
1 นาย ปริญญา ทวีพันธ นายชางโยธา 2 อบต. บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
2 นาย สุภาพ ชวยชู นายชางโยธา 5 ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบ่ี
3 นาย อากรณ เวศวิทย ชางโยธา 1 ทต. เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
4 นาง รักชนก แจงแสงทอง นายชางโยธา 5 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
5 นาง สรารัตน ธูปชู นายชางโยธา 5 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
6 นาย หิรัญ อัมระปาล รองปลัด 5 อบต. สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
7 นาย ชาดร เสารสุรินทร หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
8 นาย ศักดิ์ชาย สามลปาน หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี
9 นาย ภัทรวุธ คําสี หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
10 นส. ปลันตรี สมเปง นายชางโยธา 5 ทต. ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม
11 นาย พิริยะ ทองอารีย ชางโยธา อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
12 นาย ธนพงษ แซเฮง จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บานา เมือง ปตตานี
13 นาย เทอดศกัดิ์ ชาญอนันตวงศา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. จรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย
14 นาย สมยศ บุญราช หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
15 นา จีระพันธ พอกพูน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
16 นาย กิตติพงษ กอนฝาย จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. จิกสังขทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
17 นาย ปรีชา จินดา นายชางโยธา 4 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
18 นาย พล พรหมรักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. ผม ทาวังผา นาน
19 นาย นพรัตน ผมงาม ชางโยธา 5 ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
20 นาย สาโรช แกวใส นักบริหารงานชาง 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
21 นาย สุขสันต คําสุกดี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
22 นาง ดวงใจ หมันเทศมัน นายชางโยธา 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
23 นาย อนุวัช ควรคิด นักบริหารงานชาง 6 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
24 นาย นิเวศ ศรีระทัต หน.สวนโยธา 4 อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
25 นาย สุรนาถ ต๊ิบบุญศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีษะเกษ นานอย นาน
26 นาย ทศพร สุขสาลี จนท.จัดเก็บรายได อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
27 นาย ชัยชนะ สุธิกาปลูก นายชางโยธา ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
28 นาย กวี ประเทศรัตน หน.สวนโยธา อบต. บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
29 นาย ชาติวันชัย สุขศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน 
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30 นาย ณัฐพงษ ศรีชาย นายชางโยธา 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
31 นาย โสภณ แกวเอียด นายชางโยธา 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
32 นาย ทนงศักดิ์ อภัยโส นายชางโยธา 4 ทม. กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ
33 นาย อัครเดช กาญจนะเกตุ หน.สวนโยธา อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
34 นาย ตอง ธีระโชติ นายชางโยธา อบจ. พังงา เมือง พังงา
35 นาย วชิรศักดิ์ ใจบุญ ชางโยธา 1 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
36 นาย ดําเนิน อาสนสุวรรณ นายชางโยธา 4 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
37 นาย ธิติ จัตุรงค หน.สวนโยธา อบต. ตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
38 นาย นพดล บัวขจร หน.สวนโยธา อบต. ดานชาง บัวใหญ นครราชสีมา
39 นาย ธฤต บุญมี หน.สวนโยธา อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช
40 นาย ไพศาล พิทักษพิเศษ หน.สวนโยธา อบต. ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
41 นาย สุรเชษฐ ทิพยวงษ หน.สวนโยธา อบต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
42 นาย อภิชาต บุญวงศ หน.สวนโยธา อบต. ไชยมนตรี เมอืง นครศรีธรรมราช
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