
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 

สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยขอนแกน 
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยขอนแกน                     

สถานที ่  อาคาร HS 03-04 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
   มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 HS 4201 

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 
129 – 160  09.00  -  12.00  น. วันพุธที่       6 กรกฎาคม  2548 
 

หองที่ 2 HS 3305 
ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 

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. วันองัคารที ่5  กรกฎาคม  2548 
257  -  288 13.00  -  16.00  น. วันองัคารที ่5  กรกฎาคม  2548 
289  -  322 09.00  -  12.00  น. วันพุธที่      6  กรกฎาคม  2548 
 

2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 



ศูนยจังหวัดขอนแกน
ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย เชาวลิต มูลทา ปลัด อบต. อบต.ทากระเสริม ขอนแกน
2 นาย เดชชัย กาลมงคล ส.อบจ. อบจ. ขอนแกน
3 นาย เดชอิทธินันท ใตชัยภูมิ ผอ.กองชาง อบต.เมืองเกา ขอนแกน
4 นาย เทอดศักด์ิ พัฒนวงศ นายชางเขียนแบบ อบต.เมืองเกา ขอนแกน
5 นาย เรืองสิทธิ์ ทองศรี ปลัด อบต. อบต.หนองแดง ขอนแกน
6 นาย เวชดุสิต อาจวิชัย ปลัด อบต. อบต.ลอมคอม ขอนแกน
7 นาย โกวิทย ออนฮุย ปลัด อบต. อบต.ทาศาลา ขอนแกน
8 จ.อ. โสภณ สิงหเทพ ปลัด อบต. อบต.ดอนคู ขอนแกน
9 นาย ไกรสิทธิ์ จําปามี ปลัด อบต. อบต.โพธิ์ชัย ขอนแกน

10 นาย กมล สุขสมร ปลัด อบต. อบต.ศรีสุข ขอนแกน
11 น.ส. ขวัญใจ หาญเสนา ปลัด อบต. อบต.หนองแวง ขอนแกน
12 นาย คมสัน ไพศาล ปลัด อบต. อบต.หนองแวงนางเบา ขอนแกน
13 นาง จริยา อนันติสุวรรณชัย รองประธานสภาฯ ทต.มัญจาคีรี ขอนแกน
14 น.ส. จันทรเพ็ญ แกวลือ หัวหนาสวนการคลัง อบต.หินต้ัง ขอนแกน
15 นาง จินลัดดา ประดา จพง.ธุรการ ทต.นคร ขอนแกน
16 นาง ณัฐพร ภูศรีฤทธิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองไผลอม ขอนแกน
17 น.ส. ดํารง ทาแนน ปลัด อบต. อบต.โนนทัน ขอนแกน
18 นาย ถนอมทรัพย สรรพโส สท. ทต.นคร ขอนแกน
19 น.ส. ถิรดา กําเนินบุญ จพง.การเงินและบัญชี ทต.โคกสูงสัมพันธ ขอนแกน
20 นาย ธีรศักด์ิ ทีฆายุพันธุ รองนายก ทต. ทต.นคร ขอนแกน
21 ส.ต.อ. ธีระนันท เหลาคนคา ปลัด อบต. อบต.ซับสมบูรณ ขอนแกน
22 นาย นพพร เพิ่มยินดี หน.ฝายบริหารฯ อบจ. ขอนแกน
23 นาย นราศักด์ิ จันทรลุทิน ผูชวยนักวิชาการศึกษา อบต.หินต้ัง ขอนแกน
24 นาง นวลจันทร พงษเพียจันทร จพง.ธุรการ ทต.นคร ขอนแกน
25 น.ส. นาถองค คงตาก นักวิชาการคลัง อบต.เมืองเกา ขอนแกน
26 นาย นิธิศ ลําเภาพันธ ผอ.กองชาง ทต.เขาสวนกวาง ขอนแกน
27 นาย บุญเหลือ สีทิศ นบห.สาธารณสุข อบต.เมืองเกา ขอนแกน
28 นาย บุญสม วิจารจันทร สท. ทต.นคร ขอนแกน
29 นาง ปนัดดา ทัพซาย ปลัด อบต. อบต.สะอาด ขอนแกน
30 นาย ปรมินทร เลาหะพันธุ สท. ทต.นคร ขอนแกน

ช่ือ - สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548



ศูนยจังหวัดขอนแกน
ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุช่ือ - สกุล

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)
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31 นาง ประคอง สุดชา ปลัด อบต. อบต.พระยืน ขอนแกน
32 นาย ประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ ผอ.กองกิจฯ อบจ. ขอนแกน
33 นาย ปรัชญา มีโนนทอง ส.อบจ. อบจ. ขอนแกน
34 นาย พนมกร จันทรสุดชา ปลัด อบต. อบต.ทรายมูล ขอนแกน
35 นาย พลาธิป ไวยเวทย หน.สวนโยธา อบต.บานทุม ขอนแกน
36 นาย พีระพล พัฒนพีระเดช นายก ทต. ทต.นคร ขอนแกน
37 นาง พุฒตาล ดอนวิจารณ ปลัด อบต. อบต.โคกนางาม ขอนแกน
38 นาง ภัสรา เคนไชยวงศ รองนายก อบต. อบต.ลอมคอม ขอนแกน
39 นาย มนตรี สุพรมอินทร นวช.สุขาภิบาล ทต.บานเปด ขอนแกน
40 นาย มนตรี กูดอิ้ว ปลัด อบต. อบต.โนนฆอง ขอนแกน
41 นาย มังกร คนสอน นายชางโยธา อบต.พระลับ ขอนแกน
42 จ.อ. ยุทธนา ตาบานดุ ปลัด อบต. อบต.ขัวเรียง ขอนแกน
43 นาง รัตตนา บุญสิทธิ์ สท. ทต.เขาสวนกวาง ขอนแกน
44 นาย วันชนะ ทวนวิเศษ ปลัด อบต. อบต.ภูหาน ขอนแกน
45 ส.ต.อ. วิเชียร หนูนา ปลัด อบต. อบต.กานเหลือง ขอนแกน
46 นาย วินัย ลาสอน ปลัด อบต. อบต.บานดง ขอนแกน
47 ส.ต.ท. วิษณุ เถ่ือนบัวระบัด ปลัด อบต. อบต.บานใหม ขอนแกน
48 พ.จ.ท. ศักดา โคตรสามแขก ปลัด อบต. อบต.ดูนสาด ขอนแกน
49 นาย ศักดา ศิลปดอนบม ปลัด อบต. อบต.กุดกวาง ขอนแกน
50 น.ส. ศิริกัลยา โพธิจันทร ผอ.สวนสงเสริมสาธารณสุข ทต.นคร ขอนแกน
51 นาง ศุภวัลย คําศรีมวง ปลัด อบต. อบต.บัวเงิน ขอนแกน
52 นาย สกุล ศรีชุมพล นายกเทศมนตรี ทต.ดอนโมง ขอนแกน
53 นาย สงา กาจุด นายก อบต. อบต.หนองกุง ขอนแกน
54 นาย สมนึก สุขสันติชัย นวช.สุขาภิบาล อบต.พระลับ ขอนแกน
55 นาย สีหศักด์ิ ชุมเกียรติกุล ปลัด อบต. อบต.บานฝาง ขอนแกน
56 นาย สุพัฒน อินนามเพ็ง นายก อบต. อบต.พระยืน ขอนแกน
57 นาย สุภชัย เอาะนอย ปลัด อบต. อบต.วังชัย ขอนแกน
58 นาย สุรพล แกวตา นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.เมืองเกา ขอนแกน
59 นาย สุวนัย ภูมาศ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแกน
60 นาย หทัยเทพ ภูหองเพชร ปลัด อบต. อบต.หนองโน ขอนแกน



ศูนยจังหวัดขอนแกน
ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุช่ือ - สกุล
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61 นาย อมร พระคุณ วิศวกรโยธา อบจ. ขอนแกน
62 นาย อาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาล ทต.สีชมพู ขอนแกน
63 น.ส. อุบลวรรณ เทพาจันทรักษ ปลัด อบต. อบต.พระบุ ขอนแกน
64 นาย ณรงค ขันแข็ง นายก อบต. อบต.หนอม รอยเอ็ด
65 นาย วานิช สืบสําราญ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ดูนอย รอยเอ็ด
66 นาง ลาวัลย สีดาเสถียร หัวหนาสวนการคลัง อบต.น้ําใส รอยเอ็ด
67 นาง ชนานันท ใจลาด หัวหนาสวนการคลัง อบต.อีงอง รอยเอ็ด
68 นาง ดวงใจ ธรรมสาร หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกลาม รอยเอ็ด
69 น.ส. ศิริลักษณ สุดชารี หัวหนาสวนการคลัง อบต.ศรีโคตร รอยเอ็ด
70 นาย พงษพันธ วงศอามาตย ปลัด อบต. อบต.รอบเมือง รอยเอ็ด
71 น.ส. วันทนีย อึ้งเจริญธนกิจ นายก ทต. ทต.สระคู รอยเอ็ด
72 นาง วิไล วรนาม ผอ.กองกิจฯ อบจ. รอยเอ็ด
73 นาย ประพันธ ศรีชะตา ผอ.กองคลัง อบจ. รอยเอ็ด
74 จ.อ. อภิชาต โคเวียง จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ. รอยเอ็ด
75 นาย สมบูรณ แขคํา ปลัด อบต. อบต.สะอาดสมบูรณ รอยเอ็ด
76 นาย เข็มชาติ โภคาเทพ นายก อบต. อบต.สะอาดสมบูรณ รอยเอ็ด
77 น.ส. กันจนา มณีโสม จพง.ธุรการ ทต.หนองหิน กาฬสินธุ
78 น.ส. เกษรา  พิชัยชวง ปลัด อบต. อบต.ทรายทอง กาฬสินธุ
79 นาง จงกลนี กุลชนะรงค จพง.การเงินและบัญชี ทต.หนองกุงศรี กาฬสินธุ
80 นาย จรัส สงวนรัตน ปลัด อบต. อบต.กมลาไสย กาฬสินธุ
81 นาง จูนจิรา  ภูขาว หัวหนาสวนการคลัง อบต.ยางตลาด กาฬสินธุ
82 นาย เจนยุทธ อุนเจริญทวีสิน รองนายก ทต. ทต.สมเด็จ กาฬสินธุ
83 จ.ส.ท. เจษฎา นพพิบูลย บุคลากร ทต.หนองกุงศรี กาฬสินธุ
84 น.ส. แจมจันทร  คํามะมูล หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทรายทอง กาฬสินธุ
85 นาย ฉัตรชัย ชาริดา ปลัด อบต. อบต.โนนศิลาเลิง กาฬสินธุ
86 ส.ต.ท. ชยกร   ดลไสว ปลัด อบต. อบต.สามขา กาฬสินธุ
87 นาย ชวลิต ธนิตกุล นายก ทต. ทต.สมเด็จ กาฬสินธุ
88 ส.ต.ท. ชัยพร ภูถ่ีถวน ปลัด อบต. อบต.นามน กาฬสินธุ
89 นาย ชาญชัย    สีดาแกว ปลัด อบต. อบต.คําเหมือดแกว กาฬสินธุ
90 ส.ต.ท. ชาตรี    นอยหมอ ปลัด อบต. อบต.ไคนุน กาฬสินธุ
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91 นาย ดนุพล   ผือโย นายก อบต. อบต.หนองบัว กาฬสินธุ
92 นาย ทวีศักด์ิ   พันธโภคา จนท.วิเคราะหฯ อบจ. กาฬสินธุ
93 นาย ธีระพล ตางใจเย็น นายก ทต. ทต.หวยเม็ก กาฬสินธุ
94 ส.ต.ท. ธีระศักด์ิ  ไสยวิจิตร ปลัด อบต. อบต.ลําชี กาฬสินธุ
95 นาง นภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร จพง.การเงินและบัญชี บัวขาว กาฬสินธุ
96 นาง นฤมล  สิงหเงา ปลัด อบต. อบต.บัวบาน กาฬสินธุ
97 นาง นิตยา  สุกใส ปลัด อบต. อบต.หนองอีบุตร กาฬสินธุ
98 นาย ประยูร นิสีดา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.หนองหิน กาฬสินธุ
99 นาย ประยูร   ไชยสีหา จนท.วิเคราะหฯ อบต.หนองกุงศรี กาฬสินธุ

