
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ ต าแหน่ง หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต. ศรีมงคล นาย พิศิษฐ์ สายมี นายช่างโยธา
2 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต. สิงห์ นาย สมปอง ศรอารา นายช่างโยธา
3 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. หนองปลิง นาย จักรพันธ์ ทองมี นายช่างโยธา
4 ก าแพงเพชร ลานกระบือ อบต. ลานกระบือ นาง ชมณิชา พิมนิล นายช่างโยธา
5 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ. ก าแพงเพชร นาย วสันต์ สีดา นายช่างโยธา
6 ขอนแก่น ภูเวียง อบต. นาชุมแสง นาย ก่อเกียรติ วรรณชัย นายช่างโยธา
7 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม. ศิลา นาย ธนกฤต โพธิห์ล้า นายช่างโยธา
8 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. ค่ายเนินวง น.ส. จันทิมา สร้อยสุมาลี นายช่างโยธา
9 จันทบุรี ขลุง ทต. วันยาว นาย ศักดา ทศมาศ นายช่างโยธา
10 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทบุรี นาย ศักดา ยางนึก นายช่างโยธา
11 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต. คลองตะเกรา นาย ปัญญา ปาละโค นายช่างส ารวจ
12 ชลบุรี สัตหีบ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ น.ส. นัยนา จันทรจารุ นายช่างโยธา
13 ชลบุรี บางละมุง ทต. หนองปลาไหล นาย รัฐพงษ์ รัตนโคตร นายช่างโยธา
14 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว นาย สุรเชษฐ ไตรทิพย์ นายช่างโยธา
15 เชียงราย แม่สาย อบต. เกาะช้าง นาย ญาณศิลป์ พิมพ์กระจ่างพันธุ์ นายช่างโยธา
16 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวียงเชียงแสน นาย ธีระพล ไตรเกษม นายชา่งเคร่ืองยนต์

17 เชียงราย แม่สาย ทต. เเม่สายมิตรภาพ นาย ปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ นายช่างส ารวจ
18 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. ขี้เหล็ก นาย บรรเจิด ซองซะลัย นายช่างโยธา
19 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. สบเปิง นาย พลวัฒน์ ธนูมาศ นายช่างโยธา
20 เชียงใหม่ พร้าว อบต. สันทราย นาย วิญญู วงศ์ทันใจ นายช่างโยธา
21 นครนายก เมืองนครนายก อบจ. นครนายก นาย ฐนพงศ์ พานิช นายช่างโยธา
22 นครปฐม บางเลน อบต. นราภิรมย์ นาย สุวัฒน์ เปีย่มพรม นายช่างโยธา
23 นครพนม นาแก อบต. บ้านแก้ง นาย ต้อง ฉายละออ นายช่างโยธา
24 นครราชสีมา ครบุรี อบต. ล าเพียก นาย นราดล ธีรภัทรางกูล นายช่างโยธา
25 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. หนองหัวฟาน นาย ภาคภูมิ เกิดมงคล นายช่างโยธา
26 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต. หนองหัวฟาน นาย สมบัติ ละภักดี นายช่างโยธา
27 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. หนองกรด นาย ทัศนัย ยืนยงค์ นายช่างโยธา
28 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. เขาชนกัน น.ส. สกาวรัตน์ จันทร์สวัสด์ิ นายช่างโยธา
29 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต. หนองพันทา นาย ชัยรัตน์ ยะนะโชติ นายช่างโยธา
30 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต. บึงงาม นาย ธีรศักด์ิ ภูกัน นายช่างโยธา
31 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก อบต. นาหูกวาง นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุกไกรสร นายช่างโยธา
32 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต. แม่ร าพึง นาย โสฬส สุคัญธารุณ นายช่างส ารวจ
33 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต. บ้านแป้ง นาย ธนพัฒน์ ศรียาภัย นายช่างโยธา
34 พังงา เมืองพังงา อบจ. พังงา นาย ทรงกฤษ ศรีประภา ช่างโยธา
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35 พิษณุโลก บางกระทุม่ ทต. สนามคลี นาย ชัยรัตน์ เมฆทับ นายช่างโยธา
36 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. ไผ่ขอดอน จ.ส.อ. อนุรักษ์ รอดละม้าย นายช่างโยธา
37 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว อบต. โคกมน นาย เลิศชัย เรืองวิลัย นายช่างโยธา
38 มหาสารคาม บรบือ อบต. โนนราษี นาย ธวัชชัย ศรีกะกุล ช่างโยธา
39 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. แก่งเลิงจาน นาย วิรัตน์ นะตะ นายช่างโยธา
40 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต. ปาฝา วา่ทีร่.ต. ศุภวัฒน์ เจริญรบ นายช่างโยธา
41 ระนอง กะเปอร์ ทต. กะเปอร์ นาย วรวุฒิ ทัศนีย์ ช่างโยธา
42 ระนอง เมืองระนอง อบต. ทรายแดง นาย สุนทร ชะตา นายช่างโยธา
43 ระยอง เมืองระยอง อบจ. ระยอง จ.อ. อมร ยรรยง นายช่างเคร่ืองกล

