




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว พัชราภรณ  เอ่ียมใจดี  นายกเทศมนตรี ทต. ตลาดเขต พนมทวน กาญจนบุรี

2 นาย ทรงศกัดิ์ โชตินิติวัฒน  นายกเทศมนตรี ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี

3 นาย เชาวลิต เสถียร  นายกเทศมนตรี ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร

4 นาย วิโรจน แสนเพ็ชร  นายกเทศมนตรี ทต. ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร

5 นาย จักรพงศ เพ็ชรแสน  นายกเทศมนตรี ทต. บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย จันทรศรี ฝายลุย  นายกเทศมนตรี ทต. บานแฮด บานแฮด ขอนแกน

7 นาย นิกร เทศตอม  นายกเทศมนตรี ทต. เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน

8 นาย ชัชวาล ธีรภานุ  นายกเทศมนตรี ทต. บานเปด เมอืงขอนแกน ขอนแกน

9 นาย ภิญโญ หอมกลั่น  นายกเทศมนตรี ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

10 นางสาว สุนันทา  สุมมาตย  นายกเทศมนตรี ทต. โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท

11 นางสาว นฤพร ภูสอน  นายกเทศมนตรี ทต. หนองแซง หันคา ชัยนาท

12 นางสาว อรวรรณ  เศรษฐพงษ  นายกเทศมนตรี ทต. หวยงู หันคา ชัยนาท

13 นาย ศุภโชค นาคสัมฤทธิ์  นายกเทศมนตรี ทต. บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท

14 นาย กิตติ ภูมิคอนสาร  นายกเทศมนตรี ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

15 นาย ดํา คุมกุดขมิ้น  นายกเทศมนตรี ทต. โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

16 นาย ปรีชา สมบัตินา  นายกเทศมนตรี ทต. บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร

17 นาย สุรพงศ ประสารวุฒิ  นายกเทศมนตรี ทต. บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร

18 นาย อํานาจ ทองหญีต  นายกเทศมนตรี ทต. บางสน ปะทิว ชุมพร

19 นาย ณรงคศกัดิ์ กิจพิทักษ  นายกเทศมนตรี ทต. ดงมะดะ แมลาว เชียงราย

20 นาย พลภพ มานะมนตรีกุล  นายกเทศมนตรี ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย

21 นาย ทนงศกัดิ์ ทองแสน  นายกเทศมนตรี ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

22 นาย ธนะพงศ จันทรตะนาเขตร  นายกเทศมนตรี ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย

23 นาย มงคล เชื้อไทย  นายกเทศมนตรี ทต. ปาแงะ ปาแดด เชียงราย

24 นาย วรเดช เต็มดี  นายกเทศมนตรี ทต. สารภี สารภี เชียงใหม

25 นาย ชัยรัตน คํามูล  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

26 นาย พงษศกัดิ์ อมรสันติกุล  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

27 นาย บุญรัตน จันทรแสง  นายกเทศมนตรี ทต. สันทราย ฝาง เชียงใหม

28 นาย ยรรยง อุนใจ  นายกเทศมนตรี ทต. จอมแจง แมแตง เชียงใหม

29 นาย สิทธิ สุดธินนท  นายกเทศมนตรี ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง

30 นาย ทนงศกัดิ์ เยาเฉื้อง  นายกเทศมนตรี ทต. คลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี รุนที่ 6 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200006)

ระหวางวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 นาง รินทรฤดี ไวศยะ  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง

32 นาย สัญญา เกิดมณี  นายกเทศมนตรี ทต. เกาะชาง เกาะชาง ตราด

33 นาย อาวุธ ประวาศวิน  นายกเทศมนตรี ทต. เขาสมิง เขาสมงิ ตราด

34 นาย ชัยพฤกษ สนธิศิริ  นายกเทศมนตรี ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

35 นาย กิตติพงษ อยูละออ  นายกเทศมนตรี ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

36 นาย ภัทรชัย ตั้งเจริญกร  นายกเทศมนตรี ทต. ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม

37 นาย ขวัญใจ ชาสงวน  นายกเทศมนตรี ทต. ทาเรือ นาหวา นครพนม

38 นางสาว สุพารัตน บุญเที่ยง  นายกเทศมนตรี ทต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

39 นาย สมยศ เอียการนา  นายกเทศมนตรี ทต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา

40 นาง วงเดือน ศริิวงศ  นายกเทศมนตรี ทต. กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา

41 นาย วัฒนา วัฒนปาณี  นายกเทศมนตรี ทต. ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

42 นาย รังสรรค จริงไธสง  นายกเทศมนตรี ทต. ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

43 นาย เรวัตร งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรี ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

44 นาย บํารุง อยูเจริญ  นายกเทศมนตรี ทต. โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา

45 นาย ทองแมน จรโคกกรวด  นายกเทศมนตรี ทต. โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

46 นาย ยศธร บูรณะบัญญัติ  นายกเทศมนตรี ทต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา

47 นาย อัษฎา ณ นคร  นายกเทศมนตรี ทต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

48 นาย ธรรมศักดิ์  เกตุสุรินทร  นายกเทศมนตรี ทต. หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

49 นาย พัฒนาวิทย ตั้งเสง  นายกเทศมนตรี ทต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

50 นาย ธงชัย แผวัฒนากุล  นายกเทศมนตรี ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

51 นางสาว พิมพพัชชา หยิมการุณ  นายกเทศมนตรี ทม. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี

52 นาย เย่ียม ดาโสม  นายกเทศมนตรี ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย

53 นาย พีรศักดิ์ จิวรรจนะโรดม  นายกเทศมนตรี ทต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรขีันธ

54 นาย กมล แกวเทศ  นายกเทศมนตรี ทม. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรขีันธ

55 นาย มะก็รี ตาเยะ  นายกเทศมนตรี ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

56 นาย ชูเกียรติ บุญมี  นายกเทศมนตรี ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

57 นายดาบตํารวจ เทพสงวน ปนสุวรรณ  นายกเทศมนตรี ทต. ศรีถอย แมใจ พะเยา

58 นาย ผดุง  วงคกา  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงลอ จุน พะเยา

59 นาย นฤนาท  ไฝเครอื  นายกเทศมนตรี ทต. แมปม เมืองพะเยา พะเยา

60 นาง ชลฑิชา หมื่นหนู  นายกเทศมนตรี ทต. ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
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61 นาย ธนันต สารอุตม  นายกเทศมนตรี ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

62 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสงา  นายกเทศมนตรี ทต. โพทะเล โพทะเล พิจิตร

63 พันตํารวจโท พิเชษฐ หรายพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. บางคลาน โพทะเล พิจิตร

64 นาย ทองสุขวัฒน  หลากสุขถม  นายกเทศมนตรี ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

65 นาย สมเกียรติ เกรียงไกรอนันต  นายกเทศมนตรี ทต. ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก

66 นาย จํารัส พูดคลอง  นายกเทศมนตรี ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ

67 นาย สุบิน บุญจันทร  นายกเทศมนตรี ทต. ตาลเดี่ยว หลมสัก เพชรบูรณ

68 นาย สาโรจน อังคณาพิลาส  นายกเทศมนตรี ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

69 นาย มงคล  ชื่นตา  นายกเทศมนตรี ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร

70 นาย นิรันดร   เพชรแท  นายกเทศมนตรี ทต. ยุโป เมืองยะลา ยะลา

71 นาย บรรจง วรรณทอง  นายกเทศมนตรี ทต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด

72 นาย อาจิน อํ่าพุด  นายกเทศมนตรี ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

73 นาง ปาลิกา อภิโชครุงเรือง  นายกเทศมนตรี ทต. ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี

74 นาย นิวัฒน ปะระมา  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง

75 นาย ภูมภิัทร วงศเข่ือนแกว  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงมอก เถิน ลําปาง

76 นางสาว สิริมาพร  รัตนภูมิสิริ  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงยอง เมอืงลําพูน ลําพูน

77 นาย ประสงค จันทศร  นายกเทศมนตรี ทต. ดานซาย ดานซาย เลย

78 นาย  อุดร วังคีรี  นายกเทศมนตรี ทต. เชียงกลม ปากชม เลย

79 นาย โสภัณ อุนวงษ  นายกเทศมนตรี ทต. ทาลี่ ทาลี่ เลย

80 นาย กรุง    พรหมจันทร  นายกเทศมนตรี ทต. สวนกลวย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

81 นาย นําชัย ปติขุนหาญ  นายกเทศมนตรี ทต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

82 นาย เจริญชัย จิตรโชติ  นายกเทศมนตรี ทต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

83 นาย ศุภกิจ พงศอักษร  นายกเทศมนตรี ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา

84 นาย สุวัฒ เลิศจิตตธรรม  นายกเทศมนตรี ทต. คลองแงะ สะเดา สงขลา

85 นาย วชิรเชษฐ รุงธวัฒนวงศ  นายกเทศมนตรี ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

86 นาง วันเพ็ญ นันทปญญา  นายกเทศมนตรี ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

87 นางสาว นิรมล ทิมพิทักษ  นายกเทศมนตรี ทต. ทาลาน บานหมอ สระบุรี

88 นาย นิพนธ สีตะระโส  นายกเทศมนตรี ทต. ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี

89 นาง ลักคณา ดํานิล  นายกเทศมนตรี ทต. บานเสด็จ เคยีนซา สุราษฎรธานี

90 นาง นันทนี เชยกลิ่น  นายกเทศมนตรี ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี
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91 นาย วิชัย สุบรรณ  นายกเทศมนตรี ทต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

92 นาง สุวรรณี โชติสิรินันท  นายกเทศมนตรี ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

93 นาย รวีโรจน สองทุง  นายกเทศมนตรี ทต. บานเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย

94 นาย สุภี นะธิศรี  นายกเทศมนตรี ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

95 นาย ทองปน วรคันธ  นายกเทศมนตรี ทต. โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย

96 นาย ปราโมทย สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรี ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย

97 นาย กิตติศกัดิ์ วรรณวิเชษฐ  นายกเทศมนตรี ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

98 นาง ปาลิดา คําพิบูลย  นายกเทศมนตรี ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

99 นาย ธนิต ชาววัง  นายกเทศมนตรี ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

100 นาย ทองคณู ยางขัน  นายกเทศมนตรี ทต. บานยวด สรางคอม อุดรธานี

101 นาย พงษพินิจ  สนิทชน  นายกเทศมนตรี ทต. กงพานพันดอน กุมภวาป อุดรธานี

102 นาย ราชัน มหาวัน  นายกเทศมนตรี ทต. จริม ทาปลา อุตรดิตถ

103 นาย วชิระ วิเศษชาติ  นายกเทศมนตรี ทต. เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี

104 นาย ปณเกรียงไกร อุทธการ  นายกเทศมนตรี ทต. สวาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 6 

ระหวางวันพุธที่ 1 มิถุนายน - วันพุธที่ 15 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 6 
(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)  
 
















