
ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ฉัตรชัย พวงมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นาย อนุสิทธิ์ ทิตทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

3 นาย มนตรี หาญเมง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองยา อาวลึก กระบี่

4 นาย อรรณพ เพงพิศ วิศวกรโยธา ทต. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

5 นาย ชนะ ทองนาํ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี

6 นาย เขมรุจ นาคราช หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี

7 นาย ณิรุศ หยองทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

8 นาย เพ็งศิริ กาลรัตน ผูชวยวิศวกรโยธา ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ

9 นาย ปรัชญากร คิสาลัง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ

10 นาย ชุตพินธ ศิริพงษไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. นครชมุ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

11 นาย เศกภิญญา สุบรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

12 นาย สรสิช วองไว ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน

13 นาย พิเชษฐ ทองทํามา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน

14 นาย นายนครินทร รัตนเรืองศรี หัวหนาสวนโยธา อบต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

15 นาย เฉลียว กุลกิจ วิศวกรโยธา อบต. โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน

16 นาย ภักดิ์ดี กาสา นายชางโยธา อบต. ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน

17 นาย ภูธน ยืนมะเริง ผูอํานวยการกองชาง ทต. โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน

18 นาย วชีรศักดิ์ นวลศรี หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน

19 น.ส. ศุภรดา วงศภักดี วิศวกรโยธา ทต. ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

20 นาย พงษมิตร กระทอง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี

21 นาย กฤษดา ศิลประเสริฐ หัวหนาฝายกอสราง ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

22 น.ส. อารยา มหาแสง ผูอํานวยการกองชาง ทต. โปง บางละมุง ชลบุรี

23 นาย จักรพงศ อภิไตรสูงเนิน วิศวกรโยธา ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

24 นาย มานัส มาศิริ ผอ.สวนควบคุมกอสรางอาคารผังเมือง ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

25 นาย พงศกร มะลิซอน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

26 นาย มณีเทพ กําเนิดมณี นักบริหารงานชาง ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

27 นาย นพเกลา ประเสริฐวงษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี

28 นาย สุรชัย หาวิรส ผูอํานวยการกองชาง ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

29 นาย ทรงวุฒิ ชมนาวัง หัวหนาสวนโยธา อบต. ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ

30 นาย สหรัฐ คงนาวัง ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาหนองทุม แกงครอ ชยัภูมิ

31 นาย จักรกฤษ แสงเดือน ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาหนองทุม แกงครอ ชยัภูมิ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 1
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32 นาย ยุทธนา ยวงทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ตลาดแรง บานเขวา ชยัภูมิ

33 นาย เฉลิมชัย แกวกระจาง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ

34 นาย ภาณุมาศ เหลาบานคอ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ

35 นาย ศุภฤกษ แสนบัว ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

36 นาย นิรพัฒน เลขพลการ ผูอํานวยการกองชาง อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

37 นาย ศภฤกษ ชูชีพ วิศวกรโยธา อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

38 วาท่ีร.ต. ดิเรก รัตนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

39 นาย นพดล ภักดีอาษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

40 นาย เกรียงศักดิ์ มั่นรอด นักบริหารงานชาง อบต. ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย

41 นาย ประทีป เตจะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย

42 นาย กฤติน เชื้อทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปางิ้ว เวียงปาเปา เชียงราย

43 นาย นภชัย จันทะการ นักบริหารงานชาง อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม

44 นาย กรณ กันทนิตย วิศวกรโยธา ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

45 นาย วีระพันธ ตนัมาละ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ทาตอน แมอาย เชียงใหม

46 นาย สุรพันธ ปนศิริ นายชางโยธา ทต. สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม

47 นาย ภาณุพงศ วรรณธง วิศวกรโยธา ทต. ทาวังตาล สารภี เชียงใหม

48 นาย ยุทธนา กาญจนภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานตาล ฮอด เชยีงใหม

49 นาง เสาวนีย เพ็ชรทิพย นายชางโยธา อบต. บางดวน ปะเหลียน ตรัง

50 นาย เศกสิทธิ์ หวังสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง

51 นาย จักรพงษ ขัติวงษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมกุ แมสอด ตาก

52 นาย ณัฐพล ทองอําภา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม

53 นาย ศุภชัย วงษเสถียร ผูอํานวยการกองชาง อบต. สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม

54 นาย ศุภชัย วงศมณีประทีป นักบริหารงานชาง ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม

55 นาย ศิริชยั หนูสอน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลานตากฟา นครชัยศรี นครปฐม

56 นาย พิสิฐ คําหวาย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

57 นาย ทรงศักดิ์ มีชนะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม

58 นาย อนุสรณ จิตอิ่ม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม

59 นาย ประพนธ เฟองฟู นักบริหารงานชาง อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

60 นาย อํานวย หัสกรรัตน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

61 นาย ปยพงศ กลยนี หัวหนาสวนโยธา อบต. สีชมพู นาแก นครพนม

62 นาย ธฤษณุ แสนพรหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม
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63 นาย เอกชัย ศรีนิลรัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. จระเขหิน ครบุรี นครราชสีมา

64 นาย เจตนา ผกาพวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา

65 นาย วรพล จงจอหอ หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา

66 นาย ธวัชชยั วิชัย ชางโยธา อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา

67 นาย อัครเดช กาญจนะเกตุ หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

68 นาย พีรวุธ วงศสาโรจน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา

69 นาย อภินันท พินิจพงษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา

70 นาย พรกฤษณ สิงหโตทอง วิศวกรโยธา ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

71 นาย เฉลิมพล ทองสขุ นักบริหารงานชาง ทต. บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

72 นาย ชิตวรตม ทังไธสง นายชางโยธา ทต. เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา

73 นาย อภิชาติ ลาดกระโทก นายชางโยธาอาวุโส อบต. ระเริง วังนํ้าเขียว นครราชสีมา

74 นาย โกมินทร ตรีเมืองปก นายชางโยธา ทต. ลาดบัวขาว สคีิ้ว นครราชสีมา

75 นาย วิริยะ ลามกิจจา ผูอํานวยการกองชาง อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

76 นาย สมคิด เก้ือกูล ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช

77 นาย สุริยะ อินทนี วิศวกรโยธา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

78 นาย ณราธิป แกวแกมจันทร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

79 นาย สมชาย ชายโอฬาร วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

80 นาย คณติ เทพสุวรรณ วิศวกรโยธา ทต. เขาชุมทอง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

81 นาย คีตวิทย แกวแกมจันทร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

82 นาย อรรถกร รุงเพชร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

83 นาย เวไนย แจงจิต วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค

84 นาย เสรี ศุภกําเนิด ผูอํานวยการกองชาง ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

85 นาย อรรถสิทธิ์ อาแว ผูอํานวยการกองชาง อบต. นานาค ตากใบ นราธิวาส

86 นาย ซือรี สะแมเซ็ง ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมดง แวง นราธิวาส

87 นาย เกียรติศักดิ์ วงคสัมพันธ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน

88 นาย ฐาปกรณ เพ็งมีศรี นายชางโยธา อบต. และ ทุงชาง นาน

89 นาย ยุทธพงษ วงคสวัสดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. อวน ปว นาน

90 นาย พยุ เพียงแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกกวาง บุงคลา บึงกาฬ

91 นาย สมบัติ อยูสาโก ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทรัพยพระยา นางรอง บุรีรัมย

92 นาย ฐิติพงศ เรียบรอย ผูอํานวยการกองชาง ทม. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

93 นาย สหรัถ โพธิ์นอก วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย
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94 นาย ขุนประชาธิป ชื่นศรี วิศวกรโยธา อบต. เมืองแก สตึก บุรีรัมย

95 นาย สืบศักดิ์ จั่นชาง นายชางโยธา อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

96 นาย เกียรติพร เกตุแกว นักบริหารงานชาง อบต. คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี

97 นาย ปานจิต เมฆสุทัศน นักบริหารงานชาง ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

98 นาย วิโรจน ไกรเทพ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

99 นาย ณัฐวุฒิ สุขศิริสวัสดิกุล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

100 นาย ยุทธนา กระจาง นักบริหารงานชาง ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

101 นาย อนน จันทรเสม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทน. รังสติ ธัญบุรี ปทุมธานี

102 นาย อนุสรณ สุขแลว หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

103 นาย อนุสรณ สระบัว ทต. บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

104 นาย ปยศักดิ์ อัมพวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

105 นาย ณัฐ เผาทอง หัวหนาฝายโยธา ทต. คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

106 นาย เกชา สระทองทรัพญ หัวหนาฝายโยธา ทต. คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

107 นาย กิตติศักดิ์ ภิรมย หัวหนาฝายโยธา ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

108 นาย สุทธิพงศ โกวิทวิศวกุล นายชางโยธา อบต. เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี

109 นาย ศุภชัย โภคาพาณิชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี

110 นาย ชัยพร ภูรีชวลิต ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

111 นาย ธีรชัย วงศวนิชโยธิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

112 นาย อุดมศักดิ์ อัมพวัน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

113 นาย เบญจ พาหุรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

114 นาย นัฐพงษ รักดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. สระ เชียงมวน พะเยา

115 นาย ชนันวัฒน ละออ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดงเจน ภูกามยาว พะเยา

116 นาย อดิเรก นวลคง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. พนางตงุ ควนขนุน พัทลงุ

117 นาย บุญธรรม แกวจํารัส นักบริหารงานชาง อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

118 นาย สัญญพงศ สมบัติทิพย นักบริหารงานชาง อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

119 นาย ศราวุธ แสงเกตุ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณโุลก พิษณุโลก

120 นาย วิศณุ มันตะสูตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ

121 นาย จักรพันธ พหลเทพ ชางโยธา อบต. กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม

122 นาย จรัล พิลา นายชางโยธา อบต. ปงขามดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร

123 นาย ศุภกฤต ภาคมฤค หัวหนาฝายโยธา ทต. กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

124 นาย สมเกียรติ ผองแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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125 นาย สงวน ศรีประจันทร หัวหนาฝายโยธา ทต. เมืองหงส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

126 นาย ชัยฤทธิ์ ไชยโย ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด

127 นาย ทรงวุฒิ จังพานิชกุล หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

128 นาย อธิวัฒน ธนานันทพัฒน ผอ.สวนงานชาง ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ รอยเอ็ด

129 นาย ธนวัฒน บุญชาโด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองบัว อาจสามารถ รอยเอ็ด

130 นาย อํานาจ แกวฉออน นายชางโยธา อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

131 จ.ส.ต. อนุสรณ บุญสม นายชางสํารวจ อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

132 นาย ณัฐรัตน สิทธิโชค ผูชวยชางโยธา อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

133 นาย พิจิตร สุขสาํราญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

134 นาย วิทระ อินทรมงคล สถาปนิกปฏิบัติการ อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

135 นาย อาทิตย สีมารักษ วิศวกรโยธา อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

136 นาย ชัยวัฒน วงศวิวัฒน ผูอํานวยการกองชาง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

137 นาย สุรเทพ อาษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. หินปก บานหมี่ ลพบุรี

138 นาย ณัฐพัชร จันทรกุลมณี ผูอํานวยการกองการประปา ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

139 น.ส. ศิริวรรณ เดชสุวรรณ วิศวกรโยธา ทต. ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี

140 นาย สิทธิศาสตร ตาเมืองมูล วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

141 นาย ทองสขุ หวานแหลม วิศวกรโยธา ทต. บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง

142 นาย สมชาติ อภัยพงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลายาว บานโฮง ลาํพูน

143 นาย ดลวัฒน วงษแดง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

144 นาย เปรมศักดิ์ สายลักษณ หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

145 นาย ชูพงษ เพชรราช ผูอํานวยการกองชาง อบต. อาฮี ทาลี่ เลย

146 นาย ไพฑูรย อาจแกว นักบริหารงานชาง อบต. เมือง เมืองเลย เลย

147 นาย พงพันธุ บุตรศรี นักบริหารงานชาง อบต. โคกขมิ้น วังสะพุง เลย

148 นาย รัฐการ สารพิมพา หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย

149 น.ส. นฤมล กมูลลึก นายชางโยธา อบต. ดู ปรางคกู ศรีสะเกษ

150 นาย เชาวฤทธิ์ สิทธิโท นายชางโยธา อบต. หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

151 นาย ประพันธพงษ จันดาวงศ วิศวกรโยธา ทต. หวยทับทนั หวยทับทนั ศรีสะเกษ

152 นาย สังวาลย ศิลาแดง นักบริหารงานชาง ทต. เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร

153 นาย ฐิติ โพธิ์เขียว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

154 นาย ประจิม ถั่วทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา

155 นาย อัมรินทร ขาวนอย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
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156 นาย ประสพชัย ขุนชิตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา

157 นาย ประเสริฐ จงฤกษมงคล หัวหนาฝายโยธา ทต. เทพา เทพา สงขลา

158 นาง ใจยา อิสโรวงศ หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองหรัง นาหมอม สงขลา

159 นาง ใจเอ้ือ สินชู วิศวกรโยธา ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

160 นาย จรูญ จันทรมณ ผอ.สวนงานชาง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

161 น.ส. วีณา เวศยาสิรินทร หัวหนาฝายกอสราง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

162 นาย ศุภวิชญ จันทนเสนะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ระโนด ระโนด สงขลา

163 นาย ปณต แสงอรุณ นายชางโยธา อบต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา

164 นาย ภาธร คงแจม ชางโยธา อบต. ปริก สะเดา สงขลา

165 นาย จตุพร ศิวิไล หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. มวงงาม สิงหนคร สงขลา

166 นาย สายัณ ชวยสงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. กําแพง ละงู สตูล

167 นาย บุญเลิศ สขุวัฒนานุกิจ หัวหนาฝายกอสราง อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

168 นาย ธนาพัฒน แยมสุนทรา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

169 นาย ปภาวิน ศรีพล หัวหนาฝายโยธา ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

170 นาย ณรงคศักดิ์ อนุชาติ หัวหนาฝายโยธา ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

171 นาย เชาววัชร ทศันภิญโญ วิศวกรโยธา อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

172 นาย มานะชัย สุวรรณ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

173 นาย ศักรินทร คําออน วิศวกรโยธา ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

174 นาย อาณุภาพ ปรีชา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแกว

175 นาย วิวัฒน ศรีสมหมาย ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานดาน อรัญประเทศ สระแกว

176 นาย พัฒนชาต?ิ บุญชุม ผูอํานวยการกองชาง ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

177 นาย เทอดชัย ทับไธสงค วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

178 นาย เอกชัย กุนคง วิศวกรโยธา อบต. แมลา บางระจัน สงิหบุรี

179 นาย ณัฐพงษ หมูเมืองสอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. สุโขทัย เมืองสโุขทัย สโุขทัย

180 นาย สุชาณัฐ วิศิษฏานนท วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี

181 นาย สุเมธ ทองไกร นักบริหารงานชาง อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สพุรรณบุรี

182 นาย ณัฏฐ จรูญฐิติวัฒน ชางโยธา อบต. บานสระ สามชกุ สุพรรณบุรี

183 นาย ทัดไช สุขประเสริฐ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี

184 นาย ชาติชาย ประดิษฐรัตน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

185 นาย ศุภพงษ สงคประเสริฐ วิศวกรโยธา ทต. ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

186 นาย สมชาย สมผลวัฒนา วิศวกรโยธา ทต. ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
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187 นาย อนุภาพ เพชรมีศรี วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

188 นาย เอกสิทธ์ิ สหุนาลุ หัวหนาสวนโยธา อบต. บึง เขวาสินรินทร สุรินทร

189 นาย กิตติ แสงทับทิม หัวหนาสวนโยธา อบต. ตั้งใจ เมืองสุรินทร สุรินทร

190 นาย โฉลม คะเณมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาดี เมืองสรุนิทร สุรินทร

191 นาย สมรชัย วารีดาํ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร

192 นาย สุพร นพเกา หัวหนาสวนโยธา อบต. เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร

193 นาย กิตตินันท ปญญาศิริ หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย

194 นาย ธันฐกรณ ดอกไม หัวหนาสวนโยธา อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

195 นาย สุริยากร ไชยภา นายชางโยธา อบต. โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

196 นาย สิริณัฏฐ จิตตสอาด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง

197 นาย ทศพร สุวานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง

198 นาย นเรศ มณีเนียม วิศวกรโยธา อบต. หวยไผ แสวงหา อางทอง

199 นาย พนมพร ชาญสอน วิศวกรโยธา ทต. ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

200 นาย ทรงยศ กาฬบุตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

201 นาย อภิชาติ เฉลิมวงศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

202 นาย วันชัย โพธิพรม วิศวกรโยธา อบต. ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

203 นาย ปยะพงษ ศุภสิทธิ์ปกรณ วิศวกรโยธา ทต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

204 นาย ชัยสิทธ์ิ อําเคน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี

205 นาย ศุภวัจน ชางสาร หัวหนาสวนโยธา อบต. นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

206 นาย เรืองเดช ดีบุรี ผูอํานวยการกองชาง ทต. นิคมสงเคราะห เมืองอุดรธานี อุดรธานี

207 นาย วิชัย ทิพชาติ วิศวกรโยธา อบต. สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

208 นาย พงศปณต แสงงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

209 นาย เอกอาคม ดอนธงขวา หัวหนาฝายกอสราง อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

210 นาย ดํารง พระพินิจ นักบริหารงานชาง อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

211 นาย เมธา รอดขันเมือง ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองไผ หนองหาน อุดรธานี

212 นาย ประสงค สวุรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทัพหลวง บานไร อุทัยธานี

