
เลขท่ีสมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 271 นาง กรณิศ  พระพินิจ ปลัดเทศบาล ทต.วังสามหมอ อุดรธานี
2 119 จาเอก กลยุทธ แสงชาติ ปลัด อบต. อบต.รามราช นครพนม
3 142 นาง กาญจนารัติ แสงทอง ปลัด ทต. ทต.บรบือ มหาสารคาม
4 145 นาย โกพัสต สมสาร ปลัด ทต. ทต.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
5 120 นาย โกเมศ คงอยู นายก อบต. อบต.หนองฮี นครพนม
6 3 นาย ไกรสิทธิ์ จําปามี ปลัด อบต. อบต.โพธิ์ชัย ขอนแกน
7 243 นางสาว ขวัญใจ แกวมูลตรี ปลัด อบต. อบต.หินโงม หนองคาย
8 4 น.ส. ขวัญใจ หาญเสนา ปลัด อบต. อบต.หนองแวง ขอนแกน
9 76 นาย เข็มชาติ โภคาเทพ นายก อบต. อบต.สะอาดสมบูรณ รอยเอ็ด

10 355 นาย คณิตกูล กรจักร หัวหนากองคลัง ทต.สังคม หนองคาย
11 274 วาท่ีร.ต. คมคิด  เครือเนตร ปลัด อบต. อบต.บานตาด อุดรธานี
12 5 นาย คมสัน ไพศาล ปลัด อบต. อบต.หนองแวงนางเบา ขอนแกน
13 192 นาย คําหลา สีหะบุตร ปลัด อบต. อบต.เมืองไพร รอยเอ็ด
14 79 นาง จงกลนี กุลชนะรงค จพง.การเงินและบัญชี ทต.หนองกุงศรี กาฬสินธุ
15 122 นาง จรรยารักษ ประภาแกว ปลัด อบต. อบต.มหาชัย นครพนม
16 6 นาง จริยา อนันติสุวรรณชัย รองประธานสภาฯ ทต.มัญจาคีรี ขอนแกน
17 8 นาง จินลัดดา ประดา จพง.ธุรการ ทน.ขอนแกน ขอนแกน
18 276 นาย เฉลิมพล  ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาล ทต.ตาลเลียน อุดรธานี
19 86 ส.ต.ท. ชยกร   ดลไสว ปลัด อบต. อบต.สามขา กาฬสินธุ
20 87 นาย ชวลิต ธนิตกุล นายก ทต. ทต.สมเด็จ กาฬสินธุ
21 262 นาย ชัยพร ขันทะชา ปลัด อบต. อบต.อุทัยสรรค หนองบัวลําภู
22 124 นาย ชัยยา ชางสากล ปลัด อบต. อบต.นาเข นครพนม
23 90 ส.ต.ท. ชาตรี    นอยหมอ ปลัด อบต. อบต.ไคนุน กาฬสินธุ
24 9 นาย เชาวลิต มูลทา ปลัด อบต. อบต.ทากระเสริม ขอนแกน
25 343 นาย เชิดชัย จักรแกว ปลัด อบต. อบต.หมูมัน รอยเอ็ด
26 278 นาย ณัฐพงศ   ขจรนาม ปลัดเทศบาล ทต.นํ้าโสม อุดรธานี

รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล

ศูนยจังหวัดขอนแกน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
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27 335 นาย ดนัย บุญตอบ นายกเทศมนตรี ทต.นาหนองทุม ชัยภูมิ
28 11 น.ส. ดํารง ทาแนน ปลัด อบต. อบต.โนนทัน ขอนแกน
29 333 นาย ดํารงค  จาวสุวรรณวงษ ปลัด อบต. อบต.ทุงพระ ชัยภูมิ
30 125 นาย ดิฐพงศ ตาระบัตร ปลัด อบต. อบต.บานเอื้อง นครพนม
31 13 นาย เดชอิทธินันท ใตชัยภูมิ ผอ.กองชาง อบต.เมืองเกา ขอนแกน
32 131 นาย ถนอมทรัพย สรรพโส สท. ทต.นคร ขอนแกน
33 155 นาย ทวิทย โพธิเสส ปลัด อบต. อบต.วังไชย มหาสารคาม
34 156 นาย เทพฤทธิ์ มงคล ปลัด อบต. อบต.ดงเมือง มหาสารคาม
35 157 นาง ธดาพร คําผิว ปลัด อบต. อบต.ศรีสุข มหาสารคาม
36 17 นาย ธีรศักดิ์ ทีฆายุพันธุ รองนายก เทศฯ ทน.ขอนแกน ขอนแกน
37 209 นาย ธีระชัย          ระพิทยพันธ ปลัดเทศบาล ทต.ดานซาย เลย
38 93 นาย ธีระพล ตางใจเย็น นายก ทต. ทต.หวยเม็ก กาฬสินธุ
39 126 นาย ธีระพล กลางประพันธ ปลัด อบต. อบต.พิมาน นครพนม
40 95 นาง นภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร จพง.การเงินและบัญชี บัวขาว กาฬสินธุ
41 216 นาง นวลจันทร พงษเพียจันทร จพง.ธุรการ ทต.นคร ขอนแกน
42 128 นาง นวลนภัส บุญไทย ปลัด อบต. อบต.ทาลาด นครพนม
43 349 นาย นิคม ชางเกวียน จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตลาดไทร นครราชสีมา
44 129 นาง นุชนารถ เลิศสงคราม ปลัด อบต. อบต.หนองฮี นครพนม
45 159 จาเอก บัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แกดํา มหาสารคาม
46 160 พ.จ.ท. บุญเก้ือ เจริญสุข ปลัด อบต.  อบต.ดอนเงิน มหาสารคาม
47 162 นาย บุญรัตน คชฤทธิ์ ปลัด อบต. อบต.สันปาตอง มหาสารคาม
48 24 นาย บุญสม วิจารจันทร สท. ทน.ขอนแกน ขอนแกน
49 25 นาย บุญเหลือ สีทิศ นบห.สาธารณสุข อบต.เมืองเกา ขอนแกน
50 163 นาย ปณิธิ วงศมาศ ปลัด ทต. ทต.หัวขวาง มหาสารคาม
51 27 นาย ปรมินทร เลาหะพันธุ สท. ทน.ขอนแกน ขอนแกน
52 284 นาย ประธาน  ศรีพิกุล ปลัด อบต. อบต.กุดจับ อุดรธานี
53 347 นาย ประยูร เหลาวัฒนา ปลัด อบต. อบต.คงใหญ นครราชสีมา
54 29 นาย ประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ ผอ.กองกิจฯ อบจ. ขอนแกน
55 328 พ.จ.อ. ปรีชา เพชรกันหา ปลัด อบต. อบต.กุดยม ชัยภูมิ
56 132 น.ส. ปยนุช ทองมี ปลัด อบต. อบต.นางัว นครพนม
57 230 นาย ผาน พวงเงิน นักบริหารงานเทศบาล ทต.อากาศอํานวย สกลนคร
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58 70 นาย พงษพันธ วงศอามาตย ปลัด อบต. อบต.รอบเมือง รอยเอ็ด
59 170 นาย พิชัย บุญดาราช ปลัด อบต. อบต.หนองแสง มหาสารคาม
60 214 นาย พิเชษฐ           พลดาหาญ ปลัด อบต. อบต.ชัยพฤกษ  เลย
61 288 จ.อ. พิสิทธิ์ นัทธี ปลัด อบต. อบต.โคกกลาง อุดรธานี
62 289 นาง พีรนันท  ณ  นาน ปลัดเทศบาล ทต.สรางกอ อุดรธานี
63 33 นาย พีระพล พัฒนพีระเดช นายก เทศฯ ทน.ขอนแกน ขอนแกน
64 101 นาย พูลรัตน  วารีพิณ ปลัด อบต. อบต.หนองบัว กาฬสินธุ
65 231 นาย ไพบูลย สาระพัฒน นักบริหารงาน อบต. อบต.คอเขียว สกลนคร
66 102 นาย ไพรัช ดีวันรอง นายก ทต. ทต.คําใหญ กาฬสินธุ
67 172 นาย ไพศาล แกวอาจ ปลัดเทศบาล ทต.แกดํา มหาสารคาม
68 37 นาย มนตรี กูดอิ้ว ปลัด อบต. อบต.โนนฆอง ขอนแกน
69 174 นาย มนตรี พันธพุต ปลัด อบต. อบต.หนองเม็ก มหาสารคาม
70 201 วาท่ีร.ต. แมน กันยารัตน ปลัด อบต. อบต.สะอาด รอยเอ็ด
71 291 นาย รักศักดิ์  แกวรอด ปลัด อบต. อบต.บานธาตุ อุดรธานี
72 266 นาย รัฐพงศ อิ่มพลี ปลัด อบต. อบต.ฝงแดง หนองบัวลําภู
73 292 น.ส. รินทร  นามพิกุล ปลัด อบต. อบต.นากวาง อุดรธานี
74 232 นาง รุงนภา ทุมมาจันทร นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สกลนคร
75 175 นาง ลัคณา แสนภักดี ปลัดเทศบาล ทต.นาเชือก มหาสารคาม
76 179 นาย วัชรากร วิชาโคตร ปลัด อบต. อบต.แพง มหาสารคาม
77 71 น.ส. วันทนีย อึ้งเจริญธนกิจ นายก ทต. ทต.สระคู รอยเอ็ด
78 217 นาย วานิช            ศรีบุรินทร นายก อบต. อบต.ปลาบา เลย
79 44 นาย วินัย ลาสอน ปลัด อบต. อบต.บานดง ขอนแกน
80 106 ส.ต.ท. วิบูลย  รัตนวรรณี ปลัด อบต. อบต.บัวขาว กาฬสินธุ
81 46 นาย เวชดุสิต อาจวิชัย ปลัด อบต. อบต.ลอมคอม ขอนแกน
82 136 นาย ศรายุทธ วะชุม ปลัด อบต. อบต.ทาเรือ นครพนม
83 107 นาย ศรายุธ   สุเทวี ปลัด อบต. อบต.นาขาม กาฬสินธุ
84 300 นาง ศศิธร จันทนวัฒนวงษ ปลัด อบต. อบต.บานตาด อุดรธานี
85 47 พ.จ.ท. ศักดา โคตรสามแขก ปลัด อบต. อบต.ดูนสาด ขอนแกน
86 49 น.ส. ศิริกัลยา โพธิจันทร ผอ.สวนสงเสริมสาธารณทต.นคร ขอนแกน
87 51 นาย สกุล ศรีชุมพล นายกเทศมนตรี ทต.ดอนโมง ขอนแกน
88 52 นาย สงา กาจุด นายก อบต. อบต.หนองกุง ขอนแกน
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89 306 วาท่ีร.ต. สมชาย  จันทรศรี ปลัด อบต. อบต.หนองหาน อุดรธานี
90 204 นาย สมเชาว บํารุงชัย ปลัด อบต. อบต.เหนือเมือง รอยเอ็ด
91 53 นาย สมนึก สุขสันติชัย นวช.สุขาภิบาล อบต.พระลับ ขอนแกน
92 253 นาย สมนึก  ฉันโชคดี ปลัด อบต. อบต.โพนแพง หนองคาย
93 75 นาย สมบูรณ แขคํา ปลัด อบต. อบต.สะอาดสมบูรณ รอยเอ็ด
94 182 นาย สมพร พลลาภ ปลัด อบต. อบต.ทาสองคอน มหาสารคาม
95 137 ส.ต.ท. สมศักดิ์ เลิศสงคราม ปลัด อบต. อบต.กุตาไก นครพนม
96 109 ส.ต.ต. สมหวัง  คงประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.นาโก กาฬสินธุ
97 110 นาย สมัย    ภูคงนํ้า ปลัด อบต. อบต.ดอนสมบูรณ กาฬสินธุ
98 183 นาย สมาน สานิพามณี ปลัด อบต. อบต.นาโพธิ์ มหาสารคาม
99 220 นาย สรวิทย           ภูมิศรี นายก อบต. อบต.นาดินดํา  เลย

100 238 นาย สันธญา สอนไชยา นักบริหารงานเทศบาล ทต.ทาแร สกลนคร
101 185 นาย สุทธิ์พงษ แดงกีฬา ปลัด อบต. อบต.หนองซอน มหาสารคาม
102 256 นาย สุนทร คงชู ปลัด อบต. อบต.บานตอน หนองคาย
103 239 นาย สุพัฒ ดาบชัยคํา นักบริหารงาน อบต. อบต.บานแปน สกลนคร
104 257 นาย สุพัฒน ศิริประภานนทกุล ปลัด อบต. อบต.หนองกอมแกะ หนองคาย
105 56 นาย สุภชัย เอาะนอย ปลัด อบต. อบต.วังชัย ขอนแกน
106 313 นาย สุภโชค ทองตุม ปลัด อบต. อบต.หนองบัวบาน อุดรธานี
107 342 นาง สุภาพ สวัสด์ิพานิชย ปลัด อบต. อบต.ขี้เหล็ก รอยเอ็ด
108 258 จ.อ.อ. สุรชิต พิสัยพันธ ปลัด อบต. อบต.วัดธาตุ หนองคาย
109 224 นาย สุรัตน            พันธวงศ ปลัด อบต. อบต.โนนปอแดง เลย
110 314 นาย สุริยันต ภูมิเรือง ปลัด อบต. บานชัย อุดรธานี
111 58 นาย สุวนัย ภูมาศ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแกน
112 189 นาย สุวิทย เหลาวงษโคตร ปลัด อบต. อบต.เหลาบัวบาน มหาสารคาม
113 59 จ.อ. โสภณ สิงหเทพ ปลัด อบต. อบต.ดอนคู ขอนแกน
114 315 ส.ต.ท. หญิง เครือวัลย บุญสาร นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต.บานดุง อุดรธานี
115 225 ส.ต.อ. หญิงรุงนภา  ปนะเต ปลัด อบต. อบต.เมือง  เลย
116 60 นาย หทัยเทพ ภูหองเพชร ปลัด อบต. อบต.หนองโน ขอนแกน
117 115 นาย อนันต  พิมพะสาลี ผูอํานวยการกองแผนฯ อบจ. กาฬสินธุ
118 61 นาย อมร พระคุณ วิศวกรโยธา อบจ. ขอนแกน
119 269 นาย อัคคัญญ เถาววัลย ปลัดเทศบาล ทต.โนนสัง หนองบัวลําภู
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120 190 นาง อังคณารัตน โพธิเสส ปลัด อบต. อบต.ดอนกลาง มหาสารคาม
121 62 นาย อาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาล ทต.สีชมพู ขอนแกน
122 117 นาย อานุภาพ  พลยะเรศ ผอ.กองการศึกษา ทต.บัวขาว กาฬสินธุ
123 63 น.ส. อุบลวรรณ เทพาจันทรักษ ปลัด อบต. อบต.พระบุ ขอนแกน



ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 194 นาย เกรียงไกร สุราอามาตย ปลัด อบต. อบต.หนองแกว รอยเอ็ด
2 3 นาย เกษม  ดําเนิน ปลัดอบต. อบต.บานแมด อุบลราชธานี
3 5 นาง เกษร สายจันทร จนท.บริหารทั่วไป  อบจ. อุบลราชธานี
4 197 นาย คณิตย อินธิรัตน นายก อบต.  อบต.ทุงแต ยโสธร
5 12 วาที่รต. จิตติ  บุญญาจันทร ปลัด อบต. อบต.หัวนา อุบลราชธานี
6 215 นาย จิรวัฒน  รองเมือง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. มุกดาหาร
7 216 พ.จ.อ. จุลยุทธ พันธออน ปลัด อบต. อบต.หวานใหญ มุกดาหาร
8 13 นาย เจริญ กองไชย ปลัด อบต. อบต.เขื่องใน อุบลราชธานี
9 14 นาย เจษฎากร  สุรมิตร ปลัด อบต. อบต.บัวงาม อุบลราชธานี

10 15 นาย เฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัด อบต. อบต.บุงมะแลง อุบลราชธานี
11 141 นาย เฉลิมวุฒ บุตรประโคน ปลัด อบต. อบต.คําเนียม ศรีสะเกษ
12 198 นาย เฉลียว พรมนอก ปลัด อบต.  อบต.พระเสาร ยโสธร
13 16 น.ส. ชลนิษา  พันธแกว ปลัด อบต. อบต.ทาเมือง อุบลราชธานี
14 17 นาย ชวกร หงษแกว ปลัด อบต. อบต.ปราสาท อุบลราชธานี
15 199 นาย ชัชวาล คําแถม นายก ทต.  ทต.ฟาหยาด ยโสธร
16 18 นาย ชาญชัย อักโข ปลัดอบต. อบต.กุดประทาย อุบลราชธานี
17 19 นาย ชาริน  จินดาศรี ปลัด อบต. อบต.กุดเรือ อุบลราชธานี
18 20 นาย ชาลี  นามบุตร ปลัดเทศบาล ทต.อางศิลา อุบลราชธานี
19 143 นาย ชูเกียรติ     ถาบุตร ปลัด อบต. อบต.สังเม็ก ศรีสะเกษ
20 21 นาย ชูพันธ  อเนกบุณย ปลัด อบต. อบต.ทาชาง อุบลราชธานี
21 144 ส.ต.ท. เชียร     บุญประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ปรางคกู ศรีสะเกษ
22 22 นาย โชคพิพัฒน บุญไธสง ปลัด อบต. อบต.สําโรง อุบลราชธานี
23 145 นาย ไชยยันต    สมพร ปลัด อบต. อบต.นํ้าออม ศรีสะเกษ
24 24 นาย ณัฏฐพงศ  ผลดี ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
25 147 นาง ณัฐภรณ         โคตรธาริน ปลัด อบต. อบต.โนนคอ ศรีสะเกษ
26 148 นาย ดนัย              วัฒนปาณี ผอ.กองกิจการสภา อบจ. ศรีสะเกษ
27 26 นาง เดือนลอย สังฆมโนเวศ นักบริหารงานทั่วไป ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
28 150 นาย ตี              โพธิสาร นายก อบต. อบต.โพธิ์กระสังข ศรีสะเกษ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

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

ลําดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล



ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดอุบลราชธานี

ลําดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

29 124 วาที่ ร.ต. ทวีรัชต อรุณเกียรติพงศา ปลัด อบต. อบต.แก สุรินทร
30 27 นาย ทองกร  จิตรสิงห ปลัด อบต. อบต.คําไฮใหญ อุบลราชธานี
31 31 พ.จ.อ. เทพมงคล  เจริญนิช ปลัด อบต. อบต.บุงหวาย อุบลราชธานี
32 32 นาย เทวัญ  ทองปน จนท.สันทนาการ  ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
33 33 จ.อ. ธงเอก  เจริญสุข ปลัด อบต. อบต.กองโพน อุบลราชธานี
34 34 นาย ธนัตถ  จันทรมณี ปลัด อบต. อบต.หนองไฮ อุบลราชธานี
35 127 นาย ธนาพล วจนะวิชากร นักบริหารงานชาง ทม.สุรินทร สุรินทร
36 35 นาย ธวัชชัย  รุงเรืองชัยทอง นายกเทศมนตรี ทต.ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
37 108 นาย ธวัชชัย  เพียลา ปลัด อบต. อบต.คําโพน อํานาจเจริญ
38 36 นาง ธันยมัยพร คําภานิล ปลัด อบต. อบต.เหลาแดง อุบลราชธานี
39 38 นาย นภดล สาริบุตร สท. ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
40 202 น.ส. นริศรา อุตอามาตย ปลัด อบต. อบต.ผือฮี ยโสธร
41 218 พ.จ.อ. นฤวัตร  เสนสุข ปลัด อบต. อบต.ชะโนด  มุกดาหาร
42 109 นาย นิธิ   ขันธเกษ ปลัด อบต. อบต.เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
43 39 นาย นิพนธ  จันทเวทยศิริ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
44 40 นาย นิรันดร  สุภศร หัวหนาสํานักปลัด อบจ. อุบลราชธานี
45 158 นาย นิรันดร        เหลาสา ปลัด อบต. อบต.ปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
46 204 นาย เนรมิตร สายสุด ปลัด อบต. อบต.หัวเมือง ยโสธร
47 43 จ.อ. บรรจบ  อภัยจิตต ปลัด อบต. อบต.โคกสวาง อุบลราชธานี
48 110 นาย บุญมี   ศรีสมบัติ ปลัด อบต. อบต.ปากอ อํานาจเจริญ
49 160 นาย บูรณ      ไสยสมบัติ ส.อบจ. อบจ. ศรีสะเกษ
50 161 น.ส. เบญจภรณ    ผาสุข ปลัด อบต. อบต.โพนคอ ศรีสะเกษ
51 129 นาย ประเสริฐ พิศวงคเทวัญ รองประธานสภา ทม.สุรินทร สุรินทร
52 205 นาย ปรัชญา สารสุข ปลัด อบต. อบต.คําไผ ยโสธร
53 166 นาย ปญญา       ชูเลิศ ปลัด อบต. อบต.หนองแกว ศรีสะเกษ
54 112 นาย พงษศักดิ์  กมลฤกษ ปลัด อบต. อบต.หนองไฮ อํานาจเจริญ
55 52 นาย พรชัย โควสุรัตน นายก อบจ. อบจ.  อุบลราชธานี
56 53 จ.ต. พรศักดิ์ พลภักดี ปลัด อบต. อบต.โนนกาเล็น อุบลราชธานี
57 54 จ.ส.ต. พรสวัสดิ์  ครองบุญ ปลัด อบต. อบต.บุงไหม อุบลราชธานี
58 135 นาง พัฒนิดา         ดีพูน ปลัด อบต. อบต.พรหมสวัสดิ์ ศรีสะเกษ
59 55 ส.อ. พิพัฒน  พราวศรี ปลัด อบต. อบต.นาเลิน อุบลราชธานี
60 170 นาย พิพัฒน      นะรุน ปลัด อบต. อบต.เสาธงชัย ศรีสะเกษ
61 56 นาย พิษณุ ธนะสีลังกูร ปลัด อบต. อบต.ตะบาย อุบลราชธานี



ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดอุบลราชธานี

ลําดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

62 57 นาย เพรียวสุริยา  สายใจ ส.อบจ. อบจ. อุบลราชธานี
63 59 นาง ภคกร  ทองเลิศ นักวิชาการเงินฯ อบจ. อุบลราชธานี
64 221 นาย ภาธร  สลางสิงห ปลัด อบต. อบต.หนองสูงเหนือ มุกดาหาร
65 60 นาย มังกร  คําเพาะ ปลัด อบต. อบต.คอแลน อุบลราชธานี
66 62 นาย รัตนา ลอยลม นายกเทศมนตรี ทต.กุดขาวปุน อุบลราชธานี
67 64 นาง ราตรี  ประทาน ปลัด อบต. อบต.หนองอม อุบลราชธานี
68 66 น.ส. ลักขณา  ไชยโพธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.คอนอย อุบลราชธานี
69 113 นาย วชิระ   มิตรตระกูล ปลัด อบต. อบต.หวยไร อํานาจเจริญ
70 67 นาย วรรณภณ ทวีชัย ปลัด อบต. อบต.โนนสมบูรณ อุบลราชธานี
71 68 น.ส. วราลักษณ พละไกร หัวหนาสวนการคลัง อบต.เขมราฐ อุบลราชธานี
72 174 นาย วันไชย  แฝงยงค ปลัด อบต. อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ
73 70 นาย วิชัย  อุพันทา ปลัด อบต. อบต.คําขวาง อุบลราชธานี
74 71 นาย วิทยา  สุรสิทธิ์ หัวหนาสวนการคลัง อบต.เปา อุบลราชธานี
75 73 นาง วิมลรัตน ยืนนาน จพง.การเงินและบ/ช ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
76 222 วาที่รต. วิสัย บุญทวี หน.บริหารงานบุคคลอบจ. มุกดาหาร
77 74 นาย วีระชัย คําลาน ปลัดเทศบาล ทต.บัวงาม อุบลราชธานี
78 226 นาย วุฒิภูมิ สุรเสน ปลัดเทศบาล ทต.ธงธานี รอยเอ็ด
79 76 น.ส. ศรีอนันต  สีดางาม หัวหนาสวนการคลัง อบต.อางศิลา อุบลราชธานี
80 175 น.ส. ศุทธิพนิต บุญเรือง จพง.ทะเบียนฯ ทต.พยุห ศรีสะเกษ
81 77 นาย ศุภโชค รัตโน นายก อบต. อบต.เหลาแดง อุบลราชธานี
82 176 น.ส. ศุภารัตน       เพ็งพา ปลัด อบต. อบต.จาน ศรีสะเกษ
83 78 น.ส. ศุลีพร  ทองสุทธิ จพง.การเงินฯ  อบต.โนนกลาง อุบลราชธานี
84 177 นาย สกุลศักดิ์   ทองแยม นายก อบต. อบต.กันทรอม ศรีสะเกษ
85 79 นาย สถิตย  เสนา จนท.วิเคราะหฯ อบจ. อุบลราชธานี
86 178 นาย สมคิด        แกนคํา ปลัด อบต. อบต.จาน ศรีสะเกษ
87 81 นาย สมปอง  วงศคูณ ปลัดเทศบาล ทต.ตระการพืชผล อุบลราชธานี
88 82 นาย สมพร วัชรปรีชาวงศ นายกเทศมนตรี ทต.หวยขะยุง อุบลราชธานี
89 83 ส.ต.ท. สมพล  ใจเย็น ปลัด อบต. อบต.หนองบก อุบลราชธานี
90 86 นาย สันต  ไชยกาล ปลัดเทศบาล ทต.หวยขะยุง อุบลราชธานี
91 88 นาย สิทธิชัย    แสงเขียว ปลัด อบต. อบต.ดุมใหญ อุบลราชธานี
92 90 นาง สุจิราพร  วะนา ปลัด อบต. อบต.เกษม อุบลราชธานี
93 91 นาย สุดเขต  วิรักขะโม ปลัด อบต. อบต.เมืองเดช อุบลราชธานี
94 92 นาย สุดใจ  ทาประจิต ปลัด อบต. อบต.โคกกอง อุบลราชธานี
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ลําดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

95 183 นาง สุนันทา            เสนคราม ปลัด อบต. อบต.หญาปลอง ศรีสะเกษ
96 211 ส.อ. สุภาพ เนียมตะขบ  ปลัดเทศบาล  ทต.คําเขื่อนแกว ยโสธร
97 94 น.ส. สุภาวดี  แสนทวีสุข ปลัด อบต. อบต.นาสวง อุบลราชธานี
98 117 นาย สุรเชษฐ  จานเขื่อง ปลัด อบต. อบต.โนหนามแทง อํานาจเจริญ
99 95 จ.อ. สุรเวช  ชาตรี ปลัด อบต. อบต.หนองนกทา อุบลราชธานี

