
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยเชียงใหม 
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยเชยีงใหม  
 สถานที ่ มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม อาคารสํานักงานอธกิารบดี ชั้น  2 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5  กรกฎาคม 2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
106 – 140  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
141 – 171  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 

 
 
 



ศูนยจังหวัดเชียงใหม
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย กฤษฏิพงศ ศรีไชย ปลัด อบต. อบต.สะเมิงเหนือ เชียงใหม
2 นาง กัลยา สายคําฝน หน.สวนการคลัง อบต.สองแคว เชียงใหม
3 นาย เกษมสุข วงศบุญยิ่ง ผอ.กองชาง ทต.บานกลาง เชียงใหม
4 นาย ชัชวาล เล็กธํารง ปลัด อบต. อบต.หนองจอม เชียงใหม
5 จาสิบโท ชัยนาถ อุนแกว ปลัด อบต.ทุงสะโตก อบต.ทาสะโตก เชียงใหม
6 นาย ณรงค สามารถ นายก อบต. อบต.สันปาตอง เชียงใหม
7 นาย ดิษฐพล กําแพงแกว จนท.บริหารงานทะเบียนและทน.เชียงใหม เชียงใหม
8 นาย ทนงศักดิ์ เดชไพรขลา ปลัด อบต. อบต.เมืองนะ เชียงใหม
9 น.ส. ทัศนีย ตาจันทร จนท.ธุรการ ทต.ดอยสะเก็ด เชียงใหม

10 นาย ธีระพันธ ชนะชัย สมาชิก อบต. อบต.สุเทพ เชียงใหม
11 น.ส. นงคราญ หลอธาน หน.สวนการคลัง อบต.บานแปะ เชียงใหม
12 นาย นิวัต สุขดี นายชางโยธา อบต.หนองผ้ึง เชียงใหม
13 ด.ต. ประดิษฐ สอาดลวน นายกเทศมนตรี ทต.ดอยสะเก็ด เชียงใหม
14 นางสาว ประภาศรี สายอุดร นักบริหารงานคลัง ทต.บานกาด เชียงใหม
15 นาย ประเสริฐ ภาใจดี ปลัดเทศบาล ทต.สันปาตอง เชียงใหม
16 นาย พจน จันตะวงค หน.สวนโยธา อบต.สันทราย เชียงใหม
17 นาย พยับ แจมหมอ ผอ.กองชาง อบต.สุเทพ เชียงใหม
18 นาง พัชรินทร จันตะวงค ปลัด อบต. อบต.ขัวมุง เชียงใหม
19 นาย พิทยา ศรีวิเรือน นิติกร ทน.เชียงใหม เชียงใหม
20 วาที่ ร.ต. พิทักษ วงศคํา จพง.ธุรการ ทน.เชียงใหม เชียงใหม
21 นาย ภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัด อบต.มะขามหลวง อบต.มะขามหลวง เชียงใหม
22 นาย มนตชัย พงษเกียรติกอง ปลัดเทศบาล ทต.บานกาด เชียงใหม
23 นาง มาณิศา สมชื่อ บุคลากร อบต.เวียง เชียงใหม
24 นาย ยุทธนา ศรีรัตนภมร ปลัด อบต. อบต.กึ้ดชาง เชียงใหม
25 นาง ยุพิน มาสนอง สมาชิก อบต. อบต.สุเทพ เชียงใหม
26 นาย วัชระ เสริฐสมใจ จนท.วิเคราะหฯ ทต.ทาขาม เชียงใหม
27 นาย วิจิตร กูลเรือน นายกเทศมนตรี ทต.แมแจม เชียงใหม
28 นางสาว วิไล ทองคํา จพง.ธุรการ ทน.เชียงใหม เชียงใหม
29 นาย วิสูตร ทิพนี ปลัด อบต. อบต.หนองแหยง เชียงใหม

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548
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30 นาง ศิรัญญา สุนทร จนท.ธุรการ อบต.ดอนแกว เชียงใหม
31 นาง ศิริกานดา อินศิริ หน.สวนการคลัง อบต.หนองผ้ึง เชียงใหม
32 นาง สมจิต พานพุฒ นายชางโยธา ทน.เชียงใหม เชียงใหม
33 นาง สุพรรณ แสวงรัตน หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ทต.ยางเนิ้ง เชียงใหม
34 สิบเอก สุรินทร ทาเกิด ปลัด อบต. อบต.สันทราย เชียงใหม
35 น.ส. อัญชนา อวนดี จพง.จัดเก็บรายได อบต.บานแปะ เชียงใหม
36 นาง อัญชลี ทองคํา หน.ฝายนโยบายและแผน อบต.สุเทพ เชียงใหม
37 นาง เอื้อมอารีย เงินใส จนท.วิเคราะหฯ อบต.เวียง เชียงใหม
38 นาย โอฬาร อองฬะ สมาชิก อบต. อบต.เมืองนะ เชียงใหม
39 นาย ไททัศน ธรรมเนียมตน ปลัด อบต. อบต.แมยวม แมฮองสอน
40 นางสาว บุษกร ดวงเพ็ชร จนท.วิเคราะหฯ อบต.แมลาหลวง แมฮองสอน
41 นาง ประภากร ศรีทัน จนท.บริหารงานทั่วไป ทต.แมสะเรียง แมฮองสอน
42 นาย วันลพ สุขผดุง ปลัดเทศบาล ทต.ปาย แมฮองสอน
43 นาย สิงหา นุชจิโน ปลัด อบต. อบต.ปาแป แมฮองสอน
44 นาย แสงดาว วนาสวรรค จนท.วิเคราะหฯ ทต.ขุนยวม แมฮองสอน
45 นาง กนกวรรณ สรอยทอง นวช.การเงินและบัญชี อบจ. พะเยา
46 นาย กมลชนก เดชะศิริ นบท.งานชาง อบจ. พะเยา
47 นาย ขจรศักดิ์ หอมนาน นายก อบต. อบต.นํ้าแวน พะเยา
48 นาย ประจวบ อินตะเชื้อ นบท.งานทั่วไป อบจ. พะเยา
49 นาย ไพรัตน ตันบรรจง นายก อบจ. อบจ. พะเยา
50 นาย สุพจน เรือแกว ประธานสภา ทต.ดอกคําใต พะเยา
51 นาย อดุลย วงศชางเงิน นบท.งานชาง อบจ. พะเยา
52 นาย อาทิตย บุญคง รองปลัดเทศบาล ทต.ดอกคําใต พะเยา
53 นาย ขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี ทต.อุโมงค ลําพูน
54 นาย เทพนิมิตร แสนพรหม ปลัด อบต. อบต.หนองปลาสะวาย ลําพูน
55 นาย ประกาศิต รังสรรค ปลัดเทศบาล ทต.บานโฮง ลําพูน
56 นางสาว ประไพ หาญเมืองใจ จพง.การเงินและบัญชี ทต.มวงนอย ลําพูน
57 นาย พนัส แกวตา ปลัด อบต. อบต.ทาสบเสา ลําพูน
58 นาย พร สุวรรณทีป ปลัด อบต. อบต.แมตืน ลําพูน
59 นางสาว พัชรี จันทรชัยศรี จนท.วิเคราะหฯ ทต.ปาซาง ลําพูน
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60 นาง เพ็ญศรี วุฒิวงศ ปลัด อบต. อบต.ทาปลากดุก ลําพูน
61 นาย มานิตย ล้ินฤาษี ปลัด อบต. อบต.มะเขือแจ ลําพูน
62 นางสาว เรณู ใจเรือน หน.สวนการคลัง อบต.นาทราย ลําพูน
63 นาง ลดาวัลย พิมพา ปลัด อบต. อบต.บานเรือน ลําพูน
64 นาย วีระพันธ วิมลศรี รองประธานสภา อบจ. อบจ. ลําพูน
65 นาย ศราวุธ จันตาเวียง รองนายก อบต. อบต.เวียงยอง ลําพูน
66 นาย ศุภกูณฑ สุภาพ ปลัด อบต. อบต.นํ้าดิบ ลําพูน
67 นาย ศุภชัย จินตภูมิ นายชางโยธา อบจ. ลําพูน
68 นาย สมชัย สุคัมภีร นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลําพูน
69 ส.ต.อ. สมบัติ ยะอุโมงค จนท.วิเคราะหฯ ทต.บานธิ ลําพูน
70 นาย สัตยา มณีรัตน หน.สวนการคลัง อบต.เวียงยอง ลําพูน
71 นางสาว สายสมร ศิริษะ ปลัด อบต. อบต.ทากาศ ลําพูน
72 นาง สุดสงวน จักรคํา นักบริหารงานคลัง อบจ. ลําพูน
73 นาย สุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัด อบต. อบต.มะกอก ลําพูน
74 นางสาว สุวิสาส บุญอินทร หน.สวนการคลัง อบต.ทากาศ ลําพูน
75 นาย อดินันท ณ วันจันทร นายชางโยธา อบจ. ลําพูน
76 ดาบตํารวจ อรัญ อภิวงคงาม นายกเทศมนตรี ทต.บานธิ ลําพูน
77 นาง อาจารยา รังสรรค จพง.การเงินและบัญชี ทต.ริมปง ลําพูน
78 นาย เอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรี ทต.ริมปง ลําพูน
79 นาง เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรี ทต.ชอแฮ แพร
80 นาย จักรภัทร ศรีสุริยะธาดา นายชางโยธา ทต.บานปน แพร
81 วาที่ ร.ต.หญิง ฐิติมา ศรีสุข หน.สวนการคลัง อบต.แมปาก แพร
82 นางสาว ดวงสมร ตั้งประเสริฐ หน.สวนการคลัง อบต.พระหลวง แพร
83 นางสาว นงลักษณ จินดาเสน หน.สวนการคลัง อบต.ดอนมูล แพร
84 นาย นภดล ถุงเงิน นายก อบต. อบต.แมยางตาล แพร
85 นาย นิทัศน กตัญูคุณานนท นักวิชาการศึกษา ทต.รองกวาง แพร
86 นาย บุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาล ทต.ชอแฮ แพร
87 นาย อภิศักดิ์ วรรณภูมิพันธ นายกเทศมนตรี ทต.รองกวาง แพร
88 นาย กิจติพงษ ฤกษวิชัยกุล นักบริหารงาน อบต. อบต.พงษ นาน
89 นาย ธนัชพรหม ชราชิต จนท.บริหารงานทะเบียนและทต.สบกอน นาน
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90 นาย นําชาติ จันทรดี นักบริหารงาน อบต. อบต.อายนาไลย นาน
91 นาย นิรันทร ภูเชย หน.สวนโยธา อบต.ปาคาหลวง นาน
92 นาง วัฒนา จิณะแสน เทศมนตรี ทต.สบกอน นาน
93 นาย เสนห พรมมา เทศมนตรี ทต.สบกอน นาน
94 วาที่ ร.ต. อรรณพ เนตทิพย นักบริหารงาน อบต. อบต.ดงพญา นาน
95 นาย โกวิทย มูลแปล จนท.บห.งช อบต.แจซอน ลําปาง
96 นาง จุรีรัตน อินทะยศ หน.สวนการคลัง  อบต.ทุงกวาว ลําปาง
97 นาง แจมจันทร โสภาแปง จนท.ธก. ทต.ปาตันนาครัว ลําปาง
98 นาย เฉลิมชัย สรอยนาค ปลัด อบต. อบต.บานหวด ลําปาง
99 นาย เฉลียว ทองเที่ยว ปลัด อบต. อบต.เสริมซาย ลําปาง