213 นาย ธนทัต หมอนอิง นักบริหารงานชาง อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

214 นาย จตุพร กําทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

215 นาย ฐรรศ สีหะนันท ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี

216 นาย ปญญาพล พันธโนเรศน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

217 นาย เอกลักษณ สาํเภา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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218 นาย ทักษิณ กอนศิลา ผูอํานวยการกองชาง ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

219 นาย สมศักดิ์ พิมพวงษ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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1 นาย สวรรค กีรติโล วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ภาคิน ขวัญนาค วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย อดิศักดิ์ ลลีาสุธานนท วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาย จิตติชัย ศรีแกว วิศวกรโยธา อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย จิรศักดิ์ วิหก วิศวกรโยธา อบต. หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่

6 นาย นิธินาท ธราธารกุลวัฒนา วิศวกรโยธา ทต. วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี

7 นาย อุกฤษฎ จันทรโท หัวหนาฝายบริหารงานชาง ทต. วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี

8 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ วัฒนสขุ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

9 นาย นิรุต รอดภัย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

10 นาย นิรภัย บุญเรืองลือ นักบริหารงานชาง ทต. กมลาไสย กมลาไสย กาฬสนิธุ

11 นาย นรินทร ตรันเจริญ นายชางโยธา ทต. ไผ เมืองกาฬสินธุ กาฬสนิธุ

12 นาย สุริยา ภูจีวร วิศวกรโยธา ทต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ

13 นาย เมฆินทร ยวงวิภักดิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. สําราญ สามชัย กาฬสินธุ

14 นาย สมคิด อนุชน นายชางโยธา อบต. นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแกน

15 นาย สรสชิ วองไว ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน

16 นาย ธนวิทย คํามูลแสน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน

17 นาย สมชาย ไสวดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

18 นาย พิริยะ วองไวฤทธิ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

19 นาย สุรชยั วิสุทธิรัตน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. อางคีรี มะขาม จันทบุรี

20 นาย จตุพล วิสุทธิ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี

21 น.ส. ธัญชนก ลานะรินทร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี

22 นาย นายภานุพันธ พิศวง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

23 นาย ศุภกฤต ชื่นใจ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

24 นาย กิตติศักดิ์ สินอ่ิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชยันาท

25 นาย ชัยยัณต ไพศาลฤทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชยัภูมิ

26 นาย ฉัตรชัย ชื่นเมือง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ชัยภูมิ เมืองชยัภูมิ ชัยภูมิ

27 นาย มโนต กองโฮม หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล ทม. ชัยภูมิ เมืองชยัภูมิ ชัยภูมิ

28 นาย สมชาย นนทสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

29 นาย พิทักษ พูลศิลป วิศวกรโยธา ทต. วังไผ เมืองชมุพร ชุมพร

30 วาที่ร.ต. สุชาติ พรหมชาติ นายชางโยธา อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร

ระหวางวันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 นาย เอกพงษ ไชยวุฒิ วิศวกรโยธา ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย

32 นาย พุฒิพงษ วงแหวน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอยงาม พาน เชยีงราย

33 นาย ธีระ นิลมณี วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ทรายขาว พาน เชียงราย

34 นาย สิริรัฐ อิ่นคํา วิศวกรโยธา อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย

35 นาย บัณดิษฐ สีเขียว หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สันมะเค็ด พาน เชียงราย

36 นาย ธวัช สุมนะปญญาวงศ วิศวกรโยธา ทต. ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย

37 นาย ประเสริฐ กันทะลา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ปาออดอนชัย เมืองเชยีงราย เชยีงราย

38 นาย ณัฐวิทย ทพิยแกว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย

39 นาย วรวิทย ดอนชัย วิศวกรโยธา ทต. แมลาว แมลาว เชียงราย

40 นาย นพนภี ยะปะนันท วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. วาวี แมสรวย เชียงราย

41 นาย สอาด กันทะเตียน ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย

42 นาย ชัยยันต มอยแกว ชางโยธา อบต. ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม

43 นาย มงคลพัทธ ชะตาเปรียบ วิศวกรโยธา ทต. ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม

44 นาย นายสัมฤทธ์ิ สุทธคํา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม

45 นาย ศรายุทธ สุขยศศรี วิศวกรโยธา ทต. ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม

46 นาย กมล ชัยรัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

47 นาย สุวัฒน ใจมา นักบริหารงานชาง ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

48 นาย สิงหราช สารศรี นายชางโยธา ทต. สันทราย ฝาง เชียงใหม

49 น.ส. รจนา ระวังภัย นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

50 นาย นายพงศกร วงศฝน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. แมแตง แมแตง เชียงใหม

51 น.ส. ปนัดดา เหมืองทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเหนือ แมออน เชียงใหม

52 นาย ภัทรกร ศรีกัญชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. สันกําแพง สันกําแพง เชยีงใหม

53 นาย เทิดเกียรติ สายบุญ วิศวกรโยธา ทต. หางดง หางดง เชยีงใหม

54 นาย ชาญวิทย เดชพิชัย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

55 นาย ปฎิเวธ ยกสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

56 นาง เสาวนีย เพ็ชรทิพย นายชางโยธา อบต. บางดวน ปะเหลียน ตรัง

57 นาย ภารดี กอบกิจ วิศวกรโยธา อบต. หนองชางแลน หวยยอด ตรัง

58 นาย สถิตย ไมหวั่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชองแคบ พบพระ ตาก

59 นาย อัศวิน เกตุแกว ผูอํานวยการกองชาง ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

60 นาย วิทยา จันทะกลาง หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. แมกุ แมสอด ตาก



ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

ระหวางวันที่ 11 - 14 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 2

รายชื่อผูเขารับการอบรม

61 นาย บุญสง เหลืองปทมุ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม

62 น.ส. สุจิตรา ปฐมพิริยากุล นายชางโยธา อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

63 นราวุธ ฤทธ์ิพันธ นายชางโยธา อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม

64 นาย ทวีศักดิ์ ทิพยสีนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

65 นาย วีระโชค โฉมงาม ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม

66 นาย นิติธร สีเมือง นายชางโยธา อบต. ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม

67 นาย นพพล สิงหนาท หัวหนาสวนโยธา อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม

68 นาย ปฎิภาณ ปานไว หัวหนาสวนโยธา อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม

69 นาย วิศวะ วงคสุมา หัวหนาฝายโยธา ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

70 นาย ภาคภูมิ หงษสิงห วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. บานคอ โพนสวรรค นครพนม

71 นาย สิทธิชัย พิมจันนา นายชางโยธา ทต. นาคํา ศรีสงคราม นครพนม

72 นาย คมกฤษ ผิวกลาง นายชางโยธา อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

73 นาย กิตติศักดิ์ คงทวี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

74 นาย นภดล โคตรุโร นายชางโยธา อบต. ทาลาดขาว โชคชยั นครราชสีมา

75 นาย จักรพันธ พยอมใหม หัวหนาสวนโยธา อบต. พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา

76 นาย ธนิก กระจางโพธิ์ วิศวกรโยธา ทต. โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา

77 นาย บรรเจิด กาญจนเกตุ หัวหนาฝายโยธา ทต. กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

78 นาย ยุทธพงค กระแจะจวง นายชางโยธา ทต. ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

79 นาย อรรถกร ลอมในเมือง ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

80 นาย บุญครอง ปราชญชัยสกุล หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

81 นาย เอกราช กลอมสําโรง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

82 นาย พัฒนเศรษฐ กรเพชรปาณี หัวหนาฝายกอสราง อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

83 นาย วชิรวิชญ แจงใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. อาวขนอม ขนอม นครศรธีรรมราช

84 นาง พวงเพ็ชร นิจปราณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. เคร็ง ชะอวด นครศรธีรรมราช

85 นาย ศุภโชค สงชู หัวหนากองชาง ทต. ทาประจะ ชะอวด นครศรธีรรมราช

86 วาที่ร.ต. อลงกฎ โอทอง นายชางโยธา ทต. บางพระ ปากพนัง นครศรธีรรมราช

87 นาง กรภัทร สิทธี วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช

88 นาย พินิต ดวงสุวรรณ หัวหนาฝายกอสราง อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช

89 นาย อนุสรณ ปราโมทยมณีรัตน ผอ.สํานักชาง ทม. ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช

90 นาย ศุภเศรษฐ พุมไสว ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค
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91 นาย พงศกร กองวิชา วิศวกรโยธา อบต. เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค

92 นาย ทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี

93 นาย วุฒิชัย นิธิสิริอมร หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

94 นาย ดิษยพรรธน ศรีมนตรีภักดี นกับริหารงานชาง ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

95 น.ส. สุภาภรณ จันทราภิรมย หัวหนาสวนโยธา อบต. ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ

