




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 พันตํารวจโท บุญเลิศ มังกะโรทยั  นายกเทศมนตรี ทต. แกงเสี้ยน เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาย เอกชัย นิติกรวรากุล  นายกเทศมนตรี ทต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี

3 นาย บุญเสริม ผิวออนดี  นายกเทศมนตรี ทต. เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี

4 พลตํารวจเอก นที วงศปญจ  นายกเทศมนตรี ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

5 นาย สุรพงษ  ภูโทถ้ํา  นายกเทศมนตรี ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ

6 นาย เสาวฤทธ์ิ คามกะสก  นายกเทศมนตรี ทต. โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

7 นาง อัมพร แสนธนู  นายกเทศมนตรี ทต. พระยืน พระยืน ขอนแกน

8 นาย ภาณุวัฒน  พงษสมบัติ  นายกเทศมนตรี ทต. ลําน้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน

9 นาย จิรชัย เขาหนองบัว  นายกเทศมนตรี ทต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี

10 นาย อรัญ พงศศักดิ์  นายกเทศมนตรี ทต. ปถวี มะขาม จันทบุรี

11 นาย ดิลก บัวเกิด  นายกเทศมนตรี ทต. มะขามเมืองใหม มะขาม จันทบุรี

12 นาย ฉัตรชัย ทิมกระจาง  นายกเทศมนตรี ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200005)

ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 นาย ฉัตรชัย ทิมกระจาง  นายกเทศมนตรี ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

13 นาย ธณพง โคตรมณี  นายกเทศมนตรี ทต. เขาชีจรรย สัตหีบ ชลบุรี

14 นางสาว กาญจนา จังหวะ  นายกเทศมนตรี ทต. หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

15 นาย ประดิษฐ เจริญธรรม  นายกเทศมนตรี ทต. บานเตา บานแทน ชัยภูมิ

16 นาย สมประสงค พงศธีระดุลย  นายกเทศมนตรี ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

17 นางสาว เพชราพร ภูมิรัตนประพิณ  นายกเทศมนตรี ทต. คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ

18 นางสาว ศริณญา โทรักษา  นายกเทศมนตรี ทต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ

19 นาย ธนกร ภัทรบุญสิริ  นายกเทศมนตรี ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

20 นาย วัชระ บํารุงสงฆ  นายกเทศมนตรี ทต. บําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

21 นาย ประยูร แดงสกล  นายกเทศมนตรี ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

22 นาย ชัชพลวานิช เพชรดง  นายกเทศมนตรี ทต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

23 นาย ชํานาญ คําตะ  นายกเทศมนตรี ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย

24 นาย ดนุวัส   อรุณรัตน  นายกเทศมนตรี ทต. สันมะเค็ด พาน เชียงราย

25 นาย ประนอม หลาจู  นายกเทศมนตรี ทต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม

26 นาย สมสิทธิ์ คํายอญ  นายกเทศมนตรี ทต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม

27 นาย เฉลิมพล ชัยเกษตรสิน  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

28 นาย ณรงค โฉมงาม  นายกเทศมนตรี ทต. วังเจา วังเจา ตาก

29 นาย วุฒิชัย วงษอินทร  นายกเทศมนตรี ทต. พิกุลออก บานนา นครนายก

30 นาย กิตติพงษ สุขพูล  นายกเทศมนตรี ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก30 นาย กิตติพงษ สุขพูล  นายกเทศมนตรี ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย ปยะวัฒน บุญวิบูลวัฒน  นายกเทศมนตรี ทต. ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก

32 นาย ชาญชัย คําจําปา  นายกเทศมนตรี ทต. พระซอง นาแก นครพนม

33 นาย บรรจบ มวงแมน  นายกเทศมนตรี ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

34 นาย ฐณเดช จุฑาจินดากุล  นายกเทศมนตรี ทต. โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา

35 นางสาว รรณกิาร พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรี ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา

36 นาง คมขํา ปองนาน  นายกเทศมนตรี ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา

37 นาง เฉลียว สวัสดี  นายกเทศมนตรี ทต. โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

38 นาย ธนเสฏฐ กิตติวิมลชัย  นายกเทศมนตรี ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

39 นาย อนุรักษ พงษสาลี  นายกเทศมนตรี ทต. พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค

40 นาย กิตติกร กุมมาละ  นายกเทศมนตรี ทต. กลางเวียง เวียงสา นาน

41 นาย จรัญ ตางใจ  นายกเทศมนตรี ทต. ขึ่ง เวียงสา นาน

42 รอยตํารวจโท วสันต ชัยลา  นายกเทศมนตรี ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ42 รอยตํารวจโท วสันต ชัยลา  นายกเทศมนตรี ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ

43 นาย ศิริ ตรีรัตน  นายกเทศมนตรี ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

44 นาย วีระ กล่ําสนอง  นายกเทศมนตรี ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

45 นาง อนงค คารวนันทน  นายกเทศมนตรี ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

46 นาย สุโชติ อัศวโนดม  นายกเทศมนตรี ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

47 นาง กัญญาณัฐ  ศรีใจ ศรีใจ  นายกเทศมนตรี ทต. งิม ปง พะเยา

48 นาย จรัญ จันทรแกว  นายกเทศมนตรี ทต. ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง

49 นาย ไตรศักดิ์ รักใหม  นายกเทศมนตรี ทต. หนองพอ ควนขนุน พัทลุง

50 นาย หรอหีม นวลดํา  นายกเทศมนตรี ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง

51 รอยตรี สุขุม ทับทวี  นายกเทศมนตรี ทต. ลําสินธุ ศรีนครินทร พัทลุง

52 นาย สมปอง ชวยเนียม  นายกเทศมนตรี ทต. ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง

53 นาย วีระพงษ ทับทวี  นายกเทศมนตรี ทต. อางทอง ศรีนครินทร พัทลุง

54 นาย เนติกรณ ชูเจริญ  นายกเทศมนตรี ทต. บานนา ศรีนครินทร พัทลุง

55 นาย ไกรวัฒน ธรรมเพชร  นายกเทศมนตรี ทต. เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง

56 นาย จตุพล ชวยราชการ  นายกเทศมนตรี ทต. เขาหัวชาง ตะโหมด พัทลุง

57 นาย เพ่ิมเขตุ ชาตะรูปะ  นายกเทศมนตรี ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

58 นาย ไพรัช พริ้งประยูร  นายกเทศมนตรี ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

59 นางสาว กรรณิการ ผาภูมิ  นายกเทศมนตรี ทต. แมลานนา ลอง แพร

60 นาง จงกลณี อินทรสมใจ  นายกเทศมนตรี ทต. สูงเมน สูงเมน แพร60 นาง จงกลณี อินทรสมใจ  นายกเทศมนตรี ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
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61 นาย เอกอุกฤษฎ เจริญทรัพย  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร

62 นาย ณรงค ขาวนวล  นายกเทศมนตรี ทต. น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง

63 นาย สัญชัย หลวงใน  นายกเทศมนตรี ทต. ดงดํา ลี้ ลําพูน

64 วาที่รอยเอก ปาลพล ตาปง  นายกเทศมนตรี ทต. ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน

65 นาง ศรีรัตน เขียวสิงห  นายกเทศมนตรี ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน

66 นาย ถาวร สามภูศรี  นายกเทศมนตรี ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

67 นาย สมปอง นักการรอง  นายกเทศมนตรี ทต. นาแหว นาแหว เลย

68 นาย ฉัตรชัย ลีกระจาง  นายกเทศมนตรี ทม. เลย เมืองเลย เลย

69 นาย ศุภชัย ทาสมบูรณ  นายกเทศมนตรี ทต. บานมวง บานมวง สกลนคร

70 นาย กฤษฎา วงศกาฬสินธุ  นายกเทศมนตรี ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร

71 นาย ตระกูล สุขกุล  นายกเทศมนตรี ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

72 นาง สุดาพร แกวประสิทธิ์  นายกเทศมนตรี ทต. ปาไร อรัญประเทศ สระแกว72 นาง สุดาพร แกวประสิทธิ์  นายกเทศมนตรี ทต. ปาไร อรัญประเทศ สระแกว

73 นาย สวัสดิ์ ประกรณสรี  นายกเทศมนตรี ทต. หัวปลวก เสาไห สระบุรี

74 นาย วัชรพงษ สําเหนียกพันธุ  นายกเทศมนตรี ทต. ตนตาล-พระยาทด เสาไห สระบุรี

75 นาย ไพรัช โตบารมีกุล  นายกเทศมนตรี ทต. ปอกแปก เมอืงสระบุรี สระบุรี

76 นาย นพดล ตุรงคเรือง  นายกเทศมนตรี ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี

77 นาย ศุภรัตน อัตถพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองเกา เสาไห สระบุรี

78 นาย ไพฑูรย คุปตะพันธสนธิ  นายกเทศมนตรี ทต. คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี

79 นาย ประสิทธิ์ เคหะทอง  นายกเทศมนตรี ทต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

80 นาย เสถียร พูลสวัสดิ์  นายกเทศมนตรี ทต. ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

81 นาย ทวีศักดิ์ หนูคง  นายกเทศมนตรี ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

82 นาย ฉลอง วิเชียรแกว  นายกเทศมนตรี ทต. บานตาขุน บานตาขุน สุราษฎรธานี

83 นาย กฤษ สกุลพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

84 นาย อนันต ชวยศรี  นายกเทศมนตรี ทต. พนม พนม สุราษฎรธานี

85 นาย พิทยา  สุวรรณลา  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองแก ทาตูม สุรินทร

86 นาง ชนมณี จารุธนิตกุล  นายกเทศมนตรี ทต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร

87 นาย ชัยธัช หวังสม  นายกเทศมนตรี ทต. ลําดวนสุรพินท ลําดวน สุรินทร

88 นาย สําราญ ผุพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ

89 นาย อุดม เชียงบาล  นายกเทศมนตรี ทต. สรางคอม สรางคอม อุดรธานี

90 นาย พิพัฒน รอดชมภู  นายกเทศมนตรี ทต. บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี90 นาย พิพัฒน รอดชมภู  นายกเทศมนตรี ทต. บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี รุนที่ 5 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200005)

ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย คําปลาย คําแพงราช  นายกเทศมนตรี ทต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี

92 นาย สนอง ปานเชียงวงษ  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี

93 นาย เพชร ใจธรรม  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี

94 นาง วิชญสุภา ภูมิภักดิ์  นายกเทศมนตรี ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี

95 นาย กิติศักดิ์ อินลี  นายกเทศมนตรี ทต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 5  

ระหวางวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม - วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

คาลงทะเบียน 39,000 บาท  

สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที่ Line : 0906780183 

สําเนาการชําระเงิน 



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 5 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 

 

สิ่งที่สงมาดวย 5 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 
