100 จ.ส.ต. ชัยพร บุญเกียรติสกุล ปลัด อบต. อบต.นิคมพัฒนา ลําปาง
101 นาย ณรงค พินทิสืบ ส.อบจ. อบจ. ลําปาง
102 นาง ณัชชา สิทธิไพศาล จพง.กง.บช. อบจ. ลําปาง
103 นาย ถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา อบจ. อบจ. ลําปาง
104 นาย ทรงพล เครือคําหลา จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานคา ลําปาง
105 นาย ทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา อบจ. ลําปาง
106 นาย ทวีศักดิ์ นพคุณ ปลัด อบต. อบต.ทุงกวาว ลําปาง
107 นาย ทิพย โอสถ ปลัด อบต. อบต.บานออน ลําปาง
108 นาย นภดล ขันธมาลา จนท.วิเคราะหฯ อบต.บอแฮว ลําปาง
109 นาย นรินทร หวงไธสง นักบริหารงานเทศบาล ทม.เขลางคนคร ลําปาง
110 นาง นิชชยา อินพิรุด จพง.ธุรการ ทม.เขลางคนคร ลําปาง
111 นาย บรรจง เวชประชา ส.อบจ. อบจ. ลําปาง
112 นาย บัณฑร ขจรศักดิ์พันธ นายชางเครื่องกล อบจ. ลําปาง
113 นาย บุญนาค พรหมมี ปลัด อบต. อบต.หัวเมือง ลําปาง
114 นาย ประสงค สันติวัชรากร ปลัด อบต. อบต.แมตีบ ลําปาง
115 นาง ปยะมาศ ไชยเมืองชื่น หน.สวนการคลัง อบต.บอแฮว ลําปาง
116 นาง ผองศรี ยศเรืองศรี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลําปาง
117 นาย พงษเทพ บุญเกิด ปลัด อบต. อบต.เมืองยาว ลําปาง
118 นาง พะยอม สาสกุล หน.สวนการคลัง อบต.บอแฮว ลําปาง
119 นาย ไพบูลย ลาภะกูล ส.สท. ทต.สบปราบ ลําปาง



ศูนยจังหวัดเชียงใหม
แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

120 นาย มนตรี รูแผน ปลัด อบต. อบต.เสริมกลาง ลําปาง
121 นาง มัสลิน พรหมมี หน.สวนการคลัง อบต.ทุงฝาย ลําปาง
122 นาย ยุทธนา ศรีสมบูรณ บุคลากร ทม.เขลางคนคร ลําปาง
123 นาง รุงรัตน พรมยะดวง จนท.ธก. อบต.แมเมาะ ลําปาง
124 นาย วรศิลป ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. อบต.ทุงผ้ึง ลําปาง
125 นาง วาริน เสนาใจ ผอ.กองการศึกษา ทต.เสริมงาม ลําปาง
126 นาย วิชาญ ลําจวน ปลัด อบต. อบต.บานแหง ลําปาง
127 นาย วิเชียร เรืองบุญมา ส.อบจ. อบจ. ลําปาง
128 นาย ศิวาวุธ วงศเรือน รองนายกเทศมนตรี ทต.ปาตันนาครัว ลําปาง
129 น.ส. ศุรียรัฎ พงศมีสุขสุจริต ปลัด อบต. อบตนาครัว ลําปาง
130 นาง สกาวเดือน เกตุแกว จนท.วิเคราะหฯ ทม.เลขางคนคร ลําปาง
131 นาย สมชาย ศรีไชยชนะ ปลัด อบต. อบต.บานเอื้อม ลําปาง
132 ส.ต.อ. สมชาย จันทรอินตา ปลัด อบต. อบต.แมสุก ลําปาง
133 นาย สําเริง ยาสมุทร ปลัด อบต. อบต.ปงเตา ลําปาง
134 น.ส. สิริกร ธรรมสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.แมเมาะ ลําปาง
135 นาย สิริพงศ โสวภาค ปลัด อบต. อบต.นาสัก ลําปาง
136 นาย องอาจ มุทอง นายก อบต. อบต.แมเมาะ ลําปาง
137 นาย อดิศักดิ์ ทองอารีย ปลัด อบต. อบต.ลําปางหลวง ลําปาง
138 นาง อํานวย บําเพ็ญไพบูลย ปลัด อบต. อบต.บานกิ่ว ลําปาง
139 นาย อํานวย ขัดทองลวน รองนายกเทศมนตรี ทต.สบปราบ ลําปาง
140 นาง จิตรา กาวี นักบริหารงานทั่วไป อบจ.เชียงราย เชียงราย
141 นาง ญาวิกา หมื่นแกว หน.สวนการคลัง อบต.แมสรวย เชียงราย
142 นาย ณรงค การอแกว ปลัด อบต. อบต.ศรีถอย เชียงราย
143 นาย เทียนชัย จันทรเครือ นายก ทต. ทต.แมขะจาน เชียงราย
144 นาย ธงชัย ตระกูลมัยผล ปลัด อบต. อบต.เมืองชุม เชียงราย
145 นาย ธนโชติ ธรรมจักร นายชางโยธา อบต.ดงมหาวัน เชียงราย
146 น.ส. ธรียา ศรีคํา หน.สวนการคลัง อบต.ปาตึง เชียงราย
147 นาย ธีรนันท กันทะชัย ปลัด อบต. อบต.ปาแดด เชียงราย
148 นาย นิรันดร วงศจันทร รองนายก อบต. อบต.ปาออดอนชัย เชียงราย
149 น.ส. ปวินนา สุยะวงค ปลัด อบต. อบต.ศรีดอนชัย เชียงราย



ศูนยจังหวัดเชียงใหม
แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

150 นาง ผุสดี สิทธิชัยคํา จพง.กง.บช. ทต.ตา เชียงราย
151 สิบเอก พงษพจน เพียรศิลป ปลัดทต. ทต.แมสรวย เชียงราย
152 วาที่รอยตรี พรชัย ใจแปง นายก อบต. อบต.ศรีถอย เชียงราย
153 นาย พิเชฐพงศ ขวัญคีรี วิศวกรโยธา อบจ.เชียงราย เชียงราย
154 นาย พิรชัย อารีย หน.สวนการคลัง อบต.แมเปา เชียงราย
155 นาย ยายเจริญ เชื้อเมืองพาน ปลัด อบต. อบต.สันสลี เชียงราย
156 นาย ระเดนคัมภีร จันทรใจ ส.อบจ. อบจ.เชียงราย เชียงราย
157 น.ส. รัชนีพรรณ กันธิยะ จพง.ธุรการ อบจ.เชียงราย เชียงราย
158 นาย ราเมศร ศิริคําฟู บุคลากร ทต.พญาเม็งราย เชียงราย
159 น.ส. วราภรณ มโนจิตต หน.สวนการคลัง อบต.ปาออดอนชัย เชียงราย
160 นาย วิทยา อุนคํา นายก ทต. ทต.บุญเรือง เชียงราย
161 น.ส. ศรีทัย รวมสุข หน.สวนการคลัง อบต.ดอยยาง เชียงราย
162 นาย ศักดิ์ชัย เปงคํา ปลัด อบต. อบต.ปางิ้ว เชียงราย
163 นาย สมจิตต ใจประการ จนท.วิเคราะหฯ ทต.แมสรวย เชียงราย
164 นาง สายสวาท โรจนคีรีสันติ จนท.บห.กง.บช. ทต.บานดู เชียงราย
165 นาย สุวิชชา บุตรสาร จนท.ธุรการ ทต.พญาเม็งราย เชียงราย
166 นาย อนุชิต ธิวงค หน.สวนโยธา อบต.ปาตึง เชียงราย
167 นาย อมรินทร ผาเจริญ จนท.วิเคราะหฯ อบจ.เชียงราย เชียงราย
168 นาง อรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัด ทต. ทต.บุญเรือง เชียงราย
169 นาง อรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัดเทศบาล ทต.บุญเรือง เชียงราย
170 นาย อํานาจ มาฟู ปลัด อบต. อบต.เวียงกาหลง เชียงราย
171 วาที่ ร.ต.ณรงคเดช จิยะพงศ ส.อบจ. อบจ.เชียงราย เชียงราย



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยพิษณุโลก 
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยพิษณุโลก 
 สถานที ่ อาคารโรงเรียนบริหารธุรกิจพษิณุโลก 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
1 – 36  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
37 – 72  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
73 – 108  09.00  -  12.00  น. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
109 – 144  09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
145 – 180  13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
181 – 216  09.00  -  12.00  น. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 
 
 



ศูนยจังหวัดพิษณุโลก
ลําดับท่ี ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ขวัญชัย ผิวจันทร ส.อบจ. อบจ. พิษณุโลก
2 นาย จักรภัทร ธิติมางกูร ปลัด อบต. อบต.นครชุม พิษณุโลก
3 นาง จุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต. อบต.นํ้ากุม พิษณุโลก
4 นาย ชิงชัย ศิริโวหาร ปลัด อบต. อบต.บานนอยซุมขี้เหล็ก พิษณุโลก
5 นาย เชาวฤทธิ์ ฉายะกุล รองปลัด อบจ. อบจ. พิษณุโลก
6 พ.จ.อ. ณรงค คําพิลานนท ปลัด อบต. อบต.ชมพู พิษณุโลก
7 นาย ณัฐชัย อินทรรักษ ปลัด อบต. อบต.บางระกํา พิษณุโลก
8 น.ส. ดารณี นิลนอย ปลัด อบต. อบต.วังโพรง พิษณุโลก
9 นาย เดชา ใจน้ํา ปลัด อบต. อบต.ทอแท พิษณุโลก

10 นาย ถวิล มียวน ปลัด อบต. อบต.พันเสา พิษณุโลก
11 นาง ทัศนีย คําจันทร จพง.การเงินและบัญชี ทต.วัดโบสถ พิษณุโลก
12 นาย นรินทร ทองดี ปลัด อบต. อบต.หอกลอง พิษณุโลก
13 นาย นิพนธ ศิริวัฒน รอง นายก อบจ. อบจ. พิษณุโลก
14 นาย นุชา สืบบุญ ปลัด อบต. อบต.มะตอง พิษณุโลก
15 นาย บัญชา พินิจอุปพันธ นักบริหารงานชาง อบจ. พิษณุโลก
16 นาย บุญสม พัวศรี ปลัดเทศบาล ทต.บางกระทุม พิษณุโลก
17 นาง บุณญนุช เกตุทอง หัวหนาสวนการคลัง อบต.บานคลอง พิษณุโลก
18 ส.อ. ประมวล นันทภูมิ จพบ.จัดเก็บรายได ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
19 ต.ด. ประสาท ปนเงิน ปลัด อบต. อบต.หนองกระทาว พิษณุโลก
20 นาย พรเทพ วิจิตรพงษา ปลัดเทศบาล ทต.วัดโบสถ พิษณุโลก
21 นาย พัฒนา เปรอด นายก อบต. อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก
22 นาย พิทักษ วิจิตรพงษา ปลัด อบต. อบต.บานคลอง พิษณุโลก
23 นาง เพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ ปลัด อบต. อบต.ทานางงาม พิษณุโลก
24 นาย ไพบูลย รังสิกรรพุม ส.ท. ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
25 นาง ยิรวดี คํารักษ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.เนินมะปราง พิษณุโลก
26 นาย ราเมต ภูปาน ปลัด อบต. อบต.หินลาด พิษณุโลก
27 นาง เรไร ฟกเอี่ยม หัวหนาสวนการคลัง อบต.วังน้ําคู พิษณุโลก
28 นาง ลําไย บุญเกิด หัวหนาสวนการคลัง อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก

ชื่อ-สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
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29 นาย วชิญะ ประกรรษวัต ส.ท. ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
30 นาย วัฒนชัย สนองคุณ นายก ทม. ทม.วงฆอง พิษณุโลก
31 นาย วิเชียร พรดิลกธรรม จนท.วิเคราะหฯ อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก
32 นาง ศรัญญา จากผา ปลัด อบต. อบต.วังยาง พิษณุโลก
33 น.ส. ศิริวรรณ วีระกุล ปลัด อบต. อบต.ปากโทก พิษณุโลก
34 นาย สรายุทธ แกลวเกษตรกรณ ปลัด อบต. อบต.สนามคลี พิษณุโลก
35 นาย สายชนม ครุฑกะ ปลัด อบต. อบต.ศรีภิรมย พิษณุโลก
36 นาง สุกัญญา จันทรสิงห นักบริหารงานสาธารณสุข ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
37 น.ส. สุกัญญา โพธิ์เจริญ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาทอง พิษณุโลก
38 น.ส. หทัยรัตน ทรงอยู จนท.วิเคราะหฯ อบต.พันชาลี พิษณุโลก
39 พ.จ.ต. อนันทร นิลเลิศ ปลัด อบต. อบต.บานกลาง พิษณุโลก
40 นาย อนุรัตน แกวทองคํา ผอ.กองแผนฯ อบจ. พิษณุโลก
41 น.ส. อภิญญา มั่นชาวนา ปลัด อบต. อบต.ชัยนาม พิษณุโลก
42 นาย อรุณศักดิ์ สุขนาค ปลัด อบต. อบต.หวยเฮี้ย พิษณุโลก
43 นาย อํานวย ตาวงศ ปลัด อบต. อบต.ตลุกเทียม พิษณุโลก
44 นาย กิตติพร เชื้อวีระชน ปลัด อบต. อบต.กําแพงดิน พิจิตร
45 นาย เกียรติชัย พรมมา จนท.พัสดุ ทต.โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
46 นาง ขวัญใจ ไชยูปถัมภ ปลัด อบต. อบต.บานบุง พิจิตร
47 นาง จริยา ยิ้มกลํ่า ปลัด อบต. อบต.ดงตะขบ พิจิตร
48 น.ส. ชลรดา เงินยิ่ง หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทะนง พิจิตร
49 นาย ชัยวัฒน บุญมูล ปลัด อบต. อบต.ทายน้ํา พิจิตร
50 นาย ชาติชาย เจียมศรีพงษ นายก อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
51 ส.ต.ท. ณรงค มีศาสตร บุคลากร ทต.โพทะเล พิจิตร
52 นาย ณรงศักดิ์ คําภูมี ปลัด อบต. อบต.วังหลุม พิจิตร
53 นาย ณัฐจักร จันทรปรางมาศ ปลัด อบต. อบต.ไผหลวง พิจิตร
54 นาง ณัฐนาฒย แปนเกิด จนท.วิเคราะหฯ ทม.ตะพานหิน พิจิตร
55 นาย ณัฐวุฒิ วีรวิกรม นักบริหารงาน อบต. อบต.ทุงโพธิ์ พิจิตร
56 น.ส. ดารณี ครุฑไทย รอง ปลัด อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
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57 นาย ธนาคาร คําสอน จพง.การเงินและบัญชี ทม.บางมูลนาก พิจิตร
58 นาง นภัสวรรณ ผมนอย จนท.ธุรการ อบต.เขาทราย พิจิตร
59 นาย นเรศ ออนอาย ปลัด อบต. อบต.ทายทุง พิจิตร
60 นาย นักรบ จันทรสิงห หน.ฝายแผนฯ ทม.บางมูลนาก พิจิตร
61 นาง น้ําทิพย เทียมสอน จนท.วิเคราะหฯ ทต.โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
62 น.ส. บังอร ยรรยง ปลัดเทศบาล ทต.กําแพงดิน พิจิตร
63 นาย บุญธรรม จันทรเศรษฐ ส.อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
64 สต. ประวิต ยศปญญา ปลัดเทศบาล ทต.วังทรายพูน พิจิตร
65 นาง พรรณทิพา ภูวะปจฉิม ปลัด อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
66 น.ส. พัทธิ์ธีรา อิ่มพรรณไชย นักบริหารงาน อบต. อบต.วังหลุม พิจิตร
67 นาง พิชชาภา พลสวาง เทศมนตรี ทต.กําแพงดิน พิจิตร
68 นาง ภัทรา มณีโชติ เจาพนักงานทะเบียน ทต.สามงาม พิจิตร
69 นาง มานิตย ใจสุข ปลัด อบต. อบต.เขาทราย พิจิตร
70 น.ส. รัชนีกร แทงทอง จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.โพทะเล พิจิตร
71 นาง รุงทิพย แกวประเสริฐกุล ปลัด อบต. อบต.หนองพยอม พิจิตร
72 น.ส. ละมัย อิ่มแสน หัวหนาสวนการคลัง อบต.โพทะเล พิจิตร
73 จาเอก วัชรินทร  ไชยสิทธิ์ บุคลากร ทม.ตะพานหิน พิจิตร
74 น.ส. วันเพ็ญ เดชบุญ ครูผูดูแลเด็กกอนปฐม ทต.สามงาม พิจิตร
75 พ.จ.ท. วิรัตน แหลมนาค ปลัด อบต. อบต.เขาเจ็ดลูก พิจิตร
76 นาย วิสุทธิ์ ปญจมาพิรมย ส.อบจ. อบจ.พิจิตร พิจิตร
77 พ.อ.อ. สวัสดิ์ ยิ้มกลํ่า ปลัด อบต. อบต.คลองคูณ พิจิตร
78 น.ส. สุกี ศรีสุเทพ หัวหนาสํานักปลัด อบจ.พิจิตร พิจิตร
79 นาย สุขวรรจน สรรคพงษ จพง.การเงินและบัญชี ทต.วังทรายพูน พิจิตร
80 นาง สุธิชา เกิดฤทธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทาขมิ้น พิจิตร
81 นาย สุริยะ นามสูงเนิน ปลัด อบต. อบต.วังหวา พิจิตร
82 นาง สุวรรณา ศรีรักษ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทานั่ง พิจิตร
83 นาย เกวัฎ สิทธิวงศ ปลัด อบต. อบต.ทุงสมอ เพชรบูรณ
84 นาง เกษมณี เดื่อดิน รองนายก อบต. อบต.หนองยางทอย เพชรบูรณ
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85 นาย เจษฎาภรณ มากแกน นักพัฒนาชุมชน อบต.พุทธบาท เพชรบูรณ
86 นาย ดิเรก อาสาสินธ ปลัด อบต. อบต.บึงสามพัน เพชรบูรณ
87 นาย ทรงชัย กลํ่าสิน หัวหนาสวนโยธา อบต.บานกลวย เพชรบูรณ
88 นาง ทัศนัย ราชสังข ปลัดเทศบาล ทต.หลมเกา เพชรบูรณ
89 นาย พงษพิพัฒน อรุณรักษ ปลัด อบต.  อบต.วังพิกุล เพชรบูรณ
90 นาง รัตติยา ตาเวียน หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกปรง เพชรบูรณ
91 น.ส. เรณู สารีเกิด หน.สวนการคลัง อบต.ทุงสมอ เพชรบูรณ
92 นาง วงเพชร สังขสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.หนองแจง เพชรบูรณ
93 นาย วสันต นนทะสัน ปลัด อบต. อบต.ซับสมอทอด เพชรบูรณ
94 นาย วันชัย รัตนอาภา นายกเทศมนตรี ทต.หลมเกา เพชรบูรณ
95 นาย วีระ จันทรเพ็ง ปลัดเทศบาล ทต.นาเฉลียง เพชรบูรณ
96 นาย วุฒิชาติ ปกสุข รองนายก อบต. อบต.แคมปสน เพชรบูรณ
97 วาที่ ร.ต. ศรีโลว วงศใหญ ปลัด อบต. อบต.สระแกว เพชรบูรณ
98 นาย สมนึก วรนาม รองนายก อบต. อบต.วังพิกุล เพชรบูรณ
99 นาย สมนึก สกุลวงศ นายกเทศมนตรี ทต.ทาพล เพชรบูรณ

100 น.ส. สุนิสา สุขเจริญ ปลัด อบต. อบต.กันจุ เพชรบูรณ
101 นาง อรทัย งาคชสาร หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองแจง เพชรบูรณ
102 นาง อังคณา จิตระกูล หัวหนาสวนการคลัง อบต.กันจุ เพชรบูรณ
103 นาย กิตติศักดิ์ ชัยชางคิด ปลัด อบต. อบต.ปางิ้ว สุโขทัย
104 นาย เกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัด อบต. อบต.แมสิน สุโขทัย
105 นาง เกศินี มั่นปาน บุคลากร ทต.บานสวน สุโขทัย
106 นาย จักรวาล ชัยวิรัตนนุกูล ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย
107 นาย เชาวฤทธิ์ ฤกษดี ปลัด อบต. อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
108 นาย ณรงคฤทธิ์ อุดมรัตนโยธิน นายก อบต. อบต.บานโตนด สุโขทัย
109 นาย ธวัช กังวาน นายก อบต. อบต.ปากน้ํา สุโขทัย
110 นาง นงนุช แกวเสือ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทุงยางเมือง สุโขทัย
111 นาย นภดล อินทรกลํ่า หัวหนาสวนโยธา อบต.หนองหญาปลอง สุโขทัย
112 น.ส. นวพรรณ รัตนอุทัยกูล ปลัด อบต. อบต.หนองออ สุโขทัย
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113 นาย นิติธร สังขจันทร จนท.วิเคราะหฯ อบต.กง สุโขทัย
114 น.ส. บังอร แฉลมลอย ปลัด อบต. คลองยาง สุโขทัย
115 นาย พิชากร เถื่อนเปา หัวหนาสวนโยธา อบต.กง สุโขทัย
116 นาย เพ็ชรสุพรรณ จันอรรคคะ ปลัด อบต. อบต.ปากน้ํา สุโขทัย
117 นาย ภาณุวิชญ จองปอ เทศมนตรี ทต.ทุงเสล่ียม สุโขทัย
118 นาย มงคล ศรีออน ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย
119 น.ส. มณีวรรณ บุณยศิวาพงศ จพง.ธุรการ ทต.หาดเสี้ยว สุโขทัย
120 นาย มนู ดลจิตต ปลัดเทศบาล ทต.ศรีนคร สุโขทัย
121 นาง มัลลิกา เงี้ยวเกิด ปลัด อบต. อบต.บานใหมสุขเกษม สุโขทัย
122 น.ส. ยาใจ เย็นสําราญ จนท.ธุรการ อบต.เขาแกวฯ สุโขทัย
123 นาย รุงโรจน ศรีสุทธิรักษ ปลัดเทศบาล ทต.เมืองเกา สุโขทัย
124 นาย วรการ หาญทองกุล นักบริหารงานนโยบายฯ อบจ. สุโขทัย
125 นาย วันชัย พวงเงิน เทศมนตรี ทต.กงไกรลาศ สุโขทัย
126 นาย วิจัย เพิ่มพูน นายก ทต. ทต.บานสวน สุโขทัย
127 นาย วิเชียร พรมพิราม นายก ทต. ทต.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
128 นาย วีระศํกดิ์ สาเขตต นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.เมืองเกา สุโขทัย
129 น.ส. ศรีรัตน ทิพยสุคนธ รองนายก ทต. ทต.หาดเสี้ยว สุโขทัย
130 นาย ศิริศักดิ์ มัฐผา จนท.ธุรการ อบต.หนองหญาปลอง สุโขทัย
131 วาที่ ร.ท. สมชาย กันจันวงค ประธานสภา อบต. อบต.กลางดง สุโขทัย
132 นาย สมโภชน กันธัญญะทรัพย ปลัด อบต. อบต.คลองยาง สุโขทัย
133 นาย สมฤกษ ลิมปะพันธุ ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย
134 นาย สมาน สาสิงห ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย
135 นาง สรินยา แสงศรี รองนายก ทต. ทต.ศรีนคร สุโขทัย
136 น.ส. สุชาดา ศรียาภัย ปลัด อบต. อบต.สามเรือน สุโขทัย
137 พ.จ.อ. สุรชัย ภูขมัง จพง.ปองกันฯ ทต.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
138 นาง สุรียวัลย สาริบุตร จพง.การเงินและบัญชี ทต.ทุงเสล่ียม สุโขทัย
139 วาที่ ร.ต.หญิง สุวเนา กันธัญญะทรัพย ปลัด อบต. อบต.คลองกระจง สุโขทัย
140 นาย อุดร กล่ินหลอ ส.อบจ. อบจ. สุโขทัย