96 นาย รชฏ พันธุวงษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

97 นาย สุรเจตน ศรีสวาง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ

98 นาย สรกฤช ทองอารยกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย

99 นาย ชัยวัฒน สายสังข หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย

100 นาย ศุภชัย ปญญาไว หัวหนาฝายโยธา ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

101 นาย พันธสิน เชื้อชาติ นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

102 นาย สุธน นนทชัย นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

103 นาย คมสัน นอยแดง วิศวกรโยธา ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

104 นาย ทัต นาควิเชียร หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

105 นาย อนุสรณ สุขแลว หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

106 นาย สุรพงษ โพธิจันทร นักบริหารงานชาง ทต. บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

107 นาย กิตติ ศรีสนั่น หัวหนาฝายโยธา ทต. บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

108 นาย กรกฎ เพรชนุย นายชางโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

109 น.ส. เกศรินทร ยืนเย่ียม วิศวกรโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

110 นาย เสฏฐพันธ โชติถิรพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บุฝาย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

111 นาย ณัฐวัฒน มาลัยพันธ นักบริหารงานชาง อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

112 นาย สันติ มีสุขศรี นายชางโยธา อบต. ทรายขาว โคกโพธิ์ ปตตานี

113 นาย เสกสรรค ย้ิมเสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี

114 นาย ทํานุ ตายเมือง ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

115 นาย เทิดศักดิ์ พิสิษฐสิริกุล วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

116 นาย สมศักดิ์ เทพวงศ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา

117 นาย ธวัชชัย ไพฑูรย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

118 นาย ธานินทร สักลอ วิศวกรโยธา อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

119 นาย นาวิน สมฤทธ์ิ วิศวกรโยธา อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

120 นาย เฉลิมพงศ เจริญศรี ชางโยธา อบต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
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121 นาย นพดล นวลเลื่อน ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา

122 นาย สมัย ยกยอง หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

123 น.ส. นุชรี รอดเนียม นายชางโยธา ทต. พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลงุ

124 นาย มนตชัย มุงอุทุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก

125 จ.ส.อ. อนุรักษ รอดละมาย นายชางโยธา อบต. ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

126 นาย คึกฤทธิ์ แสงจันทร หัวหนาฝายกอสราง อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

127 นาย ทรงชัย กล่ําสิน ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

128 นาย รัฐพงศ อักษรวงศ นายชางผงัเมือง อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

129 นาย สมพร ออนทอง หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

130 นาย ธราดล แกวโยธา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม

131 นาย เสวี ลายโถ หัวหนาฝายโยธา ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม

132 นาย วัชราวุธ ศรีพวงเพิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

133 นาย จตุรพร สมหอม ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

134 นาย ธีรพงศ ไกยกิจ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองสงูเหนือ หนองสูง มุกดาหาร

135 นาย จิรัฐติ์ ชุมออน ผูอํานวยการกองชาง ทต. คอกชาง ธารโต ยะลา

136 นาย ทรงวุฒิ จังพานิชกุล หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

137 นาย กิตติศักดิ์ โมราศิลป ผูอํานวยการกองชาง ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

138 นาย ชนินทร รัตนพร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางแกว ละอุน ระนอง

139 นาย ธีรพันธ สุขสวาง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เนินฆอ แกลง ระยอง

140 นาย ปรมินทร แสงศกัดิ์สิทธารถ นักบริหารงานทองถ่ินตน ทต. สองสลึง แกลง ระยอง

141 นาย กิตติพันธ จันทาสี หัวหนาฝายโยธา ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง

142 นาย ปณณธร ตันแดง ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

143 นาย ยุทธภูมิ นามษร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

144 นาย วิชิต บุดดา นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง

145 นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง

146 นาย ทิวา ประสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแลง เมืองระยอง ระยอง

147 นาย มงคล ขุนชุม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

148 นาย สุรชยั อุดมวิฑิต ผูอํานวยการกองชาง ทต. กระจับ บานโปง ราชบุรี

149 นาย อดิศักดิ์ นิลรอด ผูอํานวยการกองชาง ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

150 นาย ฉัตรชัย พงษจันทร นักจัดการงานชางปฏิบัติการ อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
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151 นาย สมภพ บุญญามณี วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี

152 นาย ปริญญา เล็กจุฬา นายชางโยธาอาวุโส อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

153 นาย พีรเดช ลําพูน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

154 นาย อาคม หมองคําธิ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

155 นาย โสภณ สระศรี วิศวกรโยธา ทต. หวยชินสีห เมืองราชบุรี ราชบุรี

156 นาย เทียนชัย บัวอุไร ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี

157 นาย ธเนศ ชูเมือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี

158 นาย ประภัสสร บุญชุม ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

159 นาย พลากรณ ศรัทธาสุข วิศวกรโยธา ทต. หลวงเหนือ งาว ลําปาง

160 นาย ปรัชญา แอมอุตม นายชางโยธา ทม. ลอมแรด เถิน ลาํปาง

161 นาย วราฤทธิ์ หลําคํา นายชางโยธา ทม. ลอมแรด เถิน ลาํปาง

162 นาย ภูมิ ออดทรัพย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ลอมแรด เถิน ลาํปาง

163 นาย วีรยุทธ เมฆขยาย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. มวงนอย ปาซาง ลาํพูน

164 นาย เจษฎา ธรรมขันธ วิศวกรโยธา อบจ. ลําพูน เมืองลาํพูน ลําพูน

165 นาง อุมาอร โปธิยา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. อุโมงค เมืองลาํพูน ลําพูน

166 นาย อนุราช ตางใจ วิศวกรโยธา ทต. นาดวง นาดวง เลย

167 นาย ประวิทย ประทุมหวล นายชางโยธา ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

168 นาย ปรีชา สาลี ผูอํานวยการกองชาง ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

169 นาย อานัติ สาทอง วิศวกรโยธา ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

170 นาย นาย สุวิทย หัวหนาฝายโยธา ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

171 นาย ทนงศักดิ์ คําสอนพันธ หัวหนาสวนโยธา อบต. ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

172 นาย จรินทร เรืองสงัข หัวหนากองชาง ทต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

173 นาย ธิตพิันธ กลอมปญญา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

174 นาย นวกร ไชยวัฒนนันทน ผูอํานวยการกองชาง อบต. พยุห พยุห ศรีสะเกษ

175 นาย พสิษฐ เข็มบุบผา นายชางโยธา อบต. ปราสาท หวยทับทัน ศรีสะเกษ

176 นาย วุฒิพงษ จันจําปา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร

177 นาย กลยุทธ ศิริวัฒนเมธานนท วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บงใต สวางแดนดิน สกลนคร

178 นาย ประเสริฐ จิตรเอียด ผูอํานวยการกองชาง ทต. โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา

179 นาย อํานาจ สวุรรณชาตรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา

180 นาย วิธาร สุวรรณชาตรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
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181 นาง ใจยา อิสโรวงศ หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองหรัง นาหมอม สงขลา

182 นาง ศิริกุล ธรรมชาติ ผูอํานวยการกองชาง ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

183 นาย บุญแทน มานะทวี วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

184 นาย ธวัชชัย ประดษิฐอุกฤษฎ ผอ.สวนงานชาง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

185 นาย สมยศ บุญมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาบอน ระโนด สงขลา

186 นาย รัฐ ไชยศิริ ผูอํานวยการกองชาง อบต. พังยาง ระโนด สงขลา

187 นาย นิพัฒน คงขวัญ หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง ทต. คูหาใต รัตภูมิ สงขลา

188 นาย โสภาคส เย่ียมเวช ชางโยธา อบต. วัดจันทร สทิงพระ สงขลา

189 นาย เฉลิมชัย พิชญเวทยวงศา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. คลองแงะ สะเดา สงขลา

190 นาย เสรี ตระกูลกองโต วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ปริก สะเดา สงขลา

191 วาที่ร.อ. ธีระพล ชุลี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ทาพระยา สะบายอย สงขลา

192 น.ส. มลฤดี นิลแกว นายชางโยธา อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา

193 นาย สมใจ เจริญวิริยะภาพ ผูอํานวยการกองชาง ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

194 นาย นิพนธ รวยรื่น หัวหนาสวนโยธา อบต. ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา

195 นาย พงศศักดิ์ มากสังข หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บานไร หาดใหญ สงขลา

196 นาย สามารถ ยืนเย่ียม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

197 นาย ณัฐวุฒิ ลาภธนกิจไพศาล นักบริหารงานชาง อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

198 นาย ศุภกฤษฎ ทามนตรี วิศวกรโยธา ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

199 นาย ผจญ ฐิตะรังษี ผูอํานวยการกองชาง ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

200 นาย เอกชัย มาศภากร ผูอํานวยการกองชาง ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

201 นาย สราวุธ มีบํารุง นกัผังเมือง ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

202 นาย ฤทธิเดช บุญมา นายชางโยธา ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

203 นาย รณชัย ศรีสุนทรพินิต นายชางโยธา อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

