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รายชื่อผูไ้ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม  
หลักสูตรนายกเทศมนตรยีุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 7 

……………………………………… 
 

1. นางสาวกรรณิการ์   ผาภูมิ นายกเทศมนตรีนครแม่ลานนา  
จังหวัดแพร่ 

2. นายกฤษณะ  ตันจรารักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. นายกล้าณรงค์  ผุยชาด า นายกเทศมนตรีต าบลภูกระดึง  
จังหวัดเลย 

4. นางกันตพัชร์  ไชยนา นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 

5. ดร.กจิก้อง  นาคทั่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา  
จังหวัดนนทบุรี 

6. นายโกวิท  โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลสว่างวัฒนา  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต  
จังหวัดจันทบุรี 

8. นายคมสันติ์  สุขสมดาว นายกเทศมนตรีต าบลท่าระหัด  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

9. นายจักรพันธุ์  ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท 

10. นายจ านงค์  มินทขัติ นายกเทศมนตรีต าบลป่าตาล  
จังหวัดเชียงราย 

11. นายเจริญศักดิ์  ชูสง นายกเทศมนตรีต าบลโคกม่วง     
จังหวัดพัทลุง 

12. นายเฉลา  ใจดี นายกเทศมนตรีต าบลเกษตรพัฒนา  
จังหวัดสมุทรสาคร 

13. นายชัยยง  โชติรัตนากูล นายกเทศมนตรีต าบลโดด  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

/14. นายชัยวัฒน์ ... 
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14. นายชัยวัฒน์  ดอกบุก นายกเทศมนตรีต าบลท่าล้อ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

15. ว่าที่พันตรี ชัยศรี  พลเทพ นายกเทศมนตรีต าบลพระเหลา  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

16. นายชิงชัย  ทิพย์สมบัติ นายกเทศมนตรีต าบลกองนาง  
จังหวัดหนองคาย 

17. นายณรงค์  โฉมงาม นายกเทศมนตรีต าบลวังเจ้า  
จังหวัดตาก 

18. นายณธรรมรักษ์  จงรักษ ์ นายกเทศมนตรีต าบลคลองพนพัฒนา   
จังหวัดกระบี่ 

19. นายณัฐวัฒน์  อรรถกุลวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 

20. นายณิชภูมิ  ค าเมืองเหนือ นายกเทศมนตรีต าบลโรงช้าง  
จังหวัดเชียงราย 

21. นางสาวดวงพร  รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต าบลธารเกษม  
จังหวัดสระบุรี 

22. นายทวี  ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

23. นายทวีศักดิ์  หนูคง นายกเทศมนตรีต าบลบางสวรรค์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

24. นายเทพรัตน์  ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร 

25. ดาบต ารวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย   
จังหวัดพะเยา 

26. นายธนวน  แสนกุย นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสะโตก  
จังหวัดเชียงใหม่ 

27. นายธวัชชัย  วณิชยาพณิชย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตากยา  
จังหวัดกาญจนบุรี 

28. นายธวัชชัย  จรูญชาต ิ นายกเทศมนตรีต าบลสันมะค่า   
จังหวัดเชียงราย 

29. นายธวัชชัย  จันทกิจ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  
จังหวัดจันทบุรี 

30. นายธวัชชัย  สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

/31. นายธีระชาติ ... 
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31. นายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีต าบลหินตก  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

32. นายนภปนนท์  สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสา  
จังหวัดล าปาง 

33. นางนิดา  ปินตาดง นายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า  
จังหวัดเชียงใหม่ 

34. นายเนติกรณ์  ชูเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านนา  
จังหวัดพัทลุง 

35. นายบัญชา  หนูภักด ี นายกเทศมนตรีต าบลท่าชี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

36. นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลดอนก า  
จังหวัดชัยนาท 

37. นายบุญธรรม  บุญหมื่น นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

38. นายบุญเพ็ง  พรหมมานนท์ นายกเทศมนตรีต าบลศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

39. นายประยูร  แดงสกล นายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ  
จังหวัดชุมพร 

40. นายประเวช  สิทธิ นายกเทศมนตรีต าบลฝั่งแดง  
จังหวัดหนองบัวล าภู 

41. นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลวัดธาตุ  
จังหวัดหนองคาย 

42. ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล  ตาปิง นายกเทศมนตรีต าบลต้นธง  
จังหวัดล าพูน 

43. นายพยนต์  บุญเพ็ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่  
จังหวัดมหาสารคาม 

44. นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45. นายพันธวัช  ไวยาประโคน นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งแสงทอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

46. นายพิเชษฐ์  สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง  
จังหวัดนครปฐม 

47. นายพิพัฒน์  รอดชมพู นายกเทศมนตรีต าบลบ้านธาตุ  
จังหวัดอุดรธานี 
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48. นายไพรัช  พริ้งประยูร นายกเทศมนตรีต าบลวังโป่ง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

