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ร่าง

)

รายชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 6
………………………………………
1.

นายกมล แก้วเทศ

2.

นายกฤษ สกุลพันธ์

3.

นายกฤษฎา แสนมิตร

4.

นายกฤษณะ ตันจรารักษ์

5.

นายกล้าณรงค์ ผุยชาดา

6.

นางสาวกาญจนา ฉนานุกูล

7.

นายกาพล สงคราม

8.

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ

9.

นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์

10. นายเกรียงไกร สะเภาคา
11. นายเกษม ถาพินิจ
12. นางขวัญดาว สุมนัส

นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีตาบลช้างขวา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีตาบลปลาปาก
จังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีตาบลราชคราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกเทศมนตรีตาบลภูกระดึง
จังหวัดเลย
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่ามท่าโบสถ์
จังหวัดชัยนาท
นายกเทศมนตรีตาบลคาใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตาบลหนองเสม็ด
จังหวัดตราด
นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
นายกเทศมนตรีตาบลสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีตาบลหลักห้า
จังหวัดสมุทรสาคร
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13. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์
14. นายจอน สุทธิบุตร
15. นายจิรพงศ์ ใจลา
16. นายจิระศักดิ์ พวงจิตร
17. นางสาวจุฑารัตน์ ชูลิตรัตน์
18. นายจุมพล หลุยจาวัน
19. นายเจริญชัย จิตรโชติ
20. นายชอบ บิณกาญจน์
21. นายชัชวาล โนนใหม่
22. นายชาติชาย เทียมเกาะ
23. นายชีวิต ใจใส
24. นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา
25. นายเชาวลิต เสถียร
26. นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง
27. นายดนุวัส อรุณรัตน์
28. นางสาวดวงพร รุ่งเรือง
29. นายดุสิต ยาใจ

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
จังหวัดจันทบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลพระแท่นลาพระยา
จังหวัดกาญจนบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านตา
จังหวัดพะเยา
นายกเทศมนตรีตาบลท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา
นายกเทศมนตรีตาบลนาโพธิ์
จังหวัดชุมพร
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งต้อม
จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีตาบลขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตาเสา
จังหวัดสงขลา
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
นายกเทศมนตรีตาบลศาลาลาดวน
จังหวัดสระแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลหนองไม้งาม
จังหวัดบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีตาบลช่องลม
จังหวัดกาแพงเพชร
นายกเทศมนตรีตาบลหนองรี
จังหวัดกาญจนบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลสันมะเค็ด
จังหวัดเชียงราย
นายกเทศมนตรีตาบลธารเกษม
จังหวัดสระบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลกองควาย
จังหวัดน่าน
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30. นายเทพพร จาปานวน
31. นายธนกร ภัทรบุญสิริ
32. นางสาวธนศธร จิตรหาญ
33. นายธนันต์ สารอุตม์
34. นายธัญญา ปราบวิไล
35. นายนพดล ตุรงค์เรือง
36. นางสาวนฤพร ภู่สอน
37. นายนิรันดร์ เพชรแท้
38. นายนิรุตย์ เกษกุล
39. นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์
40. นายบัญญัติ กิติกาศ
41. นายบารุง อยู่เจริญ
42. พันตารวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย
43. นายประชา ชัยยะ
44. นายประทีป พ่วงสุข
45. นายปรัชญา ประเสริฐผล
46. นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง

นายกเทศมนตรีตาบลอาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่ามพัฒนา
จังหวัดชันนาท
นายกเทศมนตรีตาบลหนองพยอม
จังหวัดพิจิตร
นายกเทศมนตรีตาบลสร่างโศก
จังหวัดสระบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองแซง
จังหวัดสระบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองแซง
จังหวัดชันนาท
นายกเทศมนตรีตาบลยุโป
จังหวัดยะลา
นายกเทศมนตรีตาบลโคกจาน
จังหวัดศรีสะเกษ
นายกเทศมนตรีตาบลดอนกา
จังหวัดชันนาท
นายกเทศมนตรีตาบลทากาศ
จังหวัดลาพูน
นายกเทศมนตรีตาบลโนนสมบูรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีตาบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดกาญจนบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลบ่อ
จังหวัดจันทบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
นายกเทศมนตรีตาบลชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
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47. นางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์
48. นายเผชิญ ม่วงกลม
49. ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์
50. นายเผอิญ ตรงดี
51. นางสาวพรรณี ทายิดา
52. นายพิทยา สุวรรณลา
53. นายไพศาล ขาวงษ์
54. นายภัทรชัย ตั้งเจริญกร
55. นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว
56. นายมงคล ชื่นตา
57. นางมาลี สิงห์ด้วง
58. นายยอดชาย จงเกษกรณ์
59. นางรยา ฤาชัยสา
60. นายรังสรรค์ เจียระนัย
61. นางรินทร์ฤดี ไวศยะ
62. นายรุณ วิจารณ์
63. นายเลื่อนยศ โชคสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตาบลนาจารย์
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตาบลคอกกระบือ
จังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีตาบลพนา
จังหวัดอานาจเจริญ
นายกเทศมนตรีตาบลคลองพระอุดม
จังหวัดปทุมธานี
นายกเทศมนตรีตาบลท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแก
จังหวัดสุรินทร์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนพุด
จังหวัดสระบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลธรรมศาลา
จังหวัดนครปฐม
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงมอก
จังหวัดลาปาง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
จังหวัดยโสธร
นายกเทศมนตรีตาบลหนองผึ้ง
จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองสระ
จังหวัดอุทัยธานี
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งกระบือ
จังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตาบลศรีษะทอง
จังหวัดนครปฐม
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้
จังหวัดชัยภูมิ
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64. นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
65. นางวรรณภา แก้วพรหม
66. นายวัชรพงษ์ สาเหนียกพันธุ์
67. นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว
68. นายวัฒนา วัฒนปาณี
69. นายวันชัย โมรัษเฐียร
70. นายวีระ กล่าสนอง
71. นายสมเกียรติ วงศ์สมุท
72. นางสาวสมพร แซ่เตีย
73. นางสมพิศ ยืนนาน
74. นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ
75. นายสัญญา ลีอารีย์กุล
76. นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า
77. นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ
78. นางสุดาพร แก้วประสิทธิ์
79. นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์
80. นางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง

นายกเทศมนตรีตาบลเทพารักษ์
จังหวัดสมุทรปราการ
นายกเทศมนตรีตาบลตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีตาบลต้นตาล-พระยาทด
จังหวัดสระบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลกองดิน
จังหวัดระยอง
นายกเทศมนตรีตาบลลาดบัวขาว
จังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
จังหวัดสุโขทัย
นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
จังหวัดปทุมธานี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองน้อย
จังหวัดชันนาท
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดินจี่
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายกเทศมนตรีตาบลกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสายลวด
จังหวัดตาก
นายกเทศมนตรีตาบลสวนแตง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงยอง
จังหวัดลาพูน
นายกเทศมนตรีตาบลป่าไร่
จังหวัดสระแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลโพงาม
จังหวัดชันนาท
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านยาง
จังหวัดนครราชสีมา
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81. นายสุรพงษ์ ภูโทถ้า
82. นายสุริยา อินจ่าย
83. นายอดุลย์ ไหลทุ่ง
84. นายอัษฎา ณ นคร
85. นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ

นายกเทศมนตรีตาบลหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตาบลหาดกรวด
จังหวัดอุตรดิตถ์
นายกเทศมนตรีตาบลช่อแฮ
จังหวัดแพร่
นายกเทศมนตรีตาบลฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีตาบลคลองตาหรุ
จังหวัดชลบุรี