204 นาย สุภัทรชัย รัตนดิษฐ หัวหนาฝายโยธา ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว

205 นาย ประกอบ เมทา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

206 นาย ชวลิต แกวกา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว

207 นาย เทิดศักดิ์ อบสุวรรณ นักบริหารงานชาง ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี

208 นาย วัฒนะพงษ แจมอุทัย หัวหนาสวนโยธา อบต. โพทะเล คายบางระจัน สิงหบุรี

209 นาย อาทิตย ราชนุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานใหมไชยมงคล ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

210 นาย ธนธัญ โครธาสุวรรณ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย
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211 นาย วรรฐธวุศฐิ์ รัตนานนท หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี

212 นาย วิทยา สิระแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

213 นาย วิรัตน มั่นสาย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

214 นาย ธีรศักดิ์ วองกิจอุสาหะ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. หนองบอ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

215 นาย สุนัย บุญรอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี

216 นาย เดชกชัย นวลวัฒน หัวหนาฝายโยธา ทต. ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

217 นาย กฤษณพงศ สอนนุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

218 นาย สุริยา สขุแดง นายชางโยธา อบต. บางงอน พุนพิน สุราษฎรธานี

219 นาย บัญญติ บุญมา นายชางโยธา อบต. คลองนอย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

220 นาย พงศธวัช เวฬุธนราชิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองนอย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

221 นาย สิหนาท นิตยรัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

222 นาย พิชัยรัตน ยอดมณี ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี

223 นาย อนุรักษ จินตนานันท ผูอํานวยการกองชาง ทต. กองนาง ทาบอ หนองคาย

224 นาย ศักกาน กลั่นดวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาขา ทาบอ หนองคาย

225 นาย พิชิต ปริวัตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

226 นาย ศราวุธ แสงเสน หัวหนาฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมอืง ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

227 นาย พิรุท พุทธวงค วิศวกรโยธา ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

228 นาย คมศร อนุปญญาวัฒน วิศวกรโยธา อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง

229 นาย ทรรศนเธียร ณัฐภาสรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวไผ เมืองอางทอง อางทอง

230 นาย พงษศักดิ์ ภูแทงเพชร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี

231 นาย สุริยา แสนยาโต ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี

232 นาย อุทร หลาพิมพสิงห หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

233 วาที่ร.ต. เอกวัฒน อาจหาญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

234 นาย ธัชทฤต ยศวิไล วิศวกรโยธา อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

235 นาย วิทยา พรวิชาชาญ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี

236 นาย สยุมภู เจิมจอหอ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี

237 นาย รักษ จารุเพ็ง หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

238 นาย ประดิษฐ สงบ วิศวกรโยธา ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

239 นาย ธีระวัฒน ทองวรรณ นักบริหารงานชาง อบต. คอทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี

240 น.ส. นัทธา สบายใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 2

รายชื่อผูเขารับการอบรม

241 นาย ทวีป มิลาวรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

242 นาย สมจิตร ฟุงยอดคีรี หัวหนากองชาง ทต. ชองเม็ก สริินธร อุบลราชธานี



ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สุมิต มณีใหม นายชางโยธา อบต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่

2 นาย บวร วงศสุนา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ทม. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย พิเชษฐ ดาบแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

4 นาย วีระพัฒน สมบัติโพธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสนิธุ

5 นาย คิมหันต ศรีศักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสนิธุ

6 นาย ทัศนัย ศรีสุข นายชางโยธา อบต. หัวถนน คลองขลุง กําแพงเพชร

7 นาย วัชระ กออําไพ นายชางโยธา อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

8 นาย อาคม ใหญย่ิง วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

9 นาย วาราม พงษเสอื หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

10 นาย รังสรรค ขาวจุย หัวหนาฝายโยธา ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

11 นาย สิทธิพร มีเทพ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน

12 นาย สุทธินันท พันธุระ นายชางโยธา อบต. บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

รายชื่อผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 3

ระหวางวันที่ 20 - 23 กันยายน 2561

12 นาย สุทธินันท พันธุระ นายชางโยธา อบต. บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

13 นาย ณรงคศักดิ์ พฤกษา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. เมืองพล พล ขอนแกน

14 นาย พูนศักดิ์ ปากวิเศษ วิศวกรโยธา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

15 นาย ชวนากร สธุรรมคุณ วิศวกรโยธา ทม. บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน

16 นาย นพดล ทีเหล็ก วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน

17 นาย ชัชวาลย โคตรฮยุ หัวหนาฝายกอสราง อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

18 นาย ณรงค หาญศึก ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองแก หนองเรือ ขอนแกน

19 นาย นพกร เกตนุุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี

20 นาย เจษฎา สันทอง วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี

21 นาย ณรงคชัย โพธิสขุ วิศวกรโยธา ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

22 นาย อนุชา มงคลสขุ วิศวกรโยธา ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

23 นาย ชัยวัฒน ปเจริญ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

24 นาง เบญจนุช รัตนมณี ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

25 นาย สําเริง แกวผนกึ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

26 นาย ปริญญา จูตะกานนท ชางโยธา ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

27 นาย สุเมธ สินโพธิ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

28 นาย เสาร พะโรงรัมย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

29 น.ส. กมณชนรร มูลศรีนวล ผูชวยวิศวกรโยธา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี29 น.ส. กมณชนรร มูลศรีนวล ผูชวยวิศวกรโยธา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

30 นาย อนุชา คงลา วิศวกรโยธา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
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รายชื่อผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 3

ระหวางวันที่ 20 - 23 กันยายน 2561

31 นาย กอบคุณ แกววิเชียร วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

32 นาย ภคณฐั ศรีปาน วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

33 นาง รสสคุนธ พลอยกลาง วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

34 นาย วิทยา พลอยกลาง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

35 นาย สมาน สงกอก นักบริหารงานชาง อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

36 นาย อศลย บํารุงหมู วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

37 นาย กฤต โคตะ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

38 นาย สาทิตย พันธุยาง ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

39 นาย ชิรชัย กะมณี วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. ทุงหลวง ละแม ชุมพร

40 นาย ชัชพงศ มหายศนันท ผูอํานวยการกองชาง อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย

41 นาย ชวลิตร จันทะรส ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานแซว เชียงแสน เชียงราย

42 นาย สุทัศน มาลารัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. เวียง เทิง เชียงราย42 นาย สุทัศน มาลารัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. เวียง เทิง เชียงราย

43 นาย อภิรติ คําบุญ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย

44 นาย ชาตรี ใจฟอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย

45 นาย เจษฎา สุภารัตน วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

46 นาย สถิต อุดมวัฒนศิริ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดงมะดะ แมลาว เชียงราย

47 นาย ศักดิ์ดา ชูเลขา ผูอํานวยการกองชาง ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชยีงใหม

48 นาย ปยะ ชะเอมสินธุ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เชียงดาว เชียงดาว เชยีงใหม

49 นาย พงษพรรณ วงคคม วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สงาบาน ดอยสะเก็ด เชยีงใหม

50 นาย ภาณุพงษ บัวระวงศ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชยีงใหม

51 นาย สุรชัย อุลัย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เวียงพราว พราว เชียงใหม

52 นาย ธนภัทร สุโฆสิต นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชยีงใหม

53 นาย ราเชนทร จันณะคํา นายชางโยธาชํานาญงาน ทน. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชยีงใหม

54 นาย ตะวัน โดงดัง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชยีงใหม

55 นาย วงกต โอวาทสกุล วิศวกรสุขาถิบาลชํานาญการ ทน. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชยีงใหม

56 นาย อนุรักษ อินทยนต วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชยีงใหม

57 นาย สมบุญ แซจิว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ดอนแกว แมริม เชยีงใหม

58 นาย จักรวาล ฝายริพล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม

59 นาย เอกราช นิธิภัทรนนท ผูอํานวยการกองชาง ทม. แมโจ สันทราย เชียงใหม59 นาย เอกราช นิธิภัทรนนท ผูอํานวยการกองชาง ทม. แมโจ สันทราย เชียงใหม

60 นาย สิทธิชัย รุงศรีทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม
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61 นาย วิธี หวลอารมณ นายชางโยธา ทต. สารภี สารภี เชียงใหม

62 นาย มงคลศักดิ์ เมืองธรรม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ทต. หนองควาย หางดง เชยีงใหม

63 นาย ไกรสงิห ศิริกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

64 นาย เอกศักดิ์ นันทชัยพิทักษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

65 นาย พิพัฒพงศ ดําทิพย ผูชวยนายชางโยธา อบต. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

66 นาย ภานุวัฒน สงูสุทธิ์ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ควนปริง เมืองตรัง ตรัง

67 นาย รัฐวุฒิ คงแกว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

68 นาย อภิรักษ ศิริเสวกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด

69 นาย อรัญ มีบุญญา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม

70 นาย กิตติชัย ใจทัน นักบริหารงานชาง อบต. บางระกํา บางเลน นครปฐม

71 นาย ปรีชา เอียดขวัญ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

72 นาย ปกรณ เกตุเหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม72 นาย ปกรณ เกตุเหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