100 นาย ประเสริฐ   จิตจักร หัวหนาสวนโยธา อบต.ยางตลาด กาฬสินธุ
101 นาย พูลรัตน  วารีพิณ ปลัด อบต. อบต.หนองบัว กาฬสินธุ
102 นาย ไพรัช ดีวันรอง นายก ทต. ทต.คําใหญ กาฬสินธุ
103 นาย รัฐพล   ไชยฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.โนนบุรี กาฬสินธุ
104 นาย วรากรณ   ภูอาภรณ ส.อบจ. อบจ. กาฬสินธุ
105 ส.ต.ท. วัชรากร   จําปาบุรี ปลัด อบต. อบต.ดงลิง กาฬสินธุ
106 ส.ต.ท. วิบูลย  รัตนวรรณี ปลัด อบต. อบต.บัวขาว กาฬสินธุ
107 นาย ศรายุธ   สุเทวี ปลัด อบต. อบต.นาขาม กาฬสินธุ
108 นาย สมดี   สุมนทา ปลัด อบต. อบต.สําราญใต กาฬสินธุ
109 ส.ต.ต. สมหวัง  คงประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.นาโก กาฬสินธุ
110 นาย สมัย    ภูคงน้ํา ปลัด อบต. อบต.ดอนสมบูรณ กาฬสินธุ
111 นาย สุนันท   โคตระวินนท นักบริการงานทั่วไป อบจ. กาฬสินธุ
112 นาย สุรักษ   จุตาทิศ ส.อบจ. อบจ. กาฬสินธุ
113 นาย เสถียร  แตงประกอบ ส.อบจ. อบจ. กาฬสินธุ
114 นาง อนงค    จัดเขตรกรรม จพง.จัดเก็บรายได ทต.หวยโพธิ์ กาฬสินธุ
115 นาย อนันต  พิมพะสาลี ผูอํานวยการกองแผนฯ อบจ. กาฬสินธุ
116 นาย อังคราสิทธิ์    สุกใส ปลัด อบต. อบต.คําบง กาฬสินธุ
117 นาย อานุภาพ  พลยะเรศ ผอ.กองการศึกษา ทต.บัวขาว กาฬสินธุ
118 นาง กรกมล คันธพฤกษ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ยอดชาด นครพนม
119 จาเอก กลยุทธ แสงชาติ ปลัด อบต. อบต.รามราช นครพนม
120 นาย โกเมศ คงอยู นายก อบต. อบต.หนองฮี นครพนม
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121 นาย คําแปลง เกษขุนทศ ปลัด อบต. อบต.ไผลอม นครพนม
122 นาง จรรยารักษ ประภาแกว ปลัด อบต. อบต.มหาชัย นครพนม
123 นาย ชนะโชค คําวัน ปลัด อบต. อบต.ปลาปาก นครพนม
124 นาย ชัยยา ชางสากล ปลัด อบต. อบต.นาเข นครพนม
125 นาย ดิฐพงศ ตาระบัตร ปลัด อบต. อบต.บานเอื้อง นครพนม
126 นาย ธีระพล กลางประพันธ ปลัด อบต. อบต.พิมาน นครพนม
127 นาย นรชัย พรหมพิมพ ปลัด อบต. อบต.ยอดชาด นครพนม
128 นาง นวลนภัส บุญไทย ปลัด อบต. อบต.ทาลาด นครพนม
129 นาง นุชนารถ เลิศสงคราม ปลัด อบต. อบต.หนองฮี นครพนม
130 นาย ประพาส ขวัญเอกพงษ ปลัด อบต. อบต.นาเด่ือ นครพนม
131 นาย ปรีชา กงภูธร ปลัด อบต. อบต.หนองแวง นครพนม
132 น.ส. ปยนุช ทองมี ปลัด อบต. อบต.นางัว นครพนม
133 นาย ไพโรจน ออนสกุล ปลัด อบต. อบต.เรณูใต นครพนม
134 นาย ยุทธศิลป ปองหลักคํา หัวหนาสวนการคลัง อบต.โพนจาน นครพนม
135 นาย วิทยา สัพโส หัวหนาสวนโยธา อบต.วังยาง นครพนม
136 นาย ศรายุทธ วะชุม ปลัด อบต. อบต.ทาเรือ นครพนม
137 ส.ต.ท. สมศักด์ิ เลิศสงคราม ปลัด อบต. อบต.กุตาไก นครพนม
138 จาเอก สินธสมุทธ รักษาเคน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.นาหวา นครพนม
139 นาย เสกสรร แสนสุข ปลัด อบต. อบต.สีชมพู นครพนม
140 นาย อาคม อรรคนิตย หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองเทาใหญ นครพนม
141 น.ส. วนิดา พิริยะโรจน จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.หวยราช บุรีรัมย
142 นาง กาญจนารัติ แสงทอง ปลัด ทต. ทต.บรบือ มหาสารคาม
143 นาย กิตติคม อินทะวุธ ปลัด อบต. อบต.แหใต มหาสารคาม
144 นาย เกรียงศักด์ิ ทองภูธร ปลัด อบต. อบต.สําโรง มหาสารคาม
145 นาย โกพัสต สมสาร ปลัด ทต. ทต.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
146 น.ส. เข็มพร สิงหทรงพล หัวหนาสวนการคลัง อบต.กูทอง มหาสารคาม
147 นาย คํานวล สาคร ปลัด อบต. อบต.เขื่อน มหาสารคาม
148 นาง จารุณี เอี่ยมสะอาด หัวหนาสวนการคลัง อบต.เกงแก มหาสารคาม
149 นาย จําเนียร สุคําภา ปลัด อบต. อบต.นาโพธิ์ มหาสารคาม
150 จ.ส.ต. ชัยยงค ผิวเรือง ปลัด อบต. อบต.งัวบา มหาสารคาม
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151 นาย ชัยรัตน รัตนพร นายก อบต. อบต.หัวขวาง มหาสารคาม
152 นาง ณัฐธิดา นาถาดทอง หัวหนาสวนการคลัง อบต.นาสีนวล มหาสารคาม
153 นาย ดนัย พูนประพันธ ปลัด อบต. อบต.หนองทุม มหาสารคาม
154 นาย ทรัพยอนันต วรรณสาน ปลัด อบต. อบต.หนองบัว มหาสารคาม
155 นาย ทวิทย โพธิเสส ปลัด อบต. อบต.วังไชย มหาสารคาม
156 นาย เทพฤทธิ์ มงคล ปลัด อบต. อบต.ดงเมือง มหาสารคาม
157 นาง ธดาพร คําผิว ปลัด อบต. อบต.ศรีสุข มหาสารคาม
158 ส.ต.ท. บรรพต ซามาตย ปลัด อบต. อบต.วังแสง มหาสารคาม
159 จาเอก บัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แกดํา มหาสารคาม
160 พ.จ.ท. บุญเก้ือ เจริญสุข ปลัด อบต.  อบต.ดอนเงิน มหาสารคาม
161 นาย บุญจันทร วงษทอง ปลัด อบต. อบต.นาขา มหาสารคาม
162 นาย บุญรัตน คชฤทธิ์ ปลัด อบต. อบต.สันปาตอง มหาสารคาม
163 นาย ปณิธิ วงศมาศ ปลัด ทต. ทต.หัวขวาง มหาสารคาม
164 พ.จ.ท. ประทิน นาคมี ปลัด อบต. อบต.ดงใหญ มหาสารคาม
165 นาย ประวิทย สามคุมพิมพ ปลัด อบต. อบต.ปอพาน มหาสารคาม
166 นาย ปราศรัย ทองดวง รองประธานสภาฯ ทต.นาเชือก มหาสารคาม
167 นาย ปรีชา กลางวาป ปลัด อบต. อบต.หนองกุง มหาสารคาม
168 นาง พรณวิภา กอนทอง ปลัด อบต. อบต.โพนงาม มหาสารคาม
169 น.ส. พัชรา นามมุงคุณ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขวาใหญ มหาสารคาม
170 นาย พิชัย บุญดาราช ปลัด อบต. อบต.หนองแสง มหาสารคาม
171 นาย พิศิษฐศักด์ิ วัฒนานุสิทธิ์ หัวหนาสวนโยธา อบต.เม็กดํา มหาสารคาม
172 นาย ไพศาล แกวอาจ ปลัดเทศบาล ทต.แกดํา มหาสารคาม
173 นาย มงคล นามสีอุน นายก อบต. อบต.เขวาใหญ มหาสารคาม
174 นาย มนตรี พันธพุต ปลัด อบต. อบต.หนองเม็ก มหาสารคาม
175 นาง ลัคณา แสนภักดี ปลัดเทศบาล ทต.นาเชือก มหาสารคาม
176 นาง ลําพอง พรอมพร่ัง หัวหนาสวนการคลัง อบต.นาโพธิ์ มหาสารคาม
177 นาง ลําเพย พวงกลาง ปลัด อบต. อบต.นาทอง มหาสารคาม
178 นาย วัชรพงษ เหลืองมรรคา นายก ทต. ทต.หัวขวาง มหาสารคาม
179 นาย วัชรากร วิชาโคตร ปลัด อบต. อบต.แพง มหาสารคาม
180 ส.ต.อ. วิชัย พันธุเช้ือ ปลัด อบต. อบต.หนองโพธิ์ มหาสารคาม
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181 นาง ศิริรัตน เจือไธสง หัวหนาสวนการคลัง อบต.ดงเมือง มหาสารคาม
182 นาย สมพร พลลาภ ปลัด อบต. อบต.ทาสองคอน มหาสารคาม
183 นาย สมาน สานิพามณี ปลัด อบต. อบต.นาโพธิ์ มหาสารคาม
184 นาย สัญญา ไชยสงค รองนายก ทต. ทต.แกดํา มหาสารคาม
185 นาย สุทธิ์พงษ แดงกีฬา ปลัด อบต. อบต.หนองซอน มหาสารคาม
186 จ.ส.ต. สุนทร วัลลา ปลัด อบต. อบต.วังยาว มหาสารคาม
187 นาย สุนทร เทียมสุวรรณเลิศ ปลัด อบต. อบต.แวงนาง มหาสารคาม
188 นาย สุภาพ สีแกวนิตย ปลัด อบต. อบต.เขวาไร มหาสารคาม
189 นาย สุวิทย เหลาวงษโคตร ปลัด อบต. อบต.เหลาบัวบาน มหาสารคาม
190 นาง อังคณารัตน โพธิเสส ปลัด อบต. อบต.ดอนกลาง มหาสารคาม
191 นาย กิตติชัย ขันโนนเขวา หัวหนาสวนโยธา อบต.แสนชาติ รอยเอ็ด
192 นาย คําหลา สีหะบุตร ปลัด อบต. อบต.เมืองไพร รอยเอ็ด
193 นาง ทุเรียนทอง ทวีโชติ หน.สวนการคลัง อบต.อัคคะคํา รอยเอ็ด
194 นาย นาวิน แฝงจันดา นักบริหารงาน อบต. อบต.บัวคํา รอยเอ็ด
195 นาย นิกรณ อนันเอื้อ ปลัด อบต. อบต.ดอนโอง รอยเอ็ด
196 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ เวียงสมุทร ปลัด อบต. อบต.ดินดํา รอยเอ็ด
197 นาง พัชรี โพธิ์เปยศรี ปลัด อบต. อบต.คําพอุง รอยเอ็ด
198 นาย ไพทูร สมภาร ปลัด อบต. อบต.หนองไผ รอยเอ็ด
199 นาย ภัทรภูมิ จําปาทอง ปลัด อบต.  อบต.โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
200 นาย มนตรี บุญไชย ปลัด อบต. อบต.ภูเงิน รอยเอ็ด
201 วาที่ร.ต. แมน กันยารัตน ปลัด อบต. อบต.สะอาด รอยเอ็ด
202 นาย วชิราวุธ หนูยอด ปลัด อบต. อบต.ดงสิงห รอยเอ็ด
203 นาย สมชาย ภูมิประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.โพธิ์ศรี รอยเอ็ด
204 นาย สมเชาว บํารุงชัย ปลัด อบต. อบต.เหนือเมือง รอยเอ็ด
205 สิบเอก สายรุง ไชยภาลี ปลัด อบต. อบต.ผักแวน รอยเอ็ด
206 นาง จิรนันท           สอนสุภาพ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. เลย
207 นาย ณัฐนนท       ภูอวด ปลัด อบต. อบต.รองจิก  เลย
208 นาย ทนงศักด์ิ       บางประอินทร ส.อบจ. อบจ. เลย
209 นาย ธีระชัย          ระพิทยพันธ ปลัดเทศบาล ทต.ดานซาย เลย
210 นาง นงลักษณ  โสรัจจะ นักวิชาการศึกษา 5 ทต.ดานซาย เลย
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211 นาย นิคม              กอนนึก ปลัดเทศบาล ทต.ภูเรือ เลย
212 นาง พรเพ็ญ     สาวังชัย จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตาดขา เลย
213 ส.ต.ท. พฤทธิ์ เวียงทอง นักบริหารงาน อบต. อบต.นาแขม เลย
214 นาย พิเชษฐ           พลดาหาญ ปลัด อบต. อบต.ชัยพฤกษ  เลย
215 นาง ภัทราวดี   ศรีสวัสด์ิ จพง.ประชาสัมพันธ ทต.ภูเรือ เลย
216 นาย วสุ                แกวคูณ จนท.วิเคราะหฯ  ทต.หนองหิน เลย
217 นาย วานิช            ศรีบุรินทร นายก อบต. อบต.ปลาบา เลย
218 นาง ศิวพร       ปติพัฒน จพง.ธุรการ อบต.ตาดขา เลย
219 นาย สมบัติ            เสียงใส ประธานสภา อบต. อบต.นาดินดํา  เลย
220 นาย สรวิทย           ภูมิศรี นายก อบต. อบต.นาดินดํา  เลย
221 นาง สุกัลยา         เรงสมบูรณสุข ส.อบจ. อบจ. เลย
222 นาย สุทธิพร ศรีอรรคจันทร ปลัด อบต. อบต.ผาสามยอด เลย
223 นาย สุพัฒ            พานกระดึง ปลัด อบต. อบต.ทาชางคลอง  เลย
224 นาย สุรัตน            พันธวงศ ปลัด อบต. อบต.โนนปอแดง เลย
225 ส.ต.อ. หญิงรุงนภา  ปนะเต ปลัด อบต. อบต.เมือง  เลย
226 นาง อิสรีย       ภักด์ิศรีแพง ผูชวย จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ. เลย
227 นาย จันทรศรี คําพล นักบริหารงานเทศบาล ทต.เจริญศิลป สกลนคร
228 น.ส. นันทิยา นันธิเสน นักวิชาการศึกษา ทม.สกลนคร สกลนคร
229 นาย บุญเพ็ง ฮังกาสี นักบริหารงาน อบต. อบต.กุดบาก สกลนคร
230 นาย ผาน พวงเงิน นักบริหารงานเทศบาล ทต.อากาศอํานวย สกลนคร
231 นาย ไพบูลย สาระพัฒน นักบริหารงาน อบต. อบต.คอเขียว สกลนคร
232 นาง รุงนภา ทุมมาจันทร นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สกลนคร
233 นาย วงศธร ศรีเพชร หัวหนาสวนการคลัง อบต.บานแปน สกลนคร
234 นาง วรรณภา จันทมา นักบริหารงาน อบต. อบต.คําบอ สกลนคร
235 นาย วุฒินันท กวีพิชชาพัชร นักบริหารงานเทศบาล ทต.วาริชภูมิ สกลนคร
236 นาย สมพาส ฐานะสุ นักบริหารงาน อบต. อบต.นามอง สกลนคร
237 นาย สมศักด์ิ วงศประทุม นักบริหารงาน อบต. อบต.นาใน สกลนคร
238 นาย สันธญา สอนไชยา นักบริหารงานเทศบาล ทต.ทาแร สกลนคร
239 นาย สุพัฒ ดาบชัยคํา นักบริหารงาน อบต. อบต.บานแปน สกลนคร
240 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ธีรพงศธนสุข นักบริหารงาน อบต. อบต.ธาตุ สกลนคร
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241 นาย สุวิช มาสขาว นักบริหารงานเทศบาล ทต.คําตากลา สกลนคร
242 นาย อุทิศ ไพจิตรโยธี หน.ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม ทม.สกลนคร สกลนคร
243 นางสาว ขวัญใจ แกวมูลตรี ปลัด อบต. อบต.หินโงม หนองคาย
244 น.ส. ขวัญหทัย จิตพิไล จพง.การเงินและบัญชี อบต.รัตนวาป หนองคาย
245 นาย จรูญ แสนสุข ปลัด อบต. อบต.บานผือ หนองคาย
246 นาย ดุสิต เกิดลาภา สท. ทต.ศรีพนา หนองคาย
247 น.ส. บุณฑริกา ยุวนิช ปลัด อบต. อบต.สองหอง หนองคาย
248 ส.ต.ท. ประพล มีสติ ปลัด อบต. อบต.แกงไก หนองคาย
249 นาง พูนทรัพย อินทรงาม จพง.การเงินและบัญชี ทต.ทาสะอาด หนองคาย
250 นาง รักชนก แสงทอง หัวหนาสวนการคลัง อบต.บานโพธิ์ หนองคาย
251 วาที่ร.อ. ราวีชัย พฤทธิ์พหล ปลัด อบต. อบต.คายบกหวาน หนองคาย
252 นาย วนาชาติ วงศพุทธา ปลัดเทศบาล ทต.ศรีพนา หนองคาย
253 นาย สมนึก  ฉันโชคดี ปลัด อบต. อบต.โพนแพง หนองคาย
254 นาย สิทธิชัย หม่ันเรียน ปลัด อบต. อบต.บานโพธิ์ หนองคาย
255 นาง สุชีรา จําปากุล นักบริหารงานคลัง อบต.กุดบาง หนองคาย
256 นาย สุนทร คงชู ปลัด อบต. อบต.บานตอน หนองคาย
257 นาย สุพัฒน ศิริประภานนทกุล ปลัด อบต. อบต.หนองกอมแกะ หนองคาย
258 จ.อ.อ. สุรชิต พิสัยพันธ ปลัด อบต. อบต.วัดธาตุ หนองคาย
259 นางสาว สุวิมล โอภาสตระการกุล ปลัด อบต. อบต.กวนวัน หนองคาย
260 ส.ต.ท. โอภาส ศิริสมบัติ ปลัด อบต. อบต.ปะโค หนองคาย
261 นาย ขรรคเพชร พลบูรณ ปลัด อบต. อบต.หนองเรือ หนองบัวลําภู
262 นาย ชัยพร ขันทะชา ปลัด อบต. อบต.อุทัยสรรค หนองบัวลําภู
263 นาย เดน วรวะลัย ปลัด อบต. อบต.กุดดินจ่ี หนองบัวลําภู
264 นาย บริรักษ ประทีปเมือง จนท.สันทนาการ ทต.โนนสัง หนองบัวลําภู
265 นาย ประยูร เหลาทองสาน ปลัด อบต. อบต.โคกมวง หนองบัวลําภู
266 นาย รัฐพงศ อิ่มพลี ปลัด อบต. อบต.ฝงแดง หนองบัวลําภู
267 ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา ปลัด อบต. อบต.โนนเมือง หนองบัวลําภู
268 นาง หทัยรัตน ศรีดาเดช ปลัดเทศบาล ทต.หัวนา หนองบัวลําภู
269 นาย อัคคัญญ เถาววัลย ปลัดเทศบาล ทต.โนนสัง หนองบัวลําภู
270 นาง กนิษฐา  พันธหนอง หัวหนาสวนการคลัง อบต.นากวาง อุดรธานี
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271 นาง กรณิศ  พระพินิจ ปลัดเทศบาล ทต.วังสามหมอ อุดรธานี
272 นาง กัญณภัทร  ตูไมปา ผอ.กองคลัง ทต.หนองสําโรง อุดรธานี
273 นาย ไกรศักด์ิ ดิเรกศิลป ปลัด อบต. อบต.บานโคก อุดรธานี
274 วาที่ร.ต. คมคิด  เครือเนตร ปลัด อบต. อบต.บานตาด อุดรธานี
275 น.ส. เฉลิมพร  สีกงพาน ปลัด อบต. อบต.หนองนกเขียน อุดรธานี
276 นาย เฉลิมพล  ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาล ทต.ตาลเลียน อุดรธานี
277 นาย ชยพล  ฉิมพลี นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต.หนองสําโรง อุดรธานี
278 นาย ณัฐพงศ   ขจรนาม ปลัดเทศบาล ทต.น้ําโสม อุดรธานี
279 นาง ดวงพร ชาวดอน หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองหลัก อุดรธานี
280 นาย ทรงศักด์ิ  จันทรแดง หัวหนาสวนโยธา อบต.กุดจับ อุดรธานี
281 นาง นงลักษณ ไพรสนฑ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เตาไห อุดรธานี
282 นาย นพพล  โพนพุฒ ปลัด อบต. อบต.เชียงดา อุดรธานี
283 นาย บัญญัติ  จันทะศรี ปลัด อบต. อบต.เพ็ญ อุดรธานี
284 นาย ประธาน  ศรีพิกุล ปลัด อบต. อบต.กุดจับ อุดรธานี
285 นาย ประเสริฐ  สุขหา นายก อบต. อบต.ปะโค อุดรธานี
286 นาย พนมเทียน นามมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ทต.หนองหาน อุดรธานี
287 นาง พรทิพย  ปานเดช จพง.ธุรการ 5 ทต.หนองสําโรง อุดรธานี
288 จ.อ. พิสิทธิ์ นัทธี ปลัด อบต. อบต.โคกกลาง อุดรธานี
289 นาง พีรนันท  ณ  นาน ปลัดเทศบาล ทต.สรางกอ อุดรธานี
290 นาย ไพโรจน หาญเชิงชัย ปลัด อบต. อบต.สามพราว อุดรธานี
291 นาย รักศักด์ิ  แกวรอด ปลัด อบต. อบต.บานธาตุ อุดรธานี
292 น.ส. รินทร  นามพิกุล ปลัด อบต. อบต.นากวาง อุดรธานี
293 น.ส. วรรณี  บุญศรีเลิศ จนท.วิเคราะหฯ อบต.วังสามหมอ อุดรธานี
294 นาย วิชัย หลอศิลาทอง ปลัด อบต. อบต.หนองหวา อุดรธานี
295 น.ส. วิภาวี  ไชยถา จพง.ธุรการ 6 ทต.บานดุง อุดรธานี
296 วาที่ร.ต. วีระกุล  บุญละคร ปลัด อบต. อบต.หนองเม็ก อุดรธานี
297 วาที่ร.ท. วีระเดช  โมลี นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต.หนองสําโรง อุดรธานี
298 วาที่ร.ต. วีระศักด์ิ  บูรณะ ปลัด อบต. อบต.วังสามหมอ อุดรธานี
299 น.ส. ศรัณยพร   แสงชาติ จพง.พัสดุ 3 ทต.บานดุง อุดรธานี
300 นาง ศศิธร จันทนวัฒนวงษ ปลัด อบต. อบต.บานตาด อุดรธานี
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301 นาย ศิริพงษ  พรหมปู รองปลัดเทศบาล ทต.หนองหาน อุดรธานี
302 น.ส. ศิริพร นันทจันทร ผช.จพง.จัดเก็บรายได อบต.หมูมน อุดรธานี
303 นาย ศิลา  นามุน ปลัด อบต. อบต.น้ําพน อุดรธานี
304 นาง สนิด  พรอมศิลป นักบริหารงานคลัง อบต.หมูมน อุดรธานี
305 นาย สมเกียรติ  สุทธิบุญ ปลัด อบต. อบต.ตาลเลียน อุดรธานี
306 วาที่ร.ต. สมชาย  จันทรศรี ปลัด อบต. อบต.หนองหาน อุดรธานี
307 นาย สมนึก  วันชูชิต หัวหนาสวนการคลัง อบต.พันดอน อุดรธานี
308 นาย สมาน พรมรักษา นักบริหารงานทั่วไป อบต.นาไหม อุดรธานี
309 นาง สรัญญา  ม่ิงเมือง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.น้ําโสม อุดรธานี
310 น.ส. สุชาดา  บุญทองออน หัวหนาสวนการคลัง อบต.สามพราว อุดรธานี
311 นาย สุชาติ  พลอาษา จนท.การเงินและบัญชี ทต.หวยเกิ้ง อุดรธานี
312 วาที่ร.ต. สุทินกร ซุยทอง ปลัด อบต. อบต.นิคมสงเคราะห อุดรธานี
313 นาย สุภโชค ทองตุม ปลัด อบต. อบต.หนองบัวบาน อุดรธานี
314 นาย สุริยันต ภูมิเรือง ปลัด อบต. บานชัย อุดรธานี
315 ส.ต.ท. หญิง เครือวัลย บุญสาร นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต.บานดุง อุดรธานี
316 พจต. อภิชาต จันโทศรี ปลัด อบต. อบต.โนนสูง อุดรธานี
317 น.ส. อรทัย  ขาวศรี จนท.การเงินและบัญชี อบต.บานตาด อุดรธานี
318 นาง อรนุช  สุขรมย หัวหนาสวนการคลัง อบต.เวียงคํา อุดรธานี
319 นาง อรุณ  อมรกาญจนกุล จพง.ธุรการ 5 ทต.หวยเกิ้ง อุดรธานี
320 น.ส. อรุณี  อินทรทํานา หัวหนาสวนการคลัง อบต.ผาสุก อุดรธานี
321 นาย อัศจรรย  ไชยประโคม สท. ทต.วังสามหมอ อุดรธานี
322 นาย อิทธิพล  ตรีวัฒนสุวรรณ รองนายก ทต. ทน.อุดรธานี อุดรธานี



