




1 นาง กรรณิกา ปวะภูโต จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
2 นาง กรรณิการ แตประโคน จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
3 น.ส. กานตนดา ลัดกลม จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
4 นาง เกษรา โชติชวง นักบริหารงานการคลัง 6 อบต. ตาเซะ เมือง ยะลา
5 น.ส. แกวตา จันทรดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางยี่รงค บางคนที สมุทรสงคราม

6 นาย จํารอง สีนนเฮียง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ศรีสําราญ พรเจริญ หนองคาย
7 นาย จิดาภา ปรีศิริ หน.สวนการคลัง 6 อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
8 นาย จิรภัทร ศรีปูณะ จพง.การคลัง 3 อบจ. เลย เมือง เลย
9 น.ส. จิราภรณ ปนดวงแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
10 น.ส. จีระนัน ธนูศร จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
11 น.ส. ชาลินี ผลทิพย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
12 นาง ญาณี จุลพรรค หน.สวนการคลัง 4 อบต. หลุมเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี
13 น.ส. ณัฐณิชา กองโทน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
14 น.ส. ดรุณี จันทรแกว จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
15 น.ส. ดวงนภา เขียวขํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
16 น.ส. ดาราพร คุมทรัพย นักบริหารงานการคลัง 6 อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
17 น.ส. ดาวไสว บัวจารย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
18 นาง เดือนเพ็ญ รีบุตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

19 นาง ทัศนีย นวลแกว จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
20 นาง ทัศนีย ไชยศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางพรหม บางคนที สมุทรสงคราม
21 นาง นพวรรณ ทั่งรอด จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
22 น.ส. นฤตยา จันทรโลมา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานจันทร บานดุง อุดรธานี
23 นาง นิตยา สิงหศิริ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
24 นาย นิยม ฉิมพลี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดอนทอง เมือง พิษณุโลก
25 น.ส. บุญยานุช ตนะทิพย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
26 น.ส. เบญจวรรณ พิริยะพัฒนพันธ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
27 นาง ปทิตตา พัชรวลัย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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28 น.ส. ประจุพร บุญสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช

29 น.ส. ปรารถนา อุเทศนันท จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
30 น.ส. ปรียา พิมพเพชร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
31 นาง ปทมาภรณ มาสิกะ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
32 น.ส. ปาริชาติ รัตนวิฑูลย หน.สวนการคลัง 5 อบต. มาลาคร เวียงสา นาน
33 นาง ผองพรรณ ภูครองตา หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
34 น.ส. พนิดา พอชมภู จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาลาด เรณูนคร นครพนม
35 นาง พรนิภา ชอบดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี
36 นาง พรพรรณ เกิดมี หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

37 น.ส. พรเพ็ญ สินศิริ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
38 น.ส. พาณิภัค ทรัพยขํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาทอง พยุหะ นครสวรรค
39 น.ส. พิสชา ศรีอภิญญา หน.สวนการคลัง 5 อบต. แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
40 นาย พีระพัฒน เอี่ยมสะอาด จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. บางพลับ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
41 นาง เพ็ญศรี ก่ิงอินทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. เทนมีย เมือง สุรินทร
42 นาง ไพเราะ พุมเชย หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานกราง เมือง พิษณุโลก
43 นาง ยุภาพร ชินวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44 นาง เยาวลักษณ ฉัตรวิไล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
45 น.ส. รัตติกาล พูนศิลป จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช

46 น.ส. รัตนาพร หมอมศรี หน.สวนการคลัง 6 อบต. อายนาไลย เวียงสา นาน
47 นาง รุงรัตน ฮวบกระโทก จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. จระเขหิน ครบุรี นครราชสีมา
48 น.ส. เรืองอุไร หามผักแวน ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
49 นาง ลวีวรรณ ศรีบูอ่ํา นักบริหารงานคลัง 6 อบต. วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
50 น.ส. วนาภรณ ดวงประทุม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
51 นาง วริยา ศรีบุรี นักบริหารงานคลัง 6 ทต. นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
52 น.ส. วันเพ็ญ พงษเขียว จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โพธิ์เกาตน เมือง ลพบุรี
53 นาง วาริณี บุบผา นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
54 น.ส. วาสนา กุลวงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
55 น.ส. วาสนา คํามุงคุณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
56 น.ส. วิราพันธ ชมภูวิเศษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาแขม เมือง เลย
57 นาง วิไลพร จันทรเกษม หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี
58 น.ส. วิไลวรรณ ศรีรัตนานนท จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาหินโจม เมือง ชัยภูมิ