73 นาย กฤต โกบแกว หัวหนาฝายกอสราง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

74 นาย สุรศักดิ์ ออนละมูล นักบริหารงานชาง อบต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

75 นาย ศิริรัตน ชูอํานาจ หัวหนาสวนโยธา อบต. ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม

76 นาย กนกสันต อักษร วิศวกรโยธา อบต. ทาขาม สามพราน นครปฐม

77 นาย พรชยั กิติคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

78 นาย มนตรี ศรีสมบูรณ วิศวกรโยธา ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

79 นาย ภวัต ไทรแกวเรือง หัวหนาฝายโยธา ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

80 นาย วิศวะ วงคสุมา หัวหนาฝายโยธา ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

81 นาย ชาคริต ผดุงเกียรติชัย นายชางโยธา อบต. บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

82 นาย จักรพงษ มิ่งแมน ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา

83 นาย จรูญ ตงัอํานวย หัวหนาฝายโยธา ทม. บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

84 นาย ณัฏฐวิทย พันธุรักษ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

85 นาย จักรี ดอกมณี วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

86 นาย ประกอบ ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. ตลาด เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา

87 นาย ตลุยเทพ วรรณสิทธิกุล วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา

88 นาย ศรัณย สขุหิรัญวัฒน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา

89 นาย สันติ ทองแสง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครราชสีมา นครราชสีมา89 นาย สันติ ทองแสง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา

90 นาย วาทิตต เรียมริมมะดัน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บานโพธิ์ เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา
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91 นาย อดศิร ไชยโคตร นายชางโยธา อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

92 นาย นายมานิต แสงรุง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

93 นาย สรายุทธ ควรรําพีง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

94 นาย ธีรวุฒิ แกวหีด หัวหนาฝายกอสราง อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

95 นาย จิระวุฒิ พุทธรักษา วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช

96 ส.อ. เฉลิมภพ หนูในน้ํา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช

97 นาย อดศิักดิ์ เหมทานนท วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

98 นาย อนันตชัย เขียวจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

99 นาย ณัฐพล พิทักษ วิศวกรโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

100 นาย สิทธิโชค ชัยพราหมณ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

101 นาย สุริยา วรรณกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

102 นาย พีระพงศ อินทะมู วิศวกรโยธา ทต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช102 นาย พีระพงศ อินทะมู วิศวกรโยธา ทต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

103 นาย พงศพันธ สินธู นายชางโยธา อบต. เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช

104 นาย สุธรรม จันทรเอียด วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช

105 นาย เศรษฐกานต เชื้อวีระชน นักบริหารงานชางสุขาภิบาลตน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

106 นาย ปยะพงศ จันทรเช้ือ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

107 นาย ศศิธร ธํารงวัฒนกุล วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

108 นาย อนุชา จั่นเพชร วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี

109 นาย มนตรี ศรีโมรา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บางสทีอง บางกรวย นนทบุรี

110 นาย อดศิักดิ์ ไตรยะขันธ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

111 นาย ย่ิงสรรค สุวงกฎ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. สะเนยีน เมืองนาน นาน

112 นาย โยชัย ชนิบุตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. โซ โซพิสัย บึงกาฬ

113 นาย ธวัชชัย เชียงคํา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

114 นาย ณัฐกิตต์ิ เหลาพรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปาแฝก พรเจริญ บึงกาฬ

115 นาย สุเจษฎ ศรีเทศ วิศวกรโยธา ทต. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

116 นาย ธนายุทธ บุญไทยกลาง หัวหนาสวนโยธา ทต. ปราสาท บานกรวด บุรีรัมย

117 นาย วิไชย จันทรรักษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สระทอง หนองหงส บุรีรัมย

118 นาย ทรงกรด พวงทอง นายชางโยธา อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

119 นาย เมธาสิทธิ์ โอผล นายชางโยธา ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี119 นาย เมธาสิทธิ์ โอผล นายชางโยธา ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

120 นาย สกนธ เข็มทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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121 น.ส. เรไร นักรบ วิศวกรโยธา ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

122 นาย ทนงศกัดิ์ รักธรรม หัวหนาฝายกอสราง อบต. หนองสามวัง หนองเสอื ปทุมธานี

123 นาย ธรรมนูญ มากภิรมย วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

124 นาย อนุชิตร รัตนะ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. บางปลารา บานสราง ปราจีนบุรี

125 นาย ไซฟุดดีน ดาราแม ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี

126 นาย นุรอิสลาม ยะปาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. กะมิยอ เมืองปตตานี ปตตานี

127 นาย สมยศ จาดแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

128 นาย เกรียงไกร คุมศิริ ผูอํานวยการกองชาง ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

129 นาย ปรีชา จําปาทิพย วิศวกรโยธา อบต. สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

130 นาย อิสราฎร หิรัญพลกุล หัวหนางานวิศวกรรม อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

131 วาที่ ร.อ. จิระชัย ย้ิมเจริญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา

132 นาย วิกร ปนแหลม วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา132 นาย วิกร ปนแหลม วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

133 นาย สยุมภู วางวิกยการ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. คุระ คุระบุรี พังงา

134 นาย ปรีชา คงสอน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ชะรัด กงหรา พัทลุง

135 นาย นิกร คงเมือง นายชางโยธา ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง

136 นาย ลําธาร ดวงรอด วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง

137 นาย พรหมเวช รุงเรอืง วิศวกรโยธา ทต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง

138 น.ส. เฉลิมขวัญ ทองขุนดํา วิศวกรโยธา อบต. ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

139 นาย อดลุ ศรีคะ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

140 นาย ทีปกร อินนอย ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณโุลก

141 นาย เอกรัตน แกวดิษฐ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณโุลก

142 นาย จีระยุทธ ผาตินาวิน ชางโยธา อบต. บานปา เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

143 นาย อุกฤษฏ เนื่องไชยยศ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

144 นาย กฤษณ แยมกมล วิศวกรโยธา ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

145 นาย ภาณุพงศ วุฒิธนูทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

146 นาย สุรพล จําปางวงศ วิศวกรโยธา อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

147 นาย รณกร อภิญญาลังกร วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ อบจ. แพร เมืองแพร แพร

148 นาย ทวีวัฒน คงวุน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

149 นาย ชเวงศักดิ์ มากชลบท ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม149 นาย ชเวงศักดิ์ มากชลบท ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม

150 นาย ธินกร กงทอง หัวหนาฝายกอสราง อบต. นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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151 นาย รังสรรค จันปุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. น้ําเท่ียง คําชะอี มุกดาหาร

152 นาย วัฒนา ไชยบัน นายชางโยธา อบต. พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร

153 นาย กิจกูล ดีดวงพันธ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

154 นาย รุงเพชร พุทธเสน หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองสงูใต หนองสงู มุกดาหาร

155 นาย เอกราช ยีเสน็ วิศวกรโยธา อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

156 นาย ยอดรัก แสนภูมิ นายชางโยธา อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

157 นาย สืบสกุล เทียมทัน ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด

158 นาย อธิปตย อภิชาโรจนศกัดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

159 นาย วิวัฒน เหลาคันธาร วิศวกรโยธา อบต. เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

160 นาย รัฐศาสตร โสดารัตน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. สระคู สวุรรณภูมิ รอยเอ็ด

161 นาย มาโนชน พลเดช ผูอํานวยการกองชาง ทต. หงาว เมืองระนอง ระนอง

162 นาย ชลธร กลิ่นสุคนธ หัวหนาฝายกอสราง อบต. กระแสบน แกลง ระยอง162 นาย ชลธร กลิ่นสุคนธ หัวหนาฝายกอสราง อบต. กระแสบน แกลง ระยอง

163 นาย วิทยา นุชพุม หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง

164 นาย อิธิชัย มะลิวัลย วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. ชุมแสง วังจันทร ระยอง

165 นาย ธนิต ดวงสรอยทอง ผูอํานวยการกองชาง ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี

166 นาย ชัยรัตน เสนาะพล หัวหนาฝายโยธา ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี

167 นาย วีรภัทร เทพสุธา วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี

168 นาย ณัฐพล เขียวทอง ผูอํานวยการกองชาง ทม. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี

169 นาย เจษฎา เอิงฉาบ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทม. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี

170 นาย สุรสทิธิ์ บรรยงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. พรหมมาสตร เมืองลพบุรี ลพบุรี

171 นาย พูลศักดิ์ สุภัทรศักดา นายชางสํารวจชํานาญงาน ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

172 นาย อศลย รินแกว นายชางโยธา ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

173 นาย ปยพันธ ระดาพันธ หัวหนาฝายโยธา ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน

174 นาย ณัฐชัย สินธุยา นายชางโยธา ทต. เวียงยอง เมืองลาํพูน ลําพูน

175 นาย ยงยุทธ ถุนพุฒดม วิศวกรโยธา ทต. ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย

176 วาที่ร.ต. สมทัย สุวรรณคํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นิคมพัฒนา ขุขันธ ศรีสะเกษ

177 นาย นคเรศ ศรีโท ผอ.สวนงานชาง ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

178 นาย อุกฤษฏ กันทะวัง วิศวกรโยธา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

179 นาย เอกชัย ชางเพชร วิศวกรโยธา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ179 นาย เอกชัย ชางเพชร วิศวกรโยธา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

180 นาย อภิชาติ สมมุติ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ



ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 3

ระหวางวันที่ 20 - 23 กันยายน 2561

181 นาย สําเนียง กิ่งวิชิต นายชางโยธา อบต. แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

182 นาย สุรกาญจน นิจประทุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร

183 นาย สุเมธา ยังแสนภู วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ดงเหนือ บานมวง สกลนคร

184 นาย ภราดร อินทรธิวงศ นายชางโยธา อบต. มาย บานมวง สกลนคร

185 นาย เทิดศักดิ์ แสงโชติ วิศวกรโยธา ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

186 นาย นครินทร ปาระสีห วิศวกรโยธา ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

187 นาย ธีรวัฒน ธรรมทินโน วิศวกรโยธา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

188 นาย ศรีภูมิ พงษพันธ วิศวกรโยธา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

189 นาย อนันต ศรีจันทรชัย วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

190 นาย ผดุง ศรีโคตา วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

191 นาย วรศักดิ์ ราชพิลา หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

192 นาย มงคล สาขามุละ นายชางโยธา ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร192 นาย มงคล สาขามุละ นายชางโยธา ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร

193 นาย ประสพชัย ขุนชิตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา

194 น.ส. โสรญา ไชยคง วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

195 นาย ภาณุพงศ วรรณวิไล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

196 นาย ยุทธชัย เพชรรักษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. พะวง เมืองสงขลา สงขลา

197 นาย ฐานวัฒน เพ็ชรลอง ผอ.สวนงานชาง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

198 นาย วิเชียร ของรกั วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

199 นาย ชาญชัย สังขศิลชัย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

200 นาย สกฤต สวุรรณกําเนิด วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

201 นาย พงศศักดิ์ ทองอนันต วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. บานพรุ หาดใหญ สงขลา

202 นาย วรพงษ ชมุขวัญ นายชางโยธา อบต. เจะบิลัง เมืองสตูล สตูล

203 นาย สมเกียรติ หวันสู นายชางโยธา อบต. กําแพง ละงู สตลู

204 นาย อรุณ ออนแกว หัวหนาฝายประสานสาธารณูปโภค อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

205 นาย ชีวทัศน ภูตองใจ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

206 นาย นฤชิต มีศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

207 นาย ชัชชยั ดวงนอก วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

208 นาย อิทธิลักษณ เมฆาลัย นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

209 ชัชวาล วงศทา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บางเมือง สมุทรปราการ209 วาที่ร.ต. ชัชวาล วงศทา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

210 นาย นภัทร เสือสาวะถี วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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211 นาย ชรัตน กลมละมาย นายชางโยธา อบต. บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม

212 นาย สุทธิชัย ปลื้มถนอม วิศวกรโยธา ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

213 นาย ณัฏฐนันท ไตรสุรัตน หัวหนาสวนโยธา ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

214 นาย บัญชา รัตนสมบัติทวี วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

215 นาย ปยุต วัชระเตโชชัย วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

216 นาย ชัยณรงค สังขพันธ หัวหนาสวนโยธา ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

217 นาย ชาญณรงค แผอารยะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางกระเจา เมืองสมทุรสาคร สมุทรสาคร

218 น.ส. ณัชชา นอยวิไล หัวหนาฝายกอสราง อบต. บางน้ําจืด เมืองสมทุรสาคร สมุทรสาคร

219 น.ส. ชนิตา จันทรกลัด หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. บานเกาะ เมืองสมทุรสาคร สมุทรสาคร

220 นาย อภิวัฒน นพฤทธิ์ นักบริหารงานชาง อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว

221 นาย วิวัฒน ศรีสมหมาย ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานดาน อรัญประเทศ สระแกว

222 นาย ทศพร บุษบงค หัวหนาสวนโยธา อบต. สองคอน แกงคอย สระบุรี222 นาย ทศพร บุษบงค หัวหนาสวนโยธา อบต. สองคอน แกงคอย สระบุรี

223 นาย ปญญา ทองมาก นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

224 นาย อนุชา สังขวร วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี

225 นาย ประพันธิ์ อนคํา นายชางโยธา ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ สโุขทัย

226 นาย จีรศักดิ์ หวังคีรีห นายชางสํารวจปฏิบัติงาน ทต. ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย

227 นาย ฐกฤต แถวสามารถ นายชางโยธา อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

228 นาย ธีระชัย ชาติอุดม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย

229 วาที่ร.ต. ทวีวิชญ จําปาแกว นายชางโยธา อบต. วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย

230 นาย ธานิน ทศรฐ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี

231 นาย นพดล นาคสินธุ นายชางโยธาอาวุโส อบต. บางเลน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

232 น.ส. สุธาสินี จันทมโณ วิศวกรโยธา อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

233 นาย คณิต คชศิริ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทม. นาสาร บานนาสาร สรุาษฎรธานี

234 นาย วิรุณ สมานรัตน นายชางโยธา ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร

235 นาย ปรีชา กองพิลา หัวหนาสวนโยธา อบต. โคกคอน ทาบอ หนองคาย

236 นาย ธเนศร เทพแพงตา วิศวกรโยธา ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

237 นาย จอมเพชร หินกาล หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย

238 นาย คณิศร วิเศษสนุทร หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย

239 นาย ภานุเมศ นักบริหารงานชาง อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย239 นาย ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักบริหารงานชาง อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

240 นาย ประชิต พลทะจักร หัวหนาสวนโยธา อบต. บานฝาง สระใคร หนองคาย



ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 3
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241 นาย พิชิต เวียงอินทร นายชางโยธา อบต. โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู

242 นาย พิรุณฤทธิ์ คงปราบ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู

243 นาย ทวีพงษ นามวงษ ชางโยธา อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู

244 นาย ทินกร ลายคราม นกัผังเมือง ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

245 นาย ประวิทย พลายแกว นักบริหารงานชาง อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

246 นาย วินัย จันทรทอง ผูอํานวยการกองชาง อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

247 น.ส. ชื่นกมล เอี่ยมสะอาด หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

248 นาย ศิริวัฒน ปาณะดิษ หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

249 น.ส. บุญพบ พนมเขตต วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

250 นาย ประภัทรพงษ อดทน ผูอํานวยการกองชาง ทต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี

251 นาย ตะวัน ธิชา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี

252 นาย สุรศักดิ์ รอดชมภู หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สรางคอม สรางคอม อุดรธานี252 นาย สุรศักดิ์ รอดชมภู หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สรางคอม สรางคอม อุดรธานี

253 นาย ปญญา พลมีเดช หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. โคกสูง หนองหาน อุดรธานี

254 นาย เฉลิมพงษ สละ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดานแมคํามัน ลบัแล อุตรดิตถ

255 นาย ชุติเวศน พุทธปฏิโมกข หัวหนาฝายกอสราง อบต. ดานแมคํามัน ลบัแล อุตรดิตถ

256 นาย เอกลักษณ สอาด วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

257 นาย นนทวัชร สงวนเครือ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี

258 นาย ยาสปอนด ดอนประทุม นักบริหารงานชาง อบต. บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี

259 วาที่ร.ต. สมโชค สุราช วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

260 นาย อลงกต คําหลอ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

261 นาย สิทธิ แกวพิกุล วิศวกรโยธา ทต. อุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

262 นาย สมศักดิ์ พิมพวงษ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี



 

 

 
หลักสตูรพัฒนาบุคลากรชาง

**********************************

1. หลักการและเหตผุล 

 1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ เพ่ือการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 
และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม 
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเป
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ผูอํานวยการกองชางจะตองมีความรู ความเขาใจ
วิศวกรรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ
การอํานวยการควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายละเอียด
เปนแบบ รูป ขอกําหนด และประมาณการ
สาขาวิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตอง
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑ
วินิจฉัยในสาขาวิศวกรรมโยธางานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวาง
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เกี่ยวของในสาขาวิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน

 1.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
“งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัด
พ.ศ. 2560 การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน
โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทํา
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
เปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
ของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การร้ือถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป 

  กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 
(1) หากการดําเนนิการดังกลาว ไมมี

หรือไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
ดําเนินการจดัจางในลักษณะอื่นที่มิใชงานกอสรางได

  

   

