
 
 

   
 

กกต. รับรองผลเลือกตัง้ทองถิ่นตามมติคร้ังที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ จํานวน ๔๒๙ คน  
 

 นายประพันธ  นัยโกวิท  กรรมการการเลือกตั้ง  กลาววา  คณะกรรมการการเลือกตั้ง          
มีมติคร้ังที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ ประกาศผลการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน ๔๒๙ คน 
ซ่ึงเปนกรณีไมมีเร่ืองรองเรียน จํานวน ๓๙๓ คน  และกรณีมีเร่ืองรองเรียน จํานวน ๓๖ คน รายละเอียดดังนี้ 

 กรณีไมมีเร่ืองรองเรียน จํานวน ๓๙๓ คน 
๑. นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี คือ นายรังสรรค      

บุตรเนียร 

๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายภัททชิติ์  คงพันธ, นายศักดิ์สิทธิ์  แผนสุวรรณ, นายสําราญ  มะเฟอง, นายสุทธิพงษ  
ศิระมานะกุล, นายศุภชัย  บุญชู และนายอภิรัตน  วงษบาท 

๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสีหกุล  จันทรถนอม, นายเอกสิทธิ์  ประทุมศรี, นายสุรพงษ  วงษคําหาญ,              
นางเบ็ญจมาศ  อ๋ันดอนกลอย, นายประดิษฐ  ขาวคม และนายองอาจ  เจริญดง 

๔. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
เขตเลือกตั้งที่ ๘ จํานวน ๑ คน คือ นางสิรินทร  จงวิศาล 

๕. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงโตทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขตเลือกตั้งที่ ๕ จํานวน ๑ คน คือ นายวรวิทย  เอี่ยมริด 

๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๒ คน คือ นายมานะ  จําเนียรพร และนายบุญเสริม  กล่ินชาติ 

๗. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๒ คน คือ นายสุนทร  เอี่ยมสุวรรณ และนายบํารุง  ภูเชิด 

๘. นายกเทศมนตรีตําบลกดุนกเปลา อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คือ นายสกุล  คํามูล 

ขาวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



~ ๒ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดนกเปลา อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสมบุญ  บัวดี, นายสมศรี  ภูเลาสิงห, นายสมศักดิ์  เนตรสุวรรณ, นายคําพันธ   
หมวดมหิงษ, นางญาณิน  เชื้อสาย และนางเจตสุภา  นิตยพฒัน 

๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดนกเปลา อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
จํานวน ๖ คน ไดแก นางโสภี  ลายเงิน, นายชุม  ฤทธิ์จันทึก, นายสัณฐิติ  บุญกลิ้ง, นางจําเนียร  สุริวงษ, 
นางสาววราภรณ  กุหลาบ และนายชัยวิชิต  ทุมพร 

๑๑. นายกเทศมนตรีตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คือ นายพะเยาว  เนตรอินทร 

๑๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน 
๖ คน ไดแก นายบุญเรือง  แสงสวาง, นายมานพ  แสงสวาง, นายนริส  ภูทองออน, นายสุทีป  แสงทับทิม,      
นายประเสริฐ  เขียวคราม และนางรัตนาพร  ฤทธิพิณ 

๑๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน 
๖ คน ไดแก นางอุดมทรัพย  ลักษณะจินดา, นายชิดพงษ  แสงแกว, นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ, นายมนูญ  
พฤกษา นายปรีชา  แกวปญญา และนางสุรางค  ชายศรี 

๑๔. นายกเทศมนตรีตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท คือ นายนิวัติ  ครุธพันธ 

๑๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายเสริมศิลป  ทวีกสิกรรม, นายสมจิต  กองบุญมา, นายสีดํา  พันเอก, นายถวิล         
พันธวาวงษ, นายวิสุทธิ์  วงศสัญญา และนายสมยศ  เกิดใจดี 

๑๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายโอภาส  เกษประทุม, นายบุญแสน  วิเศษ, นายไพบูลย  นิลฉ่ํา, นายสมชาย           
อินทโชติ, นายประเวศน  ดวงแสงจันทร และนายไพศาล  ศรีชมภู 

๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท คือ นายไชยา  มวงไทยงาม 

๑๘. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑        
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประหยัด  เพ็ชรทิพย, นายพิเชษฐ  อ่ิมสุวรรณ, นางรุงทิวา  เทศทับ, นายเฉลิมพงษ  
พูลบุญ, นายพิเชษฐ  มาโต และนายเกษม  โมรีรักษประเสริฐ 

