


1 น.ส. กนิษฐา สรรพนิช นวช.การเงินและบัญชี 3 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 น.ส. กฤษณา รอดเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ระวิง เมือง เพชรบูรณ
3 น.ส. กันทิมา รินทะรักษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
4 นาง กัลยา สันมาแอ หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองขุด เมือง สตูล
5 น.ส. กุลดา นุชเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
6 น.ส. ขวัญยืน สังขวรรณะ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
7 นาง จรีพร ศรนุวัตร การเงินฯ 5 อบต. ไสไทย เมือง กระบี่
8 นาย จักรพันธ สงเสริม หน.งานวิศวกรรม 6 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
9 น.ส. จารุวรรณ ทองบอแสน หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
10 นาง จิราพรรณ อักษรณรงค จพง.ธุรการ 4 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
11 นาง จีราภรณ ซองผม จพง.ธุรการ 5 ทต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
12 น.ส. จุฑารัตน ไชยรัตน บุคลากร 3 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
13 น.ส. ฉันทนา หลิมเรือง บุคลากร 3 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
14 นาย เฉลิมชัย จึงศิริวัฒน นายชางโยธา 4 ทต. พิลา สะเดา สงขลา
15 นาง ชฎาพร ชรสาธิตกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. กุดเมืองฮวย พวงชุมนอย ศรีสะเกษ
16 นาง ชวนชม สูญโย หน.สวนการคลัง 5 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
17 น.ส. ชื่นธิวา อุปการ หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี
18 นาง ซารีพะห ตวนเพ็ง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ตนไทร บาเจาะ นราธิวาส
19 นาง ฐิตาพร สวัสดิ์วงค หน.สวนการคลัง 3 อบต. มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
20 นาง ฐิตาภา คงเจริญ จพง.พัสดุ 2 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
21 นาง ณัฐชา เชื้อทอง จพง.การเงินฯ 5 ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
22 นาย ทนงศักดิ์ จันทรสุข หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงยัง ลับแล อุตรดิต
23 น.ส. ทัศนีย ตันซาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
24 นาง ธนรรถธร กิตติวิริยกุล การเงินฯ 5 อบต. สนวน หวยราช บุรีรัมย
25 น.ส. ธนาพร ทองสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
26 นาง ธิดา เหมเงิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ
27 นาง ธิดารัตน โสมารคพันธ จพง.ทะเบียน 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
28 นาย ธีระพล สุดจันทรฮาม หน.สวนโยธา 5 อบต. คําบง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
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29 น.ส. นงลักษณ จินดาเสน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนมูล สูงเมน แพร
30 นาง นภัสวรรณ สุมานัส จนท.บันทึกขอมูล 2 ทต. สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ
31 น.ส. นภาภรณ ชีวนานนท หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
32 นาย นรินทร ศรีทอง นายชางโยธา 4 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
33 น.ส. นัชพร อนุจร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แลง ปว นาน
34 น.ส. น้ําทิพย เทศแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
35 นาง นิตยา เกตมาลา จพง.ธุรการ 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
36 นาง นิรมล ใชวิชู นักวิชาการศึกษา 3 อบต. และ ทุงชาง นาน
37 นาง นุจีเรศ แกวใหญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมปาน ลอง แพร
38 นาย บุญทัน มนภูมา หน.สวนโยธา 5 อบต. ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
39 นาง บุญธรรม ศรีเงินดี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
40 นาย บุญโปรด จิตนวล หน.สวนโยธา 5 อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา
41 นาง บุบชาติ สุจินพรหม จนท.วิเคราะนโยบายฯ 3 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
42 นาง เบญจมาศ สิลินทบูรณ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. บานยาง เมือง บุรีรัมย
43 นาง ประภา นิกรวฒน จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 น.ส. ปรีดา ชมบุญ จนท.วิเคราะนโยบายฯ 3 อบต. ควนโดน ควนโดน สตูล
45 นาง ปวีณา พูลหนวย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
46 นาง พลับพลึง สิทธิ จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
47 นาง พวงพยอม อุดชา หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
48 นาง พัณณิตา เจนวิไลศิลป หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
49 นาง พิชญชลาลัย สมูลดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันปายาง แมแตง เชียงใหม
50 นาย พิรุฬห ศิริทองคํา จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 อบต. บานกลาง เมือง ลําพูน
51 นาย พิสิษฐ ลอกไธสง หน.สวนโยธา 3 อบต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
52 นาย พูลลาภ เฮงพนมทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
