



ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง








ขุนพิทักษ์ ปทุมมาศ สิงโต สามวัง

ดารง ตาแหน่ง เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๑
นายกเทศมนตรี คนที่ 1









นายจรูญ พันธุมจินดา
ขุนวิมล อักษร

ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๘๓
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๘๕

นายกเทศมนตรี คนที่ 2
นายกเทศมนตรี คนที่ 3








นายล้อม สามวัง

รตอขุนราญ การาบ
ดารงต
 าแหน่ง เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๕
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘
นายกเทศมนตรี คนที่ 4
นายกเทศมนตรี คนที่ 5

ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง











นายเลี้ยง ทองไฮ้

ดารงตาแหน่ง ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒
 นายกเทศมนตรี คนที่ 6








มลแจ่ม อิศรางกูล

ด ารงตาแหน่ง เมื่อ 5 มิถุนายน ๒501
นายกเทศมนตรี คนที่ 8









มลแจ่ม อิศรางกูล
ด ารงตาแหน่ง เมื่อ 1 ตุลาคม 2510
นายกเทศมนตรี คนที่ 10

มลแจ่ม อิศรางกูล
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖
นายกเทศมนตรี คนที่ 7

นายประสาน วสุวัต
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๔
นายกเทศมนตรี คนที่ 9

นายอเนก อัณยะนาค
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑5
นายกเทศมนตรี คนที่ 11

ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง











นายอานวย เก่งสกุล

ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๕
 นายกเทศมนตรี คนที่ 12








นายอาพัน พงศ์สุวรรณ

ด ารงตาแหน่ง เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๑๖
 นายกเทศมนตรี คนที่ 14







นายอาพัน พงศ์สุวรรณ

ด ารงตาแหน่ง เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖
นายกเทศมนตรี คนที่ 16

นายทองหล่อ อุทิศผล
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๕
นายกเทศมนตรี คนที่ 13

นายสวัสดิ์ ยะสาวรรณ
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๖
นายกเทศมนตรี คนที่ 15

นายประเวส ชูจิตต์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๑๘
นายกเทศมนตรี คนที่ 17

ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง











นายประเวส ชูจิตต์

ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐
 นายกเทศมนตรี คนที่ 18








 รตตธนะพงษ์ จักกะพาก
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒
 นายกเทศมนตรี คนที่ 20







นายวิเชียร พงศ์ทองคา

ดาลงต
 าแหน่ง เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๓
นายกเทศมนตรี คนที่ 22

นายวิเชียร พงษ์ทองคา
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๒๑
นายกเทศมนตรี คนที่ 19

นายนิรัตน์ รุทธพิชัยรักษ์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
นายกเทศมนตรี คนที่ 21

นายวิเชียร พงศ์ทองคา
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
นายกเทศมนตรี คนที่ 23

ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง











นายวิเชียร พงศ์ทองคา

ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖

นายกเทศมนตรี คนที่ 24








 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
 นายกเทศมนตรี คนที่ 26







 นายปัญญรัตน์ ปานทอง
ดารงต
 าแหน่ง เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๔
นายกเทศมนตรี คนที่ 28

นายวิเชียร พงศ์ทองคา
 ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗
นายกเทศมนตรี คนที่ 25

นายวิเชียร พงศ์ทองคา
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
นายกเทศมนตรี คนที่ 27

นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
นายกเทศมนตรี คนที่ 29

ทำเนียบนำยกเทศมนตรีเมืองบำงบัวทอง











นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต

ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗
 นายกเทศมนตรี คนที่ 30








 นายสุรินทร์ รัตนประภานันท์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๑
 นายกเทศมนตรี คนที่ 32







 นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์
ด
 ารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายกเทศมนตรี คนที่ 34

นายสุรินทร์ รัตนประภานันท์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘
นายกเทศมนตรี คนที่ 31

นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
นายกเทศมนตรี คนที่ 33

ดรอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
ดารงตาแหน่ง เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
นายกเทศมนตรี คนที่ 35

