อบต. อบต.ทาขนุน กาญจนบุรี
91 28 น.ส. สุชาดา เชื้อโพลง นายก อบต. อบต.สระลงเรือ กาญจนบุรี
92 104 นาง สุธาทิพย บุญเสม จนท.บห.ทป. อบจ. สุพรรณบุรี
93 105 นาย สุพัฒน รบอุดงค ส.อบจ. อบจ. สุพรรณบุรี
94 39 นาง สุภาวดี กรรณสูต ปลัด อบต. อบต.ยายซา นครปฐม
95 106 นาง สุมาลี โหระกุล ประธานสภา อบต. อบต.ร้ัวใหญ สุพรรณบุรี
96 29 นาย สุเมศ สีนวล ปลัด อบต. อบต.ทุงกระบ่ํา กาญจนบุรี
97 107 นาย สุรชัย สินอุดมผล ทต.ดอนเจดีย ทต.ดอยเจดีย สุพรรณบุรี
98 30 นาย สุรศักด์ิ พรหมศิริพัฒน ปลัดเทศบาล ทต.ทามะกา กาญจนบุรี
99 108 นาย สุรัตน จันทรสวาง ส.อบจ. อบจ. สุพรรณบุรี
100 40 น.ส. สุวรรณา ภุชชงค ปลัด อบต. อบต.หอมเกร็ด นครปฐม
101 110 นาย อนันต เข็มเงิน จนท.วิเคราะห ทต.นางบวช สุพรรณบุรี
102 31 จาเอก อนุศาสน ทองเหมือน ปลัด อบต. อบต.หนองโรง กาญจนบุรี
103 111 น.ส. อรวรรณ สุทธิสิทธิ์ ปลัด อบต. อบต.สระพังลาน สุพรรณบุรี
104 112 นาย อัครวัฒน บุญสูงเพชร นายก อบต. อบต.บานดอน สุพรรณบุรี
105 41 น.ส. อารี อภิรมยวารี หน.สวนการคลัง อบต.บานใหม นครปฐม
106 33 นาง อารีณา มะหะหมัด หน.สํานัก ทต.หวายเหนียว กาญจนบุรี
107 121 นาง อารีย ต้ังอยูดี ปลัด อบต. อบต.รางพิกูล นครปฐม
108 113 พ.จ.อ. อํานาจ นกโต ปลัด อบต. อบต.บานโพธิ์ สุพรรณบุรี
109 56 นาย อุกฤษฎ กรับทอง ปลัด อบต. อบต.สี่หม่ืน ราชบุรี
110 34 นาง อุไรวรรณ พงศศักด์ิ นายก อบจ. อบจ. กาญจนบุรี
111 114 นาย เอกวิทย ชาวสวน นายชางโยธา อบต.พลับพลาไชย สุพรรณบุรี


