
ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาง มาริษา คนงาม นายชางเขียนแบบ อบต. หวยนํ้าขาว คลองทอม กระบ่ี 6810407

2 นาย ปรีชา วิเศษราษฎร ผูอํานวยการกองชาง อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบ่ี 6810505

3 นาย ปอมเพชร กําปนทอง นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบ่ี 6810505

4 นาย จักรกฤษณ จําปาลี หัวหนาฝายโยธา ทต. นาขาม กุฉินารายณ กาฬสินธุ 5460503

5 วาท่ีร.ต. ชาญยุทธ ภูแชมโชติ นายชางโยธา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 2460101

6 นาย ชานนท โตเล็ก นายชางโยธา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 2460101

7 นาย สมบัติ ภูมีเขียน นายชางโยธา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 2460101

8 นาย พิทัย ดลรัศมี นายชางโยธา ทต. โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ 5460707

9 นาย สรันย ภูตองศรี นายชางโยธา ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ 5460801

10 นาย โกวิท ลิฬหวรงค นายชางโยธาอาวุโส อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 2400101

11 นาย สุรพล หิรัญนุเคราะห ชางโยธา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 2400101

12 นาย สุริยา นาทัน หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 2400101

13 นาย ยุทธศักด์ิ เวียงกมล นักบริหารงานชาง ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 5240602

14 นาย ยงยุทธ ภูมี นักบริหารงานชาง อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240605

15 นาย ยุทธนา จ๋ิวสําอางค ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240611

16 นาย สถาพร ปานรินทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240113

17 นาย นิรุท โนรี นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. วัดสุวรรณ บอทอง ชลบุรี 6201007

18 นาย ณรงค สอาดสิน ชางโยธา ทต. ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี 5200405

19 นาย ธานี นอยขุนเทพ ชางเขียนแบบ ทต. ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี 5200405

20 นาย ดํารง ยงบรรทม ผูอํานวยการกองชาง อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี 6200614

21 นาย ยุทธนา รัตนวิจารณ นายชางโยธา อบต. หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 6200116

22 นาย นิกร สุขจําลอง นักบริหารงานชาง ทต. บานเด่ือ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 5360403

23 นาย สุทัศน ระวิวรรณ นายชางโยธา ทต. โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5360105

24 นาย สานนท ทองไตรภพ นายชางโยธา ทต. ปากนํ้าชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 5860104

25 นาย คเชนทร ไชยเจริญ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย 5570801

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) ไมมีใบอนุญาตฯ รุนที่ 18

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม
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26 นาย ชยภูมิ สีเขียว หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย 5570801

27 วาท่ีร.ต. ภานุรัตน ใจยวน ชางโยธา อบต. แมพริก แมสรวย เชียงราย 6571004

28 นาย เอกลักษณ วงคชัยคํา นายชางโยธา อบต. แมทา แมออน เชียงใหม 6502303

29 นาย กริษณุ พัฒนวาณิชย นายชางโยธา อบต. ออนกลาง แมออน เชียงใหม 6502305

30 นาย ฤทธิชัย เดชพิชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 6920412

31 นาย จีระศักด์ิ ใจกระจาง นายชางโยธา อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง 6920905

32 นาย อัฐนัยพร พักตรจันทร หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง 6920905

33 นาย ยศพล หงษวิเศษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 6230308

34 นาย วรเมธ หงษวิเศษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทากุม เมืองตราด ตราด 6230108

35 นาย คมกฤษ ไชยวรรณ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ชุมพล องครักษ นครนายก 6260404

36 นาย ภูมิสิษฐ คําหวานธนวุฒิ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม 6730703

37 นาย วสันต ฝูงพิลา นายชางโยธา อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม 6480903

38 นาย ไชยา สุธรรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานคอ โพนสวรรค นครพนม 6481005

39 นาย กบิน กลางเมือง นายชางโยธา ทต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา 5301004

40 นาย วรวุฒ ทันตะคุ นายชางโยธา อบต. ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา 6301409

41 ส.อ. อํานาจ ประสิทธ์ิ นายชางโยธา อบต. ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา 6301409

42 นาย ชรินทร สันติกูล นักบริหารงานชาง อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101

43 นาย ศรณรงค ศรีพลอย นายชางโยธา อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค 6600707

44 นาย อมรเทพ แกวอุบล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค 6600707

45 นาย สมนึก วัฒนะโชติ นักบริหารงานชาง ทต. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5120104

46 นาย อภิชาติ ภูมมี นายชางโยธา ทต. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5120104

47 นาย วาริช ขําจิตต นายชางโยธาปฏิบัติงาน ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 5960501

48 นาย อนุรักษ คํากําพุด นายชางโยธา ทต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 5770201

49 นาย ณัฐปภัสร เทพารักษ นายชางโยธา อบต. กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250805

50 นาย ไกรศร ยุงกลาง ผูชวยนายชางโยธา ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 5250901
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51 นาย สราวุธ สําลีเทศ นายชางโยธา ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 5250901

52 นาย สุจินันท แจงฟา หัวหนาสวนโยธา อบต. ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 6140307

53 นาย ยุทธนา ทิพยเกาะ หัวหนาฝายกอสราง อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141403

54 นาย กิติพร ทองอรุณศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 6661203

55 น.ส. ประนอม พ่ึงบัว ชางโยธา อบต. บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 6661203

56 นาย วิชัย บุญหลักคํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังแสง แกดํา มหาสารคาม 6440204

57 นาย ถิรวัฒน โลมเมือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. งัวบา วาปปทุม มหาสารคาม 6440905