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยปทุมธาน ี   
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยปทุมธาน ี  
 สถานที ่ สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
100 – 132  13.00  -  16.00  น. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
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. วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
232 – 262  13.00  -   16.00  น.  วันองัคารที ่5 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 น.ส. จําป จารุฤทัยกานต ส.อบต. อบต.คลองสาม ปทุมธานี
2 น.ส. จิตรา หนักไหล นายชางโยธา อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
3 นาย จิรศักดิ์ พยุงวงศ ผอ.กองชาง ทม.คลองหลวง ปทุมธานี
4 นาย เจษฎา วงษศิริ ส.อบต. อบต.คลองสาม ปทุมธานี
5 นาง ชมพู สุวรรณชาติ จพง.ธุรการ ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
6 น.ส. ชลธิชา งามนิล จพง.การเงินและบัญชี ทต.ระแหง ปทุมธานี
7 นาง ชลิดา กุศลศิลปวุฒิ จนท.วิเคราะห ทม.รังสิต ปทุมธานี
8 นาย ชวลิต พุธเจริญ นักวิชาการ ทม.รังสิต ปทุมธานี
9 น.ส. ชุติมา นิคมเพ็ชร หัวหนาสวนการคลัง อบต.เชียงรากนอย ปทุมธานี

