




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สุรชัย คชินทักษ  นายกเทศมนตรี ทต. น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน

2 นาย สุรชัย พลทะอินทร  นายกเทศมนตรี ทต. บานผือ หนองเรือ ขอนแกน

3 นาย กิตติ คาํแกนคณู  นายกเทศมนตรี ทต. วังชัย น้ําพอง ขอนแกน

4 นาย ประยุง ยุระรัช  นายกเทศมนตรี ทต. โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน

5 นาย ฉิน วรปญญาสถิต  นายกเทศมนตรี ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

6 นาย รัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรี ทต. ในเมือง บานไผ ขอนแกน

7 นาง ประทุมพร อภิทรัพยจิระกุล  นายกเทศมนตรี ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

8 นาย ฤทธิรงค ศิริภูมิ  นายกเทศมนตรี ทต. สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน

9 นาย ศิทธิพงษ มณีวงศ  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย ปรีชา เอ่ียมออน  นายกเทศมนตรี ทต. ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

11 นาย อิฏฐาทรัพย อายุเจริญ  นายกเทศมนตรี ทต. คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นาย อรรถวีร อุระวัฒนพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. จัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ

13 นาย สมชาย   สิงหกลางพล  นายกเทศมนตรี ทต. บานคายหมื่นแผว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาง ลาวรรญ  ธนรุงเรืองเดช  นายกเทศมนตรี ทต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

15 นาย จํานงค มินทขัติ  นายกเทศมนตรี ทต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย

16 นาย ธนภัทร กันเข่ียสกุล  นายกเทศมนตรี ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

17 วาที่รอยตรี ณรงคเดช จิยะพงศ  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย

18 นาย วีรชัย สุวรรณธาราเรือง  นายกเทศมนตรี ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย

19 นาย จรัญ ยามี  นายกเทศมนตรี ทต. ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย

20 นาย เสกสรรค จันทรถิระติกุล  นายกเทศมนตรี ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย

21 นาย ธวัชชัย จรูญชาติ  นายกเทศมนตรี ทต. สันมะคา ปาแดด เชียงราย

22 นาง วิมลรัก ตนซื่อ  นายกเทศมนตรี ทต. ทาวังตาล สารภี เชียงใหม

23 นาง มาลี สิงหดวง  นายกเทศมนตรี ทต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม

24 รอยตํารวจโท วีรวัฒน ภูเลื่อน  นายกเทศมนตรี ทต. แมแตง แมแตง เชียงใหม

25 นาย วรเดช เต็มดี  นายกเทศมนตรี ทต. สารภี สารภี เชียงใหม

26 นาย ณัฐดนัย แกวคําดี  นายกเทศมนตรี ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

27 นาย ทวี ทนารัตน  นายกเทศมนตรี ทต. บานแม สันปาตอง เชียงใหม

28 นาง นิดา ปนตาดง  นายกเทศมนตรี ทต. ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม

29 นาย ธนวน แสนกุย  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม

30 นาย เกษม ถาพินิจ  นายกเทศมนตรี ทต. สันปาตอง สันปาตอง เชียงใหม

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: นายกเทศมนตรี รุนที่ 7 (รหัสหลักสูตร: 050000000000200007)

ระหวางวันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 นาย ทนงศักดิ์ เยาเฉื้อง  นายกเทศมนตรี ทต. คลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง

32 นาย ไพรัตน การะเกดธารา  นายกเทศมนตรี ทต. แมจัน อุมผาง ตาก

33 นาง รัตนาภรณ คงพราหมณ  นายกเทศมนตรี ทต. เรณูนคร เรณูนคร นครพนม

34 นาง เฉลียว สวัสดี  นายกเทศมนตรี ทต. โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

35 นาง คมขํา ปองนาน  นายกเทศมนตรี ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา

36 นาย สมชาย ลิ่มพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. ปากน้ําฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

37 นาย โชโต ริยาพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช

38 นาย พยงค สงวนถอย  นายกเทศมนตรี ทต. นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช

39 นาย กิจกอง นาคท่ัง  นายกเทศมนตรี ทม. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

40 นาย ลุตฟ หะยีอีแต  นายกเทศมนตรี ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

41 นาย ไพซอล อาแว  นายกเทศมนตรี ทม. นราธิวาส เมอืงนราธิวาส นราธิวาส

42 นาย อับดุลรอฮิม เจะโซะ  นายกเทศมนตรี ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส

43 นาย การุณ ไทยสนิท  นายกเทศมนตรี ทต. กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

44 นาย อับดุลเลาะ เจะเลาะ  นายกเทศมนตรี ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส

45 นาย ราชันย วะนาพรม  นายกเทศมนตรี ทม. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

46 รอยตํารวจตรี สมชาย ภิรมยชาติ  นายกเทศมนตรี ทม. ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

47 นาง นงลักษณ ฉายา  นายกเทศมนตรี ทต. ชํานิ ชํานิ บุรีรัมย

48 นาย สันติ อุทุมพร  นายกเทศมนตรี ทต. จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย

49 นาง วิไลวรรณ นานรัมย  นายกเทศมนตรี ทต. บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

50 นาย วีระ กล่ําสนอง  นายกเทศมนตรี ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

51 นาย วริศ เจริญกัลป  นายกเทศมนตรี ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี

52 นาย นิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรี ทม. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี

53 พันจาเอก มาหามุ หวังจิ  นายกเทศมนตรี ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

54 นาง อนงค คารวนันทน  นายกเทศมนตรี ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

55 นาย กฤษณะ ตันจรารักษ  นายกเทศมนตรี ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา

56 นาย บํารุง มวงวิจิตร  นายกเทศมนตรี ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