53 นาย มานะ โพธิ์รินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยยาง แกลง ระยอง
54 นาง ยุภาพร นาเลิศ จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
55 นาง ราตรี สิงหบุญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
56 น.ส. เรณุกา เอียดเฉลิม จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
57 นาย ฤทธิรงค โพธิขันธ นายชางโยธา 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
58 น.ส. ลักษมี อนรรฆนนท จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หนองเขน เมือง นครสวรรค
59 นาง ลําพรวน ศรีสืบวงค หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย
60 นาย วชิราชัย สกลนคร หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
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61 น.ส. วรรณวิษา วรรณสุขทอง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
62 น.ส. วันเพ็ญ ชมพู หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนสะอาด คอนสวรรค ชัยภูมิ
63 นาย วิทูรย บุญรักษา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนกอก เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
64 นาง วิยดา ศรีธินันท จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
65 น.ส. วิไลวรรณ นนทบุตร จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
66 น.ส. ศศิธร กุมภา หน.สวนการคลัง 5 อบต. พลับพลา เมือง จันทบุรี
67 น.ส. ศิริขวัญ สารีนนท หน.สวนการคลัง 4 อบต. ปากขาวสาร เมือง สระบุรี
68 นาง ศิรินทิพย รุงแจงรังษี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ธํามรงค เมือง กําแพงเพชร
69 นาย สมเกียรติ มุยไทย นิติกร 5 ทต. บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี
70 นาย สะแปอิง ยามา หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
71 น.ส. สามารถ อัยสุวนนณ จพง.เทศกิจ 5 ทม. ปาตอง กระทู ภูเก็ต
72 น.ส. สายใจ สายวารี หน.สวนการคลัง 3 อบต. ถํ้าทะลุ บันนังสตา ยะลา
73 นาง สาลินี ไชยเทพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 7 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
74 นาย สิทธิชัย ชัยสาลี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
75 นาง สิริวรรณ วงษสิน หน.สวนการคลัง 4 อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร
76 นาง สุกัญญา สมนิยม หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
77 น.ส. สุกัญญา นิลละไม จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
78 น.ส. สุดา ปฏิเสน จนท.วิเคราะนโยบายฯ 3 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
79 น.ส. สุดารัตน เฉยสอาด การเงินฯ 3 อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
80 นาย สุพัฒน เจริญพร หน.สวนโยธา 5 อบต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
81 น.ส. สุพิชญา พิมพโคตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
82 นาง สุภัทรา บุญอากาศ หน.สวนการคลัง 3 อบต. วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว
83 น.ส. สุภาพร ศรีหนูขํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
84 นาง สุมาลัย อาจวิชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
85 น.ส. สุมิตรา แซหลี หน.สวนการคลัง 3 อบต. ถํ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
86 นาย สุริยา ประจักษวงศ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองผือ เขาวง กาฬสินธ
87 นาย สุวรรณ สมจิตร หน.สวนโยธา 5 อบต. เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี
88 นาง โสภา ออนมาก หน.สวนการคลัง 5 อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม
89 น.ส. อารีรัตน เล็กวงษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. พลวง ก่ิง อ. เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
90 นาง อิงอร สุดภูทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
91 น.ส. ฮารมูณี หะยีอุมา หน.สวนการคลัง 3 อบต. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
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1 นาย กรพิพัฒน จิ๋วสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
2 น.ส. กรรณิการ อุนใหเจริญ ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
3 น.ส. กิติมา มีพลอย จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
4 จ.อ. เกรียงศักดิ์ สิงหกวาง บุคลากร 4 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
5 นาย จรูญ ศรีสืบวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
6 นาย จักรกริช เข็มแปนพะเนา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
7 น.ส. ฉวีวรรณ จันทรกา จพง.ธุรการ 5 ทต. แมหลาย เมือง แพร
8 นาย ชัยวัฒน เหมสุวิมล ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - ทม. ตาก เมือง ตาก
9 นาย ชัยวัฒน กิตติวงศสุนทร สถาปนิก 4 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
10 นาย ชัยวัฒน แกวพิกุล นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
11 นาย ตอสกุล จิรวงศ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก
12 นาย ธนายุทธ โคตรบรรเทา คอมพิวเตอร 3 ทต. บานไผ บานไผ ขอนแกน
13 นาย ชํานาญ ตนสวรรค นายชางโยธา 5 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