10 น.ส. ฐนิตนันท สุทธาภิรมย รองนายกเทศมนตรี ทต.ระแหง ปทุมธานี
11 น.ส. ณัฐฐินีย เรียงจันทร ปลัด อบต. อบต.บางพูด ปทุมธานี
12 นาย ณัฐพล กุลนาฝาย ปลัด อบต. อบต.คลองหก ปทุมธานี
13 นาย ดํารงคชัย นันทปราโมทย ส.อบจ. อบจ.ปทุมธานี ปทุมธานี
14 นาย ทศพร ภิบาลจอมมี นักวิชาการศึกษา อบต.คลองสาม ปทุมธานี
15 น.ส. ทุเรียน บัวพุด เลขานุการประธานสภา อบต.คลองสาม ปทุมธานี
16 นาย เทอดศักดิ์ จันทรสุกรี รองปลัด อบต. อบต.ลาดสวาย ปทุมธานี
17 นาย ธีรวัฒน เหมมะรา ส.สท. ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
18 น.ส. นรารัตน บุญเชิด หน.กองสวัสดิการ ทม.คูคต ปทุมธานี
19 น.ส. นิตยา ทองนอย จพง.กง.บช. อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
20 นาย นุกูล คํารัตน หน.สํานัก ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
21 นาย บุญฤทธิ์ ถนอมสวย นายชางโยธา อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
22 นาย ประเสริฐ ฮอแสงชัย รองนายกเทศมนตรี ทม.ปทุมธานี ปทุมธานี
23 นาย ปริญญา การคุณี จนท.สันทนาการ ทม.รังสิต ปทุมธานี
24 นาย ปรีดา เจษฎาวรางกูล ส.สท. ทม.คูคต ปทุมธานี
25 นาย พงษนที สรอยทอง นักวิชาการศึกษา อบต.บึงคอไห ปทุมธานี
26 น.ส. พรทิพย สองเมืองสุข จพง.กง.บช. ทม.ทาโขลง ปทุมธานี
27 นาย พรหม ชูเทียน ส.สท. ทม.คูคต ปทุมธานี
28 นาง พัชรียา ฟุงมงคลเสถียร จพง.พัฒนา อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
29 นาย พิชัย จันทรชนะ หน.สวนการศึกษา อบต.ลาดสวาย ปทุมธานี

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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30 นาย พีรศักดิ์ เหน็บชม ส.อบต. อบต.บานใหม ปทุมธานี
31 นาย ไพโรจน อินทรเนื่อง รองนายกเทศมนตรี ทม.รังสิต ปทุมธานี
32 นาย ไพศาล ศรีธนเนศสกุล นายก อบต. อบต.บึงกาสาม ปทุมธานี
33 นาย ภาคภูมิ บุญมี นบห.งานสาธารณสุข อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
34 นาง มาเรียม วรพันธ จพง.กง.บช. ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
35 น.ส. รัตนา หนูกล่ิน นักพัฒนาชุมชน อบต.บางขะแยง ปทุมธานี
36 นาง วรพรรณ อาสนพาณิชย ผอ.กองวิชาการ ทม.คูคต ปทุมธานี
37 นาง วัชรินทร แสงสาย จพง.พัสดุ อบต.บึงคอไห ปทุมธานี
38 นาย วัลลภ มาลา ปลัด อบต. อบต.บางขะแยง ปทุมธานี
39 นาง วิชาดา เกตุวิวัฒน พยาบาลวิชาชีพ อบต.ลาดสวาย ปทุมธานี
40 นาย วิรัช สุนทรกิติ จพง.พัสดุ ทม.ทาโขลง ปทุมธานี
41 นาย วิรัตน จําเรียง หน.ฝายควบคุม ทม.รังสิต ปทุมธานี
42 นาย ศกุน ครุฑตานนท หน.สวนโยธา อบต.คลองสาม ปทุมธานี
43 นาย ศักดิ์ชัย เสาะแสวง ส.อบจ. อบจ.ปทุมธานี ปทุมธานี
44 พ.อ.อ. ศักดิ์ชัย จีรังสวัสดิ์ ปลัด อบต. อบต.บานฉาง ปทุมธานี
45 น.ส. ศิริพร อยูเกิด จพง.จัดเก็บรายได อบต.บานใหม ปทุมธานี
46 นาย ศุภโชค ลาภเจริญ รองนายก อบต. อบต.บานใหม ปทุมธานี
47 น.ส. สนธยา ใหมเอี่ยม นายกเทศมตรี ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
48 นาย สมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล ทม.ทาโขลง ปทุมธานี
49 นาย สราวุธ ถาพร หน.สวนโยธา อบต.บานใหม ปทุมธานี
50 นาย สวงค บัวเผ่ือนหอม ส.สท. ทม.รังสิต ปทุมธานี
51 นาง สิริกัญญา เสาะแสวง ส.สท. ทต.ธัญบุรี ปทุมธานี
52 นาย สุเทพ วงษแจง หน.ฝ.บห. ทม.คลองหลวง ปทุมธานี
53 น.ส. สุมิตรา ประทุมรัตน จนท.วิเคราะห อบต.บึงยี่โถ ปทุมธานี
54 นาย สุรพล สมจิตต ส.อบต. อบต.บางเดื่อ ปทุมธานี
55 นาย สุรพัศ ล่ิมวงศ นักบริหารงานทั่วไป ทม.รังสิต ปทุมธานี
56 นาง สุลาวัลย สังวาลเงิน นักวิชาการศึกษา อบต.ลาดสวาย ปทุมธานี
57 นาง อนัญญา ลพหงษ ปลัด อบต. อบต.ลําลูกกา ปทุมธานี
58 นาย อนุสรณ บุญคํา หน.สวนโยธา อบต.บึงทองหลาง ปทุมธานี



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
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รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
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59 นาง อรวรรณ รังสินธุ นักวิชาการจัดเก็บ ทม.ทาโขลง ปทุมธานี
60 นาย อัศวิน เกตุแกว วิศวกรโยธา อบจ.ปทุมธานี ปทุมธานี
61 นาย เอกสิทธิ์ คุรุสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ทม.รังสิต ปทุมธานี
62 ร.อ.หญิงชฎารัตน สมวี นบห.งานสาธารณสุข อบต.บานพูน ปทุมธานี
63 วาที่ ร.ต.ปติ โสมะฐิติ รองปลัด อบต. อบต.คูคต ปทุมธานี
64 นาย เฉลิมพล ธนะวัฒนานนท ปลัด อบต. อบต.สามควายเผือก นครปฐม
65 นาย ชาตรี เจนวรางกูร ปลัด อบต. อบต.ดอนแฝก นครปฐม
66 สิบเอก ธนพัฒน ทรัพยสิน ปลัด อบต. อบต.เพนียด นครปฐม
67 นาย ธํารง พงศจันทรเสถียร ปลัด อบต. อบต.คลองจินดา นครปฐม
68 นาย ประเสริฐ กิจกนกศร ปลัด อบต. อบต.สัมปทวน นครปฐม
69 นาย มาโนช ลาภผล ปลัด อบต. อบต.วัดสําโรง นครปฐม
70 นาย ยุทธนา ปุณทน ปลัด อบต. อบต.ทรงคนอง นครปฐม
71 น.ส. ยุพเรศ งามพริ้งศรี จนท.บห.งานชาง อบต.นครปฐม นครปฐม
72 นาย วันชัย สังฆบุตร ปลัดเทศบาล ทต.กําแพงแสน นครปฐม
73 นาย ศรัณยพงศ พลทาว ปลัด อบต. อบต.หวยจรเข นครปฐม
74 นาง สุรีรัตน ยุตติโกมิตร หน.งานคลัง ทต.กําแพงแสน นครปฐม
75 พ.จ.อ. อุระชัย จําชาติ ปลัด อบต. อบต.ทุงนอย นครปฐม
76 นาง ละออง วิริยะสมบัติ บุคลากร ทต.บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
77 นาย สมชาย วีวะรมย รองปลัดเทศบาล ทม.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
78 นาง กัสสมา กล่ินหอม บุคลากร อบต.ไทรนอย นนทบุรี
79 นาย กาญจนวัฒน พันธทอง ส.อบต. อบต.ไทรนอย นนทบุรี
80 นาย พีรยุทธ ชัชวาลกิจกุล ปลัด อบต. อบต.ไทรนอย นนทบุรี
81 นาง ภัณฑิรา ศรีเดือน จนท.ธุรการ อบต.ไทรนอย นนทบุรี
82 นาย วรพล ทองใบ ส.อบต. อบต.ไทรนอย นนทบุรี
83 จ.อ. ทรงศักดิ์ นวมทิม ปลัด อบต. อบต.สรรพยา ชัยนาท
84 น.ส. ชื่นจิตร มีสกุล หนสวนการคลัง อบต.โพธิ์ชัย สิงหบุรี
85 นาย พรเทพ ทับทิมทอง ปลัด อบต. อบต.โพกรวม สิงหบุรี
86 น.ส. เดือนเพ็ญ ใจเพ็ชร นายก อบต. อบต.กฤษณา สุพรรณบุรี
87 จ.อ. อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล ปลัด อบต. อบต.หนองสะเดา สุพรรณบุรี
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88 นาง กุลภัสสร ใจทน นิติกร อบจ.ลพบุรี ลพบุรี
89 น.ส. ขันทอง หาญจงโก หน.สวนการคลัง อบต.บัวชุม ลพบุรี
90 นาง ดิศรินทร สาหรายทอง จพง.จัดเก็บรายได ทต.ทาโขลง ลพบุรี
91 น.ส. มณีรัตน ผลกลาง หน.สวนการคลัง อบต.ทามะนาว ลพบุรี
92 นาย รังสรรค เซี๊ยะสกุล นายกเทศมตรี ทต.ทาวุง ลพบุรี
93 น.ส. ลําภู ใจตรงดี นักบริหารงานทั่วไป อบต.นิคมลํานารายณ ลพบุรี
94 น.ส. วนิดา ตโมพุทศิริ จนท.กง.บช. อบต.ยางโทน ลพบุรี
95 นาย วันชัย สนธิสัญญา นักบริหารคลัง อบต.โคกสําโรง ลพบุรี
96 นาย วินัย ธนกุลวีระวงศ ปลัด อบต. อบต.ยางโทน ลพบุรี
97 นาย ศักดิพงษ ธรรมอาชวกุล ปลัด อบต. อบต.ถนนใหญ ลพบุรี
98 นาง สกุนา มอญพันธุ นักบริหารงานทั่วไป อบต.หนองผักแวน ลพบุรี
99 นาย สมประสงค นาคนาคา ปลัด อบต. อบต.บางกะพี้ ลพบุรี