44 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต. ตะนาวศรี นาย วิฑูรย์ ทับยาง นายช่างโยธา
45 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. เขาแร้ง จ.ส.อ. สิริชัย ญาณชาญปรีชา นายช่างโยธา
46 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ป่าตาล นาย กรวิทย์ ศิลปช านาญ ช่างโยธา
47 ล าปาง แม่ทะ ทต. นาครัว วา่ทีร่.ต. วรวุฒิ ฝ้ันค าอ้าย นายช่างโยธา
48 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย สมชาย อุดมสารี นายช่างเคร่ืองกล

49 ล าปาง วังเหนือ อบต. วังทรายค า จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ มีพิน ช่างโยธา
50 ล าปาง แม่เมาะ อบต. จางเหนือ นาย อศลย์ รินแก้ว นายช่างโยธา
51 ล าพูน บ้านธิ อบต. ห้วยยาบ นาย ณัฐชัย สินธุยา นายช่างส ารวจ
52 ล าพูน ป่าซาง ทต. แม่แรง นาย นพรัตน์ สิงห์ครุธ นายช่างโยธา
53 เลย วังสะพุง ทต. ศรีสงคราม วา่ทีร่.ต. วัฒนา โสภาเปีย้ นายช่างโยธา
54 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. หนองบัว นาย บรรณรัตน์ รัตรีพันธ์ นายช่างโยธา
55 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. บักดอง นาย สุรีย์ มีชื่อ ช่างโยธา
56 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ นาย สุวิทย์ พิทักษา นายชา่งเคร่ืองยนต์

57 สกลนคร วานรนิวาส ทต. หนองสนม นาย นนท์กฤช แก้วละลัย นายช่างโยธา
58 สกลนคร วานรนิวาส อบต. ธาตุ นาย พรชัย อุ่นวิเศษ นายช่างโยธา
59 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย กิตติ ทองขาว นายช่างโยธา
60 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย จิรพล บุญลือ นายช่างโยธา
61 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย ชัยภัทร คงสมอาจ นายช่างเขียนแบบ

62 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย ชานนท์ ตระกูลมานิต นายช่างโยธา
63 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย ภูริทัต กิจเกตุ นายช่างโยธา
64 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย สามารถ มะลิซ้อน นายช่างโยธา
65 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. บ้านแหลมพัฒนา นาย กิตติ ครึบกระโทก นายช่างโยธา
66 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. เกาะเต่า นาย โชค กันทาดง นายช่างโยธา
67 สุรินทร์ ส าโรงทาบ อบต. หนองไผ่ล้อม นาย เทพพิทักษ์ จ าปาพรม นายช่างโยธา
68 อ านาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ณัฎฐชัย ศรีวิเศษ ช่างโยธา
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69 อ านาจเจริญ ชานุมาน อบต. ป่าก่อ นาย อาณัติ อ้นอ๊อด นายช่างโยธา
70 อุดรธานี หนองแสง อบต. ทับกุง นาย ชนินทร์ ดวงดี นายช่างโยธา
71 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. เชียงแหว นาย พรชัย อินทวิเศษ นายช่างโยธา
72 อุดรธานี หนองหาน ทต. หนองเม็ก นาย ศริตวรรธน์ มะเริงสิทธิ์ นายช่างโยธา
73 อุบลราชธานี น้ ายืน อบต. เก่าขาม นาย กิตติศักด์ิ สายเมฆ นายช่างโยธา
74 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. เหล่าบก นาย ธงชัย มุธุวงค์ นายช่างโยธา
75 อุบลราชธานี นาตาล อบต. นาตาล นาย ธีรพงษ์ บุญฉลวย นายช่างโยธา
76 อุบลราชธานี วารินช าราบ อบต. ห้วยขะยุง นาย ธีระพงษ์ บุญสอด นายช่างโยธา
77 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. หนองฮาง นาย ปิยะณัฐ วุฒวัณณ นายช่างโยธา
78 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. สมสะอาด นาง สุพัชตรา สอนดี นายช่างส ารวจ
79 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต. หนองกุง ส.อ. สุรชาติ ชารีแก้ว นายช่างโยธา
80 อุบลราชธานี น้ าขุ่น อบต. ไพบูลย์ นาย อัจฐชาติ ประสาร นายช่างส ารวจ
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