100 185 นาย สุรศักดิ์    สิมาขันธ ปลัดเทศบาล ทต.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
101 133 นาง สุริยา พรหมวาศ รองปลัดเทศบาล ทม.สุรินทร สุรินทร
102 186 นาย สุวิทย           ไชยประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.สะพุง ศรีสะเกษ
103 97 นาย สุเวช  ทรงอยูสุข ปลัด อบต. อบต.เขมราฐ อุบลราชธานี
104 187 นาย เสกสรร            วรวิรัช   ปลัด อบต. อบต.หนองแกว ศรีสะเกษ
105 98 นาย เสรี ทองเลิศ จนท.สันทนาการ  ทน.อุบลฯ อุบลราชธานี
106 212 นาย เสวียง ประสบสุข  ปลัดเทศบาล  ทต.สามแยก ยโสธร
107 227 นาย อดิศร ยืนยั่ง ปลัด อบต. อบต.พังแดง มุกดาหาร
108 188 นาย อดิศักดิ์  คําเพราะ บุคลากร ทม.กันทรลักษ ศรีสะเกษ
109 99 นาย อดิศักดิ์  ชาววัง ปลัด อบต. อบต.ทรายมูล อุบลราชธานี
110 189 นาย อดิศักดิ์      ทองจันทรแกว นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ
111 101 วาที่ร.ต. อนุวัฒน  คํามี ปลัด อบต. อบต.กลางใหญ อุบลราชธานี
112 102 ส.อ. อภิชาติ  สุภสร ปลัด อบต. อบต.ทาโพธิ์ศรี อุบลราชธานี
113 118 นาง อภิญญา  พะวงศรี ปลัด อบต. อบต.ดงมะยาง อํานาจเจริญ
114 190 นาย อภิศักดิ์           แซจึง รองนายก อบจ. อบจ. ศรีสะเกษ
115 213 นาย อรรถพล สีหนาจ ปลัด อบต.  อบต.ขั้นไดใหญ ยโสธร
116 103 นาง อรัญญา  นามวงศ สท. ทต.นาสวง อุบลราชธานี
117 104 นาย อัครวิทย  เดชารัตนชาติ ปลัด อบต. อบต.คอนอย อุบลราชธานี
118 105 นาง อังศุธร  นามตรง หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกสาร อํานาจเจริญ
119 106 นาง อัญชนา ดอกพุฒ ปลัด อบต. อบต.โคกสาร อํานาจเจริญ
120 134 นาย อัษฎายุธ สุจินพรหม ปลัด อบต. อบต.ไผ สุรินทร
121 120 นาย อัสวัชชัย  อยูสุข ปลัด อบต. อบต.ทาลาด อุบลราชธานี
122 121 นาย อาคม ธนูทอง ปลัด อบต. อบต.โนนกลาง อุบลราชธานี
123 192 นาย อํานาจณรงค  โคตรธาริน ปลัด อบต. อบต.บก ศรีสะเกษ
124 122 นาย อิทธิพล กาญจนพิมล รองประธานสภา ทม.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
125 193 นาย อุดร              ธรรมวงศ ปลัด อบต. อบต.โพนเขวา ศรีสะเกษ



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 2 นาย กิตติ เชาวดี รองนายก อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
2 3 จาเอก กิตติพงษ สุขสา ปลัด อบต. อบต.โคราช นครราชสีมา
3 5 น.ส. คณิต แยมกลาง ปลัด อบต. อบต.กระเบื้องนอก นครราชสีมา
4 9 นาง จามรี พิลาสมบัติ ปลัด อบต. อบต.หนองพลวง นครราชสีมา
5 10 น.ส. จารุพร โคตรสวัสด์ิ ปลัด อบต. อบต.ดอนเมือง นครราชสีมา
6 11 นาง จารุวรรณ พันธุโอภาส นักบริหารงาน ทม.บัวใหญ นครราชสีมา
7 13 นาย จํานง กรินทร ปลัด อบต. อบต.โนนคา นครราชสีมา
8 14 นาย จิรพันธุ วิสูตรศักด์ิ ปลัด อบต. อบต.หนองสาหราย นครราชสีมา
9 15 น.ส. จิราวรรณ ชาญยุทธ นักบริหารงานคลัง ทต.จอหอ นครราชสีมา
10 17 นาย เจษฐพล ทุงกลาง ปลัดเทศบาล ทต.ลาดบัวขาว นครราชสีมา
11 19 นาย เฉลิม ราชอาสา นักบริหารงานประปา ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
12 114 นาย เฉลิมชัย กุนัน ปลัด อบต. อบต.โนนรัง รอยเอ็ด
13 20 นาย ชงค ขวัญมา ปลัด อบต. อบต.เมืองยาง นครราชสีมา
14 151 นาง ชนนี ลาแสง หน.สวนการคลัง อบต.หนองแวง บุรีรัมย
15 22 นาย ชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัด อบต. อบต.โนนเพ็ด นครราชสีมา
16 219 นาย ชุมพล สุวรรณเลขา จนท.วิเคราะหฯ ทต.ผักปง ชัยภูมิ
17 23 นาย ชูชาติ แนมพลกรัง ปลัด อบต. อบต.ทุงสวาง นครราชสีมา
18 169 นาย เชิงชาย บุญชวยกาว รองปลัด ทต. ทต.ทับกวาง สระบุรี
19 135 นาย ดิสพงษ นับวันดี ปลัด อบต. อบต.กระโพ สุรินทร
20 24 นาย ดุลยรัตน ศรีพรหม ส.สท. ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
21 25 นาย ตรีนพ ช่ืนชม นักบริหารงานชาง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
22 26 ด.ต. ต๋ึง พ่ึงก่ิง นายกเทศมนตรี ทต.โนนไทย นครราชสีมา
23 27 นาย ทรงวุฒิ ประสงคทรัพย นายก อบต. อบต.โคกกรวด นครราชสีมา
24 183 นาง ทรรศวรรณ มาศขุนทด ปลัด อบต. อบต.ศรีสําราญ ชัยภูมิ
25 103 นาง ทองคูณ หาญเวช นักบริหารงาน อบจ. ชัยภูมิ
26 28 นาย ธวัช อิทธิวุฒิ ปลัดเทศบาล ทต.พิมาย นครราชสีมา
27 29 นาย ธวัชชัย เลาวัณยศิริ นายก อบต. อบต.โคกกระเบื้อง นครราชสีมา
28 31 นาย นนท โพธิ์สูงเนิน นายก อบต. อบต.โนนคา นครราชสีมา
29 32 นาย นพพร ไชยคุณ ปลัดเทศบาล ทต.สีดา นครราชสีมา
30 34 นาง นวลอนงค วิเศษพลกรัง ปลัดเทศบาล ทต.โชคชัย นครราชสีมา

ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

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



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

31 202 น.ส. นันทนา เกี้ยวสันเทียะ ปลัด อบต. อบต.หนองบัวโคก ชัยภูมิ
32 35 น.ส. นันทพร อินทรแหยม จนท.วิเคราะห ทต.จอหอ นครราชสีมา
33 36 นาย นิคม เหาะสูงเนิน นักบริหารการศึกษา ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
34 204 น.ส. นิตยา ประเสริฐไทย ปลัด อบต. อบต.ตาเนิน ชัยภูมิ
35 136 นาย นิรันดร เงินดี ปลัดเทศบาล ทต.นิคมปราสาท สุรินทร
36 38 นาง เนตรดาว ทองประกอบ นักบริหารงานคลัง ทต.โคกกรวด นครราชสีมา
37 39 นาย เนติ เพ็งโตนด ปลัด อบต. อบต.สําโรง นครราชสีมา
38 40 นาย บรรเจิด สอพิมาย นายก อบต. อบต.ในเมือง นครราชสีมา
39 41 นาย บรรเจิด มวงแมน รองนายก อบต. อบต.สุรนารี นครราชสีมา
40 119 นาย บัลลังก ก่ิงจอหอ ปลัด อบต. อบต.สีแกว รอยเอ็ด
41 43 นาย บุญเชิด พิณปรุ จพง.ปองกัน ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
42 44 นาย บุญธรรม อินทรจอหอ ส.สท. ทต.จอหอ นครราชสีมา
43 45 นาย บุญละ หันสันเทียะ นายก อบต. อบต.โนนไทย นครราชสีมา
44 46 จาสิบตรี บุญสง จาพันดุง ปลัด อบต. อบต.โนนเมืองพัฒนา นครราชสีมา
45 48 น.ส. ประไพพิศ รัตนประสบ นักวิชาการคลัง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
46 175 นาย ประสงค กลางสาธร ปลัด อบต. อบต.โคกมั่งงอย ชัยภูมิ
47 51 นาย พยงพงษ พงษพิมาน นายกเทศมนตรี ทต.พิมาย นครราชสีมา
48 216 นาย พิทยา ครองกิจศิริ นายกเทศมนตรี ทต.บานคายหม่ืนแผว ชัยภูมิ
49 52 นาย พิทักษ สมบูรณ นักบริหารงาน ทต.หนองไผลอม นครราชสีมา
50 54 นาย พีระ ศรีศศิวงศ นายก อบต. อบต.ดอนชมพู นครราชสีมา
51 124 นาย พุทธา จงใจจิต รองนายก ทต. ทต.เมืองสรวง รอยเอ็ด
52 55 นาง เพชรา มุมไธสง หน.กองการศึกษา ทต.ชุมพวง นครราชสีมา
53 56 นาง เพ็ญศรี จอยนุแสง ปลัด อบต. อบต.โคกกลาง นครราชสีมา
54 187 นาง เพ็ญศรี สมานชิต ปลัด อบต. อบต.หวยบง ชัยภูมิ
55 57 นาย ไพฑูรย ปนยาง ปลัด อบต. อบต.โคกกระชาย นครราชสีมา
56 58 นาย ไพบูลย พงศผาสุก ปลัด อบต. อบต.ใหม นครราชสีมา
57 210 นาย ไพโรจน สุคันธสาคร ปลัดเทศบาล ทต.บานเปา ชัยภูมิ
58 59 นาย ไพศาล สุนทรเผาจินดา นักบริหารทั่วไป อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
59 208 นาย ภุชงค คําทอง นายกเทศมนตรี ทต.จัตุรัส ชัยภูมิ
60 61 ส.อ. ยุทธภูมิ ขันทอง ปลัด อบต. อบต.ดานเกวียน นครราชสีมา
61 62 นาง ยุพาพร พิทักษวงศ นักบริหารงานชาง ทต.จอหอ นครราชสีมา
62 64 นาย รณฤทธิ์ จิตรครบุรี ปลัด อบต. อบต.บานราษฎร นครราชสีมา
63 65 นาย ฤทธิพร ปานะชาติ จนท.วิเคราะห อบต.บานใหม นครราชสีมา
64 66 นาย ลอม แยมสุวรรณรัตน ปลัด อบต. อบต.แชะ นครราชสีมา
65 106 นาย ลีโอซาล เมตตการณจิต ผอ.กองกิจฯ อบจ. ชัยภูมิ



เลขที่สมัคร ตําแหนง อปท. จังหวัด

ศูนยจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล

66 68 นาย วัชนันท ตองกระโทก บุคลากร ทต.โชคชัย นครราชสีมา
67 69 นาย วัชรพล โตมรศักด์ิ ประธานสภา อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
68 72 นาย วิเชียร อยูรักษาสิทธิ์ ปลัด อบต. อบต.ปรุใหญ นครราชสีมา
69 73 นาย วิทูร ชาติปฎิมาพงษ นายก อบจ. อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
70 186 พ.จ.อ. วิรัตน ปลื้มโชค ปลัด อบต. อบต.ทาหินโงม ชัยภูมิ
71 75 นาย ศราวุธ อัครกุลพิทักษ ปลัด อบต. อบต.นิคมสรางตนเอง นครราชสีมา
72 76 นาง ศิริพร เพ็ญสุข หน.สวนการคลัง อบต.ดงใหญ นครราชสีมา
73 100 พันจาอากาศเอก สมจิต ศรีโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.ธารปราสาท นครราชสีมา
74 142 นาย สมชาย กัลยะกิติ นักบริหารงานทั่วไป อบจ.สุรินทร สุรินทร
75 78 นาย สมพงษ ตอทองหลาง ปลัด อบต. อบต.สีดา นครราชสีมา
76 164 นาย สมพร สุรโคตร นายก อบต. อบต.ยายแยมวัฒนา บุรีรัมย
77 79 นาย สมมิตร ขันธการุญวงศ ปลัด อบต. อบต.หัวหวยทราย นครราชสีมา
78 80 นาย สมาน สกุลไพศาล นายก อบต. อบต.คลองไผ นครราชสีมา
79 81 น.ส. สวิตา กันตยาสกุล นักบริหารงานคลัง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
80 82 นาย สัมพันธ แสนยะบุตร ปลัด อบต. อบต.โคกกรวด นครราชสีมา
81 165 นาง สากล แกวอรสาณ ปลัด อบต. อบต.กูสวนแตง บุรีรัมย
82 83 นาย สิทธิชัย จงตั้งสัจจธรรม ส.อบต. อบต.ในเมือง นครราชสีมา
83 143 นาย สิทธิศักด์ิ มาลีหวล ปลัด อบต. อบต.เทนมีย สุรินทร
84 207 น.ส. สุจิตรา คงแกว ปลัด อบต. อบต.บานคาย ชัยภูมิ
85 84 น.ส. สุดใจ เปลี่ยนพล จพง.ธุรการ ทต.โคกกรวด นครราชสีมา
86 85 น.ส สุดารัตน รองเมือง หน.สวนการคลัง อบต.ดานเกวียน นครราชสีมา
87 212 นาย สุทธิพงษ สมรูป ปลัดเทศบาล ทต.เทพสถิต ชัยภูมิ
88 86 นาง สุทิน ชาติพุดซา นายก อบต. อบต.หนองกระทุม นครราชสีมา
89 101 วา ร.ต. สุนทร ณรงค ปลัด อบต. อบต.สุรนารี นครราชสีมา
90 87 นาง สุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรี ทม.บัวใหญ นครราชสีมา
91 88 นาย สุระ แฝงดานกลาง นายชาง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา
92 89 นาง สุรัสวดี โควประสิทธิ์ ปลัด อบต. อบต.หนองระเวียง นครราชสีมา
93 91 นาย แสงไทย พวงพอก ปลัด อบต. อบต.ดานชาง นครราชสีมา
94 92 นาย องอาจ บุนจันทึก นายกเทศมนตรี ทต.ลาดบัวขาว นครราชสีมา
95 93 นาย อนุชา ศิริโภคานนท นายก อบต. อบต.หนองระเวียง นครราชสีมา
96 94 นาง อรสา ผลพงา หน.สวนการคลัง อบต.ใหม นครราชสีมา
97 96 นาย อรัญ เจียกงูเหลือม นายก อบต. อบต.หนองงูเหลือม นครราชสีมา
98 109 นาย อาคม หาญนอก ส.อบจ. อบจ. ชัยภูมิ
99 98 นาย เอกภพ โตมรศักด์ิ นายกเทศมนตรี ทต.หัวทะเล นครราชสีมา
100 99 นาย โอภาส สมสาย ปลัด อบต. อบต.หนองจะบก นครราชสีมา



