
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. สังกัด คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง รหัส อปท.

1 ขอนแกน เมือง อบต. แดงใหญ ส.อ. ทรงศักดิ์ จันทรอราม นายชางโยธา 6400118

2 ขอนแกน ชนบท อบต. หวยแก นาย สมพร ศิริมา นายชางโยธา 6401809

3 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต. บางกรูด นาย บุญพา วินารัตน นายชางโยธา 6240512

4 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต. หนองขา นาย สุพัฒ ปากะตัง นายชางโยธา 6360411

5 เชียงราย เมือง อบจ. เชียงราย นาย ชรัญู สุวรรณทา นายชางโยธา 2570101

6 เชียงราย แมลาว อบต. โปงแพร นาย ปริญญา อักษรดิษฐ นายชางโยธา 6571605

7 เชียงราย เวียงแกน ทต. หลายงาว นาย มนตรี อาจหาญ นายชางโยธา 5571302

8 เชียงราย เมือง อบจ. เชียงราย นาย สุรชัย เอื้องคํา นายชางโยธา 2570101

9 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา อบต. บานจันทร นาย ปยณัฐ วัฒนา นายชางโยธา 6502502

10 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต. แมฮอยเงิน นาย เวศม ประจําการ นายชางโยธา 5500509

11 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา อบต. แมแดด นาย สันติ พรมรัตน นายชางโยธา 6502503

12 ตรัง ปะเหลียน ทต. ทุงยาว นาย สมเกียรติ เดชะ นายชางโยธา 5920402

13 ตรัง นาโยง อบต. ละมอ นาย สาคร ชัยทอง นายชางโยธา 6920803

14 ตรัง นาโยง อบต. ละมอ นาย อุทัย นุนแจง นายชางโยธา 6920803

15 นครปฐม สามพราน อบต. คลองจินดา นาย วิชัย เสาวนียากร นายชางโยธา 6730606

16 นครพนม นาแก อบต. บานแกง นาย ตอง ฉายละออ นายชางโยธา 6480710

17 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. โคงยาง นาย เกียรติรัตน จริยะกุลญาณี นายชางโยธา 6301804

18 นครราชสีมา ครบุรี อบต. ลําเพียก นาย นราดล ธีรภัทรางกูล นายชางโยธา 6300214

19 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. โนนเมือง นาย พิชิตชัย นาคะสุนทร นายชางโยธา 5301103

20 นครราชสีมา บานเหลื่อม อบต. ชอระกา นาย สมพร โมรานอก นายชางโยธา 6300503

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตร นายชางโยธา รุนที่ 2  วันที่ 8- 26 มกราคม 2561

ณ  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  รหัสหลักสูตร 501002
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21 นครราชสีมา เมือง ทต. โพธิ์กลาง นาย สิทธิพร เปลงงูเหลือม นายชางโยธา 5300111

22 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต. เสือหึง นาย ชัชชัย ชนะกุล นายชางโยธา 6800610

23 นครสวรรค ไพศาลี อบต. นาขอม นาย พรเทพ เทพทอง นายชางโยธา 6600908

24 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต. พยุหะ นาย สมชาย ภาระอุปมาเจริญ นายชางโยธา 6601003

25 นาน นานอย อบต. เชียงของ นาย นพดล ศรีไชย นายชางโยธา 6550404

26 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. นพรัตน นาย ธนโชติ ละครลี นายชางโยธา 6130402

27 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต. บานขลอ นาย ปทฐพงษ สุดใจ นายชางโยธา 6140706

28 พะเยา ปง อบต. ออย นาย สันติ งามตา นายชางโยธา 6560608

29 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. วังวน ส.อ. โกมินทร จันทรเทศ นายชางโยธา 6650609