ศูนยจังหวัดพิษณุโลก
ลําดับท่ี ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ-สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

141 จ.ส.ต. ดํารงฤทธิ์ เนียมทอง ปลัด อบต. อบต.หนองจอก อุทัยธานี
142 นาง พัฒธนันตร กุลวงศ ส.อบจ. อบจ. อุทัยธานี
143 นาง ศุภาวรรณ สิงหทอง นักวิชาการศึกษา อบต.หนองกระทุม อุทัยธานี
144 นาย สัญญา ฟกเขียว ปลัด อบต. อบต.ทุงโพ อุทัยธานี
145 นาย สุชาติ รามวงศ ปลัด อบต. อบต.นํ้ารอบ อุทัยธานี
146 นาย สุรยุทธ รุทระกาญจน นักวิชาการศึกษา อบจ. อุทัยธานี
147 ส.ต.ต. สุรศักดิ์ ภักดี ปลัด อบต. อบต.หนองกระทุม อุทัยธานี
148 น.ส. กรรณิการ ขันทะเสน ลูกจางประจํา อบต.จริม อุตรดิตถ
149 นาย กฤชวัส พรหมเสน หัวหนาสวนการคลัง อบต.นางพญา อุตรดิตถ
150 นาย ธนัย จินตนะ จนท.วิเคราะหฯ อบต.บานหมอ อุตรดิตถ
151 นาย ธานินทร อุปวัฒน ปลัด อบต. อบต.นํ้าริด อุตรดิตถ
152 นาง นคภิญญ จันทรเพ็ญ ปลัด อบต. อบต.ดานแมคํามัน อุตรดิตถ
153 จ.ส.อ. บัณฑิต แปนมั่น ปลัด อบต. อบต.หาดกรวด อุตรดิตถ
154 นาย บุญสง อินวรรณา นายก อบต. อบต.นํ้าอาง อุตรดิตถ
155 จ.อ. ประโยชน มีมา ปลัด อบต. อบต.บานหมอ อุตรดิตถ
156 นาย พูนทรัพย ไชยสลี จนท.วิเคราะหฯ อบต.รวมจิต อุตรดิตถ
157 นาย ราชัน มหาวัน นายก อบต. อบต.จริม อุตรดิตถ
158 จ.ส.ต. ศักดิ์ชัย จรัสกิตติตระกูล ปลัด อบต. อบต.หาดงิ้ว อุตรดิตถ
159 นาย สมเดช ปานทวม หัวหนาสวนโยธา อบต.เปาเซา อุตรดิตถ
160 ส.ต.ท. สมพงษ อุนเจริญ ปลัด อบต. อบต.นํ้าอาง อุตรดิตถ
161 นาย สุรศักดิ์ บุญธารณามัย ปลัด อบต. อบต.แสน อุตรดิตถ
162 นาย สุริยัน ภักดี ปลัด อบต. อบต.บอทอง อุตรดิตถ
163 นาย สุริยา อินจาย รองประธานสภา อบต. อบต.หาดกรวด อุตรดิตถ
164 นาย อนันต จันทรหงษ หัวหนาสวนการคลัง อบต.บอทอง อุตรดิตถ
165 นาง อมร อวนทอง ปลัดเทศบาล ทต.รวมจิต อุตรดิตถ
166 นาย ดนย วิเศษสัจจธาดา จนท.วิเคราะหฯ อบต.รวมไทยพัฒนา ตาก
167 นาย ธีรพล ตันยา ปลัด อบต. อบต.ไมงาม ตาก
168 นาย ปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัด อบต. อบต.วังหิน ตาก



ศูนยจังหวัดพิษณุโลก
ลําดับท่ี ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ-สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

169 น.ส. พจมาลย สุระมณี จพง.ธุรการ ทต.แมระมาด ตาก
170 น.ส. พรทิพย นาคนาโส จนท.วิเคราะหฯ อบต.วังหิน ตาก
171 นาง ภิชญาภา สนิทพจน นักพัฒนาชุมชน ทต.แมกุ ตาก
172 นาย วรวิทย บุพศิริ ปลัด อบต. อบต.สามเงา ตาก
173 นาย วิชิต อําพลรุงโรจน นายก อบต. อบต.รวมไทยพัฒนา ตาก
174 น.ส. สมมาตร บุตรนุช หัวหนาสวนการคลัง อบต.ตลุกกลางทุง ตาก
175 นาย สุวิ สนิทพจน วิศวกรโยธา ทต.แมกุ ตาก
176 นาง อําไพพรรณ ติ๊บสุก ปลัด อบต. อบต.แมกุ ตาก
177 นาย  แสน ผิวลออ รอง นายก อบต. อบต.วังยาง กําแพงเพชร
178 นาย กัมพล ปญกุล รองนายก อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
179 นาย เกษม เพ็งผล หัวหนาสวนการคลัง อบต.วังตะแบก กําแพงเพชร
180 นาง คะนึง สุขธิยารักษ จพง.การเงินและบัญชี ทต.ลานกระบือ กําแพงเพชร
181 นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล ส.อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
182 นาง จริญญา หมวกแกว จนท.วิเคราะหฯ อบจ. กําแพงเพชร
183 นาย จักษ บุญปน จนท.วิเคราะหฯ ทต.ลานกระบือ กําแพงเพชร
184 น.ส. จิตรกัญญา สัปทน หัวหนาสวนการคลัง อบต.คลองน้ําไหล กําแพงเพชร
185 น.ส. จุบแจง ออนพรม หัวหนาสวนการคลัง อบต.โปงน้ํารอน กําแพงเพชร
186 นาย ณฤทธิ์ ศรีปวนใจ ปลัด อบต. อบต.วังควง กําแพงเพชร
187 นาย ถนอม ทองวงศษา ปลัดเทศบาล ทต.คลองขลุง กําแพงเพชร
188 นาย ธีระชน สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน ทต.ลานกระบือ กําแพงเพชร
189 นาย นพพร ทองออน ปลัดเทศบาล ทต.คลองแมลาย กําแพงเพชร
190 นาย บัณฑิต หนองเอี่ยน นักบริหารงานชาง 6 อบจ. กําแพงเพชร
191 นาง ประเทืองพร สําราญรัตน นักบริหารงานคลัง 6 ทต.สลกบาตร กําแพงเพชร
192 นาย ประภัสร ออนฤทธิ์ นายก อบต. อบต.โคงไผ กําแพงเพชร
193 นาง ประภาวรรณ ศรีออนทอง นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต.สลกบาตร กําแพงเพชร
194 นาย ปรีชา ฤกษสาหราย ประธานสภา อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
195 นาย พุทรา เชียงสีทอง ส.อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
196 นาย มานพ ปทมาลัย นายกเทศมนตรี ทต.ทามะเขือ กําแพงเพชร



ศูนยจังหวัดพิษณุโลก
ลําดับท่ี ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ-สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับที่  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

197 นาย ยุทธวีร จรุณศรี จนท.สันทนาการ ทต.สลกบาตร กําแพงเพชร
198 นาง ศศิกานต ธิรานันท จพง.ธุรการ อบต.คลองน้ําไหล กําแพงเพชร
199 นาย ศักดิ์สิน ศรีวิไล รองประธานสภา อบจ. อบจ. กําแพงเพชร
200 นาย สมเดช เกิดอวม นักวิชาการศึกษา ทต.ลานกระบือ กําแพงเพชร
201 น.ส. สมพร ขอนทอง ปลัด อบต. อบต.วังตะแบก กําแพงเพชร
202 นาย สัญญา มวงราช หัวหนาสวนโยธา อบต.คลองน้ําไหล กําแพงเพชร
203 นาย สุพรรณ อุนจันทร นักบริหารงานชาง 7 อบจ. กําแพงเพชร
204 นาย สุรชัย วงศปญญา จพง.การเกษตร อบต.ชองลม กําแพงเพชร
205 นาย อดิเรก เทพมณี จนท.วิเคราะหฯ ทต.คลองแมลาย กําแพงเพชร
206 นาย โกสนธิ์ สาหราย ปลัด อบต. อบต.หัวดง นครสวรรค
207 นาย จรัญ พันธุรอด ปลัด อบต. อบต.หนองนมวัว นครสวรรค
208 นาย จรินทร ไทยยานันท ปลัด อบต. อบต.ไผสิงห นครสวรรค
209 นาย ถวัลย โพธิ์ศิริ ปลัด อบต. อบต.หนองกรด นครสวรรค
210 นาง เปรมฤดี นาคพานิช หน.สวนการคลัง อบต.สรอยละคร นครสวรรค
211 นาย วงศพัทธ เกิดแดง จนท.ธก. อบต.สรอยละคร นครสวรรค
212 นาง วาสนา โพธิ์ออง จพง.กง.บช. ทต.หนองบัว นครสวรรค
213 นาง สงกรานต พลีสัตย นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.เกาเล้ียว นครสวรรค
214 ส.ต.ท. สมชาย วันพนม ปลัด อบต. อบต.สระทะเล นครสวรรค
215 นาย สมบูรณ วารินสุข ปลัด อบต. อบต.นครสวรรค นครสวรรค
216 นาย อมรเทพ มีทอง ปลัด อบต. อบต.เจริญผล นครสวรรค