100 นาย สวาท อุยลี ปลัด อบต. อบต.วังขอนกวาง ลพบุรี
101 นาง สายทอง วิบรรณ หน.สวนการคลัง อบต.โพธิ์เกาตน ลพบุรี
102 น.ส. สุจินดา เพียรดี ปลัด อบต. อบต.สะแกราบ ลพบุรี
103 นาย สุเทพ ดวงสีบวง ปลัด อบต. อบต.สนามแจง ลพบุรี
104 ส.อ. สุรศักดิ์ ปุนเอื้อง ปลัด อบต. อบต.โพตลาดแกว ลพบุรี
105 น.ส. อัษณีย งามวิจิตร จพง.ธุรการ ทต.ทาโขลง ลพบุรี
106 วาที่ ร.ท.กิตติ สิงหสวัสดิ์ ปลัด อบต. อบต.ถลุงเหล็ก ลพบุรี
107 น.ส. ขันทอง หาญจงโค หน.สวนการคลัง อบต.บัวชม ลพบุรี
108 ส.ต.อ. นรินทร ภูลายขาว ปลัด อบต. อางทอง
109 นาย คมสัน พชรเดช บุคลากร ทต.ทับกวาง สระบุรี
110 นาย ฉลอง ศรียศ ผอ.กองคลัง ทต.ทับกวาง สระบุรี
111 นาย ฉัตรชัย เทียมลม นายกอบต. อบต.หนองยาว สระบุรี
112 นาย ชัยวิรัตน ตั้งชัยวรรณา ส.อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
113 นาย เชิงชาย บุญชวยกาว รองปลัดเทศบาล ทต.ทับกวาง สระบุรี
114 นาง โชติรส คานทองดี ปลัด อบต. อบต.หวยขมิ้น สระบุรี
115 นาง ฐิติรัตน บูรณวนิช จพง.จัดเก็บรายได ทต.ทับกวาง สระบุรี
116 นาง ณภัทร โพธิ์รัตน ปลัด อบต. อบต.วัฒนานคร สระบุรี



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

117 นาย ดนุ สินบํารุง ส.อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
118 น.ส. ดารารัตน พงศรัตนามาน พยาบาลวิชาชีพ ทม.สระบุรี สระบุรี
119 น.ส. เตือนใจ กําแพงศิริชัย ปลัด อบต. อบต.หัวปลวก สระบุรี
120 นาย ธนชาติ สมอไทย ปลัด อบต. อบต.ทาชาง สระบุรี
121 จ.ส.ต. ธรรมศักดิ์ พารุรังกูล ปลัด อบต. อบต.หนองยาว สระบุรี
122 ส.ต.ต. นรเสฎฐ เจริญฤทธิ์ศักดิ์ ปลัด อบต. อบต.ตนตาล สระบุรี
123 นาย นฤมิต ศรีแสง ปลัด อบต. อบต.บางโขมด สระบุรี
124 น.ส. นิภา ประชีพฉาย นักวิชาการคลัง อบจ.สระบุรี สระบุรี
125 นาง นิยม เตาทอง นักวิชาการพัสดุ อบจ.สระบุรี สระบุรี
126 นาย ประทีป ตันศรีสวัสดิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองยางเสือ สระบุรี
127 นาง ปยะดา วงษประยูร ส.อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
128 นาง พรสุดา ทับทิม ปลัด อบต. อบต.ไผต่ํา สระบุรี
129 นาย พิชญ จินตนะ ปลัดเทศบาล ทต.วังมวง สระบุรี
130 พ.อ.อ. มณฑป บุญธรรม ปลัด อบต. อบต.ลําพญากลาง สระบุรี
131 นาง มณีวรรณ ตรีบุตร นักวิชาการพัสดุ อบจ.สระบุรี สระบุรี
132 นาย ยุทธนา พงษเฉลิม ปลัดเทศบาล ทต.หนองแซง สระบุรี
133 นาย ยุทธนา ใจดี บุคลากร ทม.สระบุรี สระบุรี
134 นาย วรวัฒน เกตุเพชร ปลัด อบต. อบต.แซออร สระบุรี
135 น.ส. วารุณี งามพานิชกิจ นักวิชาการสาธารณสุข ทม.สระบุรี สระบุรี
136 นาย วิจิตร ตุลาภิรมย ปลัด อบต. อบต.มวกเหล็ก สระบุรี
137 นาย วิญู กรุยรุงโรจน ปลัด อบต. อบต.หันทราย สระบุรี
138 นาง วิบุลยศิริ บุญพัฒน ส.สท. ทต.ทับกวาง สระบุรี
139 น.ส. วิริยา แสงมณี นิติกร อบจ.สระบุรี สระบุรี
140 นาย สมปอง สมเพียร นายชางโยธา ทต.ทับกวาง สระบุรี
141 นาย สมยศ ไพบูลยสุข ปลัด อบต. อบต.มิตรภาพ สระบุรี
142 นาง สรารัตน ธูปชู นายชางโยธา อบจ.สระบุรี สระบุรี
143 จ.ส.ต. สาคร ทับทิมศรี ปลัด อบต. อบต.สระขวัญ สระบุรี
144 จ.ส.อ. สุขสันต อินทรผาย ปลัด อบต. อบต.ปานปา สระบุรี
145 นาง สุรีพร เจริญวรรธนะ นายก อบต. อบต.ธารเกษม สระบุรี
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146 นาย อรรถพล วงษประยูร รอง นายก อบจ. อบจ.สระบุรี สระบุรี
147 น.ส. อรัชพร แมนเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ทม.สระบุรี สระบุรี
148 จ.ส.อ. อรัญ ภูมิสิริวัฒน ปลัด อบต. อบต.ลําสมพุง สระบุรี
149 นาย อําภัย เดชะ ปลัด อบต. อบต.ผานศึก สระบุรี
150 วาที่ร.อ.ประชานาถ สารถี ปลัด อบต. อบต.หนองจิก สระบุรี
151 นาย กฤษฎา โลหกุล ปลัด อบต. อบต.ดอนยอ นครนายก
152 น.ส. กาญจนา นิภานันท จพง.กง.บช. อบต.สาลิกา นครนายก
153 นาง ขวัญชนก กิจประสงค บุคลากร ทต.บานนา นครนายก
154 นาง ชนบดี ดีลวน จพง.กง.บช. อบต.ดงละคร นครนายก
155 จ.อ. นาท ดวงสุข ปลัด อบต. อบต.องครักษ นครนายก
156 นาย บุญยืน พานทอง ปลัด อบต. อบต.เขาเพิ่ม นครนายก
157 นาย ศิริพงษ นิมมา ปลัด อบต. อบต.ชุมพล นครนายก
158 นาย สมศักดิ์ สังขทอง ปลัด อบต. อบต.ศรีจุฬา นครนายก
159 นาย สัณหกิจ ฉิมพะวงษ ปลัด อบต. อบต.คลองใหญ นครนายก
160 นาง สุปรียา มั่นคง ปลัด อบต. อบต.เกาะหวาย นครนายก
161 นาย สุรศักดิ์ นาคอุไร ปลัด อบต. อบต.บางสมบูรณ นครนายก
162 นาย อภิชาติ เทพวุฒิสถาพร ปลัดทม. ทม.นครนายก นครนายก
163 นาง อภิวัณท พันธุมะผล หน.สวนการคลัง อบต.สาลิกา นครนายก
164 นาย อมร ทองประดิษฐ ปลัด ทม. ทม.นครนายก นครนายก
165 วาที่รอยโทวิรัช โพธิ์ทอง ปลัด อบต. อบต.ทรายมูล นครนายก
166 นาง นงลักษณ โตสวัสดิ์ หน.สวนการคลัง อบต.บุพราหมณ ปราจีนบุรี
167 นาย นัฐพล เดชสุภา นายก อบต. อบต.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
168 น.ส. นุชนารถ เชียงทอง หน.สวนการคลัง อบต.ดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี
169 นาย พิศาล เกิดมะเริง จนท.วิเคราะห อบต.บุพราหมณ ปราจีนบุรี
170 นาย ศักดิ์ชัย สมบัติมี ปลัด อบต. อบต.เนินหอม ปราจีนบุรี
171 นาง สุภาพร สมอยู ปลัด อบต. อบต.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
172 นาย เจริญ วงษชื่น นายก อบต. อบต.บานหลวง นครปฐม
173 นาย เทพกาญจน สายสะอาด ปลัด อบต. อบต.ทุงกระพังโหม นครปฐม
174 นาย ประยุทธ แกวพล้ัง ปลัด อบต. อบต.ตลาดจินดา นครปฐม



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

175 น.ส. ปาริชาติ บูรณศิริ รองปลัด อบต. อบต.หอมเกร็ด นครปฐม
176 น.ส. พรทิพย รัตนพิศิษฐกุล จพง.พัสดุ อบต.ยายซา นครปฐม
177 นาย พลรัตน คูสมบัติ จนท.ธุรการ ทต.กําแพงแสน นครปฐม
178 นาย ภัทรวาสน วงศกิตติโสภณ ปลัด อบต. อบต.ทาตําหนัก นครปฐม
179 นาง ยุพิน สรงพรมทิพย จพง.ธุรการ ทต.กําแพงแสน นครปฐม
180 นาย สมศักดิ์ สันธินาค รองนายกเทศมนตรี ทต.บางซาย นครปฐม
181 นาง สุภาวดี กรรณสูต ปลัด อบต. อบต.ยายซา นครปฐม
182 น.ส. สุวรรณา ภุชชงค ปลัด อบต. อบต.หอมเกร็ด นครปฐม
183 น.ส. อารีย อภิรมยวารี หน.สวนการคลัง อบต.บานใหม นครปฐม
184 นาง อารีย ตั้งอยูดี ปลัด อบต. อบต.รางพิกุล นครปฐม
185 นาย กสิน โตนวล จนท.บห.ทป. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
186 น.ส. กาญจนา ภิญญา จพง.ธุรการ ทต.บานสราง พระนครศรีอยุธยา
187 นาย ชูศักดิ์ เจะยะหลี ปลัด อบต. อบต.คลองประยาบันลือ พระนครศรีอยุธยา
188 นาย ณัฐชัย แสวงบุญ ปลัดเทศบาล ทต.มหาพราหมณ พระนครศรีอยุธยา
189 นาง ดรรชนี พวงเพียงงาม จพง.ธุรการ อบต.ชะแมบ พระนครศรีอยุธยา
190 นาง ทิพวรรณ ฐานะวุฒิ หน.สวนการคลัง อบต.ชะแมบ พระนครศรีอยุธยา
191 นาย ธงชัย คุมชาติ ปลัด อบต. อบต.ธนู พระนครศรีอยุธยา
192 น.ส. ธนพร เอี่ยมจะโร ปลัด อบต. อบต.โพสาวหาญ พระนครศรีอยุธยา
193 นาย นิกร ดวงสุดา นักบริหารงานคลัง อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
194 นาง นิรมล เหลืองอราม ปลัด อบต. อบต.หลักชัย พระนครศรีอยุธยา
195 นาง บุษบา จันเจก ปลัด อบต. อบต.บานมา พระนครศรีอยุธยา
196 นาย ประทีป ภมศักดิ์ นายกเทศมนตรี ทต.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
197 นาย ประมวล ผลสันต นักบริหารงานคลัง อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
198 นาง ผกาวรรณ อินทวงษา ปลัด อบต. อบต.จําปา พระนครศรีอยุธยา
199 นาย พิชัย ชุติธนธีระกุล จนท.บห.ทป. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
200 นาย พิลึก ชัชวงษ จนท.วิเคราะห ทต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
201 นาย ไพรัตน ขีดเขียน ปลัด อบต. อบต.ทาเจาสนุก พระนครศรีอยุธยา
202 นาย มนตรี รักษาดี ส.อบจ. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
203 น.ส. รัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาล ทต.บานสราง พระนครศรีอยุธยา