30 มหาสารคาม นาดูน ทต. นาดูน นาย คฑาวุฒิ สีกงพลี นายชางโยธา 5441001

31 มหาสารคาม วาปปทุม อบต. งัวบา ส.อ. ถาวร ประพาสพงษ นายชางโยธา 6440905

32 มหาสารคาม เมือง อบต. ลาดพัฒนา นาย อติราช พลเทพ นายชางโยธา 6440107

33 มุกดาหาร ดอนตาล ทต. ดอนตาลผาสุก นาย ศักดิธัช ทาวเอ นายชางโยธา 5490301

34 รอยเอ็ด หนองพอก อบต. กกโพธิ์ นาย สุรเชษฐ นันนาเชือก นายชางโยธา 6450908

35 ราชบุรี บานโปง อบต. ปากแรต นาย พัลลภ แยมสกุลณา นายชางโยธา 6700514

36 ราชบุรี บานคา อบต. หนองพันจันทร นาย วิโรจน ตะพัง นายชางโยธา 6701003

37 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ทต. บานไร น.ส. สุรียฉัตร ชวนะลักขโณ นายชางโยธา 5700403

38 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต. เสียว ส.อ. ปองคุณ พันธสวัสดิ์ นายชางโยธา 6331901

39 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง อบต. ตองปด นาย เศรษฐวัฒน สุทธิกรม นายชางโยธา 6331502

40 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. หวยจันทร นาย สมปอง มณฑก นายชางโยธา 6330812
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41 สกลนคร บานมวง อบต. ดงหมอทองใต นาย เทพนิรันดร แสงเพชร นายชางโยธา 6471005

42 สงขลา สะบายอย อบต. ทุงพอ น.ส. มลฤดี นิลแกว นายชางโยธา 6900606

43 สงขลา คลองหอยโขง ทต. ทุงลาน นาย อภินันท ชูคดี นายชางโยธา 5901602

44 สตูล เมือง อบต. บานควน นาย อิสมาแอล อาดํา นายชางโยธา 6910109

45 สระแกว คลองหาด อบต. เบญจขร วาที่ร.ต. ศิรา ทวีสิน นายชางโยธา 6270205

46 สระบุรี หนองแค อบต. บัวลอย นาย นรินทร บุญมี นายชางโยธา 6190309

47 สระบุรี เมือง อบต. ตลิ่งชัน นาย ศิริศักดิ์ หิรัญทัศน นายชางโยธา 6190108

48 สระบุรี แกงคอย อบต. บานปา นาย สุวัฒน สายชม นายชางโยธา 6190210

49 สุโขทัย ศรีนคร อบต. หนองบัว นาย วีระ อิ่มเพ็ง นายชางโยธา 6640806

50 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต. กงไกรลาศ นาย อภิสิทธิ์ วงษทรัพยไพศาล นายชางโยธา 5640401

51 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ทต. บานกราง นาย สุติวัส มณีอินทร นายชางโยธา 5720504

52 สุรินทร เมือง อบต. แกใหญ นาย บรรลือศักดิ์ จิตตระการ นายชางโยธา 6320104

53 สุรินทร สังขะ ทต. สังขะ นาย วิรุณ สมานรัตน นายชางโยธา 5321001

54 หนองคาย เมือง อบต. คายบกหวาน นาย ธนศักดิ์ สุริยะไกร นายชางโยธา 6430112

55 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. กุดสระ นาย ปยะพงษ มาบจะบก นายชางโยธา 6410112

56 อุดรธานี กูแกว ทต. คอนสาย นาย เมธี ศรีนครดี นายชางโยธา 5412403

57 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก ทต. เหลาเสือโกก นาย จีรนันท ใจเย็น นายชางโยธา 5343104

58 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. ชองเม็ก นาย ถาวร นนทศิริ นายชางโยธา 6342503

59 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต. บุงหวาย นาง พรสวรรค ปญญาวิชัย นายชางโยธา 6341510

60 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. กุศกร นาย ศิริศิลป สุวรรณกูฎ นายชางโยธา 6341107
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