
สรุปผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และ

ตําบล หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
-------------- 

            ๑. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ 

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๓ แหง และเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาล ๑ แหง รวม ๔ แหง    
                ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลอูทอง” อําเภออูทองสมุทร จังหวัด 
สุพรรณบุรี เปนชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลทาวอูทอง” 
             ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลทาสบเสา” อําเภอแมทา จังหวัด 

ลําพูน เปนชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลทาสบชัย” 

    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลมะกอกเหนือ” อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง เปนชื่อ “องคการบริหารสวนตําบลมะกอกเหนือ” 
                      ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “เทศบาลตําบลเขาวง” อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี  

เปนชื่อ “เทศบาลตําบลบานตาขุน”  

     ๒. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน จํานวน ๓ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “บานหนองหลัก” อําเภอตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน  

จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อ “บานหนองเหล็ก” 
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “บานตาตวน ” อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร เปนชื่อ  

“บานทุงมนตะวันออก” 
                     ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อ “บานนอยพัฒนา” อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร เปนชื่อ  
“บานใหมเรือทอง” 

๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อนุมัติใหเปล่ียนแปลงชื่อวัด จํานวน ๖ แหง 
    ๑) เปลี่ยนแปลงชื่อ “วัดเฉลิมประดิษฐาราม” อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปนชื่อ “วัดหนองตาแตม” 

    ๒) เปลี่ยนแปลงชื่อ “วัดสรางบก” อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เปนชื่อ 

“วัดสรางบกหนองโปง” 
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “บานโละ” ตั้งอยูบานโละปูเลย หมูที่ ๘ ตําบลปาไหน  

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนชื่อ วัด “โละปูเลย”   
         ๔) ใหเปลีย่นแปลงชื่อวัด “บานหนองแวง” ตั้งอยูบานหนองแวง  
หมูที่ ๓ ตาํบลซับสีทอง อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภมูิ เปนชื่อวัด “พระธาตุเกศแกวจุฬามณ”ี 
 
 

/๕) ใหเปลี่ยนแปลง... 



-๒- 

    ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “หนองสรวง” ตั้งอยูบานหนองสรวงหมูที่ ๒ ตําบลคลอง 
กระจัง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนชื่อวัด “สรวงสวรรค” 
      ๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “กาญจนนิมิต” ตั้งอยูบานรางวาลย หมูที่ ๓ อําเภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัด “ใหมรางวาลย” 
 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑  
มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
  ๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อองคการ 

บริหารสวนตําบล จํานวน ๖ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “พันดอน” อําเภอกุมภวาป จังหวัด 

อุดรธานี เปนชื่อ องคการบริหารสวนตําบล “กงพานพันดอน”   
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ลอ” ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัด 

พะเยา เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เวียงลอ” 

    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “โคกคราม” อําเภอบางปลามา  
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “โคกครามพัฒนา” 

    ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ชุมพลบุรี” อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด 
สุรินทร เปนชื่อองคการบริหารสวนตาํบล “ทุงศรีชุมพล”  

    ๕) ใหเปลีย่นแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ตะโหมด” อําเภอตะโหมด จงัหวัด 
พัทลุง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เขาหัวชาง” 

    ๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ควนขนุน” อําเภอควนขนุน จังหวัด 

พัทลุง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “หนองพอ” 
๒. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน จํานวน ๒ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน “บานซับนอย” หมูที่ ๕ ตําบล หนองยางทอย อําเภอ 

ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนชื่อหมูบาน “บานซับอุดมมงคล” 
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน “บานเหลา” หมูที่ ๕ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม เปนชื่อหมูบาน “บานหัวฝาย” 

๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๕ แหง  
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “ศรีชุมแสง” ตั้งอยูบานบานหนองชุมแสง หมูที่ ๔ ตําบล 

ทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปนชื่อวัด “ศรีชุมแสงบุญญาราม” 
/๒) ใหเปลี่ยนแปลง...  

 



-๓- 

    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “หนองเตาดํา” ตั้งอยูบานหนองเตาดํา หมูที่ ๑๑ ตําบล 

รางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปนชื่อวัด “ปาภาวนาวิเวกหนองเตาดํา” 
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “พงทาขาม” ตั้งอยูบานปงทาขาม หมูที่ ๒ ตําบลบานปง 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เปนชื่อ วัด “ปงทาขาม” 
          ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “อรุณรังษี” ตั้งอยูบานหนองสรวง หมูที่ ๓ ตําบลหนองอิรุณ 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนชื่อวัด “หนองสรวง”  
    ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด“ศรีอรุณ”ตั้งอยูบานอางเวียน หมูที่ ๒ ตําบลหนองอิรุณ 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนชื่อวัด “อางเวียน” 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อองคการ 

บริหารสวนตําบล  จํานวน ๑๔ แหง เทศบาล ๒ แหงรวม ๑๖ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “กระสัง” อําเภอกระสัง จังหวัด 

บุรีรัมย เปนชื่อ องคการบริหารสวนตําบล “อุดมธรรม” 
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เขมราฐ” อําเภอเขมราฐ จังหวัด 

อุบลราชธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เทพวงศา”  
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “พรานกระตาย” อําเภอพรานกระตาย 

จังหวัดกําแพงเพชร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บานพราน” 
    ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เมืองปก” อําเภอปกธงชัย จังหวัด 

นครราชสีมา เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ปกธงชัย” 
    ๕) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ปากพะยูน” อําเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “อาวพะยูน” 
    ๖) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “แมขรี” อําเภอตะโหมด จังหวัด 

พัทลุง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ควนเสาธง” 
    ๗) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เมืองงาย” อําเภอเชียงดาว จังหวัด 

เชียงใหม เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “พระธาตุปูกํ่า” 
    ๘) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “มะขาม” อําเภอมะขาม จังหวัด 

จันทบุรี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “มะขามเมืองใหม” 
 

/๙) ใหเปลี่ยนแปลง... 
 