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

204 นาง วิเชียร คําจูมจัง หน.สวนการคลัง อบต.สามดุม พระนครศรีอยุธยา
205 นาย วิรัช เกตถาวร ปลัด อบต. อบต.สน่ันทึบ พระนครศรีอยุธยา
206 นาง สมโภชน ชลคีรี รองนายก อบต. อบต.ธนู พระนครศรีอยุธยา
207 นาย สมศักดิ์ วาณิชยปฎิยุทธ รองนายก อบจ. อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
208 ส.ต.ท. สวัสดิ์ ไทยธะนง ปลัดเทศบาล ทต.มหาราช พระนครศรีอยุธยา
209 นาย สวาง อั้งเจริญวรกุล บักบริหารงานทั่วไป อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
210 นาย สันติชาติ คงมณี จนท.บห.ง.ทะเบียน ทต.ราชคราม พระนครศรีอยุธยา
211 นาง สุนิศา ทองสุพรรณ นักบริหารงานคลัง ทต.บานสราง พระนครศรีอยุธยา
212 นาย สุพจน ศรีสันเทียะ ผอ.กองแผน อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
213 นาย สุรเชษฐ มโนมัยกิจ ปลัด อบต. อบต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
214 นาย สุรพล บุญมี ปลัด อบต. อบต.ศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
215 นาย อนุรักษ ลักษณะคู ปลัดเทศบาล ทต.ทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
216 จ.ส.อ. อรัญ พวงจันทร ปลัดเทศบาล ทต.โรงชาง พระนครศรีอยุธยา
217 นาย อิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ทต.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
218 นาย ชาตรี ชินชนะ ปลัด อบต. อบต.เนินฆอ ระยอง
219 น.ส. กรรณิการ เรืองไทย หน.สวนการคลัง อบต.มหาสวัสดิ์ นนทบุรี
220 นาย จักรกฤษณ สังฆพรหม นิติกร อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
221 นาง จารุวรรณ พุมสงวน ปลัด อบต. อบต.บางขนุน นนทบุรี
222 นาย ชรินโรจน วิชัยดิษฐ นักวิชาการคลัง ทม.บางกรวย นนทบุรี
223 นาง ชุติมา สุขเจริญพงษ ผอ.กองวิชาการ ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
224 นาย ณัฎฐ เย็นสินธุ รองปลัด อบต. อบต.บางรักนอย นนทบุรี
225 น.ส. ณัฎฐดา มนตรี หน.สวนการคลัง อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
226 นาง ธนกร จันทรเฉลิม ผช.จ.กง.บช. อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
227 นาย นิรันดร แสงนาค ส.อบต อบต.ศาลากลาง นนทบุรี
228 นาง บุญสม ถึงถิ่น หน.สํานัก อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
229 น.ส. ปรินดา เถลิงรัมย จนท.วิเคราะห อบต.เสาธงหิน นนทบุรี
230 นาย ปารเมศ พุทธพรหม นิติกร ทม.บางกรวย นนทบุรี
231 นาง พัณณิดา เจนวิไลศิลป จนท.บห.กง.บช. อบต.ศาลากลาง นนทบุรี
232 นาย ไพโรจน ขําขาว จนท.ทะเบียน ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี



ศูนยจังหวัดปทุมธานี
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245 /2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

233 น.ส. รัชนี บุญมาหา จพง.กง.บช. อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
234 น.ส. รัตนาภรณ ขําจันทร จพง.ธุรการ อบต.บางรักนอย นนทบุรี
235 นาย เรวัตร กนกวิรุฬห ปลัด อบต. อบต.บางเลน นนทบุรี
236 นาย ลือชา แกวศรี นิติกร อบต.เสาธงหิน นนทบุรี
237 น.ส. วันเพ็ญ ทวีปญญาทรัพย นวก.สุขาภิบาล ทม.บางบัวทอง นนทบุรี
238 น.ส. วิมลรัตน บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพ ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
239 นาย วิริทธิ์พล แหยมบาง รองนายก อบต. ทต.บางใหญ นนทบุรี
240 น.ส. ศิริพร ประดับพลอย รองนายกเทศมนตรี ทต.บางมวง นนทบุรี
241 นาง สมใจ จันทร หัวหนากองคลัง ทต.บางใหญ นนทบุรี
242 นาง สหัสทยา พูนจันทร จพง.ธุรการ อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
243 นาย สัญญา พิพัฒนบรรณกิจ บุคลากร ทต.บางใหญ นนทบุรี
244 นาย สัณห สิงหสาย ปลัด อบต. อบต.ศาลากลาง นนทบุรี
245 นาย สําราญ บรรจง จนท.บริหาร ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
246 น.ส. สุจิตร เดชพิชัย นักบริหารงาน ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
247 น.ส. สุจิตรภัค เภากลิ่น จพง.กง.บช. อบต.เสาธงหิน นนทบุรี
248 นาย สุชาต หมงหอง จพง.สวนสาธารณะ ทม.บางกรวย นนทบุรี
249 นาย สุรพล วรรณภินพงศ วิศวกรโยธา อบต.หนองเพรางาย นนทบุรี
250 น.ส. สุรัสวดี ทีเขียว นวก.กง.บช. อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
251 น.ส. เสาวนีย ครูหงษสา หน.สวนคลัง อบต.คลองขวาง นนทบุรี
252 นาง หทัยทิพย ชมชื่น ผอ.กองคลัง ทต.บางศรีเมือง นนทบุรี
253 นาง หทัยรัตน กาญจนเจตน หน.สวนการคลัง อบต.บางรักนอย นนทบุรี
254 นาย อภิชาติ เขมะเพชร ประธานสภา อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
255 นาง อมรรัตน บุญศิริ หน.สวนการคลัง อบต.เสาธงหิน นนทบุรี
256 น.ส. อรชร พิรุณเจริญพร หน.สวนการคลัง อบต.บางรักพัฒนา นนทบุรี
257 น.ส. อินทุอร ฉิมมากรม จนท.วิเคราะห อบต.บางรักใหญ นนทบุรี
258 นาง ณภัทร โพธิ์รัตน ปลัด อบต. อบต.วัฒนานคร สระแกว
259 นาย วรวัฒน เกตุเพชร ปลัด อบต. อบต.แซออร สระแกว
260 นาย วิญู กรุยรุงโรจน ปลัด อบต. อบต.หันทราย สระแกว
261 จ.ส.ต. สาคร ทับทิมศรี ปลัด อบต. อบต.สระขวัญ สระแกว
262 นาย อําภัย เดชะ ปลัด อบต. อบต.ผานศึก สระแกว



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 

สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยสมุทรปราการ 
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยสมทุรปราการ 
 สถานที ่  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารอํานวยการ 
ผูเขาสอบสัมภาษณชวงเชา  ใหมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

ผูเขาสอบสัมภาษณชวงบาย ใหมารายงานตัวเวลา 12.00 น. 
 กําหนดเวลาการสอบสัมภาษณ 
หองที่ 1 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
1       -     33 09.00  -  12.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
34     -     66     13.00  -  16.00  น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
67    -    99 09.00    -    12.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
100    -  132 13.00    -    16.00   น.  วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 
 
 
 
 



ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 จ.ส.ต. กัมปนาท เพิ่มสุข ส.อบจ. อบจ. สมุทรปราการ
2 นาย กิตติศักดิ์ ตั๊นตระกูล นิติกร อบจ. สมุทรปราการ
3 นาย ไกรวิช นวลศรี วิศวกรโยธา อบจ. สมุทรปราการ
4 น.ส. ขนิษฐา พุกกะณานนท จนท.บริหารงานทั่วไป อบต.บางปลา สมุทรปราการ
5 น.ส. ขวัญเรือน สิทธิพันธ จพง.ธุรการ อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
6 น.ส. ขอขวัญ ผุงเจริญ จนท.พัสดุ อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
7 นาง งามชื่น เกิดบํารุง รองปลัด อบต. อบต.บางปลา สมุทรปราการ
8 นาย จักรพงษ ไชยโยธา นักวิชาการศึกษา ทต.บางปู สมุทรปราการ
9 น.ส. จันทรเพ็ญ ภูตะเวช จพง.กง.บช. อบต.บางแกว สมุทรปราการ