14 นาย ปฐวี แกวฟุน ชางโยธา 1 ทต. เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
15 นาย ปรีดี กุลนาพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
16 น.ส. พัชดาว วรรณรักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
17 น.ส. พัชรี ปลีนารัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
18 นาย ภักดี นักรอง ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงแคว หนองมวงไข แพร
19 นาย ภาคภูมิ วังแจม หน.สวนโยธา 4 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
20 นาย มรกต รงคโยธิน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
21 นาย รวมศักดิ์ คามะนา จนท.ธุรการ 4 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
22 นาย ฤกษดี แกวมาเมือง นักวิชาการพัสดุ  - ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
23 นาง ลําภู ศรีชัย จพง.ธุรการ 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
24 นาย วณิชา คณะใน จนท.ธุระการ 1 ทม. ตาก เมือง ตาก
25 นาย วุฒิพงษ บุตรโพธิ์ศรี ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - ทต. นิคมสงเคราะห เมือง อุดรธานี
26 นาย สมเจต  คําหงษ ปลัด อบต. 6 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
27 นาย สมฤกษ สังขทองรัมย ปลัด อบต. 6 อบต. โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย
28 น.ส. สวาง สีเขียว จนท.ธุระการ 1 อบต. กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 9 - 13  พฤษภาคม . พ.ศ. 2548
หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรม Photoshop
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29 นาย สิทธิศักดิ์ ไชยภูมิ หน.สวนโยธา 5 อบต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
30 นาย สุทัศน สุขทรัพย หน.สวนโยธา 5 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
31 นาย สุพจน ชูพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
32 น.ส. สุพรรณี ธุระพันธุ นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
33 นาย สุรินทร ต้ิงหวัง คอมพิวเตอร - ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
34 นาง สุรียพร บุญสราง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
35 นาง หทัยทิพย วรรณบุตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตาดกลอย หลมเกา เพชรบูรณ
36 นาย อนันต ทิพยญาณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คลองเส ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
37 นาย อรุณ วงศวิชัย นายชางศิลป 5 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
38 นาย อรุณ บุญอินทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย
39 นาย อัคเดช ศรีรังกูร ปลัด อบต. 5 อบต. นิคมลําโดมนอย สิรินธร อุบลราชธานี
40 นาย อิทธิพล วิณาเพ็ญ ชางศิลป 4 ทม. มาบตาพุด เมือง ระยอง
41 นาย เอกภพ อารีย หน.สวนโยธา 5 อบต. กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
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1 นาย เกริกศักดิ์ กัลยาสิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยลึก ควนเมือง สงขลา
2 นาย เกรียงศักดิ์ แฉงชาง หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3 นาย โกเมนทร ดาตา หน.สวนโยธา 4 อบต. ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ
4 นาย ขวัญชัย บุตรปอ หน.สวนโยธา 3 อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
5 นาย คํารณ พรหมบุตร หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาเสา โพทะเล พิจิตร
6 นาย จะเด็ด ไชยเสน หน.สวนโยธา 5 อบต. โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
7 นาย เจษฎา แวมามะ หน.สวนโยธา 5 อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
8 นาย ฉัตรชัย พงษจันทร วิศวกรโยธา 3 อบต. เจดียหัก เมือง ราชบุรี
9 นาย เฉลิมพล บุญลือ นายชางโยธา 3 ทม. ตาก เมือง ตาก
10 นาย ชะโอสถ สังขรอด หน.สวนโยธา 4 อบต. หนาเขา เขาพนม กระบ่ี
11 นาย ชัยณรงค วงษภักดี นายชางโยธา 2 อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
12 นาย เชี่ยวชาญ ชูไชย หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
13 นาย ญาณศักดิ์ สมภักดี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี
14 นาย ณรงค เกตุแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
15 นาย เดชพนต หลักฐาน ชางโยธา 1 อบต. จําปาหวาย เมือง พะเยา
16 นาย ทรงยศ พงษเพ็ง หน.สวนโยธา 4 อบต. วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี
17 นาย ทวี เพ็ชรพันธ นายชางโยธา 2 อบต. ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
18 นาย ทองเพ็ชร เสาระโส หน.สวนโยธา 5 อบต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
19 นาย ทัต นาควิเชียร วิศวกรโยธา 3 ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
20 นาย ธนดล ปาลวัฒน ชางโยธา 1 อบต. ชุมแสง วังจันทร ระยอง
21 นาย ธวัชชัย ชาตรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ขามปอม พระยืน ฃอนแกน
22 นาย ธิติวุฒิฌ พุฒลา นายชางโยธา 3 ทต. บานโคก บานโคก อุตรดิตถ
23 นาย นรินทร ศรีทอง นายชางโยธา 4 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