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยนครราชสีมา  
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยนครราชสีมา  
 สถานที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสมีา อาคารอํานวยการ  ชั้น  1 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม  2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
106 – 140  09.00   -   12.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
141 – 167  13.00   -   16.00  น. วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 
 
 
 



ศูนยจังหวัดนครราชสีมา
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 น.ส. กรกมล ทิพวัฒน บุคลากร ทต.โนนไทย นครราชสีมา
2 นาย กิตติ เชาวดี รองนายก อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
3 จาเอก กิตติพงษ สุขสา ปลัด อบต. อบต.โคราช นครราชสีมา
4 นาง กุศลิน นพบุญชลธี หน.สวนการคลัง อบต.หนองหญาขาว นครราชสีมา
5 น.ส. คณิต แยมกลาง ปลัด อบต. อบต.กระเบื้องนอก นครราชสีมา
6 นาง จงกล หอมอม หน.สวนการคลัง อบต.ธงชัยเหนือ นครราชสีมา
7 นาย จักรพงศ สุวรรณศักดิ์ จนท.วิเคราะห ทต.ประทาย นครราชสีมา
8 นาย จักรพงษ มิ่งแมน วิศวกรโยธา ทต.หนองบัวลาย นครราชสีมา
9 นาง จามรี พิลาสมบัติ ปลัด อบต. อบต.หนองพลวง นครราชสีมา

10 น.ส. จารุพร โคตรสวัสดิ์ ปลัด อบต. อบต.ดอนเมือง นครราชสีมา
11 นาง จารุวรรณ พันธุโอภาส นักบริหารงาน ทม.บัวใหญ นครราชสีมา
12 นาง จารุวรรณ ดํารงกิจ นักวิชาการคลัง ทม.บัวใหญ นครราชสีมา
13 นาย จํานง กรินทร ปลัด อบต. อบต.โนนคา นครราชสีมา
14 นาย จิรพันธุ วิสูตรศักดิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองสาหราย นครราชสีมา
15 น.ส. จิราวรรณ ชาญยุทธ นักบริหารงาน ทต.จอหอ นครราชสีมา
16 นาย จีรายุทธ ปราชญศรีภูมิ ส.สท. ทต.โนนสูง นครราชสีมา
17 นาย เจษฐพล ทุงกลาง ปลัดเทศบาล ทต.ลาดบัวขาว นครราชสีมา
18 นาย ฉลาด พูนวิเชียร หน.สวนการคลัง อบต.หนองกระทุม นครราชสีมา
19 นาย เฉลิม ราชอาสา นักบริหารงาน ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
20 นาย ชงค ขวัญมา ปลัด อบต. อบต.เมืองยาง นครราชสีมา
21 นาย ชัชวาล โชคเกื้อกูล นายก อบต. อบต.หินดาด นครราชสีมา
22 นาย ชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัด อบต. อบต.โนนเพ็ด นครราชสีมา
23 นาย ชูชาติ แนมพลกรัง ปลัด อบต. อบต.ทุงสวาง นครราชสีมา
24 นาย ดุลยรัตน ศรีพรหม ส.สท. ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
25 นาย ตรีนพ ชื่นชม นักบริหารงานชาง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
26 ด.ต. ตึ๋ง พึ่งกิ่ง นายกเทศมนตรี ทต.โนนไทย นครราชสีมา
27 นาย ทรงวุฒิ ประสงคทรัพย นายก อบต. อบต.โคกกรวด นครราชสีมา
28 นาย ธวัช อิทธิวุฒิ ปลัดเทศบาล ทต.พิมาย นครราชสีมา
29 นาย ธวัชชัย เลาวัณยศิริ นายก อบต. อบต.โคกกระเบื้อง นครราชสีมา

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548
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30 นาย ธัญวิวรรธน มโนธรรม จนท.วิเคราะห อบต.หนองสาหราย นครราชสีมา
31 นาย นนท โพธิ์สูงเนิน นายก อบต. อบต.โนนคา นครราชสีมา
32 นาย นพพร ไชยคุณ ปลัดเทศบาล ทต.สีดา นครราชสีมา
33 จาสิบตรี นรินทร ชูพันดุง ปลัด อบต. อบต.โนนสําราญ นครราชสีมา
34 นาง นวลอนงค วิเศษพลกรัง ปลัดเทศบาล ทต.โชคชัย นครราชสีมา
35 น.ส. นันทพร อินทรแหยม จนท.วิเคราะห ทต.จอหอ นครราชสีมา
36 นาย นิคม เหาะสูงเนิน นักบริหารการศึกษา ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
37 นาย นิคม ชางเกวียน จนท.วิเคราะห อบต.ตลาดไทร นครราชสีมา
38 นาง เนตรดาว ทองประกอบ นักบริหารงานคลัง ทต.โคกกรวด นครราชสีมา
39 นาย เนติ เพ็งโตนด ปลัด อบต. อบต.สําโรง นครราชสีมา
40 นาย บรรเจิด สอพิมาย นายก อบต. อบต.ในเมือง นครราชสีมา
41 นาย บรรเจิด มวงแมน รองนายก อบต. อบต.สุรนารี นครราชสีมา
42 นาย บุญครอง ปราชญชัยสกุล นายชาง ทต.คลองไผ นครราชสีมา
43 นาย บุญเชิด พิณปรุ จพง.ปองกัน ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
44 นาย บุญธรรม อินทรจอหอ ส.สท. ทต.จอหอ นครราชสีมา
45 นาย บุญละ หันสันเทียะ นายก อบต. อบต.โนนไทย นครราชสีมา
46 จาสิบตรี บุญสง จาพันดุง ปลัด อบต. อบต.โนนเมืองพัฒนา นครราชสีมา
47 นาย ประจวบ ณ วิชา เทศมนตรี ทต.สีดา นครราชสีมา
48 น.ส. ประไพพิศ รัตนประสบ นักวิชาการคลัง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
49 นาย ประยูร เหลาวัฒนา ปลัด อบต. อบต.ดงใหญ นครราชสีมา
50 นาย ปราโมทย กรุมสูงเนิน ส.สท. อบต.โคราช นครราชสีมา
51 นาย พยงพงษ พงษพิมาน นายกเทศมนตรี ทต.พิมาย นครราชสีมา
52 นาย พิทักษ สมบูรณ นักบริหารงาน ทต.หนองไผลอม นครราชสีมา
53 นาง พิมพัชร ยานกลาง ลูกจางประจํา อบต.หนองบัวตะเกียด นครราชสีมา
54 นาย พีระ ศรีศศิวงศ นายก อบต. อบต.ดอนชมพู นครราชสีมา
55 นาง เพชรา มุมไธสง หน.กองการศึกษา ทต.ชุมพวง นครราชสีมา
56 นาง เพ็ญศรี จอยนุแสง ปลัด อบต. อบต.โคกกลาง นครราชสีมา
57 นาย ไพฑูรย ปนยาง ปลัด อบต. อบต.โคกกระชาย นครราชสีมา
58 นาย ไพบูลย พงศผาสุก ปลัด อบต. อบต.ใหม นครราชสีมา
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59 นาย ไพศาล สุนทรเผาจินดา นักบริหารทั่วไป อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
60 นาย ภูวดล เรืองอนันต นิติกร อบต.หนองจะบก นครราชสีมา
61 ส.อ. ยุทธภูมิ ขันทอง ปลัด อบต. อบต.ดานเกวียน นครราชสีมา
62 นาง ยุพาพร พิทักษวงศ นักบริหารงาน ทต.จอหอ นครราชสีมา
63 น.ส. เยาวลักษณ สุนนนาม นักวิชาการศึกษา อบต.นากลาง นครราชสีมา
64 นาย รณฤทธิ์ จิตรครบุรี ปลัด อบต. อบต.บานราษฎร นครราชสีมา
65 นาย ฤทธิพร ปานะชาติ จนท.วิเคราะห อบต.บานใหม นครราชสีมา
66 นาย ลอม แยมสุวรรณรัตน ปลัด อบต. อบต.แชะ นครราชสีมา
67 นาง วรินทรทิพย นันทคุณาธิป ส.สท. ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
68 นาย วัชนันท ตองกระโทก บุคลากร ทต.โชคชัย นครราชสีมา
69 นาย วัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสภา อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
70 นาย วันชัย บัวสอน หน.สวนโยธา อบต.โคกกระเบื้อง นครราชสีมา
71 นาง วิจิตรา เอกจักรแกว ปลัด อบต. อบต.กฤษณา นครราชสีมา
72 นาย วิเชียร อยูรักษาสิทธิ์ ปลัด อบต. อบต.ปรุใหญ นครราชสีมา
73 นาย วิทูร ชาติปฎิมาพงษ นายก อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
74 นาย วีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย ส.สท. ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
75 นาย ศราวุธ อัครกุลพิทักษ ปลัด อบต. อบต.นิคมสรางตนเอง นครราชสีมา
76 นาง ศิริพร เพ็ญสุข หน.สวนการคลัง อบต.ดงใหญ นครราชสีมา
77 นาง ศิริพร ไชยเลิศ จนท.วิเคราะห อบต.ดานขุดทด นครราชสีมา
78 นาย สมพงษ ตอทองหลาง ปลัด อบต. อบต.สีดา นครราชสีมา
79 นาย สมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต. อบต.หัวหวยทราย นครราชสีมา
80 นาย สมาน สกุลไพศาล นายก อบต. อบต.คลองไผ นครราชสีมา
81 น.ส. สวิตา กันตยาสกุล นักบริหารงานคลัง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
82 นาย สัมพันธ แสนยะบุตร ปลัด อบต. อบต.โคกกรวด นครราชสีมา
83 นาย สิทธิชัย จงตั้งสัจจธรรม ส.สท. อบต.ในเมือง นครราชสีมา
84 น.ส. สุดใจ เปลี่ยนพล จพง.ธุรการ ทต.โคกกรวด นครราชสีมา
85 น.ส สุดารัตน รองเมือง หน.สวนการคลัง อบต.ดานเกวียน นครราชสีมา
86 นาง สุทิน ชาติพุดซา นายก อบต. อบต.หนองกระทุม นครราชสีมา
87 นาง สุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรี ทม.บัวใหญ นครราชสีมา
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88 นาย สุระ แฝงดานกลาง นายชาง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
89 นาง สุรัสวดี โควประสิทธิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองระเวียง นครราชสีมา
90 น.ส. สุรีพร สงหมื่นไวย จนท.บันทึกขอมูล อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
91 นาย แสงไทย พวงพอก ปลัด อบต. อบต.ดานชาง นครราชสีมา
92 นาย องอาจ บุนจันทึก นายกเทศมนตรี ทต.ลาดบัวขาว นครราชสีมา
93 นาย อนุชา ศิริโภคานนท นายก อบต. อบต.หนองระเวียง นครราชสีมา
94 นาง อรสา ผลพงา หน.สวนการคลัง อบต.ใหม นครราชสีมา
95 นาง อรอนงค กิตติทนนทชัย ส.สท. ทต.โนนสูง นครราชสีมา
96 นาย อรัญ เจียกงูเหลือม นายก อบต. อบต.หนองงูเหลือม นครราชสีมา
97 นาย อาคม ศรสูงเนิน หน.สวนโยธา อบต.ธงชัยเหนือ นครราชสีมา
98 นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรี ทต.หัวทะเล นครราชสีมา
99 นาย โอภาส สมสาย ปลัด อบต. อบต.หนองจะบก นครราชสีมา

100 พันจาอากาศเอกสมจิต ศรีโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.ธารปราสาท นครราชสีมา
101 วา ร.ต.สุนทร ณรงค ปลัด อบต. อบต.สุรนารี นครราชสีมา
102 นาย ขจรศักดิ์ อาจศรี ส.อบจ. อบจ. ชัยภูมิ
103 นาง ทองคูณ หาญเวช นักบริหารงาน อบจ. ชัยภูมิ
104 นาย ปรีชา วิไลลักษ นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ
105 นาย ราชัน วรรณวงศา ส.อบจ. อบจ. ชัยภูมิ
106 นาย ลีโอซาล เมตตการณจิต ผอ.กองกิจฯ อบจ. ชัยภูมิ
107 นาง วิภาภรณ ปนมณี นักบริหารงาน อบจ. ชัยภูมิ
108 นาย สุรพล ชาญตะคุ ส.อบจ. อบจ. ชัยภูมิ
109 นาย อาคม หาญนอก ส.อบจ. อบจ. ชัยภูมิ
110 วาที่ ร.ต.โฆสิต ตั้งตรงไพโรจน ปลัด อบต. อบต.โปงนก ชัยภูมิ
111 วาที่ ร.ต.กรัสนัย ผลสนอง นักบริหารงาน อบจ. ชัยภูมิ
112 นาย เกรียงไกร สุราอามาตย ปลัด อบต. อบต.หนองแกว รอยเอ็ด
113 นาย จํารัส โคตะยันต ปลัด อบต. อบต.หนอม รอยเอ็ด
114 นาย เฉลิมชัย กุนัน ปลัด อบต. อบต.โนนรัง รอยเอ็ด
115 นาย ชาคริต อุนสมัย ปลัด อบต. อบต.ชานุวรรณ รอยเอ็ด
116 นาย ณรงค บุปผากัณฑ ปลัด อบต. อบต.บึงเกลือ รอยเอ็ด



ศูนยจังหวัดนครราชสีมา
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

117 น.ส. ดวงตา ไชยรัตน ปลัด อบต. อบต.โหรา รอยเอ็ด
118 นาง นิธินาถ สุดบอนิจ จนท.กง.บช. อบต.ชานุวรรณ รอยเอ็ด
119 นาย บัลลังก กิ่งจอหอ ปลัด อบต. อบต.สีแกว รอยเอ็ด
120 นาย ประชัน ทองแกว ปลัด อบต. อบต.หัวชาง รอยเอ็ด
121 นาย ประยงค ชายศรี นายก อบต. อบต.โคกลาม รอยเอ็ด
122 นาย พัฒนพงษ กําหอม จนท.วิเคราะห ทต.หนองพอก รอยเอ็ด
123 นาย พิชิต ลาตวงษ นายก อบต. อบต.หนองแคน รอยเอ็ด
124 นาย พุทธา จงใจจิต รองนายก ทต. ทต.เมืองสรวง รอยเอ็ด
125 น.ส. ระวิวรรณ พรมลี หน.สวนการคลัง อบต.เมืองหงษ รอยเอ็ด
126 นาย สมพร มหาหงษ จนท.บห.ง.ทะเบียน ทต.เมืองสรวง รอยเอ็ด
127 น.ส. สุทิวา ปนเจริญ จนท.วิเคราะห ทต.หนองพอก รอยเอ็ด
128 น.ส. สุภาพ สวัสดิ์พานิช ปลัด อบต. อบต.ขี้เหล็ก รอยเอ็ด
129 นาย สุริยันต คําพรมมา นายก อบต. อบต.คําพอุง รอยเอ็ด
130 น.ส. หนูเตือน เงินลี ปลัด อบต. อบต.ขามเปย รอยเอ็ด
131 น.ส. กิตติกานต ศิริเสริม จนท.บห.ทป. อบจ.สุรินทร สุรินทร
132 นาย คทาวุธ มีโชค ส.อบจ. อบจ.สุรินทร สุรินทร
133 นาย ณัฐวุฒิ หอมหวน ปลัด อบต. อบต.นาโพธิ์ สุรินทร
134 นาง ดารุณี แสงอุโคตร ปลัด อบต. อบต.ตั้งใจ สุรินทร
135 นาย ดิสพงษ นับวันดี ปลัด อบต. อบต.กระโพ สุรินทร
136 นาย นิรันดร เงินดี ปลัดเทศบาล ทต.นิคมปราสาท สุรินทร
137 นาง เพ็ญศรี กิ่งอินทร หน.สวนการคลัง อบต.เทนมีย สุรินทร
138 นาง มณีรัตน รําจวน ปลัด อบต. อบต.ตาออง สุรินทร
139 น.ส. ยุพา จันทรโสม หน.สวนการคลัง อบต.บานชบ สุรินทร
140 นาย เลี่ยม ไชยทอง ปลัด อบต. อบต.สมุด สุรินทร
141 น.ส. วันทกานต อมรกาณจนวัฒน ส.อบจ. อบจ.สุรินทร สุรินทร
142 นาย สมชาย กัลยะกิติ นักบริหารงานทั่วไป อบจ.สุรินทร สุรินทร
143 นาย สิทธิศักดิ์ มาลีหวล ปลัด อบต. อบต.เทนมีย สุรินทร
144 นาย สิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรี ทต.ทาตูม สุรินทร
145 นาย สุพจน สมตน ปลัดอบต. อบต.กังแอน สุรินทร



ศูนยจังหวัดนครราชสีมา
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

146 นาง โสภี สวายชุม จนท.บห.ทป. อบจ.สุรินทร สุรินทร
147 นาย อธิชาติ มลิทอง จนท.บห.งช. อบต.กังแอน สุรินทร
148 จ.ส.ต. กิตติภาส บุญประสาท ปลัด อบต. อบต.ทุงแสงทอง บุรีรัมย
149 จาเอก เกียรติดํารงค ปะกายะ จพง.ธุรการ ทต.ลําปลายมาศ บุรีรัมย
150 น.ส. จริยาภรณ อุนจิตต ผช.จนท.บห.ทป. อบจ. บุรีรัมย
151 นาง ชนนี ลาแสง หน.สวนการคลัง อบต.หนองแวง บุรีรัมย
152 นาย ทองใส ผกาแดง ปลัด อบต. อบต.ยายแยมวัฒนา บุรีรัมย
153 นาย นฤมิตร ทองจัตุ ปลัด อบต. อบต.อีสานเขต บุรีรัมย
154 นาง นัฐธิญา วงศไพศาลสิริกุล จพง.กง.บช. อบต.หนองกง บุรีรัมย
155 นาย นําชัย ปุริโสตะโย จพง.ธุรการ อบจ. บุรีรัมย
156 จาเอก บรรจง ชาติพันธจันทร จนท.ธุรการ ทต.ลําปลายมาศ บุรีรัมย
157 นาง ปณยา สุบินนิมิตร ปลัด อบต. อบต.ตลาดโพธิ์ บุรีรัมย
158 น.ส. ปาริชาติ ถุนนอก ปลัด อบต. อบต.บุโพธิ์ บุรีรัมย
159 นาง ภัทรพร แจงไพศาล จนท.บห.ทป. อบจ. บุรีรัมย
160 นาย วรเทพ สุขจินดาเสถียร นิติกร อบจ. บุรีรัมย
161 นาย วิโรจน มาศวิริยะกุล นายกเทศมนตรี ทต.ลําปลายมาศ บุรีรัมย
162 นาง ศศิรดา แผวพลสง หน.สวนการคลัง อบต.หนองกง บุรีรัมย
163 ด.ต. สมบูรณ ชื่นจิตร ปลัด อบต. อบต.หนองโบสถ บุรีรัมย
164 นาย สมพร สุรโคตร นายก อบต. อบต.ยายแยมวัฒนา บุรีรัมย
165 นาง สากล แกวอรสาณ ปลัด อบต. อบต.กูสวนแตง บุรีรัมย
166 นาย สิทธิกร แสนนอก ผช.นักพัฒนาชุมชน อบต.หวยราช บุรีรัมย
167 นาย ยงยุทธ โชติรัตนสินชัย นิติกร ทม.สระบุรี สระบุรี



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 

สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยอุบลราชธาน ี
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยอุบลราชธาน ี
 สถานที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี  
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
97   -      128 13.00  -  16.00  น. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 
 



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
1 นาง กรรณิภา  อนันตธนเสถียร หัวหนาสวนการคลัง อบต.บัวงาม อุบลราชธานี
2 น.ส. กุศล บุญสุขเกษม จพง.ธุรการ ทต.เมืองเดช อุบลราชธานี
3 นาย เกษม  ดําเนิน ปลัดอบต. อบต.บานแมด อุบลราชธานี
4 นาย เกษมสันต  หอมพิกุล รองประธานสภา อบต.คําไฮใหญ อุบลราชธานี
5 นาง เกษร สายจันทร จนท.บริหารทั่วไป  อบจ. อุบลราชธานี
6 นาง แกวสวรรค ฤทธิ์เปยม หัวหนาสวนการคลัง อบต.เมืองศรีไค อุบลราชธานี
7 นาย คําภา พูลพันธ สท. ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
8 นาย จตุพงศ พรมแกว หน.สวนสาธารณสุข อบต.ขามใหญ อุบลราชธานี
9 นาย จรูญ  ขวัญหวัญ ปลัด อบต. อบต.แจระแม อุบลราชธานี

10 ส.ต.อ. จักรี  คําตา ปลัด อบต. อบต.นาตาล อุบลราชธานี
11 ส.ต.ท. จันทรทัย  บัวจูม ปลัด อบต. อบต.โซง อุบลราชธานี
12 วาที่รต. จิตติ  บุญญาจันทร ปลัด อบต. อบต.หัวนา อุบลราชธานี
13 นาย เจริญ กองไชย ปลัด อบต. อบต.เขื่องใน อุบลราชธานี
14 นาย เจษฎากร  สุรมิตร ปลัด อบต. อบต.บัวงาม อุบลราชธานี
15 นาย เฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัด อบต. อบต.บุงมะแลง อุบลราชธานี
16 น.ส. ชลนิษา  พันธแกว ปลัด อบต. อบต.ทาเมือง อุบลราชธานี
17 นาย ชวกร หงษแกว ปลัด อบต. อบต.ปราสาท อุบลราชธานี
18 นาย ชาญชัย อักโข ปลัดอบต. อบต.กุดประทาย อุบลราชธานี
19 นาย ชาริน  จินดาศรี ปลัด อบต. อบต.กุดเรือ อุบลราชธานี
20 นาย ชาลี  นามบุตร ปลัดเทศบาล ทต.อางศิลา อุบลราชธานี
21 นาย ชูพันธ  อเนกบุณย ปลัด อบต. อบต.ทาชาง อุบลราชธานี
22 นาย โชคพิพัฒน บุญไธสง ปลัด อบต. อบต.สําโรง อุบลราชธานี
23 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ อัคฮาด จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.เสนางคนิคม อุบลราชธานี
24 นาย ณัฏฐพงศ  ผลดี ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
25 นาง ณันตินา สุขสมบัติ นักบริหารงานคลัง  อบจ. อุบลราชธานี
26 นาง เดือนลอย สังฆมโนเวศ นักบริหารงานทั่วไป ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
27 นาย ทองกร  จิตรสิงห ปลัด อบต. อบต.คําไฮใหญ อุบลราชธานี
28 น.ส. ทองรักษ  ศิริผลา หัวหนาสวนการคลัง อบต.แกงเหนือ อุบลราชธานี
29 น.ส. ทิวารัตน   มาตรี จพง.การเงินฯ  อบต.สําโรง อุบลราชธานี
30 นาย เทพพิทักษ  เครือชัย หน.สวนโยธา อบต.หวยขา อุบลราชธานี
31 พ.จ.อ. เทพมงคล  เจริญนิช ปลัด อบต. อบต.บุงหวาย อุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)
ศูนยจังหวัดอุบลราชธานี