 



-๔- 

    ๙) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บางเสร” อําเภอสัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เกล็ดแกว” 

    ๑๐) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ปลักแรด” อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บึงระมาณ” 

    ๑๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ปากน้ํา” อําเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ปากน้ําทาเรือ”  
      ๑๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลเมือง “เมืองเดช” อําเภอเดชอุดม จังหวัด 

อุบลราชธานี เปนชื่อเทศบาลเมือง “เดชอุดม”  

    ๑๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบล “รางหวาย” อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

เปนชื่อเทศบาลตําบล “ตลาดเขต” 

    ไมเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล ๓ แหง 
             ๑) ไมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลสํานักขุนเณร  อําเภอ 

ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหารสวนตําบล “หลวงพอเขียน” เนื่องจากเปนชื่อบุคคล 
    ๒) ไมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลหนองวังสามหมอ อําเภอ 

วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เปนองคการบริหารสวนตําบล “หนองแสง” เนื่องจากเปนชื่อซ้ํากับสถานท่ี 

อําเภอและในจังหวัดเดียวกัน 
    ๓) ไมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลหนองสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวนตําบล “เขตอุดมศักดิ์” เนื่องจากตองดําเนินการขออนุญาตการใช 

ช่ือจากพระราชสํานักฯ กอน 

   ๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “หนองบัวเจริญผล” ตั้งอยูบานเจริญผล หมูที่ ๕ ตําบล 

หนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนชื่อวัด “ปาศรีถาวร” 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อองคการ 

บริหารสวนตําบล จํานวน ๔ แหง ใหเปล่ียนแปลงชื่อ อบต. ๓ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “สํานักขุนเณร” อําเภอดงเจริญ  

จังหวัดพิจิตร เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “วังบงค” 
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บานแฮด” อําเภอบานแฮด จังหวัด 

ขอนแกน เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “วังสวรรค” 
 

/๓) ใหเปลี่ยนแปลง... 
 



-๕- 

         ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล“วังสามหมอ” อําเภอวังสามหมอ  

จังหวัดอุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ลําพันชาด” 
    ไมเห็นชอบ ใหเปล่ียนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล ๑ แหง 
    ๑) ไมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อ องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองเม็ก 

จังหวัดอุดรธานี เปนองคการบริหารสวนตําบล “โชติวิศิษฎ” เนื่องจากขัดตอหลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลง 

ช่ือฯ ขอ ๒ ช่ือที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงไมแสดงถึงความเปนมาทางภูมิศาสตรประวัติศาสตรดั้งเดิม  

   ๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๑ แหง 
    ๑) ใหเปลีย่นแปลงชื่อวัด “ซอย ๑๔ สาย ๒ ซาย” ตั้งอยูหมูที่ ๑ ตําบลดีลัง อําเภอ 

พัฒนานิคม จงัหวัดลพบุรี เปนชื่อวัด “ภาวนาสติาราม” 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หมูบาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 
๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อองคการ 

บริหารสวนตําบล จํานวน ๓ แหง  เทศบาลตําบล ๑ แหง รวม ๔ แหง 
       ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บานเขวา” อําเภอบานเขวา จังหวัด 
ชัยภูมิ เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “ทุงทอง”  
              ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “บานโฮง” อําเภอบานโฮง จังหวัด 

ลําพูน เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “เวียงกานต ” 
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อองคการบริหารสวนตําบล “หนองเม็ก” อําเภอหนองหาน จังหวัด 

อุดรธานี เปนชื่อองคการบริหารสวนตําบล “โคกสูง” 

          ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตําบล “สิงห” อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปนชื่อ 

เทศบาลตําบล “บางระจัน” 
๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จํานวน ๔ แหง 
    ๑) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “ไผสี” ตั้งอยูบานสระลงเรือ หมูที่ ๑ ตําบลสระลงเรือ อําเภอ 

หวยกรกะเจา จังหวัดกาญจนบุรี เปนชื่อวัด “สระลงเรือ” 
    ๒) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “กระสัง” ตั้งอยูบานอุดมธรรม หมูที่ ๑๙ ตําบลกระสัง 

อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย เปนชื่อวัด “ปาอุดมธรรม” 
    ๓) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “สุขาพัฒนาราม” ตั้งอยูบานหนองปาน หมูที่ ๑๔ ตําบล 

หนองคู อําเภอหวยนาดูน จังหวัดหาสารคาม เปนชื่อวัด “บานหนองปานพัฒนาราม”  
    ๔) ใหเปลี่ยนแปลงชื่อวัด “หนองในดง” ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลบางลาย อําเภอ 

บึงนาราง จังหวัดพิจิตร เปนชื่อวัด “คุณพุม” เนื่องจากไดรับพระราชทานชื่อใหม 

--------------------------------------------- 
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