49. นายไพโรจน์  วงษ์ตระหง่าน นายกเทศมนตรีต าบลวังตะกู  
จังหวัดพิจิตร 

50. นายภัทรเดช  หลักทรัพย์ นายกเทศมนตรีต าบลช่องแค  
จังหวัดนครสวรรค์ 

51. นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิร ิ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา 

52. นายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้น  
จังหวัดล าพูน 

53. นางสาวมาลัย  กัปปะหะ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าวเปลือก  
จังหวัดเชียงราย 

54. นายยศธร  บูรณะบัญญัติ นายกเทศมนตรีต าบลวังหิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

55. นายยอดยิ่ง  ใจมูล นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาก  
จังหวัดตาก 

56. นางรัตนาภรณ์  คงพราหมณ์ นายกเทศมนตรีต าบลเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 

57. นางสาวรุ่งนภา  จารย์โพธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลในเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

58. นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  
จังหวัดสุโขทัย 

59. นายรุณ  วิจารณ์ นายกเทศมนตรีต าบลศรีษะทอง  
จังหวัดนครปฐม 

60. นางลาวรรญ  ธนรุ่งเรืองเดช นายกเทศมนตรีต าบลยางฮอม  
จังหวัดเชียงราย 

61. นายล าจวน  อ้อมทอง นายกเทศมนตรีต าบลบางกุ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

62. นายวราพงษ์  แสนศรี นายกเทศมนตรีต าบลโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น 

63. นายวัชร์สิทธิโชค  ศรีวิรัญ นายกเทศมนตรีต าบลจันทเขลม  
จังหวัดจันทบุรี 

64. นายวัฒนา  วัฒนปาณี นายกเทศมนตรีต าบลลาดบัวขาว  
จังหวัดนครราชสีมา 
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65. นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  
จังหวัดเชียงราย 

66. นางสาววิจิตรา  ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

67. นายวินัย  นนทะคุณ นายกเทศมนตรีต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
จังหวัดก าแพงเพชร 

68. นางสาววิภาวี  บุญเรือง นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

69. นายวิโรจน์  แสนเพ็ชร นายกเทศมนตรีต าบลไทรงาม  
จังหวัดก าแพงเพชร 

70. นายวิษณุกร  คิสาลัง นายกเทศมนตรีต าบลค าบ่อ  
จังหวัดสกลนคร 

71. นายวีรวัฒน์  ยี่สารพัฒน ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด  
จังหวัดนครพนม 

72. นายศักดิ์เสรี  บุษบงค์ นายกเทศมนตรีต าบลยางชุมน้อย  
จังหวัดศรีสะเกษ 

73. นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม  
จังหวัดพะเยา 

74. นายศุภโชค  นาคสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเชี่ยน  
จังหวัดชัยนาท 

75. นายสมเกียรติ  วงศ์สมุท นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้อย  
จังหวัดชัยนาท 

76. นายสมชาย  วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 

77. นายสมบูรณ์  ริญญา นายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

78. นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล  
จังหวัดนครราชสีมา 

79. นายสมศักดิ์  เศรษโฐ นายกเทศมนตรีต าบลสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

80. นายสวงค์  ใหมาตัน นายกเทศมนตรีต าบลเถินบุรี  
จังหวัดล าปาง 

81. นายสัญญา  ลีอารีย์กุล นายกเทศมนตรีต าบลสวนแตง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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82. นายสาธิต  แสนยนันท์ นายกเทศมนตรีต าบลสวนดอกไม้  
จังหวัดสระบุรี 

83. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง  
จังหวัดตาก 

84. นายสุมิตร  จงอัจฉรยิกุล นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสวน  
จังหวัดสุโขทัย 

85. นายสุรพงศ์  มุขแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลท่านา  
จังหวัดพังงา 

86. นายสุรพงษ์  ภูโทถ้ า นายกเทศมนตรีต าบลหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

87. นายสุวัฒน์  มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนาค าไฮ  
จังหวัดหนองบัวล าภู 

88. นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีต าบลบุญเรือง  
จังหวัดเชียงราย 

89. จ่าสิบเอก เสน่  ค ามุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนมใต้  
จังหวัดนครพนม 

90. นายอภิสิทธิ์  วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีต าบลยายแย้มวัฒนา  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

91. นายอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

92. นางอ าไพ  อวนศรี นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
จังหวัดล าปาง 

93. นายอุเทน  พิมพิสาร นายกเทศมนตรีต าบลฟากห้วย  
จังหวัดสระแก้ว 

94. นายเอกอุกฤษฎ์  เจริญทรัพย์ นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งแต้  
จังหวัดยโสธร 

 