57 นาวาอากาศเอก สุรชิต ดวงจันทร  นายกเทศมนตรี ทต. แมใจ แมใจ พะเยา

58 นาย สามารถ ชื่นเมือง  นายกเทศมนตรี ทต. หงสหิน จุน พะเยา

59 นาย สุเมธี คําลือ  นายกเทศมนตรี ทต. เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

60 นาย เกรียงไกร สะเภาคํา  นายกเทศมนตรี ทม. ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
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61 นาย ศุภชาติ สันกวาน  นายกเทศมนตรี ทต. บานตอม เมืองพะเยา พะเยา

62 นาย ผดุง  วงคกา  นายกเทศมนตรี ทต. เวียงลอ จุน พะเยา

63 นาย เสรี แกวหนู  นายกเทศมนตรี ทต. ทาแค เมอืงพัทลุง พัทลุง

64 นาย ภาส วุนบัว  นายกเทศมนตรี ทต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง

65 นาย ประกาศิต หงษวิเศษ  นายกเทศมนตรี ทต. พันเสา บางระกํา พิษณุโลก

66 นางสาว สนิชา เพชรแกว  นายกเทศมนตรี ทต. ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก

67 นาย ถวัลย ยอดฉุน  นายกเทศมนตรี ทต. บึงระมาณ บางระกํา พิษณุโลก

68 นางสาว ดารารัตน นอยพันธ  นายกเทศมนตรี ทต. บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก

69 นาย ปรัชญา ประเสริฐผล  นายกเทศมนตรี ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

70 นาย ทวีวัฒน เลิศรจุิกุล  นายกเทศมนตรี ทต. ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ

71 นาย สิริชัย จันทรพัชรินทร  นายกเทศมนตรี ทต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

72 นาย อภิชาติ เติมพรเลิศ  นายกเทศมนตรี ทต. ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ

73 นาย เสรี เรืองกาญจน  นายกเทศมนตรี ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

74 นาย ดูหะเล็ม เจะเตะ  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองรามันห รามัน ยะลา

75 นาย เทพพร จําปานวน  นายกเทศมนตรี ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด

76 นาย ประยูร อัคเสริญ  นายกเทศมนตรี ทต. บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

77 นาย สัมภาส สิงหสนั่น  นายกเทศมนตรี ทต. โพธิ์ทอง ศรสีมเด็จ รอยเอ็ด

78 นาย อติเทพ จริยเวชชวัฒนา  นายกเทศมนตรี ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

79 วาที่รอยตรี สุเมธ สุยะลังกา  นายกเทศมนตรี ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

80 นาง ศรีอร คิดวอง  นายกเทศมนตรี ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

81 นาย สองเมือง วงคไชย  นายกเทศมนตรี ทม. พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง

82 นาง สุพรรณ แซตั้ง  นายกเทศมนตรี ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง

83 นาย ธนวัฒน สิทธิใหญ  นายกเทศมนตรี ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

84 นาย นายเฉลิม โยธามาศ  นายกเทศมนตรี ทต. เอราวัณ เอราวัณ เลย

85 นาย บุญเพ็ง พรหมมานนท  นายกเทศมนตรี ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรสีะเกษ

86 นาย อภิชาติ ชาญประดิษฐ  นายกเทศมนตรี ทต. กันทรารมย กันทรารมย ศรีสะเกษ

87 นาย สืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม  นายกเทศมนตรี ทต. เมืองขุขันธ ขุขันธ ศรีสะเกษ

88 นาย สมยศ ศรีสอาด  นายกเทศมนตรี ทต. พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร

89 นาย เสาร วงศกระจาง  นายกเทศมนตรี ทต. เจริญศลิป เจริญศิลป สกลนคร

90 นาย สุไหลหมาน โหดเส็น  นายกเทศมนตรี ทต. นาทับ จะนะ สงขลา
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91 นาย วัชชพล ปริสุทธ์ิกุล  นายกเทศมนตรี ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

92 นาย ไพฑูรย ลิ่มสกุล  นายกเทศมนตรี ทต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล

93 นาย วัจนพล ศรชัย  นายกเทศมนตรี ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

94 นาย กฤตภัค  ชุนนะวรรณ  นายกเทศมนตรี ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย

95 นาย ภูริทัศน เครือคําอาย  นายกเทศมนตรี ทต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

96 นาย ภาณุวิชญ จองปอ  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

97 นาย ประเสริฐ บุญประสพ  นายกเทศมนตรี ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

98 นาย โกศล ศุทธางกูร  นายกเทศมนตรี ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

99 นาย ปรีชา จันทะดวง  รองนายกเทศมนตรี ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

100 นาย อภิสิทธิ์   วรรณกาล  นายกเทศมนตรี ทต. ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

101 นาง ประเสริฐ เพ็ญจันทร  นายกเทศมนตรี ทต. อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

102 นาย ไพรัตน นามบุญเรือง  นายกเทศมนตรี ทต. สามหนอง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

103 นางสาว ปณณรัชต สุเลิศ  นายกเทศมนตรี ทต. โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

104 นาง ศรีสุรางค จําปาโชติ  นายกเทศมนตรี ทต. หนองหวา กุมภวาป อุดรธานี

105 นาง ธนพร ฤทธิ์อวน  นายกเทศมนตรี ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี

106 นาย สุริยา อินจาย  นายกเทศมนตรี ทต. หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

107 นาย เขมชาติ มั่นเจก  นายกเทศมนตรี ทต. ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถ

108 นาย วิระ สุดใจ  นายกเทศมนตรี ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี

109 นาย ไพฑูรย จิตทวี  นายกเทศมนตรี ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 7 

ระหวางวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน - วันอาทิตยที่ 26 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 7 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

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
