10 นาย จิรวุฒิ ศศิวรเดช นักพัฒนาชุมชน อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
11 น.ส. จิรานัฏฐ ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ทม.เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
12 นาง จุติมา คุมบุญ จพง.จัดเก็บรายได ทต.บางปู สมุทรปราการ
13 นาย ชนินทร ร่ืนเริง นายก อบต. อบต.บางปลา สมุทรปราการ
14 นาย ชัยภิวัฒน ยะศะนพ หน.สวนโยธา อบต.บางพลีนอย สมุทรปราการ
15 นาย ชัยวัฒน ศรีประเสริฐ หน.สวนสาธารณสุข อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
16 นาย ชัยวัฒน วชิรเขื่อนขันธ รองนายกเทศมนตรี ทม.เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
17 นาง ฐานันทิพย พรหมมา หน.สวนการคลัง อบต.บางยอ สมุทรปราการ
18 นาย ดํารงคศักดิ์ ทองดี จพง.สุขาภิบาล ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
19 น.ส. ตยาภรณ สุนทรชื่น หน.สวนสาธารณสุข อบต.บางแกว สมุทรปราการ
20 น.ส. ทองดี กูลศิริ นักบริหารงาน อบจ. สมุทรปราการ
21 นาง ทัศนีย ศรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ทต.บางปู สมุทรปราการ
22 น.ส. ธนพร จันทรกระจาง จนง.ธุรการ อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
23 นาย ธนวัฒน กลํ่าพรหมราช นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สมุทรปราการ
24 จาเอก ธานินทร ดําริหกลา รองปลัด อบต. อบต.บางบอ สมุทรปราการ
25 จาเอก ธํามรงค ทองแดง รองปลัด อบต. อบต.เทพารักษ สมุทรปราการ
26 นาย ธีระพล พืชทองหลาง ปลัด อบต. อบต.บางยอ สมุทรปราการ
27 นาง นงลักษณ           โพธิ์พูนศักดิ์ รองปลัด อบต. อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
28 นาง นวลอนงค นนทูล นักบริหารงานคลัง อบต.ศรีษะจรเขใหญ สมุทรปราการ
29 นาง นันทนภัส พจนจลองศิลป นักวิชาการสาธารณสุข ทต.บางเมือง สมุทรปราการ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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30 นาย นิตยชัย เพชรยิ่งวรพงศ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.บางเมือง สมุทรปราการ
31 นาย นิราศ มูลราศรี ส.อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
32 นาย บัณฑิต โพธิ์กิ่ง นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
33 นาง บุศรินทร เตาทอง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
34 นาย ประสาท เมืองชมภู รองปลัดอบต. อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
35 นาย ประเสริฐ กองแกว รองปลัดเทศบาล ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
36 นาย ปรีชา แจมขํา นักวิชาการเกษตร อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
37 นาง ปยะดา ขึ้นกลาง หน.สวนสาธารณสุข อบต.บางปลา สมุทรปราการ
38 นาย พงษชฑูน นับสิบ ปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา สมุทรปราการ
39 นาย พยนต เอี่ยมสะอาด นายก อบต. อบต.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ
40 น.ส. พีรญา แพรศรี จนท.วิเคราะห ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
41 นาย มนัส โกศล ส.อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
42 นาย มนัสชัย บํารุงเขต นายชางโยธา อบจ. สมุทรปราการ
43 นาง มัตลิกา วิลัย หน.สํานักปลัด อบต.บานระกาศ สมุทรปราการ
44 นาง เยาวรัตน คูวิรัตน นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.บางปู สมุทรปราการ
45 นาง รัชนี นาคโต ผอ.กองคลัง ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
46 นาง รัตนา เกิดผล จนท.บห.กง.บช. อบต.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ
47 นาง วรรณี แตงเขียว ผอ.กองสาธารณสุข ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
48 นาย วรศักดิ์ เต็มแกว ปลัด อบต. อบต.ทรงคนอง สมุทรปราการ
49 น.ส. วรัญญ เลิศวกินชนะกิจ นักพัฒนาชุมชน อบต.เทพารักษ สมุทรปราการ
50 นาง วารี พูนสยามพงษ นักบริหารงานคลัง ทต.แหลมฟาผา สมุทรปราการ
51 นาย วิชาญ ปยารัมย บุคลากร อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
52 น.ส. วิภาพร แดงบุบผา จนท.วิเคราะห ทต.บางปู สมุทรปราการ
53 นาย วิรัตน บุญออม ผอ.กองคลัง อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
54 นาย วิรัตน เชิดชัยภูมิ หน.กองสาธารณสุข อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
55 นาย วุฒินันท บุญชู ส.อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
56 นาย ศรนิรันดร เกาไศยนันท ปลัด อบต. อบต.บางพลีนอย สมุทรปราการ
57 นาย สนิท เปยมสวัสดิ์ ส.สท. ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
58 นาย สมเกียรติ จารุสันติสุข วิศวกรโยธา อบจ. สมุทรปราการ
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59 นาย สมชาย ชูสันตินิรันดร หน.สํานักปลัด ทต.บางเมือง สมุทรปราการ
60 นาย สมบัติ พุฒพลายงาม ส.อบต. อบต.ศรีษะจรเขนอย สมุทรปราการ
61 นาย สมพร สุขสบาย จพง.จัดเก็บรายได อบต.บางเมือง สมุทรปราการ
62 นาย สมยศ หนูเนตร รองปลัด อบต. อบต.บางบอ สมุทรปราการ
63 นาย สรวุฒิ สกุลเรือง ผอ.กองการศึกษา ทต.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
64 นาย สันต คาวีรัตน นักวิชาการศึกษา อบต.แพรกษา สมุทรปราการ
65 นาง สายฝน ผองศรี บุคลากร ทต.บางปู สมุทรปราการ
66 นาง สุคนธรัตน เถาสุวรรณ จพง.กง.บช. อบจ. สมุทรปราการ
67 นาย สุธิช คงสุวรรณ รองประธานสภา อบต. อบต.บางพลีใหญ สมุทรปราการ
68 นาย สุพิพัฒน พัดทอง ประธานสภา อบต. อบต.บางปลา สมุทรปราการ
69 นาย สุรชัย แหวนเงิน ปลัด อบต. อบต.บานระกาศ สมุทรปราการ
70 นาง สุวพิชญ จินดากุล ผอ.กองสาธารณสุข ทต.แพรกษา สมุทรปราการ
71 นาย อนุรักษ ผองโอสถ ปลัด อบต. อบต.แพรกษาใหม สมุทรปราการ
72 นาย อภิชาต สุขศรี ผช.จนท.วิเคราะห อบต.ทรงคนอง สมุทรปราการ
73 นาย อํานวย ทองใบนอย เลขานุการ อบต. อบต.ศรีษะจรเขใหญ สมุทรปราการ
74 นาย อํานาจ กุมารติ นักบริหารงานชาง อบจ. สมุทรปราการ
75 นาย เอกพงษ ทวีเขตรกิจ จนท.ตรวจสอบภายใน อบจ. สมุทรปราการ
76 นาย กําแหง รัตนประเสริฐ รองปลัด อบต. อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
77 น.ส. ฐิตวันต สุวรรณชัย นายชางโยธา อบต.บางหญาแพรก สมุทรสาคร
78 นาง ฐิภาพร พรโชควัฒนา หน.สวนการคลัง อบต.นาดี สมุทรสาคร
79 น.ส. นิพาภรณ จรัสมาธุสร หน.สํานักปลัด อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
80 นาย นิรันธน โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ทม.กระทุมแบน สมุทรสาคร
81 นาย บรรดิษฐ เรืองศรี ผอ.กองสาธารณสุข อบต.คอกกระบือ สมุทรสาคร
82 นาง บุศรินทร คุมกลํ่า จพง.ธก. อบต.บางกระเจา สมุทรสาคร
83 นาย ปฏิวัติ อุนเมืองอินทร ส.อบต. อบต.ดอนไกดี สมุทรสาคร
84 นาง ปราณี ดีศิริ จนท.กง.บช. อบต.บางหญาแพรก สมุทรสาคร
85 นาย พิชัย ปกการะสัย บุคลากร อบต.คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
86 นาย เพิ่มศักดิ์ ฝอยทอง ปลัด อบต. อบต.ดอนไกดี สมุทรสาคร
87 นาย วันชัย กฤษฎาสาร ส.สท. ทม.กระทุมแบน สมุทรสาคร
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88 นาย วิโรจน ฮะวังจู นบ.ง.สธ. อบต.นาดี สมุทรสาคร
89 นาย ศักดา ตรีทศ นบง.ชาง อบต.ทาจีน สมุทรสาคร
90 นาย สมเจต คําหงษ ปลัด อบต. อบต.สวนสม สมุทรสาคร
91 น.ส. สุภาพ อินทมาตยากูล จนท.กง.บช. อบต.นาโคก สมุทรสาคร
92 นาย สุวิทย ฉํ่าคราม ปลัด อบต. อบต.ชัยมงคล สมุทรสาคร
93 น.ส. อารีรัตน สุขผล จพง.จัดเก็บรายได อบต.ทาจีน สมุทรสาคร
94 ร.อ.หญิง สุนันทา ระหงษ หน.งานปองกันโรค อบต.คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
95 นาย ขวัญชัย ศิริโวหาร ปลัด อบต. อบต.คลองหลวงแพง ฉะเชิงเทรา
96 นาย จักรกริช เข็มแปนพะเนา จนท.วิเคราะห อบต.ทาทองหลาง ฉะเชิงเทรา
97 นาย ชํานาญ วิลัยพันธ ปลัด อบต. อบต.ดอนเกาะกา ฉะเชิงเทรา
98 นาย ชูศักดิ์ เที่ยงแท จนท.บห.ทป. อบจ. ฉะเชิงเทรา
99 น.ส. ทัศนีย พลอยทับทิม หน.สวนการคลัง อบต.โพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา

100 นาง นัยนา รตโนภาส จนท.บห.ทป. อบจ. ฉะเชิงเทรา
101 นาง นิภา พุกสอน จพง.กง.บช. อบจ. ฉะเชิงเทรา
102 น.ส. เนาวรัตน เสาธงใหญ หน.สวนการคลัง อบต.บึงน้ํารักษ ฉะเชิงเทรา
103 น.ส. แนงนอย ไทยเจริญ จนท.จัดเก็บ ทต.หอมศีล ฉะเชิงเทรา
104 นาย ประสงค คุมครองสุข นักบริหารงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา
105 นาย ปยะเชษฐ สุวรรณเนกข ปลัด อบต. อบต.สิบเอ็ดศอก ฉะเชิงเทรา
106 นาย เปยมโกมล โสภณคุณพินิจ นายกเทศมนตรี ทต.ดอนฉิมพลี ฉะเชิงเทรา
107 นาย ไพทูล มาตเจือ ส.อบจ. อบจ. ฉะเชิงเทรา
108 นาย ไพโรจน รังสินธุ ปลัดเทศบาล ทต.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
109 นาย สมชาย เอี่ยมออน นายก อบต. อบต.พิมพา ฉะเชิงเทรา
110 นาย สมบัติ พุทธประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ทุงสะเดา ฉะเชิงเทรา
111 นาย สมบัติ มุมทอง นิติกร อบจ. ฉะเชิงเทรา
112 นาง สมสุข เขตแวงควง จพง.ธุรการ อบจ. ฉะเชิงเทรา
113 นาย สัณหวัจน พรหมลิขิต จพง.สาธารณสุข ทต.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
114 นาย เสริมยศ ทองคํา รองนายก อบจ. อบจ. ฉะเชิงเทรา
115 นาย เอกสิทธิ์ นิลงาม จนท.วิเคราะห อบต.คลองเปรง ฉะเชิงเทรา
116 นาย กฤษณ สมรมิตร ปลัด อบต. อบต.กลัดหลวง เพชรบุรี



ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

117 นาง จริยา นาคะเวช พนักงานจาง อบต.ยางน้ํากลัดใต เพชรบุรี
118 นาย ประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต. อบต.แสงหิรัญ เพชรบุรี
119 นาย ปรัชญา เมืองสุข ปลัด อบต. อบต.ไรสม เพชรบุรี
120 นาย มนตรี รักกสิกร รองนายกเทศมนตรี ทต.บานแหลม เพชรบุรี
121 น.ส. วรพร หนองบัว นักบริหารงานคลัง อบต.บางตะบูน เพชรบุรี
122 นาง สมบูรณ แปนไทย นักบริหารงานคลัง อบต.บางจาก เพชรบุรี
123 ส.ต.อ. สันติ สวางศรี ปลัด อบต. อบต.สํามะโรง เพชรบุรี
124 นาง สามิตรี พันธุทอง ลูกจางประจํา อบต.ยางน้ํากลัดใต เพชรบุรี
125 นาย สารัชต ไทรงาม ปลัด อบต. อบต.บางจาก เพชรบุรี
126 นาย อธิก คงจรูญ หน.สํานักปลัด ทต.ทายาง เพชรบุรี
127 นาย อนวัช พงษล้ิม ปลัดเทศบาล ทต.บานแหลม เพชรบุรี
128 นาง เรไร บุญวัฒนะกุล  หน.สํานักปลัด อบจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
129 นาง ปทิดา ปานเนตรแกว ปลัด อบต. อบต.สวนหลวง สมุทรสงคราม
130 พ.จ.อ. พงศเลิศ วงศจิตสุภา ปลัด อบต. อบต.แพรกนํานามแดง สมุทรสงคราม
131 พ.จ.ท. โสภณ เทพวิวัฒนนาวิน ปลัด อบต. อบต.บางชาง สมุทรสงคราม
132 นาย กานต มณีจํานงค ปลัด อบต. อบต.สุขเดือนหา ชัยนาท



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
 

สําหรบัผูมีสทิธิ์เขาสอบสมัภาษณศูนยระยอง 
1.  กาํหนดวนัเวลารายงานตัว และสอบสัมภาษณ 
     วันที่ 4 กรกฎาคม  2548 
รายงานตวั : ณ ศูนยระยอง 
 สถานที ่   โรงเรียนเทคโนโลยี  พี ที ไอ อาคารอํานวยการ 
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 
 
 
หองที่ 2 

ลําดับที ่ เวลา วันทีส่อบ 
65    -    96 09.00    -    12.00   น. วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
97    -  126 13.00    -    16.00   น.  วันจนัทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 
 
2. หลกัฐานเอกสารที่ใชในการสอบสมัภาษณ 
 1) ใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท (ตัวจริง) เพื่อใชเปนหลกัฐานรบัใบเสร็จรับเงินคาสมัคร 
 2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 
 

3. การแตงกายในวันสอบสัมภาษณ 
 - แตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากคีอพับ 
 
 
 
 
 



ศูนยจังหวัดระยอง
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย กรี ไพรสี ส.อบจ. อบจ.ระยอง ระยอง
2 นาย กฤษฎา บุญญรังษี จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
3 นาย กฤษฎา วิจารณชัย ผอ.กองแผน อบจ.ระยอง ระยอง
4 นาย กฤษณ วงศเกิด ปลัด อบต. อบต.กระแสบน ระยอง
5 นาย คณิต ชาติสุวรรณ ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
6 นาย คัมภีร ศรีสุนทร หน.สํานักปลัด อบจ.ระยอง ระยอง
7 น.ส. แคทลิยา สวัสดี จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
8 นาย จักตรี วสันตชื่น ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
9 นาย เจริญชัย พัศดารักษ หน.ฝายสาธารณูปโภค ทม.มาบตาพุด ระยอง