ตําแหนง อปท. จังหวัด

1 3 นาย กฤษฎา วิจารณชัย ผอ.กองแผน อบจ.ระยอง ระยอง
2 4 นาย กฤษณ วงศเกิด ปลัด อบต. อบต.กระแสบน ระยอง
3 98 น.ส. กฤษณา กองมณี พยาบาลวิชาชีพ ทม.จันทบุรี จันทบุรี
4 99 นาย ขจร วรวาท ประธานสภา อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
5 5 นาย คณิต ชาติสุวรรณ ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
6 81 นาย คนองพล เพ็ชรร่ืน ปลัดเทศบาล ทต.วังน้ําเย็น สระแกว
7 6 นาย คัมภีร ศรีสุนทร หน.สํานักปลัด อบจ.ระยอง ระยอง
8 7 น.ส. แคทลิยา สวัสดี จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
9 100 นาย จรูญ เลาเปยม ปลัดเทศบาล ทต.ปากน้ําแหลมสิงห จันทบุรี
10 8 นาย จักตรี วสันตช่ืน ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
11 82 นาง จันทณา จันทรแกว หน.สวนการคลัง อบต.วังใหม สระแกว
12 101 นาง จุฑา กลิ่นขจร นักบริหารงานคลัง อบต.ชากไทย จันทบุรี
13 9 นาย เจริญชัย พัศดารักษ หน.ฝายสาธารณูปโภค ทม.มาบตาพุด ระยอง
14 88 นาย ชนัต จันพร หน.สํานักปลัดอบต. อบต.สัตหีบ ชลบุรี
15 10 นาย ชัยณรงค สันทัสนะโชค รองนายก อบต. อบต.ทุงควายกิน ระยอง
16 11 นาย ชัยวัฒน ขาดรัมย นักวิชาการ ทม.มาบตาพุด ระยอง
17 12 นาย ชาญชัย ภิรมจิตร นักบริหารงานชาง อบจ.ระยอง ระยอง
18 102 นาย ชาญชัย ทีหอคํา ปลัด อบต. อบต.หนองบัว จันทบุรี
19 13 นาย ชาตรี เสริมกิจ นายก อบต. อบต.สํานักทอน ระยอง
20 89 นาย ชิน สิริปญญาโสภณ บุคลากร อบต.สัตหีบ ชลบุรี
21 103 น.ส. ฐิตา จิตรต้ังตรง จนท.วิเคราะห ทม.จันทบุรี จันทบุรี
22 14 นาย ณรงค อดทน ประธานสภา อบต. อบต.วังหวา ระยอง
23 90 นาง ณัฎฐากร การะเกตุ จนท.บห.กง.บช. อบต.หนองปลาไหล ชลบุรี
24 15 นาย ดิเรก ทองสลับ นักวิชาการสุขาภิบาล ทต.แกลงกะเฉด ระยอง
25 104 นาย ดิลก บัวเกิด นายก อบต. อบต.มะขาม จันทบุรี
26 16 จ.อ. ไตรภพ บรรเทิงสุข ปลัด อบต. อบต.กะเฉด ระยอง
27 17 นาย ทรงวุฒิ นาคทอง นายก อบต. อบต.พลา ระยอง
28 18 น.ส. ทวีรัตน พระใหมงาม นักวิชาการ ทม.มาบตาพุด ระยอง
29 19 นาง ทองกร จีนกลาง หน.สวนการคลัง อบต.ชากบก ระยอง

รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่   30 /2548  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548
ศูนยจังหวัดระยอง
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30 105 นาย ทัศนัย ปุณฑริโกมล เทศมนตรี ทต.หนองคลา จันทบุรี
31 92 นาง ทิพวรรณ หลวงพนัง จนท.บันทึกขอมูล อบต.สัตหีบ ชลบุรี
32 20 นาย ธนพล ศิริผล นายก อบต. อบต.หนองตะพาน ระยอง
33 21 นาย ธีรนิติ ศรีไผทสมันต หน.แผนงาน ทน.ระยอง ระยอง
34 106 นาย ธีรภาพ งามระเบียบ ปลัดเทศบาล ทต.เนินสูง จันทบุรี
35 22 นาย นคร นันทิ ผช.นักวิชาการฯ อบต.ปลวกแดง ระยอง
36 23 นาย นพรัตน ธนะศรี ปลัด อบต. อบต.ทางเกวียน ระยอง
37 24 นาง นลินทิพย ทิพจินดา จนท.ธุรการ อบต.หนองละลอก ระยอง
38 83 นาง นวรัตน พันธุเวช จพง.กง.บช. อบต.วังสมบูรณ สระแกว
39 107 น.ส. นาตยา กระจางศรี จนท.ธุรการ ทต.นายายอาม จันทบุรี
40 93 นาง นิจรินทร เชาวเจริญชล จนท.บห.กง.บช. อบต.หนองเหียง ชลบุรี
41 25 นาย นิพนธ เตชโชควารี ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
42 108 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ปลัดเทศบาล ทต.หนองคลา จันทบุรี
43 109 นาย บัญชา คงชู ปลัด อบต. อบต.ทับชาง จันทบุรี
44 26 นาย บุญชู วงศอนันตนนท ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
45 111 นาย ใบ มะณู นายกเทศมนตรี ทต.โปงน้ํารอน จันทบุรี
46 27 นาย ปรเมษฐ ม่ังค่ัง ประธานสภา อบต. อบต.เนินฆอ ระยอง
47 28 นาย ประเชิญ เหงย่ี ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
48 112 นาย ประพันธ อองดา ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
49 127 นาย ประมล สุทธศิริ หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทาชาง จันทบุรี
50 30 น.ส. ปานทิพย ประทุมเมศร หน.สวนการคลัง อบต.บานนา ระยอง
51 31 นาง ปาลิดา เศวตประสาธน หน.กลุมงาน ทม.มาบตาพุด ระยอง
52 32 นาย ผณินทร เกษรแพทย ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
53 113 นาย พงศกร หลอศิริ ปลัด อบต. อบต.บอเวฬุ จันทบุรี
54 33 ส.ต.ต. พงษศักด์ิ สิงโต รองปลัดอบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
55 34 นาย พเนตร วงษไพศาล ส.สท. ทม.มาบตาพุด ระยอง
56 35 นาง พรทิพย ฉิมนันท จนท.วิเคราะห อบต.พนานิคม ระยอง
57 36 นาย พรพยนต สุวรรศรี จนท.วิเคราะห อบต.มะขามคู ระยอง
58 114 นาง พัฒนนรี รัตนาจารย จพง.พัสดุ ทต.เนินสูง จันทบุรี
59 37 นาง พัฒนวดี ดิษยพงศ ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
60 38 น.ส. พัดชา มากมี นักวิชาการ ทน.ระยอง ระยอง
61 39 น.ส. พุทธินารถ เนมียะวงค ปลัด อบต. อบต.น้ําคอก ระยอง
62 115 นาง เพ็ชรรัตน งามฉวี จนท.บห.กง.บช. อบต.คลองใหญ จันทบุรี
63 40 นาย ไพรัตน ต้ังแตง เทศมนตรี ทต.แกลงกะเฉด ระยอง
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64 116 น.ส. ภัชรินทร กอบตระกูล นักบริหารงานคลัง อบต.เกาะเปริด จันทบุรี
65 41 นาย ภานุวัฒน เวชพนม ปลัด อบต. ปลัด อบต.คลองปูน ระยอง
66 117 น.ส. ภิตินันท ม่ันภักดี บุคลากร ทต.พลิ้ว จันทบุรี
67 42 นาง มัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ ผอ.กองกิจฯ อบจ.ระยอง ระยอง
68 43 นาย มานพ ผาสุก ปลัด อบต. อบต.สํานักทอน ระยอง
69 44 นาย มานิตย คาดหมายดี นายก อบต. อบต.ทับมา ระยอง
70 45 นาย รักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ หน.ฝ.กง.บช. ทน.ระยอง ระยอง
71 118 นาง รัตนา รอดกันภัย บุคลากร ทม.จันทบุรี จันทบุรี
72 47 นาย รุงทิวา พวงเพ็ชร รองนายก อบต. อบต.มาบขา ระยอง
73 48 นาง รุงนภา แจงรุงเรือง นักวิชาการเงิน อบจ.ระยอง ระยอง
74 49 น.ส. เรวีญา จําปากุล ปลัด อบต. อบต.ทับมา ระยอง
75 94 นาย เรืองฤทธิ์ มณีพันธ ปลัด อบต. อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี
76 84 น.ส. วภา ไกรจะบก หน.สวนการคลัง อบต.ทาเกษม สระแกว
77 119 นาง วรรณา บุญสอน บุคลากร ทม.ขลุง จันทบุรี
78 50 นาย วัฒนา สังขสุวรรณ นายก อบต. อบต.กะเฉด ระยอง
79 52 นาย วิทิต ตฤณตียะกุล รองนายก อบต. อบต.บานฉาง ระยอง
80 53 นาง วิลัยลักษณ ศิริพันธ หน.สวนการคลัง อบต.แมน้ําคู ระยอง
81 54 นาย วุฒิกร เรืองฤทธิ์ รองนายก อบต. อบต.ตาขัน ระยอง
82 120 นาง ศิริรัตน ชีพสมุทร นักบริหารงานคลัง ทต.ปากน้ําแหลมสิงห จันทบุรี
83 55 นาย สมเกียรติ จองจิตรม่ัน ปลัด อบต. อบต.ปลวกแดง ระยอง
84 121 นาย สมเกียรติ สุขเมือง ปลัด อบต. อบต.พลับพลา จันทบุรี
85 56 นาย สมควร ทองเรือง ผช.ผอ.ร.ร.เทศบาลฯ ทน.ระยอง ระยอง
86 95 นาย สมบูรณ สาลาด เลานุการสภา อบต. อบต.พรูตาหลวง ชลบุรี
87 57 นาง สมร จันทมา ปลัด อบต. อบต.บานแลง ระยอง
88 122 นาย สมเอก หอมเกษร จนท.วิเคราะห อบต.เขาวงกต จันทบุรี
89 59 นาง สายชล ยุรวรรณ ปลัด อบต. อบต.สองสลึง ระยอง
90 123 นาง สายชล สุนทร จนท.วิเคราะห อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
91 60 นาย สารสิน สุขาจิตร สมาชิกสภา อบต. อบต.ทุงควายกิน ระยอง
92 61 น.ส. สิรินทิพ คุณากรสกุล จพง.ธุรการ อบต.หนองบัว ระยอง
93 96 น.ส. สิวาพร ปญจะธา จพง.ธุรการ อบต.สัตหีบ ชลบุรี
94 62 นาย สุกิจ ชินนิยมพาณิชย ส.อบต. อบต.เชิงเนิน ระยอง
95 63 นาง สุดารัตน จองจิตรม่ัน หน.สวนการคลัง อบต.ปลวกแดง ระยอง
96 85 นาง สุนันทา บุษบาศรี หน.สวนการคลัง อบต.สระขวัญ สระแกว
97 64 นาง สุปราณี พูลกลาง นักบริหารงานคลัง อบจ.ระยอง ระยอง
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98 65 นาย สุพัฒน ย่ิงเจริญ หน.สวนโยธา อบต.ละหาร ระยอง
99 86 นาง สุภัทรา บุญอากาศ หน.สวนการคลัง อบต.วังสมบูรณ สระแกว
100 66 นาย สุรพันธ เหลืองออน หน.สวนโยธา อบต.วังหวา ระยอง
101 67 นาย เสกสรร กุลพานิช หน.สวนโยธา อบต.ตาขัน ระยอง
102 68 นาย เสรี พันธเจริญ ปลัด อบต. อบต.หนองไร ระยอง
103 69 นาง โสพิศ อะติชาคะโร หน.สวนการคลัง อบต.ทางเกวียน ระยอง
104 124 นาย อดิศร บํารุงญาติ จพง.ปองกัน ทต.ทาใหม จันทบุรี
105 87 นาย อนุวัตร พันธุเวช ปลัด อบต. อบต.วังใหม สระแกว
106 70 นาย อภิมุข สุขศิริมัช ส.อบต. อบต.มาบขา ระยอง
107 71 นาง อมรรัตน จันทรเจริญ หน.สํานักปลัดอบต. อบต.หนองละลอก ระยอง
108 73 นาย อรรถวุฒิ สมนึก ปลัด อบต. อบต.พังราด ระยอง
109 74 น.ส. อรอนสัน หาระสาร นักพัฒนาชุมชน อบต.บานฉาง ระยอง
110 75 นาง อรอุมา มุงตอกิจ จพง.กง.บช. ทต.ปากน้ําประแส ระยอง
111 76 จาเอก อัครนันท จันทรบัว จนท.บห.ทป. อบจ.ระยอง ระยอง
112 125 นาย อังชัน จึงสกุลวัฒนา ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี
113 77 นาย อาคม เจริญศึกษา นายก อบต. อบต.บานคาย ระยอง
114 78 นาง อําไพ วงเวียน ส.สท. ทน.ระยอง ระยอง
115 79 นาย อิทธิพงศ ชํานาญ ปลัด อบต. อบต.บานนา ระยอง
116 126 นาย อิทธิพล เติมแตม ส.อบจ. อบจ.จันทบุรี จันทบุรี


