
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ ต าแหน่ง รหสั อปท.
1 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ทต. หัวนาค า นาย ประมุน มะลิสา ผู้อ านวยการกองช่าง 5460703
2 กาฬสินธุ์ นามน อบต. นามน นาย สุริยา แสนหูม หัวหน้าส่วนโยธา 6460204
3 จันทบุรี แหลมสิงห์ อบต. บางสระเก้า นาย ชัชพงษ์ ทัตราคม หัวหน้าส่วนโยธา 6220606
4 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. ตะเคียนทอง นาย ประวิทย์ วิเชียรประภา ผู้อ านวยการกองช่าง 5221001
5 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน อบต. โป่งน้ าร้อน นาย พลศักด์ิ สามารถ ผู้อ านวยการกองช่าง 6220406
6 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เนินสูง นาย วันชาติ สมัครพันธ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 5220301
7 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต. ปากน้ า นาย ชัยยุทธ วิลัยพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 5240201
8 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต. วังตะเคียน นาย นพรัตน์ อินทรประเสริฐ นักบริหารงานช่าง 6240121
9 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต. หัวส าโรง นาย บัณฑิต อินเจริญ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6240906
10 ชลบุรี ศรีราชา ทน. แหลมฉบัง นาย ธเนศวร อุตมะแก้ว นักบริหารงานช่าง 3200701
11 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. กุดเลาะ นาย ไกรเมฆ หมวดเมืองกลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6360406
12 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บ้านเป้า นาย ชาญวิทย์ โพธิไ์ฮ หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 5360402
13 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. หนองคู นาย ไพรวัลย์ อภัยนอก หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 6361105
14 ชัยภูมิ คอนสาร ทต. ห้วยยาง นาย ศราวุธ ฤาชา หัวหน้ากองช่าง 5361306
15 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. โนนทอง นาย อรรถพล สมัตถะ หัวหน้าส่วนโยธา 6360408
16 ชุมพร เมืองชุมพร ทม. ชุมพร นาย ณพลเดช พิณวานิช ผู้อ านวยการกองช่าง 4860102
17 เชียงราย ขุนตาล ทต. ยางฮอม นาย กรินทร์ อโนราช หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 5571403
18 เชียงราย เชียงแสน อบต. ป่าสัก นาย ธนู มณีกิจ หัวหน้าส่วนโยธา 6570806
19 เชียงราย แม่จัน ทต. ป่าซาง นาย วิรัญวุฒิ เรือนค า หัวหน้าฝ่ายโยธา 5570705
20 เชียงราย เวียงชัย ทต. เวียงเหนือ นาย สมพร กาสา หัวหน้ากองช่าง 5570204
21 เชียงราย ขุนตาล ทต. บ้านต้า นาย อนันต์ นัยต๊ิบ นักบริหารงานช่าง 5571401
22 เชียงราย ขุนตาล ทต. ป่าตาล นาย เอนก รู้ท านอง นักบริหารงานช่าง 5571402
23 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. โพรงมะเด่ือ นาย วินัย ทองแท้ หัวหน้าฝ่ายโยธา 5730105
24 นครปฐม สามพราน ทต. อ้อมใหญ่ นาย วิศวะ วงค์สุมา หัวหน้าฝ่ายโยธา 5730604
25 นครปฐม สามพราน อบต. ยายชา นาย ศุภกร รัตนยาติกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6730614
26 นครปฐม สามพราน ทต. อ้อมใหญ่ นาย อ านวย หัสกรรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 5730604
27 นครพนม วังยาง อบต. โคกสี นาย นิติการณ์ ยะจันโท หัวหน้าส่วนโยธา 6481203
28 นครพนม นาแก อบต. พิมาน นาย ปริญญา อินทะโคตร นักบริหารงานช่าง 6480711
29 นครราชสีมา สีดา อบต. โนนประดู่ นาย ขุนศักด์ิ ละสี ผอ.ส านักช่าง 6303103
30 นครราชสีมา โนนสูง อบต. มะค่า นาย ชาลี บุญจริง ผู้อ านวยการกองช่าง 6301017
31 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต. ขามสะแกแสง นาย ปัณณทัต นอขุนทด นักบริหารงานช่าง 6301104
32 นครสวรรค์ ตาคลี อบต. ห้วยหอม นาย วิชัย เทศโป๋ หัวหน้าส่วนโยธา 6600711
33 นครสวรรค์ ตาคลี อบต. สร้อยทอง วา่ที ่ร.ต. สมภพ สุทธิ หัวหน้าส่วนโยธา 6600708
34 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต. บางรักน้อย นาย ทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 6120107
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35 นนทบุรี บางกรวย อบต. บางขนุน นาย ยุทธนา สิงห์โต ผู้อ านวยการกองช่าง 6120204
36 น่าน เวียงสา อบต. น้ าปัว้ จ.อ. ธนภัทร เนตรทิพย์ หัวหน้าส่วนโยธา 6550708
37 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. ปังกู นาย จีระพันธ์ พอกพูน หัวหน้าส่วนโยธา 6310708
38 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ ทต. ยายแย้มวฒันา นาย สมบัติ อยู่สาโก หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 5312302
39 บุรีรัมย์ สตึก ทต. สตึก ส.อ. สุวัจน์ บุตรวิเศษ หัวหน้าฝ่ายโยธา 5311101
40 บุรีรัมย์ หนองกี่ ทต. หนองกี่ พ.จ.อ. อนุชา ศรียางนอก นักบริหารงานช่าง 5310501
41 ปทุมธานี หนองเสือ ทต. หนองเสือ นาย มณเฑียร ก้อนทอง นักบริหารงานช่าง 5130401