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)



ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)
ศูนยจังหวัดอุบลราชธานี

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

32 นาย เทวัญ  ทองปน จนท.สันทนาการ  ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
33 จ.อ. ธงเอก  เจริญสุข ปลัด อบต. อบต.กองโพน อุบลราชธานี
34 นาย ธนัตถ  จันทรมณี ปลัด อบต. อบต.หนองไฮ อุบลราชธานี
35 นาย ธวัชชัย  รุงเรืองชัยทอง นายกเทศมนตรี ทต.ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
36 นาง ธันยมัยพร คําภานิล ปลัด อบต. อบต.เหลาแดง อุบลราชธานี
37 น.ส. นชนารถ  นาคใหญ หัวหนาสวนการคลัง อบต.โนนกาเล็น อุบลราชธานี
38 นาย นภดล สาริบุตร สท. ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
39 นาย นิพนธ  จันทเวทยศิริ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
40 นาย นิรันดร  สุภศร หัวหนาสํานักปลัด อบจ. อุบลราชธานี
41 นาง นิศาชล สมเทพ จนท.วิเคราะหฯ อบจ. อุบลราชธานี
42 นาย เนียม   พิเดช ปลัด อบต. อบต.สีวิเชียร อุบลราชธานี
43 จ.อ. บรรจบ  อภัยจิตต ปลัด อบต. อบต.โคกสวาง อุบลราชธานี
44 นาย บัณฑิต  โขมะพัฒน ปลัด อบต. อบต.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
45 น.ส. บุญทอม เชิดโกทา หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองสิม อุบลราชธานี
46 นาย ประวิทย  จันทะเกษ หัวหนาสวนการคลัง อบต.บานแมด อุบลราชธานี
47 นาย ประวิทยชัย บุราชรินทร พนักงานจาง อบต.หวยขา อุบลราชธานี
48 นาย ประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต. อบต.ปาโมง อุบลราชธานี
49 นาย ประสิทธิ์  อาศัยบุญ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
50 นาย ปญญาพล พันธโนเรศน นายชางโยธา ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
51 นาย ผดุง  เผาภูรี รองนายกเทศมนตรี ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
52 นาย พรชัย  โควสุรัตน นายก อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
53 จ.ต. พรศักดิ์ พลภักดี ปลัด อบต. อบต.โนนกาเล็น อุบลราชธานี
54 จ.ส.ต. พรสวัสดิ์  ครองบุญ ปลัด อบต. อบต.บุงไหม อุบลราชธานี
55 ส.อ. พิพัฒน  พราวศรี ปลัด อบต. อบต.นาเลิน อุบลราชธานี
56 นาย พิษณุ ธนะสีลังกูร ปลัด อบต. อบต.ตะบาย อุบลราชธานี
57 นาย เพรียวสุริยา  สายใจ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
58 นาย ไพโรจน ทองพุ หน.สวนการศึกษา อบต.ขามใหญ อุบลราชธานี
59 นาง ภคกร  ทองเลิศ นักวิชาการเงินฯ อบจ. อุบลราชธานี
60 นาย มังกร  คําเพาะ ปลัด อบต. อบต.คอแลน อุบลราชธานี
61 นาย รณรงค หงษอินทร สท. ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
62 นาย รัตนา ลอยลม นายกเทศมนตรี ทต.กุดขาวปุน อุบลราชธานี
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รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  245/2548)
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ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (โครงการพิเศษ)

63 นาย รัตพล ปทุมบาล สท. ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
64 นาง ราตรี  ประทาน ปลัด อบต. อบต.หนองอม อุบลราชธานี
65 นาง รุงอุบล  แรงรายบุญ จนท.บริหารทั่วไป  อบจ. อุบลราชธานี
66 น.ส. ลักขณา  ไชยโพธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.คอนอย อุบลราชธานี
67 นาย วรรณภณ ทวีชัย ปลัด อบต. อบต.โนนสมบูรณ อุบลราชธานี
68 น.ส. วราลักษณ พละไกร หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขมราฐ อุบลราชธานี
69 น.ส. วัฒนา วิไลสุทธิวงศ หน.ฝายอํานวยการ ทต.เมืองเดช อุบลราชธานี
70 นาย วิชัย  อุพันทา ปลัด อบต. อบต.คําขวาง อุบลราชธานี
71 นาย วิทยา  สุรสิทธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เปา อุบลราชธานี
72 นาง วิภาภรณ ฤทธิสิงห จพง.การเงินฯ  อบจ. อุบลราชธานี
73 นาง วิมลรัตน ยืนนาน จพง.การเงินและบ/ช  ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
74 นาย วีระชัย คําลาน ปลัดเทศบาล ทต.บัวงาม อุบลราชธานี
75 นาย วุฒิไกร  บุญใหญ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
76 น.ส. ศรีอนันต  สีดางาม หัวหนาสวนการคลัง อบต.อางศิลา อุบลราชธานี
77 นาย ศุภโชค รัตโน นายก อบต. อบต.เหลาแดง อุบลราชธานี
78 น.ส. ศุลีพร  ทองสุทธิ จพง.การเงินฯ  อบต.โนนกลาง อุบลราชธานี
79 นาย สถิตย  เสนา จนท.วิเคราะหฯ อบจ. อุบลราชธานี
80 นาย สมบูรณ  รัตนกุล ปลัด อบต. อบต.ดอนมดแดง อุบลราชธานี
81 นาย สมปอง  วงศคูณ ปลัดเทศบาล ทต.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
82 นาย สมพร วัชรปรีชาวงศ นายกเทศมนตรี ทต.หวยขะยุง อุบลราชธานี
83 ส.ต.ท. สมพล  ใจเย็น ปลัด อบต. อบต.หนองบก อุบลราชธานี
84 ส.อ. สมศักดิ์  ดอกจันทร ปลัด อบต. อบต.กระเดียน อุบลราชธานี
85 นาย สมหวัง  บุญลา ปลัด อบต. อบต.พะลาน อุบลราชธานี
86 นาย สันต  ไชยกาล ปลัดเทศบาล ทต.หวยขะยุง อุบลราชธานี
87 นาย สัมฤทธิ์ ชนะภัย หัวหนาสวนการคลัง อบต.ปาโมง อุบลราชธานี
88 นาย สิทธิชัย    แสงเขียว ปลัด อบต. อบต.ดุมใหญ อุบลราชธานี
89 น.ส. สุกัญญา  หาญชนะ ปลัด อบต. อบต.พังเคน อุบลราชธานี
90 นาย สุจิราพร  วะนา ปลัด อบต. อบต.เกษม อุบลราชธานี
91 นาย สุดเขต  วิรักขะโม ปลัด อบต. อบต.เมืองเดช อุบลราชธานี
92 นาง สุดใจ  ทาประจิต ปลัด อบต. อบต.โคกกอง อุบลราชธานี
93 น.ส. สุภางค  ภูนะ จพง.การเงินและบ/ช  ทต.นาสวง อุบลราชธานี
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94 น.ส. สุภาวดี  แสนทวีสุข ปลัด อบต. อบต.นาสวง อุบลราชธานี
95 จ.อ. สุรเวช  ชาตรี ปลัด อบต. อบต.หนองนกทา อุบลราชธานี
96 น.ส. สุวลักษณ  แสนจันทะ" หัวหนาสวนการคลัง อบต.นาสวง อุบลราชธานี
97 นาย สุเวช  ทรงอยูสุข ปลัด อบต. อบต.เขมราฐ อุบลราชธานี
98 นาย เสรี ทองเลิศ จนท.สันทนาการ  ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
99 นาย อดิศักดิ์  ชาววัง ปลัด อบต. อบต.ทรายมูล อุบลราชธานี