๑๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๒       
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสําคัน  ยอดดําเนิน, นายสุทิน  พวงแยม, นายสมจิตร  นิลจันทร, นายธนพนธ       
แพงสภา, นายมานพ  โมรา และนางนงลักษณ  นิ่มสันต 

  ๒๐. นายกเทศมนตรีตาํบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท คือ นายวิชาญ  วงษพานิช 



~ ๓ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๒๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายศิลธรรม  ยอดดําเนิน, นายบุญธรรม  ยอดดําเนิน, นายธนกฤต  ดิษฐกระจัน,         
นายประวิทย  อิทธิฤทธิ์พันธ, นางสุภัสสรา  สุขโทน และนายเสนห  ออนเทียน 

๒๒. นายกเทศมนตรีตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท คือ นายกิตติ  กิตติวัฒนากูล 

๒๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑    
จํานวน ๖ คน ไดแก นายนวพล  ภูสอน, นายอนุ  ชุมมา, นายเชาว  ดีประสิทธิ์, นายสุจิน  เทียนชัย,              
นายทวาย  ใจแสน และนายสมจิตร  มวนหนู 

๒๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๒  
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสมพิศ  พูลเหลือ, นายมณเทียน  สิงหสู, นายสวัสดิ์  คุมทรัพย, นายแวว  ดอนแน
ไพร, นางสาวปราณี  บัวเถ่ือน และนายวิชัย  ภูมิลําเนา  

๒๕. นายกเทศมนตรีตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท คือ นายจรูญ  จินดารัตน 

๒๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑   
จํานวน ๖ คน ไดแก นางอุษา  บุญสาพิพัฒน, นายวันชัย  พุมจําปา, นายปยะพงษ  ศรีเดช, นายสมบัติ  ดีเสมอ 
นายวารินทร  พุมจําปา และนางสุจิราพันธุ  ภัทรธรรมพงษ 

๒๗. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๒  
จํานวน ๖ คน ไดแก นายเกียรติคุณ  พุมจําปา, นางสําอางค  สิงหสม, นายอติพล  พุมจําปา, นางตุก  เพ็งสวย,    
นายดํารงคศักดิ์  แกวสุข และนายประสิทธิ์  มิ่งสกุล 

๒๘. นายกเทศมนตรีตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ นางสาวนวรัตน 
ไตรรักษ 

๒๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นางสาวสุพิชฌาย ปานผดุง, นายภักดี หอมเสียง, นายสุบิน ทรัพยสมบูรณ, นายธนภูมิ 
ประเสริฐ, นางสมพิศ สุดสงวน และนายมานพ พันธุวร 

๓๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายมนตรี  ไตรรักษ, นายลําเนา หอมเสียง, นายสมชาย  บุญศรี, นายประวิก  งามฉวี,  
นางกนกวรรณ  มีที่พึ่ง และนายสมชาย  ประเสริฐ 

๓๑. นายกเทศมนตรีตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ นายยุทธนา สุภาภรณ 



~ ๔ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๓๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสมคิด สุขประเสริฐ, นายพิศาล ชวยชูทรัพย, นายจเร ผาสุข, นางบุษกร รุงโรจน,  
นายประวิทย  ไทยเจริญ และนายณรงค สนิทกูล 

๓๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสุเมธ  ไพสิฐเศวต, นางเบ็ญจวรรณ  สุวานิชย, นายสามารถ  เจริญแพทย,              
นายบุญธรรม  รมเกตุ, นายอรรถเวทย  ชยางศุ และนายอัฏฐพร  ศรีสนอง 

๓๔. นายกเทศมนตรีตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ นางตวงทิพย    
ภาวสุทธิ์ชัยกิจ 

๓๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นางสมหมาย บูรณ.พิมพ, นายโอภาส อินทรศร, นายเกษม คชชา, จาสิบเอก บํารุง คชชา
นายสมชาย บํารุงศิลป และนายสมศักดิ์ อังคะนาวิน 

๓๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประณต ศรีตรัย, จาสิบเอก อุทัย ศรีพินิจ, นายธนกร ขจรกลิ่น, นายปยะ แยมเอม,   
นายไพโรจน ศรีพินิจ และนายสมเดช เห็นประจักษ 

๓๗. นายกเทศมนตรีตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ นายสามารถ สุขสวาง 

๓๘. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายศักดิ์ชาย ยินดีสุข, นายทวิช อรัญคีรี, นายสมพิศ แจมเพ็ชร, นายชม แจมจํารัส,     
นายชลิตร ดุลยพิจารณ และนายวัลลภ สุดสงวน 

๓๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายพลสินธ อุทัยศรี, นายธนพล นุตตานนท, นายชนะพล วงษบํารุงจิตร, นายสําเนา  
ถวนทรัพย, นายประเสริฐ ยินดีสุข และนายจอม วิลัยเลิศ 

๔๐. นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ นายจักรวาล  
ตั้งประกอบ 

๔๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๕ คน ไดแก นายสุข เต็มนุช, จาสิบโท ธีรธร ประไพ, นายขจร ชลเจริญ, นายอรุณ ประไพ             
และนายสมบูรณ ประไพ 



~ ๕ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๔๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประดิษฐ  นิสสัยสุข, นายปรีดา  ราศีจันทร, นายประมาณ   ปราดเปรื่อง,          
นางสาวอริสรา  สุขเจริญ, นางสาวนราวดี  ประไพ และนายไพฑูรย สิทธินิสัยสุข  

๔๓. นายกเทศมนตรีตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คือ นายมานพ 
ประกอบธรรม 

๔๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประสิทธิ์  ประกอบธรรม, นายจรัญ ประกอบธรรม, นายวิเชียร  ประกอบธรรม,   
นายสมบูรณ  ประกอบธรรม, นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม และนายพงษปกรณ ประกอบธรรม 

๔๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
จํานวน ๖ คน ไดแก นายพิสิษฐ  แสงสวาง, นายสมาน  แจงเปลา, นายสําเริง  นวลเดช, นายประวิทย  ทอง
ไชย, นายชูชาติ  คุมพลาย และนางสมปอง  สินจิตร 

๔๖. นายกเทศมนตรีตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คือ นายปณณวัฒน   
ใจยั่งยืน 

๔๗. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑      
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสุวัธ สรอยคําดี, นายอนุชา เพียรใจ, นายสุจิน หมอยาไทย, นายวิชาญ บํารุงยา,      
นายอภิรักษ คงเมือง และนายวสันต เอี่ยมอินทร 

๔๘. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒     
จํานวน ๖ คน ไดแก นางสาวกิมฮวย  บุญเลี้ยง, นางสาวผาณิต  ลาลบ, นายสมควร  บุญสมทบ, นางพัชรา     
นาคนวน, นายฉลวย  เมืองกริ่ม และนายอุทิศ  มั่งคั่ง 

๔๙. นายกเทศมนตรีตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี คือ นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร 

๕๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑   
จํานวน ๖ คน ไดแก นายกิตติศักดิ์ ผสมทรัพย, นายชินทัต ชางเปย, นายสําเภา ลาเล้ียง, นายประเสริฐ โรจน
สุวรรณชัย, นายชราวุฒ พงษชมพร และนายสาโรจน มีลนนท 

๕๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒  
จํานวน ๖ คน ไดแก นายดํารงค ดีเจริญวงษกุล, นายปรีชา วิรเศรษฐ, นายสุชาติ  อมรพรรณพงศ, นายนิคม  
สมชิต นายสมจิต หาผล และนายไพโรจน รุงโรจนวิทยากุล 

๕๒. นายกเทศมนตรีตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คือ นายนพลิศ      
เสรมิศักดิ์ศศิธร 



~ ๖ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๕๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประยุทธ ไรนอย, นายอมร ดาวบริบูรณ, นายจรูญ วันเอเลาะ, นางสาวบุณยรัตน คํา
บุบผา, นายประเสริฐ แซเอี๊ยว และนายสมยศ แพงศรี 

๕๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
จํานวน ๕ คน ไดแก นายสมเดช ปญจวัฒนางกูร, นายโอภาส ผสมทรัพย, นายสุรชัย ไชยพิพัฒนขจร,         
นายศตพร จักรแกว และนายสมยศ เรืองศรี 

๕๕ .  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัตหีบ  อํา เภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุ รี  
เขตเลือกตั้งที่ ๖ จํานวน ๑ คน คือ นายจรูญ เปล้ืองเจริญ 