42 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต. ตะโละ นาย พงศ์ศักด์ิ เอียดพล หัวหน้าส่วนโยธา 6940908
43 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต. ระโสม นาย ธีรวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการกองช่าง 6140907
44 พระนครศรีอยธุยา วังน้อย อบต. สนับทึบ นาย ปณิธิ ชมชื่น ผู้อ านวยการกองช่าง 6141109
45 พระนครศรีอยธุยา วังน้อย ทม. ล าตาเสา นาย มนตรี มหาเทียน หัวหน้าฝ่ายโยธา 4141101
46 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต. บ้านม้า นาย สรรโชค นวะมะวัฒน์ หัวหน้าส่วนโยธา 6140408
47 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต. แม่สามแลบ วา่ที่ร.ต. ภูวิวรรธน์ วนาศิริวรโชติ นักบริหารงานช่าง 6580606
48 ยโสธร เลิงนกทา ทต. สามัคคี นาย ชาญณรงค์ ค าหุง่ ผู้อ านวยการกองช่าง 5350805
49 ยโสธร ค้อวัง อบต. ฟ้าห่วน นาย วิทยา มัชฌิมา หัวหน้าส่วนโยธา 6350702
50 ยโสธร ค้อวัง อบต. ค้อวัง นาย ศริชัย พรมราช หัวหน้ากองช่าง 6350705
51 ยโสธร มหาชนะชัย อบต. คูเมือง นาย ศักด์ิชัย กาลจักร นักบริหารงานช่าง 6350604
52 ยโสธร มหาชนะชัย อบต. ผือฮี นาย สถิต วงษาซ้าย หัวหน้าส่วนโยธา 6350609
53 ยะลา รามัน อบต. กาลอ นาย ญะมาดุลดีน ยาม หัวหน้าส่วนโยธา 6950608
54 ยะลา รามัน อบต. กอตอตือระ นาย อับดุลเราะฮ์มาน เจ๊ะมะ ผู้อ านวยการกองช่าง 6950607
55 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต. น้ าค า ส.ท. ธวัชชัย อุดรมาตย์ หัวหน้าส่วนโยธา 6451110
56 ระยอง วังจันทร์ อบต. ชุมแสง นาย พูนศักด์ิ มั่งค่ัง หัวหน้าส่วนโยธา 6210402
57 ระยอง บ้านค่าย อบต. หนองละลอก นาย อนุชิต จันทลา หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 6210502
58 ล าปาง เสริมงาม ทต. ทุง่งาม นาย ประยูร อินพิรุด ผู้อ านวยการกองช่าง 5520403
59 เลย เชียงคาน อบต. ปากตม นาย ธีระยุทธ สิมมาลา หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 6420308
60 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. ก าแพง นาย ธนศักด์ิ รัตรีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 5331001
61 สกลนคร ค าตากล้า อบต. ค าตากล้า นาย ธีระพงศ์ พิมเสน หัวหน้าส่วนโยธา 6470905
62 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. แพรกษาใหม่ นาย รัฐพล ตองอ่อน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6110109
63 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต. เหมืองใหม่ นาย จ าลอง บุญเล็ก หัวหน้ากองช่าง 5750301
64 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต. บางกระเจ้า นาย ชาญณรงค์ แผ่อารยะ ผู้อ านวยการกองช่าง 6740116
65 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. บ้านใหม่หนองไทร นาย จัตตุรงค์ สกุณี หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 5270602
66 สระบุรี มวกเหล็ก อบต. มิตรภาพ นาย จรัญ บุตรดี ผู้อ านวยการกองช่าง 6191104
67 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต. ป๊อกแป๊ก ส.อ. ปกรณ์ ประสมศรี หัวหน้าส่วนโยธา 5190103
68 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต. แม่ส า นาย ฉัตรชัย ปิน่รัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง 6640508
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69 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. กกแรต นาย ทศพล พากเพียร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6640402
70 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต. บ้านแก่ง นาย พงษ์ศักด์ิ เฉิดพงษ์ตระกูล ผู้อ านวยการกองช่าง 6640507
71 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. กง นาย อลงกรณ์ เขียวหาย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 6640403
72 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. หนองขวาว นาย รุ้งรังษี สายพญาศรี หัวหน้าส่วนโยธา 6320904
73 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต. เขวาสินรินทร์ นาย สนม ถือฉลาด หัวหน้ากองช่าง 5321601
74 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. สุวรรณคูหา นาย จีระพันธ์ วงษ์ธาตุ หัวหน้ากองช่าง 5390502
75 อ านาจเจริญ ชานุมาน อบต. ค าเขื่อนแก้ว นาย กิตติชัย คนตรง หัวหน้าส่วนโยธา 6370206
76 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. หัวตะพาน นาย สมพร ร่วมทอง หัวหน้าฝ่ายโยธา 5370601
77 อุดรธานี วังสามหมอ ทต. ผาสุก นาย ทรงกฎ เรืองแสง นักบริหารงานช่าง 5411002
78 อุดรธานี ไชยวาน อบต. หนองหลัก นาย พิทยา โพธิห์ล้า หัวหน้าส่วนโยธา 6410805
79 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต. สองคอน นาย พงษ์ศักด์ิ นันทพรหม นักบริหารงานช่าง 6342103
80 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. โนนสมบูรณ์ นาย รุ่งศักดา ศรมณี หัวหน้าส่วนโยธา 6340804
81 อุบลราชธานี สิรินธร ทต. ช่องเม็ก นาย สมจิตร ฟุง้ยอดคีรี หัวหน้ากองช่าง 5342501
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