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



59 น.ส. วิไลวรรณ นนทบุตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นามะเฟอง เมือง หนองบัวลําภู
60 นาง ศตพร พิลาศจิตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
61 นาย สิทธิเดช ผกาศรี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช

62 น.ส. สิวิกา บันหาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
63 นาง สุจิตรา ปานวัน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

64 น.ส. สุชาดา เกษบุรี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางริ้น เมือง ระนอง
65 นาง สุชิรา พิละมาตย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
66 น.ส. สุพัตรา เทียมทิพย จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
67 นาง สุพิศ ผกาศรี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

68 น.ส. สุภาวดี เปรมจารุนันทน นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ทาบุญมี ก่ิง อ.เกาะจันทร ชลบุรี
69 น.ส. สุมารี ไชยชนะ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
70 นาง สุรักษา หวานสูงเนิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
71 นาง สุรินยา กลาหาญ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
72 น.ส. สุวรรณี ระโส จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก
73 นาย อนันต โคตะมั่นคง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
74 นาง อภิญญา แมนเทวินทร นักบริหารงานคลัง 7 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
75 น.ส. อลิษา แสนแกวใส ผช.งานการเงินและบัญชี  - ทต. นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
76 นาง อาภรณ การกรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

77 นาง อารยา เกิดปน นักบริหารงานคลัง 6 อบต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
78 นาย อารีฟฟน ลาดั้ม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช

79 นาย อุทัย เขียวหาย จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. ดอนทอง เมือง พิษณุโลก
80 นาย เอกพันธ พันธุนันท หน.สวนการคลัง 3 อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กรรภิรมย สมบูรณกุล จพง.พัสดุ 5 ทต. นคร วัฒนานคร สระแกว
2 น.ส. ก่ิงจันทร ปรารมภ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เจดียชัย ปว นาน
3 นาย เก้ือกูล โตงจันทร จพง.พัสดุ 3 อบต. ศรีสําราญ พรเจริญ หนองคาย
4 น.ส. ขนิษฐา วังวารี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
5 น.ส. ขนิษฐา แกวภราดัย จพง.พัสดุ 2 อบต. นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช

6 นาย จักรกริช ตันวิพงษตระกูล จนท.พัสดุ 1 อบต. บานกราง เมือง พิษณุโลก
7 น.ส. จันทรสุดา ฦาชา จพง.พัสดุ 2 อบต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
8 น.ส. จารุวรรณ สวนสนิท หน.สวนการคลัง 5 อบต. ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบูรณ
9 นาง จินตลิขิต ปนชัย จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองมวงไข บรบือ มหาสารคาม
10 นาง จิรนันท เจริญพร จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยแกว ก่ิง อ.แมออน เชียงใหม
11 นาง จุติพร เกษกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
12 น.ส. ทัศนา สุขะ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ปงไฮ เซกา หนองคาย
13 นาง นนทกานท บรรยงค จพง.พัสดุ 2 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
14 น.ส. นันทนา สาโสภา จพง.พัสดุ 3 ทต. นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
15 นาง นัยณา พักตรจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. บางริ้น เมือง ระนอง
16 น.ส. นิตยา หมูเมืองสอง จนท.พัสดุ 1 อบต. ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
17 น.ส. นิศานาถ ศรีโยธา จพง.พัสดุ 2 อบต. การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช

18 น.ส. บัวรื่น บุรมยศรี จพง.พัสดุ 2 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
19 น.ส. ปฏิมกรณ โคกลือชา หน.สวนการคลัง 6 อบต. สามขา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
20 นาย ปฐมพร เมืองพันธ จนท.พัสดุ 1 ทต. หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ
21 นาง ประภาชื่น ดุจเมืองแมน จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
22 น.ส. ประภาพรรณ ชูบุญ จนท.พัสดุ 2 ทม. แทน ทามะกา กาญจนบุรี
23 นาง ประภาภรณ สิงหวิเศษ จพง.พัสดุ 2 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
24 น.ส. ปฐยาวดี สุขสุวานนท นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี
25 นาย ปยพงศ คําสียา จนท.พัสดุ 1 อบต. บานเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
26 นาง ผกาทิพย แสนส่ิง จนท.พัสดุ 1 อบต. นาเวียง เมือง อุบลราชธานี
27 นาย พิพัฒน วรสิทธิดํารง ปลัดอบต. 6 อบต. ดอยหลอ กิ่ง อ.ดอยหลอ เชียงใหม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 15 - 19 พ.ค. 49

วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุขั้นสูง ( โปรแกรมสําเร็จรูป )

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



28 นาง พิรานันท ออนศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. เทนมีย เมือง สุรินทร
29 น.ส. มะริสา พลเดช จพง.พัสดุ 3 อบต. นิคมพัฒนา ก่ิง อ.มะนัง สตูล
30 น.ส. เยาวลักษณ แสงสุวรรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. บางนอน เมือง ระนอง
31 นาย วิญู บุญคง จนท.พัสดุ 3 ทต. สังคม สังคม หนองคาย
32 นาย วิรัตน ภักดี จพง.พัสดุ 6 ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
33 นาง วิราวรรณ พลอยสัมฤทธิ์ จนท.พัสดุ 2 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
34 นาย วีระชัย ทองนิล จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
35 นาง ศิวกาญจน ขุราษี จพง.พัสดุ 2 ทต. น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี
36 น.ส. ศุภนิจ แกวเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
37 นาง ศุภพิชญ พัฒนประสิทธิ์ชัย จพง.พัสดุ 6 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
38 น.ส. สกาวรัตน สีพุทธนาวัฒน จนท.พัสดุ 1 อบต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย
39 นาง สายพิน แกวเปย จพง.พัสดุ 5 ทต. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
40 นาง สิดาพร ติ๊ปโคตร จนท.พัสดุ 1 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
41 น.ส. สุจิตรา พิทักษกรสกุล จพง.พัสดุ 6 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
42 น.ส. สุดารัตน นามสอน จนท.พัสดุ 1 อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ
43 น.ส. สุภาพร นิลบุตร จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
44 นาย อนุชา อัคศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
45 นาย อนุรักษ อินทัตสิงห จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาทราย เมือง นครนายก
46 นาย อภิชาต ไชยชาติ จพง.พัสดุ 2 อบต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ
47 น.ส. อภิสรา ศรีเผือก จนท.การคลัง 1 ทต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
48 น.ส. อมรรัตน แตงเจริญ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
49 น.ส. อิสเรศ ไพโรจน จพง.พัสดุ 2 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
50 น.ส. เอื้อมพร ศูนยจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ยอดชาด วังยาง นครพนม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กุลสัมพันธ เสนจันทร นายชางโยธา 2 อบต. เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

2 นาย คมคาย มวงนิล หน.สวนโยธา 4 อบต. บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
3 นาย คารม นาเขียวงาม หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองกุง ตาลชุม อุบลราชธานี
4 นาย คํานวณ เสนจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช

5 นาย จักรพงษ นนตบุตร หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
6 นาย จิรายุส อินทะไชย นายชางโยธา 2 ทต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
7 นาย ฉัตรชัย ดอกละมุด ชางโยธา 1 อบต. ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี
8 นาย ฉัตรชัย กลาพรอม หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสะอาด ขุขันธ ศรีสะเกษ
9 นาย ชัยวัฒน เคนโพธิ์ หน.สวนโยธา 3 ทต. พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
10 นาย ชาติชัย วิญูชาคริต นายชางโยธา 2 อบต. แมต่ืน แมระมาด ตาก
11 นาย โชติชัย แสงหิรัญ ชางโยธา 1 อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
12 นาย ไชยภัทร แจงประสิทธิ์ นายชางโยธา 2 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
13 นาย ฐิติพงศ สอนหมวก นายชางเขียนแบบ 2 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
14 นาย ณัฐพงศ ระโส หน.สวนโยธา 4 อบต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก
15 นาย ตอพงษ เทียนประเสริฐ หน.สวนโยธา 5 อบต. กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา

16 นาย ทรงกริช กาญจนอุดม หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
17 นาย ทวี ดอนเหลือม ชางโยธา 1 อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
18 นาย ธรณินทร วงศสุรศิลป นายชางสํารวจ 2 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
19 นาย ธวัช สุมนะปญญาวงศ นายชางโยธา 2 อบต. แมคํา แมวิน เชียงราย
20 นาย ธวัช จิตตเอื้อเฟอ หน.สวนโยธา 3 อบต. เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช

21 นาย นิติ นุแรมรัมย หน.สวนโยธา 4 อบต. ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
22 นาย ประวิทย พงษอุดทา หน.สวนโยธา 4 อบต. เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุ
23 นาย ประสาน ดวงทอง นายชางโยธา 2 อบต. ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
24 นาย ประเสริฐ ปานสมุทร นายชางโยธา 2 ทต. ชุมชน กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ

25 นาย ปรีชา รูปสังข ชางโยธา 1 อบต. วังดง เมือง กาญจนบุรี
26 นาย ปรีชา ดอกแกว ชางโยธา 1 อบต. เทนมีย เมือง สุรินทร
27 นาย พงษธร สงวนรักษ นายชางโยธา 5 อบต. หนองกุง ตาลชุม อุบลราชธานี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 15 - 19 พ.ค. 49

วิชาคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสราง ( AutoCAD )

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



28 นาย พัฒนพงษ แสนมะฮุง นายชางโยธา 2 อบต. ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
29 นาย พินโย ไกรษี ชางโยธา 1 อบต. นาเวียง กันทรารมย ศรีสะเกษ
30 นาย ภัภณ ศุภวาร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
31 นาย มังกร ศรีทอง ชางโยธา 1 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
32 นาย มานัด ขําสุข นายชางโยธา 2 อบต. ทางพระ โพธิ์ทอง อางทอง
33 นาย รังสรรค สรอยสนธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี
34 น.ส. ลัดดาวรรณ ลูกบัว หน.สวนโยธา 5 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
35 นาง วราภรณ ดาวเรือง นายชางโยธา 2 อบต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
36 นาย วิทยา เหลาคม นายชางโยธา 2 อบต. เดนราษฏร หนองฮี รอยเอ็ด
37 น.ส. วิภาวี พรหมสะอาด นายชางเขียนแบบ 3 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
38 นาย วิรัตน แดนนารัตน วิศวกรโยธา 3 อบต. หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
39 นาย วีระชาติ บุญเท่ียง นายชางโยธา 2 อบต. โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
40 นาย วุฒิชัย หลักหาญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
41 นาย วุวรรณ ธรรมขันคํา วิศวกรโยธา 3 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
42 นาย แวอาแซ สาและ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หวยกระทิง กรงปนัง ยะลา
43 นาย เษกศักดิ์ ทัพธานี นายชางโยธา 2 อบต. หันตะเพา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สธร นพรัตน นายชางโยธา 2 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
45 นาย สมบัติ ศรีวิเชียร นักบริหารงานชาง 6 อบต. ชะแระ โพธาราม ราชบุรี
46 นาย สมาน ทองลือ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
47 นาย สหฤทธิ์ สีมา ชางโยธา 1 อบต. ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
48 นาย สิทธิศักดิ์ แกวหนองเสม็ด นายชางโยธา 2 อบต. นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

49 นาย สิทธิศักดิ์ แวงโสธรณ นายชางโยธา 2 อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม
50 นาย สุชาติ หาญยุทธ หน.สวนโยธา 5 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
51 นาย สุเชาว ถาวร นายชางโยธา 2 อบต. ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
52 นาย สุทิน บุญละคร นายชางโยธา 4 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
53 นาย สุพรรณ ศรีปตเนตร หน.สวนโยธา 4 อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
54 น.ส. สุรางรัตน ศรีพรหมมุนี นายชางโยธา 5 ทต. นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
55 นาย เสริมวิทย เพ็ชสุริยา ผช.นายชางโยธา  - อบต. ปอน ทุงชาง นาน
56 นาย อนุชา สายพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
57 นาย อภิรักษ สายยศ นักบริหารงานชาง 6 อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
58 นาย อํานาจ หงษย่ีสิบเอ็ด นายชางโยธา 2 อบต. ทานตะวัน พาน เชียงราย

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



59 นาย อํานาจ แกวฉออน ชางโยธา 1 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
60 นาย อุทิตย บัวแกวเกิด หน.สวนโยธา 5 อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