๕๖. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๑ คน คือ นายประชุม ชางแกวมณี 

๕๗. นายกองคการบริหารสวนตําบลขาวเมา อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
คือ นายวิเชียร ธนูบรรพ 

๕๘. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ จํานวน ๑ คน คือ นายสามารถ กําเหนิดทอง 

๕๙ .  นายก เทศมนตรี ตํ าบลสะ เตงนอก  อํ า เ ภอ เมื อ งยะลา  จั งหวั ด ยะลา  คื อ                          
นายเกษมสันต สาแม 

๖๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายวันอาฮาหมัด มามะ, นายมะสดี หะยียะปาร, นายอับดุลวาหะ ตาเละ, นายมะยูโซะ 
โตะแว, นายอับดุลอาซิซ หะยีปยวงศ และนางสารีฟะ วาหะ 

๖๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายถาวร  นวลปาน, นายศรัทธา แซดาน, นายอับดุลอายิ สามะ, นายชํานาน ทวีรัตน,  
นายมัสอูเซ็ง สาและ และนายอดุลย แวโวะ 

๖๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส  
เขตเลือกตั้งที่ ๙ จํานวน ๑ คน คือ นายมะรอยาลี ปูเตะ 

๖๓. นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ นายเชาวลิต     
เจริญพงศ 



~ ๗ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๖๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสัญญา เทวภักดิ์, นายสัมภาส ศรีจันทร, นายชํานาญ เกตุบูรณะ, นายโสภา             
เกิดขุมทอง, นายมงคล ไชยฤกษ และนายอภัย คีรีวงศ 

๖๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายบุญยืน จันทรสุวรรณ, นายนิทน สระบัว, นายบุญสม วังบัวทอง, นายสมบูรณ      
แปนสุข, นายระแบบ มัคจิตร และนายวิชิต ทับทอง 

๖๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๑ คน คือ นายมนัสวงศ ทัสสนวงษ 

๖๗. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ ๔ จํานวน ๑ คน คือ นายสิทธิพงค จันทรเอียด 

๖๘ . นายกเทศมนตรีตําบลเทพนคร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร                
คือ นายนเรศ  อินทปตย 

๖๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๑ คน คือ นายธนกร  รัตถา 

๗๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๖ คน ไดแก นายวิเชียร  ฤทธิ์ทอง, นางสาวธัญญลักษณ  อินทรจันทรสุข, นาย
ทักษิณ  จิตชัยเจริญกุล, นายประสม  ขุมเพชร, นายตอง  แซซี และนายอนุ  เปรมเสถียร 

๗๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๖ คน ไดแก นายจิตติพล โคตะนนท, นายสงวน ทองจําปา, นายชัยญา แมงขุนทด, 
นายบุญพุฒ คงขํา, นายสมจิตร จีระอร และนายสมพงษ ศรีไพรสน 

๗๒ .  นายกเทศมนตรีตําบลทุงทราย  อําเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกําแพงเพชร                  
คือ นายสุธน สังขทอง 

๗๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๖ คน ไดแก นายปภพ  ฤทธิพงษ, นายบุญยงค  พรเวียง, นายอุทัย  ปราบนอก,        
นางสุจิตรา  สีดํา, นายสมพร  แสงสุด และนายประสาร  พินิจ 

๗๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๖ คน ไดแก นายสําราญ  สํารีดี, นายศักดิ์ชัย  ศรีพายัพ, นายอุดม  โงนรี, นายชาลี  
สําราญสุข, นายทองใบ  นีระวงษ และนายสุพัฒน  แกวคูนอก 



~ ๘ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๗๕. นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน คือ นายวิทยากร   
เขื่อนแกว 

๗๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายดิศักดิ์ มะโนผาบ, นายวรศักดิ์ สามารถ, นายอนันต ปนแจม, นายณรงค ปนตาแจม, 
นายวรวุฒิ สุภาผาบ และนางโรจนา ธิแจ 

๗๗. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายสวาง  กันทาผาบ, นายสงวน  สุริยะจักร, นางแสงอรุณ  โพธิศาสตร, นายชาตรี         
สุริยจักร, นายชัยวุฒิ  เงินชุม และนายอภิชาติ หนอชาย 

๗๘. นายกเทศมนตรีตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน คือ นายรักษเกียรติ       
ศิริจันทรานนท 