 

      

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร
********************************** 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีความจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม ประกอบกับสภาวิศวกรไดมีการกําหนดขอบังคับ
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

 กาํหนดใหบุคลากรดานชาง/นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/
จะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งประกอบดวย  6 แผนงานหลัก คือ งานออกแบบและคํานวณ 
ควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียด ในการกอสราง โดยแสดง
ขอกําหนด และประมาณการ งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน

วิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ แบบ รูป และขอกําหนดงานพิจาณาตรวจสอบ 
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบการ

งานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวางแผนการกอสรางในสาขาวิ
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เก่ียวของในสาขาวิศวกรรมโยธา งานการติดตาม
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
4 มิถุนายน 2561 แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทําและหรือการดําเนินการอ่ืนใด อันเปนโครงสราง
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น  การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 

หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ

ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป  

4 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดังนี้ 
หากการดําเนินการดังกลาว ไมมผีลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย

ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
านกอสรางได 

ระดับสามัญวิศวกร) 

จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ                 
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตแิละการกระทําของมนุษย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
ไดมีการกําหนดขอบังคับ              

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 
และขอบงัคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

/นักบริหารงานชาง/
ทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

งานออกแบบและคํานวณ                   
ในการกอสราง โดยแสดง

งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน
งานพิจาณาตรวจสอบ                     

ประกอบการตรวจสอบการ
แผนการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา 

งานการติดตามการใช

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 
แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ                      

จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของสิ่งกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม                 
ของสิ่งกอสรางหรือ

การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 
หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง

หรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของส่ิงกอสราง

ผลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ

/(2) หากการ... 
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  (2) หากการดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
หรือมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการจัดจางในลักษณะงานกอสราง 

 1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4                         
ใหความหมายของ “การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปนงานกอสรางซึ่งจําเปนตองมีแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการดวย ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดวย 
โดยปจจุบันมี อปท. จํานวนทั้งสิ้น 7,851 แหง มีพนักงานสวนทองถิ่นถิ่นผูปฏิบัติงานในตําแหนงชาง (วิศวกร 
และนายชางโยธา) จํานวน 6,917 คน ทําหนาที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ กอสราง บํารุงรักษา ควบคุม
งานโครงการกอสรางตางๆ ในเขต อปท. และสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพก็จะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของ อปท. ไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อปท. และการบริการหรืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
  ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อใชในการฝกอบรมพัฒนานักบริหารงานชาง วิศวกรโยธา และนายชางโยธา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณทันตอความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาเพื่อใหไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน                    
ไดอยางเตม็ที่ 

2.  วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
  2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนา

ตอเทคโนโลยี 
  2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
  3.1 คุณสมบัติผูเขาอบรม 
  (1)  ตาํแหนงชาง/นายชางโยธา 
  (2)  ตาํแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ 
  (3)  ตาํแหนงชาง/นายชางสาํรวจ                         ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  (4)  ตาํแหนงวิศวกรโยธา                                         ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแลว 
  (5)  ตาํแหนงนักบริหารงานชาง 
  3.2 จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ 200 คน/รุน 
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4. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 4 วัน (จํานวน 6 วิชา 12 ชัว่โมง) 

    หมวดที่ 1  วิชาพื้นพื้นฐาน จํานวน  4 วิชา 6 ชั่วโมง 
        คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และการควบคุมอาคารท่ีบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน 

  1) วิชา พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง            1 ชัว่โมง 
2) วิชา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                   2 ชัว่โมง 
3) วิชา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       1 ชั่วโมง 
4) วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร    2 ชั่วโมง 

   หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 4 วิชา 6 ชั่วโมง 
    คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงชาง/ 

นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/นักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชาง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง 
ไดอยางมืออาชีพ 

1) วิชา การขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (การเขียนผลงาน/สัมภาษณ)      1 ชัว่โมง 
2) วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร        2 ชั่วโมง 
3)  วิชา การออกแบบและควบคมุงานกอสรางทาง                              1.5 ชัว่โมง 
4)  วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง                  1.5 ชัว่โมง 

5. สถานที่ดําเนินการ  
    (1) สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    (2) ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

6. งบประมาณดําเนินการ บริหารจากงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                 คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    7.1 ผูผานการอบรมจะสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
    7.2 ผูผานการอบรมจะมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนาตอเทคโนโลยี       
    7.3 ผูผานการอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
    7.5 ผูผานการอบรมจะสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                        
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

รุนท่ี 1 200 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 17 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 2 200 11 - 14 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 3 200 20 - 23 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)"

ลําดับ วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)



ตารางอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) 
ระหวาง เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 

 
         

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 15.00 – 18.00 น. 

วันที่ 1  

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

 
ลงทะบียน/ปฐมนิเทศ 

ชี้แจงการอบรม 
 

วันที่ 2 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 16.00 น. 
 

วิชา พระราชบัญญัตวิิศวกร 

 พ.ศ. 2542/กฎกระทรวง 

 

วิชา พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

 
วิชา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 
วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 

 

วันที่ 3  
วิชา การขอรับใบอนุญาต

ระดับสามัญวิศวกร  
(การเขียนผลงาน/สัมภาษณ) 

 
วิชา การออกแบบ 
และควบคุมงาน 
กอสรางอาคาร 

 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง 

วันที่ 4  
สรุปผลการอบรม/พิธีปด 

 
 

 
** ตารางการอบรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม 
** คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมแลว 



 

 

 

 

 

แบบตอบรับการเขา

หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ระหวางวันที่

*******************************

ชื่อ-นามสกลุ (ตัวบรรจง) ...........................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ...........................................

ตําแหนง.......................................................................

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………

อําเภอ...............................................................

โทรศัพทมือถือ.........................................................

 

หมายเหต ุ 1. E-mail : lovei9@hotmail.com

                        หรือ สมัครเองผาน www.lpdi.go.th

                        หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกด

                        พิมพใบชาํระเงิน เพราะใหชําระไป

                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 

                        (เมื่อสมัครแลวใหตรวจสอบช่ือทาง 

 

**** กรุณาสงแบบตอบรับ

แบบตอบรับการเขารวมโครงการฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม”(ระดับสามัญวิศวกร

 รุนที่........ 

วันที่................................................................ 

******************************* 

) ...........................................................................................................................

...................................................................................................................             

...............................................................................................ระดับ...........................................................................

……………..………………………………….……….......................................................................

.....................จังหวัด.............................................................................

......................โทรศัพทสํานักงาน.......................................................................

lovei9@hotmail.com (เมื่อไดรับเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรบักลับทาง 

www.lpdi.go.th (เมนูสมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรทบทวนความรู

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวชิาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกดสมคัรอบรม

พิมพใบชําระเงิน เพราะใหชําระไปยัง ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สาํนักงานบริหารทรพัยสินและกฬีา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 091-005447-7 เทานั้น ) หรือ Fax 0-2191

ใหตรวจสอบชื่อทาง www.lpdi.go.th เทานั้น ในวันถดัไป)         

กรุณาสงแบบตอบรบั ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ

ระดับสามัญวิศวกร) 

) ......................................................................................................................................................... 

........................................................................                                                                                                         

................................................................ 

.................................................................................. 

............................................................................................ 

...............................................................  

เมื่อไดรบัเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรับกลับทาง E-mail) 

เมนสูมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรทบทวนความรู ไปที่ รหัส 648  

สมคัรอบรม แตไมตอง 

สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา 

2191-4804 , 0-2516-2106 

 

ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ **** 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

หลักสูตร “การพฒันาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม” 
(กรุณาศึกษา และเตรยีมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 

 

1. การสมัครเขารับการอบรม 
    -   กรุณาสงแบบตอบรับ ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให  

    -   ชําระคาลงทะเบียนตามกําหนดในแผนงานของแตละรุน โดย เขียนชื่อหลักสูตร และ รุน                 
ชื่อ-นามสกุล สังกดั และหมายเลขโทรศัพทของผูเขารับการอบรมลงในสําเนาการชําระเงนิ                 
(เพือ่ตรวจสอบสถานะการชําระคาลงทะเบียน) 

- สงสําเนาดังกลาวทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให 

2. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว ในเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม

ตามแผนงานของแตละรุน 
- โครงการฯ จัดที่พักไวสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  
- คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พักและอาหารแลว 
- กรุณาตรวจสอบสถานที่และเสนทาง กอนเดินทางเขารับการอบรม 

3. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันที่ 1 แตงกายดวยชุดสุภาพ  
    - วันที่ 2 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - วันที่ 3 แตงกายดวยผาไทย/ผาพื้นถ่ิน จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพ้ืนถิ่นมาดวย  
(ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    - วันที่ 4 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น 

4. ของใชสวนตัวที่จาํเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

5. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
       - กระเปาเอกสาร ๑ ใบ 
       - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
       - เอกสารประกอบการอบรม 

*************************************************************************** 