24 นาย นเรนทร โพธิ์ทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราข
25 นาย นิคม เรือนไทย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค
26 นาย นิสุกรี สุไลมาน นายชางโยธา 2 อบต. สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
27 นาย บุญทัน มนภูมา หน.สวนโยธา 5 อบต. ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
28 นาย ประทีป เปฎะพันธุ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
29 นาย ประภัทร เสารยะวิเศษ หน.สวนโยธา 4 อบต. แดงใหญ เมือง ขอนแกน
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสราง  (AutoCAD)
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30 นาย ประเสริฐ เย็นวัฒนา หน.สวนโยธา 5 อบต. โพธิ์ศรีสวาง โพธิ์ศรีสวาง รอยเอ็ด
31 นาย พลศักดิ์ สามารถ หน.สวนโยธา 3 อบต. ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี
32 นาย พิชิต ชนะบุญ นายชางโยธา 6 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
33 นาย พิเชษฐ ใจมั่น นายชางโยธา 2 อบต. นิคมลําโดมนอย สิรินธร อุบลราชธานี
34 นาย พิทยา ภูสายดอก หน.สวนโยธา 5 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
35 นาย พิพัฒน เหมือนหมด หน.สวนโยธา 5 อบต. ไชยวัฒนา ปว นาน
36 นาย พิษณุวัฒน ไชยฉัตร นายชางโยธา 2 อบต. สวาง ก่ิง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
37 นาย พีรพงษ แสนทิพย หน.สวนโยธา 5 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
38 นาย ภูสิทธิ์ มังสาทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
39 นาย มงกต นิระรัช ผช.ชางโยธา  - ทต. กุดสม เขาวง กาฬสินธ
40 นาย มงคล จันทร หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
41 นาย มารุต สิทธิประเสริฐ นายชางโยธา 2 อบต. หนองไมแดง เมือง ชลบุรี
42 นาย ยุทธศักดิ์ เวียงกมล นายชางโยธา 2 อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
43 นาย รามพงษ โกมินทร นายชางโยธา 2 อบต. หวยทับมอญ ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
44 นาย วัชระ เชิงฉลาด หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
45 นาย วัฒนา กวาวสิบสาม หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ํารัด หนองมวงไข แพร
46 นาย วัลยุทธ ทศกฎไพรี นายชางโยธา 5 ทต. ทายาง เมือง ชุมพร
47 นาย วิชัย จันทนา นายชางเขียนแบบ 2 อบต. หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร
48 นาย วิชาญ ตะโฉ หน.สวนโยธา 5 อบต. ราชกรูด เมือง ระนอง
49 นาย วิชิต ตรีสุวรรณวัฒน นายชางโยธา 2 2 อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
50 นาย วิทยา พิชัย ชางโยธา 1 อบต. ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย
51 นาย วิทยา ใบบอกบุญ หน.สวนโยธา 5 อบต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
52 นาย วินิจ พุมไพบูลย นายชางโยธา 5 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
53 นาย วีระศีกดิ์ จงชนะวิชัยชาญนายชางโยธา 3 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
54 นาย ศุภกร มีแกว ชางผังเมือง 5 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
55 นาย ศุภวิชญ บัณฑิตถาวร ชางโยธา 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
56 นาย สมคิด เก้ือกูล หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงตือ หวยยอด ตรัง
57 นาย สมภาส สุวรรณไกรษร หน.สวนโยธา 3 อบต. พะทาย ทาอุเทน นครพนม
58 นาย สมศักดิ์ ภูระยา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สนวน หวยราช บุรีรัมย
59 นาย สมิทธ แพงพา ชางโยธา 1 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร
60 นาย สราวุธ นิยมทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. บานจันทม บานดุง อุดรธานี
61 นาย สันทัด ดอนสระนอย หน.สวนโยธา 3 อบต. เริงราง เสาไห สระบุรี
62 นาย สายชล แขกรัมย ชางเขียนแบบ - อบต. โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย
63 นาย สิทธิพงษ ทรงกลด จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
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64 นาย สุเทพ ภิรมยเริก นายชางโยธา 5 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
65 น.ส. สุพัตรา อิสสระ หน.สวนโยธา 3 อบต. บันนังสาเรง เมือง ยะลา
66 นาง สุพิชชา ปานทอง วิศกรโยธา 3 อบต. ไรสม เมือง เพชรบุรี
67 นาย สุรชัย ใตคีรี ชางโยธา 1 อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
68 นาย สุรศักดิ์ บุญศรี ผช.ชางโยธา  - อบต. คลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว
69 นาย เสกสันต เกตุแกว นายชางโยธา 2 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
70 วาท่ี ร.ต. ไสว มาอน หน.สวนโยธา 4 อบต. กลวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ
71 นาย อนันต แกวโก หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
72 นาย อานนท ทักษิณสิทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
73 นาย อารี ฦานาม หน.สวนโยธา 5 อบต. ม.6 ต. เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
74 น.ส. อิสสริยา มงคลพิทยาธร วิศวกรโยธา 3 ทม. ตาก เมือง ตาก
75 นาย เอกภพ อารีย หน.สวนโยธา 5 อบต. กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
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