๗๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑  
จํานวน ๖ คน ไดแก นายเพ็ชร  คําฤทธิ์, นายจงจิตย  คําธง, นายจรูญ  รัตนะ, นางจิรวดี  มณีรัตน,                
นายวัลลภ  จันตาเวียง และนายผจญ  โยศรี 

๘๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒   
จํานวน ๖ คน ไดแก นายนรินทร  คําสาร, นายอุดร  ชมภูพงษ, นายกําพล  ไชยลังกา, นายสวาง  คําพรหม, 
นายรัตน  ยุวงค และนางอัมพร  วงคขัติย 

๘๑. นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน คือ พันตํารวจโท สุทิน    
อินทะสม  

๘๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายเซ็น ไชยสิทธิ์, นายรังษี  นาคะจินดา, จาสิบเอก สาคร  แสนคํา, นายฉัตรมงคล      
บุญมาธรรม, นายสมิง  ศรีเลศิลป และนายนิรันดร  ยอดเมธา 

๘๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายประฐม   โหมดเทศ, นายนพดล  บุญสวาง, นายดวงจันทร  ทาหนอทอง,                
นายนิกร  สินธุปน, นายพินิจ  มานมุงศิลป และนายธํารง  จายะศักดิ์ 

๘๔. นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน คือ นายถวิลถา          
ใจพัฒนะ 



~ ๙ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๘๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายบุญทา  ตันตรา, นายศักดา จันตัน, นางสุพัตรา ยาสมุทร, นายมานพ ทาสีคํา,         
นายสมชาย  ดอนปน และนางจุรีรัตน มพีันธ 

๘๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายมงคล  ริบแจม, นายกําพล  ติ๊บเหล็ก, นายทองดี  ปญญาเจริญ, นางพจนีย รัตพนัส, 
นายบุญเลื่อน สังขพนัส และจาสิบเอก จรัญ ใจสะแลง 

๘๗. นายกเทศมนตรีตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คือ นายสมหมาย   
โซวสกุล 

๘๘. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายเกตุ  บัวหุน, นายดาวี ทองมูล, นายไพรทอง  ยศตุย, นายชัยยุทธ  บุตรเพชรรัตน,   
นายสนม  กล่ินใจ และนายสัมฤทธิ์  แกวมี 

๘๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายมานพ  ฉลวยศรี, นายบรรเจิด  จิตรเจริญ, นางนารี  แกววิชิต, นายบุญเรือน สอน
เจริญ นายบุญธรรม นามสิงหษา และนางอนงค  ล้ิมรัตน 

๙๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๑    
จํานวน ๔ คน ไดแก นายประทีป  แตงเส็ง, นายอนันต  นอยเขียว, นายทูล จันทรสงเคราะห และนายสมพร  จันเป 

๙๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๒   
จํานวน ๖ คน ไดแก นางสาวน้ําผ้ึง  ไวยธัญญกิจ, นายสกล กันนะราช, นายบุญหราย โสภา, นายประทีป พรมขํา,          
นายทวีป ทองคํา และนายทองดี เพ็งมาลา 

๙๒. นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม คือ นายทวีพงษ หินคํา 

๙๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๑      
จํานวน ๖ คน ไดแก นางอําพรรณ  เอี่ยมวัฒน, นายศุกร อธิกร, นายณรงค  คําเรือน, นางเหรียญ ปวงเมา,                           
นายบุญเปง อองป และนายกิตติพงศ พลับพลาทอง 

๙๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๒           
จํานวน ๖ คน ไดแก นางพัชรี จันที, นายเฉลียว นกแกว, นายธีระพันธ ชนะชัย, นายสันติสุข วงคประดิษฐ,                    
นายพนา เลาวาง และนายโกวิท ลัภพระบุตร 

๙๕. นายกเทศมนตรีตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม คือ นายศิริพัฒน  
กาวิละ 



~ ๑๐ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๙๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๑    
จํานวน ๖ คน ไดแก นายวิเชียร พิละกัญทา, นายพะเยาว อุบลรัตน , นายประหยัด ชัยวาปน, นายสมบูรณ อินตา,          
นายประทับ ทนันชัย และนางฐณิชตา ทองปตย 

๙๗. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายอิ่นแกว ฟูเมือง, นายธนวัฒน ไชยวุฒิ, นางศิริขวัญ กาวิละ, นายฉลองเกียรติ ลังการพินธุ,      
นางบัวลอย ใจแกว และนายวีระชัย หวงสุวรรณากร 

๙๘. นายกเทศมนตรีตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม คือ นายรุงปรีชา  
ปนแกว 

๙๙. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๑    
จํานวน ๖ คน ไดแก นางจําปา มณีวรรณ, นายพิเชฐ ไชยคําวัง, นายบุญโชติ ปญญาวงค, นายสมบูรณ กฤษณะวณิช,    
นายสุริยาวุธ โลหะกาลก และวาที่รอยตรี บัลลังก วิเศษศรี 

๑๐๐. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายมานิตย  บุญยวง, นายชนพัฒน ปญญาตุย, นายวีรพันธ บังคมเดช, นายเจือยศ ศรีธิวงค,           
นายสุรินทร แดงมาลี และนายอุทัย พวงขันแกว 

 กรณีท่ีมีเร่ืองรองเรียนอยูระหวางการดําเนินการแตตองพิจารณาสํานวนเรื่องรองเรียน
ดังกล าวใหแลว เสร็จภายในกํ าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน   ตามประกาศคณะปฏิ รูปการปกครอง                          
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓๒ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙  
จํานวน ๓๖ คน  ดังนี้ 

๑. นายกเทศมนตรีตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี คือ นายวิรัช  เอี่ยมสุวรรณ 

๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่  ๒           
จํานวน ๖ คน ไดแก นายไพฑูรย  สุมงาม, นายปญญา  สุขนิล, นายณรงค  บุญพร, นายประนอม  มากสํารี,  
นายสม  อยูโต และนายสันติภาพ  ทับบุรี 

๓. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๑ คน คือ นายชํานาญ เย็นขาว 

๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จํานวน ๖ คน ไดแก นายวัลลภ  ภูสุวรรณ, นายเสวียน วงษเกิด, นายสมศักดิ์ หยัดน้ํา, นายสุนทร ดีสุข, นายสุชาติ             
ภูสีทอง และนายสิงขร พิลึก 



~ ๑๑ ~ 
 

ขาวที่ ๕๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ฝายวิเคราะหและผลิตขาว / สํานักประชาสัมพนัธ 
ปยะวัน  ชาตะสุภณ   (เขียน) 

  เธียรสรรค  วิริยานุภาพ   (ตรวจ) 
พงศกร  วังคํา  (เว็บไซต) 

๕. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
จํานวน ๕ คน ไดแก นางอารีย แกวนิมิต, นายประไพ พรมเรือง, นายชาญชัย บัวแชม, นายปรีชา เรืองเกตุ และนายตุย 
เทียนงาม 

๖. นายกเทศมนตรีตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร คือ นายปกรณ           
คงอินทร 

๗ .  นายก เทศมนตรี ตํ า บลไทรย อ ย  อํ า เ ภอ เนิ นมะปรา ง  จั งหวั ดพิ ษณุ โลก                                  
คือ นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต 

๘ .  สมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลไทรย อย  อํ า เภอเนิ นมะปราง  จั งหวั ดพิ ษณุ โลก  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๒ คน คือ นายประสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ และนายสมชาย พรหมอยู 

๙ .  นายก เทศมนตรี ตํ าบลแม เหี ย ะ  อํ า เภอ เมื อ ง เชี ย ง ใหม  จั งหวั ด เชี ย ง ใหม                                  
คือ นายธนวัฒน ยอดใจ 

๑๐ .  สมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลแม เหี ยะ  อํ าเภอเมื องเชี ยงใหม  จั งหวั ดเชี ยงใหม  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๖ คน ไดแก นายชานนธ ประมวญพิสุทธิ์, นางจินตนา โนวิรัตน, นายสวัสดิ์ ทานาราช,          
นายมนเทียร ตาอินทร, นายสวาง อุนคํา และนางมลิวรรณ จันทรสุขสถิตย 

๑๑ .  สมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลแม เหี ยะ  อํ าเภอเมื องเชี ยงใหม  จั งหวั ดเชี ยงใหม  
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๖ คน ไดแก นายสมนึก ปนทะนา, นายสุวัฒน ดาววงค, นายทํานอง กันทะเสนา, นางอัจฉรา
วรรณ จันทรเจนจบ, นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ และรอยตรี ปรีชาญ แสเพ็ชร 

 

 

 