58 นาย นคร ณรงครุงเรือง นายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน ทม. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 4580102

59 นาย ศักด์ิดาวุธ ไชยบุญศรี ทม. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 4580102

60 นาย พัฒติยะร ฟุงจินดา ผูอํานวยการกองชาง อบต. คีรีเขต ธารโต ยะลา 6950405

61 นาย นคร เนียมบดี รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแหร ธารโต ยะลา 6950404

62 นาย วุฒิชัย ดําจันทร ผูชวยชางโยธา อบต. บานแหร ธารโต ยะลา 6950404

63 นาย นิพนธ วุฒิเจริญมงคล นายชางโยธา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

64 นาย สนิท ไกรเทพ หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

65 นาย สันติพงศ พลสิทธ์ิ สถาปนิกปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

66 นาย เกียรติศักด์ิ เต็มพรอม นายชางโยธา อบต. ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง 6850406

67 นาย เอกชัย กุลคีรี นายชางโยธา อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง 6850407

68 นาย ชัยณรงค ถาวรเพียร หัวหนาฝายโยธา ทต. เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 5210107

69 นาย ชาญชัย ผาแสนเถิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700111

70 นาย ยุทธนา ชัยชุมพล นายชางโยธา อบต. บางพ่ึง บานหม่ี ลพบุรี 6160607

71 นาย ชัยรัตน คงเจริญ หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองเตา บานหม่ี ลพบุรี 6160618

72 นาย สมหวัง มูลโพธ์ิทอง นายชางโยธา อบต. มหาโพธ์ิ สระโบสถ ลพบุรี 6160803

73 นาย สุรินทร รัตนศรี นายชางโยธา ทต. ศรีสะอาด ขุขันธ ศรีสะเกษ 5330518

74 นาย ขวัญชัย เหล่ียมทอง นายชางโยธา อบต. ใจดี ขุขันธ ศรีสะเกษ 6330510

75 นาย กษิด์ิเดช มูลสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ 6331701
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76 นาย วิฑูรย พิลา หัวหนาสวนโยธา อบต. หวยต้ึกชู ภูสิงห ศรีสะเกษ 6331702

77 นาย สุชาติ พรหมประดิษฐ นายชางโยธา ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 5331401

78 นาย กิติพงษ ศิริขันธ นายชางโยธา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101

79 วาท่ี ร.ต. กิตติพิชญ มามาก นายชางโยธา ทม. ปากนํ้าสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 4110103

80 นาย ณัฐพล ดีประชา หัวหนาฝายสาธารณูปโภค อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110

81 นาย ประธาน นาคแจม นักบริหารงานชาง อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110

82 นาย อภิชัย แปะเท่ียว หัวหนาฝายกอสราง อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110

83 นาย ธภัทร เอ้ือดํารงสิริ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 6190406

84 นาย ปญญา ชัยชนะ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี 6190308

85 นาย จตุรงณ นามเหลา นายชางโยธา ทต. ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 5720601

86 นาย ภานุพันธุ ศิริจันทร นายชางโยธาปฏิบัติงาน ทต. ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 5720601

87 นาย สราวุธ หมอรอดครุฑ นายชางโยธา ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720203

88 นาย พีระ หาระไชย นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720116

89 นาย แสงสรวง เคาภูไทย นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 5720903

90 นาย กิตติภูมิ มงคล ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 6840803

91 นาย นัทฐิวุฒิ ผลเกิด นายชางโยธา อบต. บานพลวง ปราสาท สุรินทร 6320509

92 นาย แกว เจนถูกใจ ผูอํานวยการกองชาง ทต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร 5320701

93 นาย อัครพล รุงเรือง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร 6320702

94 นาย นรเศรษฐ ภาช่ืน ชางโยธา อบต. ไผ รัตนบุรี สุรินทร 6320707

95 นาย ทศพล นามวัฒน นายชางโยธา อบต. โชกเหนือ ลําดวน สุรินทร 6321103

96 นาย บุญสืบ ระวังช่ือ นักบริหารงานชาง อบต. โชกเหนือ ลําดวน สุรินทร 6321103

97 นาย นัฏฐชัย ยอดเสาร นายชางโยธา อบต. พระแกว สังขะ สุรินทร 6321011

98 นาย ธีรยุทธ ทองประชุม ผูชวยนายชางโยธา อบต. สะกาด สังขะ สุรินทร 6321012

99 นาย อาทิตย สิงหศิริ หัวหนาสวนโยธา อบต. โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย 6431703

100 นาย วุฒิพงษ สายบุญมี นายชางโยธา อบต. โนนทัน เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390111



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) ไมมีใบอนุญาตฯ รุนที่ 18

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ - นามสกุล

ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

บัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรม

101 นาย อภิกิจ นนทพจน นายชางโยธา อบต. ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 6370507

102 นาย วิโรจน แสงไกร หัวหนาฝายกอสราง อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410116

103 จ.ส.อ. ถาวร ออนละมุล นายชางโยธา ทต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 5410304

104 นาย อนุชา ศรีมนตรี นายชางโยธา ทต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 5410304

105 น.ส. ปญญาพร สุพล นายชางโยธาปฏิบัติงาน ทต. คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 5530109

106 นาย อัมรินทร อินดี นายชางโยธา ทต. คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 5530109

107 วาท่ี ร.ต. สงกรานต จันทรแจ นายชางโยธา อบต. แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 6530810

108 นาย พงษธร สงวนรักษ หัวหนาสวนโยธา อบต. คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี 6342003

109 ส.อ. สุรชาติ ชารีแกว นายชางโยธา อบต. หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 6342007