100 น.ส. อนุชาติ วรรณจงคํา หัวหนาสวนการคลัง อบต.แกงโดม อุบลราชธานี
101 วาที่ร.ต. อนุวัฒน  คํามี ปลัด อบต. อบต.กลางใหญ อุบลราชธานี
102 ส.อ. อภิชาติ  สุภสร ปลัด อบต. อบต.ทาโพธิ์ศรี อุบลราชธานี
103 นาง อรัญญา  นามวงศ สท. ทต.นาสวง อุบลราชธานี
104 นาย อัครวิทย  เดชารัตนชาติ ปลัด อบต. อบต.คอนอย อุบลราชธานี
105 นาง อังศุธร  นามตรง หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกสาร อุบลราชธานี
106 นาง อัญชนา ดอกพุฒ ปลัด อบต. อบต.โคกสาร อุบลราชธานี
107 นาย ทวีป พละศูนย ปลัด อบต. อบต.คึมใหญ อํานาจเจริญ
108 นาย ธวัชชัย  เพียลา ปลัด อบต. อบต.คําโพน อํานาจเจริญ
109 นาย นิธิ   ขันธเกษ ปลัด อบต. อบต.เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
110 นาย บุญมี   ศรีสมบัติ ปลัด อบต. อบต.ปากอ อํานาจเจริญ
111 นาง ปญญาพร  ทองเสริม จพง.ธุรการ ทต.อํานาจ อํานาจเจริญ
112 นาย พงษศักดิ์  กมลฤกษ ปลัด อบต. อบต.หนองไฮ อํานาจเจริญ
113 นาย วชิระ   มิตรตระกูล ปลัด อบต. อบต.หวยไร อํานาจเจริญ
114 นาย วสันต   ไชยโยธิน จนท.ทะเบียน ทต.อํานาจ อํานาจเจริญ
115 นาย สนอง  พิมพกัน นักบริหารงานทั่วไป ทม.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
116 นาง สํารวย สมพงษ นายก ทต. ทต.หัวตะพาน อํานาจเจริญ
117 นาย สุรเชษฐ  จานเขื่อง ปลัด อบต. อบต.โนหนามแทง อํานาจเจริญ
118 นาง อภิญญา  พะวงศรี ปลัด อบต. อบต.ดงมะยาง อํานาจเจริญ
119 นาง อัมพร  มะลิวัลย จพ.ธุรการ ทต.ตระการพืชผล อํานาจเจริญ
120 นาย อัสวัชชัย  อยูสุข ปลัด อบต. อบต.ทาลาด อํานาจเจริญ
121 นาย อาคม ธนูทอง ปลัด อบต. อบต.โนนกลาง อํานาจเจริญ
122 นาย อิทธิพล กาญจนพิมล รองประธานสภา ทม.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
123 นาง ดวงใจ ปรีชาชนะภัย ส.สท. ทม.สุรินทร สุรินทร
124 วาที่ ร.ต. ทวีรัชต อรุณเกียรติพงศา ปลัด อบต. อบต.แก สุรินทร
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125  นาย ธนกร วนะกิตกุลพัฒน ส.สท. ทม.สุรินทร สุรินทร
126 นาย ธนธัช รุงธนเกียรติ ส.สท. ทม.สุรินทร สุรินทร
127 นาย ธนาพล วจนะวิชากร นักบริหารงานชาง ทม.สุรินทร สุรินทร
128 นาง นิภารัตน ดวงใจ จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ. สุรินทร
129 นาย ประเสริฐ พิศวงคเทวัญ รองประธานสภา ทม.สุรินทร สุรินทร
130 นาง รัชนีพร ลัดดาหอม ส.สท. ทม.สุรินทร สุรินทร
131 นาย สมจิต พันบุดดี ส.อบจ. อบจ. สุรินทร
132 นาย สาริศ พะสุรักษ จนท.จัดเก็บ ทม.สุรินทร สุรินทร
133 นาง สุริยา พรหมวาศ รองปลัดเทศบาล ทม.สุรินทร สุรินทร
134 นาย อัษฎายุธ สุจินพรหม ปลัด อบต. อบต.ไผ สุรินทร
135 นาง  พัฒนิดา         ดีพูน ปลัด อบต. อบต.พรหมสวัสดิ์ ศรีสะเกษ
136 นาง ขวัญฤทัย    มณฑาทิพย หัวหนาสวนการคลัง อบต.สะพุง ศรีสะเกษ
137 น.ส. จรรยา         บุญสุข หัวหนาสวนการคลัง อบต.ภูเงิน ศรีสะเกษ
138 จ.ส.อ. จําปา      คัมภิรา ปลัด อบต. อบต.หวยใต ศรีสะเกษ
139 นาง จุฬาลักษณ   กันยามัย หัวหนาสวนการคลัง อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ
140 นาย เฉลิมเกียรติ     กิ่งสกุล ปลัด อบต. อบต.ตะดอบ ศรีสะเกษ
141 นาย เฉลิมวุฒ บุตรประโคน ปลัด อบต. อบต.คําเนียม ศรีสะเกษ
142 นาย เฉลียว           แกวหิน ปลัด อบต. อบต.สุขสวสดิ์ ศรีสะเกษ
143 นาย ชูเกียรติ     ถาบุตร ปลัด อบต. อบต.สังเม็ก ศรีสะเกษ
144 ส.ต.ท. เชียร     บุญประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ปรางคกู ศรีสะเกษ
145 นาย ไชยยันต    สมพร ปลัด อบต. อบต.น้ําออม ศรีสะเกษ
146 นาย ไชยสิทธิ์        เตารัตน ปลัด อบต. อบต.ดินแดง ศรีสะเกษ
147 นาง ณัฐภรณ         โคตรธาริน ปลัด อบต. อบต.โนนคอ ศรีสะเกษ
148 นาย ดนัย              วัฒนปาณี ผอ.กองกิจการสภา อบจ. ศรีสะเกษ
149 น.ส. ดารณี          ศรีชาติ     หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองหญาลาด ศรีสะเกษ
150 นาย ตี              โพธิสาร นายก อบต. อบต.โพธิ์กระสังข ศรีสะเกษ
151 นาย ทรงชัย     รุจิรารังสรรค นายก ทต. ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
152 นาง ทรัพยสมบัติ สลักคํา หัวหนาสวนการคลัง อบต.เวียงเหนือ ศรีสะเกษ
153 นาย ทวนทอง      บัวงาม ปลัด อบต. กุดเสลา ศรีสะเกษ
154 นาย ธีรภัทร     เลิศวรสิริกุล รองนายก ทต. ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
155 ส.อ. ธีรยุทธ         มณีโชติ ปลัด อบต. อบต.ละลม ศรีสะเกษ
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156 นาย นนทวัชร   เกษชุมพล สท. ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
157 นาย นาสิทธิ์         แกวคํา ปลัด อบต. อบต.ไพรบึง ศรีสะเกษ
158 นาย นิรันดร        เหลาสา ปลัด อบต. อบต.ปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
159 นาย นิรันดรชัย     ถุงจันทร นายก อบต. กุดเสลา ศรีสะเกษ
160 นาย บูรณ      ไสยสมบัติ ส.อบจ. อบจ. ศรีสะเกษ
161 น.ส. เบญจภรณ    ผาสุข ปลัด อบต. อบต.โพนคอ ศรีสะเกษ
162 นาง ประกิจ              กําจัด หัวหนาสวนการคลัง อบต.หญาปลอง ศรีสะเกษ
163 นาย ประดิษฐ     นนทศิลา ปลัด อบต. อบต.ตาโกน ศรีสะเกษ
164 ส.ต.อ. ประสิทธิ์  สาระชาติ ปลัด อบต. อบต.จะกง ศรีสะเกษ
165 นาย ปรีชา              พรมทา ผอ.กองชาง อบจ. ศรีสะเกษ
166 นาย ปญญา       ชูเลิศ ปลัด อบต. อบต.หนองแกว ศรีสะเกษ
167 นาย พงษศักดิ์    พลโสภา ปลัด อบต. อบต.หนองกุง ศรีสะเกษ
168 นาย พงษสิทธิ์พงษ  นามวงษ ปลัด อบต. อบต.โนนเพ็ก ศรีสะเกษ
169 น.ส. พัชรี     แถวทัศน จพง.ธุรการ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
170 นาย พิพัฒน      นะรุน ปลัด อบต. อบต.เสาธงชัย ศรีสะเกษ
171 นาง พิสมัย        สมภาค หัวหนาสวนการคลัง อบต.สังเม็ก ศรีสะเกษ
172 น.ส. ภัทรธนัญ   แซจึง ส.อบจ. อบจ. ศรีสะเกษ
173 นาง มาริน        โปะเงิน ประธานสภา ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
174 นาย วันชัย         แฝงยงค ปลัด อบต. อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ
175 น.ส. ศุทธิพนิต บุญเรือง จพง.ทะเบียนฯ ทต.พยุห ศรีสะเกษ
176 น.ส. ศุภารัตน       เพ็งพา ปลัด อบต. อบต.จาน ศรีสะเกษ
177 นาย สกุลศักดิ์   ทองแยม ปลัด อบต. อบต.กันทรอม ศรีสะเกษ
178 นาย สมคิด        แกนคํา ปลัด อบต. อบต.จาน ศรีสะเกษ
179 นาย สมัย           คําโท ปลัด อบต. อบต.หวยตึ๊กชู ศรีสะเกษ
180 นาย สยาม       พวงบุตร หน.ฝายปองกันฯ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
181 นาย สัญชัย      คําอุดม นักพัฒนาชุมชน ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
182 นาง สุจิตรา      แกวลา จพง.จัดเก็บรายได ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
183 นาง สุนันทา              เสนคราม ปลัด อบต. อบต.หญาปลอง ศรีสะเกษ
184 ส.ต.ท. สุพรรณ       เติมจิตร ปลัด อบต. อบต.เหลากวาง ศรีสะเกษ
185 นาย สุรศักดิ์    สิมาขันธ ปลัดเทศบาล ทต.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
186 นาย สุวิทย           ไชยประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.สะพุง ศรีสะเกษ
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187 นาย เสกสรร             วรวิรัช   ปลัด อบต. อบต.หนองแกว ศรีสะเกษ
188 นาย อดิศักดิ์  คําเพราะ บุคลากร ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
189 นาย อดิศักดิ์      ทองจันทรแกว นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ
190 นาย อภิศักดิ์            แซจึง รองนายก อบจ. อบจ. ศรีสะเกษ
191 นาง อรุณรัตน   วิมลสุข จพง.การเงิน ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
192 นาย อํานาจณรงค  โคตรธาริน นายก อบต. อบต.บก ศรีสะเกษ
193 นาย อุดร              ธรรมวงศ ปลัด อบต. อบต.โพนเขวา ศรีสะเกษ
194 นาย เกรียงไกร สุราอามาตย ปลัด อบต. อบต.หนองแกว รอยเอ็ด
195 นาย ธนวัฒน แสนปุย ปลัด อบต. อบต.ชางเผือก รอยเอ็ด
196 นาย วิเชียร แสนคํา ปลัด อบต. อบต.หวยหินลาด รอยเอ็ด
197 นาย คณิตย อินธิรัตน นายก อบต.  อบต.ทุงแต ยโสธร
198 นาย เฉลียว พรมนอก ปลัด อบต.  อบต.พระเสาร ยโสธร
199 นาย ชัชวาล คําแถม นายก ทต.  ทต.ฟาหยาด ยโสธร
200 นาย ชูศักดิ์ ณ จําปาศักดิ์ เลขานุการนายก อบต.  อบต.หองแซง ยโสธร
201 นาย ธนูฤทธิ์ วรโยธา  หัวหนาสวนโยธา อบต.กุดแห ยโสธร
202 น.ส. นริศรา อุตอามาตย ปลัด อบต. อบต.ผือฮี ยโสธร
203 นาย นิสันต สิงหเผน ปลัด อบต. อบต.คําเตย ยโสธร
204 นาย เนรมิตร สายสุด ปลัด อบต. อบต.หัวเมือง ยโสธร
205 นาย ปรัชญา สารสุข ปลัด อบต. อบต.คําไผ ยโสธร
206 นาย พิเชษฐ กุมารสิทธิ์  นักวิชาการศึกษา อบต.หองแซง ยโสธร
207 นาย รองฤทธิ์ พานเงิน ปลัด อบต. อบต.น้ําคํา ยโสธร
208 นาง วันทนีย ประสบสุข  จพง.ธุรการ ทต.เลิงนกทา ยโสธร
209 นาย สงกรานต นนทะคุณ  หัวหนาสวนการคลัง  อบต.กุดแห ยโสธร
210 นาง สุดใจ สืบชัย  จนท.ทะเบียนและบัตร  ทต.ปาติ้ว ยโสธร
211 นาย สุภาพ เนียมตะขบ  ปลัดเทศบาล  ทต.คําเขื่อนแกว ยโสธร
212 นาย เสวียง ประสบสุข  ปลัดเทศบาล  ทต.สามแยก ยโสธร
213 นาย อรรถพล สีหนาจ ปลัด อบต.  อบต.ขั้นไดใหญ ยโสธร
214 นาย คมสัน  ทองเพ่ิม จนท.บริหารงานชาง อบต.กุดแข   มุกดาหาร
215 นาย จิรวัฒน  รองเมือง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. มุกดาหาร
216 พ.จ.อ. จุลยุทธ พันธออน ปลัด อบต. อบต.หวานใหญ มุกดาหาร
217 นาย นพพร  แสงคําพระ ปลัด อบต. อบต.เหลาหมี มุกดาหาร
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218 พ.จ.อ. นฤวัตร  เสนสุข ปลัด อบต. อบต.ชะโนด  มุกดาหาร
219 นาย นิสสรณ  ทรงแสงฤทธิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองแคน มุกดาหาร
220 นาย ประสาร  พวงปาน ปลัดเทศบาล ทต.นิคมคําสรอย มุกดาหาร
221 นาย ภาธร  สลางสิงห ปลัด อบต. อบต.หนองสูงเหนือ มุกดาหาร
222 วาที่รต. วิสัย บุญทวี หน.บริหารงานบุคคล อบจ. มุกดาหาร
223 นาย สวาสดิ์   แถลงศรี ปลัด อบต. อบต.ผ่ึงแดด มุกดาหาร