10 นาย ชัยณรงค สันทัสนะโชค รองนายก อบต. อบต.ทุงควายกิน ระยอง
11 นาย ชัยวัฒน ขาดรัมย นักวิชาการ ทม.มาบตาพุด ระยอง
12 นาย ชาญชัย ภิรมจิตร นักบริหารงานชาง อบจ.ระยอง ระยอง
13 นาย ชาตรี เสริมกิจ นายก อบต. อบต.สํานักทอน ระยอง
14 นาย ณรงค อดทน ประธานสภา อบต. อบต.ละหาร ระยอง
15 นาย ดิเรก ทองสลับ นักวิชาการสุขาภิบาล ทต.แกลงกะเฉด ระยอง
16 จ.อ. ไตรภพ บรรเทิงสุข ปลัด อบต. อบต.กะเฉด ระยอง
17 นาย ทรงวุฒิ นาคทอง นายก อบต. อบต.พลา ระยอง
18 น.ส. ทวีรัตน พระใหมงาม นักวิชาการ ทม.มาบตาพุด ระยอง
19 นาง ทองกร จีนกลาง หน.สวนการคลัง อบต.ชากบก ระยอง
20 นาย ธนพล ศิริผล นายก อบต. อบต.หนองตะพาน ระยอง
21 นาย ธีรนิติ ศรีไผทสมันต หน.แผนงาน ทน.ระยอง ระยอง
22 นาย นคร นันทิ ผช.นักวิชาการฯ อบต.ปลวกแดง ระยอง
23 นาย นพรัตน ธนะศรี ปลัด อบต. อบต.ทางเกวียน ระยอง
24 นาง นลินทิพย ทิพจินดา จนท.ธุรการ อบต.หนองละลอก ระยอง
25 นาย นิพนธ เตชโชควารี ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
26 นาย บุญชู วงศอนันตนนท ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
27 นาย ปรเมษฐ มั่งคั่ง ประธานสภา อบต. อบต.เนินฆอ ระยอง
28 นาย ประเชิญ เหงยี่ ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548



ศูนยจังหวัดระยอง
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

29 นาง ปราณี แกกลา นักวิชาการเงิน อบจ.ระยอง ระยอง
30 น.ส. ปานทิพย ประทุมเมศร หน.สวนการคลัง อบต.บานนา ระยอง
31 นาง ปาลิดา เศวตประสาธน หน.กลุมงาน ทม.มาบตาพุด ระยอง
32 นาย ผณินทร เกษรแพทย ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
33 ส.ต.ต. พงษศักดิ์ สิงโต รองปลัดอบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
34 นาย พเนตร วงษไพศาล ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
35 นาง พรทิพย ฉิมนันท จนท.วิเคราะห อบต.พนานิคม ระยอง
36 นาย พรพยนต สุวรรศรี จนท.วิเคราะห อบต.มะขามคู ระยอง
37 นาง พัฒนวดี ดิษยพงศ ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
38 น.ส. พัดชา มากมี นักวิชาการ ทน.ระยอง ระยอง
39 น.ส. พุทธินารถ เนมียะวงค ปลัด อบต. อบต.นํ้าคอก ระยอง
40 นาย ไพรัตน ตั้งแตง เทศมนตรี ทต.แกลงกะเฉด ระยอง
41 นาย ภานุวัฒน เวชพนม ปลัด อบต. ปลัด อบต.คลองปูน ระยอง
42 นาง มัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ ผอ.กองกิจฯ อบจ.ระยอง ระยอง
43 นาย มานพ ผาสุก ปลัด อบต. อบต.สํานักทอน ระยอง
44 นาย มานิตย คาดหมายดี นายก อบต. อบต.ทับมา ระยอง
45 นาย รักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ หน.ฝ.กง.บช. ทน.ระยอง ระยอง
46 นาง รัชนีวรรณ สงสัมพันธ ผอ.กองคลัง อบจ.ระยอง ระยอง
47 นาย รุงทิวา พวงเพ็ชร รองนายก อบต. อบต.มาบขา ระยอง
48 นาง รุงนภา แจงรุงเรือง นักวิชาการเงิน อบจ.ระยอง ระยอง
49 น.ส. เรวีญา จําปากุล ปลัด อบต. อบต.ทับมา ระยอง
50 นาย วัฒนา สังขสุวรรณ นายก อบต. อบต.กะเฉด ระยอง
51 นาย วัลลภ ปธานราษฎร ส.อบจ. อบจ.ระยอง ระยอง
52 นาย วิทิต ตฤณตียะกุล รองนายก อบต. อบต.บานฉาง ระยอง
53 นาง วิลัยลักษณ ศิริพันธ หน.สวนการคลัง อบต.แมนํ้าคู ระยอง
54 นาย วุฒิกร เรืองฤทธิ์ รองนายก อบต. อบต.ตาขัน ระยอง
55 นาย สมเกียรติ จองจิตรมั่น ปลัด อบต. อบต.ปลวกแดง ระยอง
56 นาย สมควร ทองเรือง ผช.ผอ.ร.ร.เทศบาลฯ ทน.ระยอง ระยอง



ศูนยจังหวัดระยอง
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุ

แนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี 245/2548)

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2548

57 นาง สมร จันทมา ปลัด อบต. อบต.บานแลง ระยอง
58 นาย สราวุธ มุงหมายกิจการ เทศมนตรี ทต.กองดิน ระยอง
59 นาง สายชล ยุรวรรณ ปลัด อบต. อบต.สองสลึง ระยอง
60 นาย สารสิน สุขาจิตร ประธานสภา อบต. อบต.ทุงควายกิน ระยอง
61 น.ส. สิรินทิพ คุณากรสกุล จพง.ธุรการ อบต.หนองบัว ระยอง
62 นาย สุกิจ ชินนิยมพาณิชย ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
63 นาง สุดารัตน จองจิตรมั่น หน.สวนการคลัง อบต.ปลวกแดง ระยอง
64 นาง สุปราณี พูลกลาง นักบริหารงานคลัง อบจ.ระยอง ระยอง
65 นาย สุพัฒน ยิ่งเจริญ หน.สวนโยธา อบต.ละหาร ระยอง
66 นาย สุรพันธ เหลืองออน หน.สวนโยธา อบต.วังหวา ระยอง
67 นาย เสกสรร กุลพานิช หน.สวนโยธา อบต.ตาขัน ระยอง
68 นาย เสรี พันธเจริญ ปลัด อบต. อบต.หนองไร ระยอง
69 นาง โสพิศ อะติชาคะโร หน.สวนการคลัง อบต.ทางเกวียน ระยอง
70 นาย อภิมุข สุขศิริมัช ส.อบต. อบต.มาบขา ระยอง
71 นาง อมรรัตน จันทรเจริญ หน.สํานักปลัดอบต. อบต.หนองละลอก ระยอง
72 น.ส. อรทัย ขาวนวล เลขานุการสภา อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
73 นาย อรรถวุฒิ สมนึก ปลัด อบต. อบต.พังราด ระยอง
74 น.ส. อรอนสัน หาระสาร นักพัฒนาชุมชน อบต.บานฉาง ระยอง
75 นาง อรอุมา มุงตอกิจ จพง.กง.บช. ทต.ปากน้ําประแส ระยอง
76 จาเอก อัครนันท จันทรบัว จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
77 นาย อาคม เจริญศึกษา นายก อบต. อบต.บานคาย ระยอง
78 นาง อําไพ วงเวียน ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
79 นาย อิทธิพงศ ชํานาญ ปลัด อบต. อบต.บานนา ระยอง
80 น.ส. อุไรวรรณ บุญสง จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
81 นาย คนองพล เพ็ชรร่ืน ปลัดเทศบาล ทต.วังน้ําเย็น สระแกว
82 นาง จันทณา จันทรแกว หน.สวนการคลัง อบต.วังใหม สระแกว
83 นาง นวรัตน พันธุเวช จพง.กง.บช. อบต.วังสมบูรณ สระแกว
84 น.ส. วภา ไกรจะบก หน.สวนการคลัง อบต.ทาเกษม สระแกว
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85 นาง สุนันทา บุษบาศรี หน.สวนการคลัง อบต.สระแกว สระแกว
86 นาง สุภัทรา บุญอากาศ หน.สวนการคลัง อบต.วังสมบูรณ สระแกว
87 นาย อนุวัตร พันธุเวช ปลัด อบต. อบต.วังใหม สระแกว
88 นาย ชนัต จันพร หน.สํานักปลัดอบต. อบต.สัตหีบ ชลบุรี
89 นาย ชิน สิริปญญาโสภณ บุคลากร อบต.สัตหีบ ชลบุรี
90 นาง ณัฎฐากร การะเกตุ จนท.บห.กง.บช. อบต.หนองปลาไหล ชลบุรี
91 นาง ทรายทอง มีสําราญ จนท.บห.กง.บช. อบต.สํานักบก ชลบุรี
92 นาง ทิพวรรณ หลวงพนัง จนท.บันทึกขอมูล อบต.สัตหีบ ชลบุรี
93 นาง นิจรินทร เชาวเจริญชล จนท.บห.กง.บช. อบต.หนองเหียง ชลบุรี
94 นาย เรืองฤทธิ์ มณีพันธ ปลัด อบต. อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี
95 นาย สมบูรณ สาลาด เลานุการสภา อบต. อบต.พรูตาหลวง ชลบุรี
96 น.ส. สิวาพร ปญจะธา จพง.ธุรการ อบต.สัตหีบ ชลบุรี
97 นาง สุจารี ศรีถนอม หน.สํานักปลัดอบต. อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี
98 น.ส. กฤษณา กองมณี พยาบาลวิชาชีพ ทม.จันทบุรี จันทบุรี
99 นาย ขจร วรวาท ประธานสภา อบจ.จันทบุรี จันทบุรี

100 นาย จรูญ เลาเปยม ปลัดเทศบาล ทต.ปากน้ําแหลมสิงห จันทบุรี
101 นาง จุฑา กล่ินขจร นักบริหารงานคลัง อบต.ชากไทย จันทบุรี
102 นาย ชาญชัย ทีหอคํา ปลัด อบต. อบต.หนองบัว จันทบุรี
103 น.ส. ฐิตา จิตรตั้งตรง จนท.วิเคราะห ทม.จันทบุรี จันทบุรี
104 นาย ดิลก บัวเกิด นายก อบต. อบต.มะขาม จันทบุรี
105 นาย ทัศนัย ปุณฑริโกมล ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
106 นาย ธีรภาพ งามระเบียบ ปลัดเทศบาล ทต.เนินสูง จันทบุรี
107 น.ส. นาตยา กระจางศรี จนท.ธุรการ ทต.นายายอาม จันทบุรี
108 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
109 นาย บัญชา คงชู ปลัด อบต. อบต.ทับชาง จันทบุรี
110 นาย บุญเกื้อ บุญหยง ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
111 นาย ใบ มะณู นายกเทศมนตรี ทต.โปงน้ํารอน จันทบุรี
112 นาย ประพันธ อองดา ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
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113 นาย พงศกร หลอศิริ ปลัด อบต. อบต.บอเวฬุ จันทบุรี
114 นาง พัฒนนรี รัตนาจารย จพง.พัสดุ ทต.เนินสูง จันทบุรี
115 นาง เพ็ชรรัตน งามฉวี จนท.บห.กง.บช. อบต.คลองใหญ จันทบุรี
116 น.ส. ภัชรินทร กอบตระกูล นักบริหารงานคลัง อบต.เกาะเปริด จันทบุรี
117 น.ส. ภิตินันท มั่นภักดี บุคลากร ทต.พล้ิว จันทบุรี
118 นาง รัตนา รอดกันภัย บุคลากร ทม.จันทบุรี จันทบุรี
119 นาง วรรณา บุญสอน บุคลากร ทม.ขลุง จันทบุรี
120 นาง ศิริรัตน ชีพสมุทร นักบริหารงานคลัง ทต.ปากน้ําแหลมสิงห จันทบุรี
121 นาย สมเกียรติ สุขเสือง ปลัด อบต. อบต.พลับพลา จันทบุรี
122 นาย สมเอก หอมเกษร จนท.วิเคราะห อบต.เขาวงกต จันทบุรี
123 นาง สายชล สุนทร จนท.วิเคราะห อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
124 นาย อดิศร บํารุงญาติ จพง.ปองกัน ทต.ทาใหม จันทบุรี
125 นาย อังชัน จึงสกุลวัฒนา ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
126 นาย อิทธิพล เติมแตม ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี




