




ล ำลับ ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ธีระแมน ป่ินเพชร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลล าทีบ ล าทับ กระบ่ี

2 นาย มนตร์ชัย เอ่งฉ้วน นายช่างโยธา เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี

3 นาย วรวิทย์ หัวแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลคลองพน คลองท่อม กระบ่ี

4 นาย สุทโธ เพชรร่วง รองนายกเทศมนตรีต าบลล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ ล าทับ กระบ่ี

5 นาย สุทัศน์ มามาตย์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา คลองท่อม กระบ่ี

6 นาย สุธน พัฒนศิลป์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลล าทับ ล าทับ กระบ่ี

7 นาย อยุทธ์ ส าอางกาย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลล าทับ ล าทับ กระบ่ี

8 นาย พีรพัฒ หวังสุทธ์ิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี

9 นาย วิศิษฐ์ ฐิติพงศ์ภาคิน นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี

10 นาย อรรถพงษ์ ญาณอรรถ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลวังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี

11 นาย นิรภัย  บุญเรืองลือ นักบริหารงานช่าง เทศบาลต าบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ

12 นาย ยุทธการ แกล้วกล้า นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ

13 นาย ชัยรัตน์ ศรีวิหค นายช่างเคร่ืองกลปฎิบัติการ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

14 นาย ธนบดี ทองคุ้ม วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

15 นาย ปัทมร โพธิปัทมะ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

16 นาย ภาราดร บาตรโพธ์ิ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

17 นางสาว วรรณพร เกษมี ธุรการกองช่าง เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

18 นางสาว วัชรีพรรณ กาศค าสุข นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

19 นาย วาราม พงษ์เสือ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านพราน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร

20 นาย เศกภิญญา สุบรรณ วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

21 นาย เศรษฐกานต์ เช้ือวีระชน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

22 นาย อุดม ท่อนแก้ว นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

23 นาย เอกรินทร์ พิลึก สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

24 นาย กวี ศิริชาติวาปี ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

25 นาย จเร ขุมดินพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

26 นาย ชวนากร สุธรรมคุณ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เทศบาลต าบลส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

27 จ่าเอก ณัฏฐกิตต์ิ บุตรลี เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลชนบท ชนบท ขอนแก่น

28 นางสาว ณัฏฐา ออประเสริฐ วิศวกรโยธาปฏบัติการ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

29 นาย ถนอม วงษ์สาจันทร์ นายช่างเขียนแบบอาวุโส เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

30 นาย ธนบดินทร์ ดีโยธา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลชนบท ชนบท ขอนแก่น

31 นาย นันทพจน์ บุญประสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

32 นาย ประจักษ์ พันธ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น

33 นาย ประพนธ์ สุทธิประภา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น

34 นาง ปิยะนุช ปัญจพรรค์ หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

35 นาย พีรพัฒน์ สีชาเหง้า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

36 นาย สมชาย ไสวดี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น

37 นาย สรสิช ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลชนบท ชนบท ขอนแก่น

38 นาย สันติ ศรีจันทร์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

39 นาย เสกศักด์ิ ยาตาแสง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

40 นาย จักรกฤษณ์ น้อมน าทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนช่ำงของเทศบำล

ระหว่ำงวันท่ี 28 - 31 มีนำคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ช่ือ - สกุล



ล ำลับ ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล

41 นาย ฉัตพงศ์ จันทนศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลแสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

42 นาย ณัฐพล สระเก้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

43 นาย ณัฐพล แพทย์ศาสตร์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

44 นาย ตวงตาวัน กมุทโยธิน สถาปนิกช านาญการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

45 นางสาว ธวัลรัตน์ นามธรรม ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี

46 นาย นิรุตต์ิ มงคมสุข หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

47 นาย บัณฑิต จิตตรีงาม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลค่ายเนินวง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

48 นาย พงศกร งามโสภา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลฉมัน มะขาม จันทบุรี

49 นาย พงศธร สมบูรณ์ผล นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

50 นาย ภาณุพันธ์ พิศวง วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

51 นาง รุจี ชิวราภรณ์ หัวหน้างานสวนสาธาณะช านาญงาน เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

52 นาย วรพงษ์ รอตเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

53 นางสาว วรรณนภา ไหลอ่อน นายช่างโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

54 นาย วศิน นาคสมพงษ์ เจ้าพนักงานสวนสาธาณะช านาญงาน เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

55 นาย วิสิทธ์ิ แก้วดก สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลค าบลคลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี

56 นาย ศุภกฤต  บุญศักด์ิ นักผังเมืองปฎิบัติการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

57 นาย สุริยะ วินิจตานนท์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

58 นาย อนุชา มงคมสุข วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

59 นาย อภิราม จันทากูล ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลฉมัน มะขาม จันทบุรี

60 นาย อมร ชุ่มพุดชา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

61 นางสาว กรรธิมา ทิพย์โถมสินธ์ุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลบางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

62 นาย ชุมพล แพลูกอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

63 นาย มงคล กล่ีจินดา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา

64 นาย อรรพล บัวอุดม ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ เทศบาลต าบลบางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

65 นาง อ าไพ ชุ่มหม่ืนไวย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

66 นางสาว กมณชนรร มูลศรีนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

67 นาย กอบคุณ แก้ววิเชียร วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

68 นาย กิตติพล ค าบุศย์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

69 นาย คมกริช พฤกษา นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี

70 นาย คริส สุริยา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

71 นาย จีระวัฒน์ แสงอรุณ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

72 นาย ชินกร กระดังงา ผู้อ านวยการส่วนผังเมือง เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

73 นาย ไชย์วิทย์ สายเบาะ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

74 นาย ตฤณ ธนเจริญไผท ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี

75 นาย เทวิกา ก าลังเก่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

76 นาย เทิดศักด์ิ โพธ์ิบางหวาย นายช่างโยธาช านาญงาน เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

77 นาย ธนยศ ย่ิงเจริญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

78 นาย ธนสาร สุพจนารถ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลกุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี

79 นาย ธนินทร สายสมร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

80 นาย ธารธรรม อุสายพันธ์ วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

81 นาย ธิปชัย รัตนวีรถาวร นักบริหารงานช่างระดับต้น เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

82 นาย ธีรภัทร์ เกิดแก้ว นายช่างโยธา เทศบาลบางละมุง บางละมุง ชลบุรี
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83 นาย ธีรยุทธ์ิ การะพิทักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

84 นาย ปภาวิน ศรีพล ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี

85 นางสาว พรทิพา ปิยะกมลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายขออนุญาตอาคาร เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

86 นาย พิเชฐ สุมาลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

87 นาย พิทักษ์ ช้างพลี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

88 นาย ภูชิชย์ ศิริโยธา นายช่างเคร่ืองกล เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

89 นาย มรุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาช านาญการ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

90 นาย ยุทธเดช สกุลทอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี

91 นาย รัฐพงษ์ รัตนโครต นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

92 นาย วรโชติ เนียมทอง นายช่างโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

93 นาย วิทยา เชยช่ืน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลคลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

94 นาย ศราวุธ ทิวงศ์ษา นายช่างโยธาช านาญงาน เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

95 นาย เศรษฐกรณ์ เลิศอุดมวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

96 นาย สุริยา แก้วเขียว ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคาร เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

97 นาย สุวัฒน์ พิพัฒน์พล นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง ชลบุรี

98 นาย อธิวัฒน์ สวัสด์ิเดชาภัทร์ นักผังเมืองปฏิบัติการ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

99 นาย อิทธิพล เนธิยคุปต์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

100 นาย จักราวุธ ข้องพูน หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท

101 นาย ธนาวุฒิ บุญญานุสนธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

102 นาย ประเวทย์ ติรกุลแก้ว สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

103 จ.ส.อ. สมสัน ชนะชัย นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

104 นาย ธัชพงศ์ นาคอุดม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร

105 นาย สรกฤต รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

106 นาย คเชนทร์ ไชยเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย

107 นาย คมกฤช อินทะปัญญา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย

108 นาย จารุ หงษ์ร่อน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย

109 นางสาว ชนิตา ขวัญเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลเมืองพาน พาน เชียงราย

110 ว่าท่ีร.ต. ชโยดมก์ นันติ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลคร่ึง เชียงของ เชียงราย

111 นาย ชัยทัต เรือนแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

112 สิบโท ชัยภูมิ ชนะ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลต าบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย

113 นาย ชาญชัย จันทะวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

114 นาย ชาตรี ใจฟอง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย

115 นาย ณัฐ ชวะนานนท์ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย

116 นาย ณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย

117 นาย ณัฐวัฒน์ ไชยกุล นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เทศบาลต าบลง้ิว อ าเภอเทิง เชียงราย

118 นาย เดชา ต่างใจ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

119 นาย ธนโชติ ธรรมจักร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า เมืองเชียงราย เชียงราย

120 นาย บรรจบ มาลาวิลาศ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโยนก เชียงแสน เชียงราย

121 นาย ภราดร ศรีตา นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลโยนก เชียงแสน เชียงราย

122 นาย รุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

123 นาย ฤทธิรงค์ โพธิขันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย

124 นาย วรัญญู พรหมทัศน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
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125 นาย วรายุทธ ยาละ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย

126 นาย วิทยา พรวิชาชาญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ค า แม่จัน เชียงราย

127 นาย ศุภณัฐ ค่ายรังกา หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย

128 นาง สนธยา ศรีกุลณะ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาบต าบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย

129 นาย สมพล บ้ังเงิน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย

130 นาย สุรสิทธ์ิ ทรายหมอ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย

131 นาย สุริยา การินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย

132 นาย อลงกรณ์ มานพ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย

133 นาย อาคม กันทะสุข ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย

134 นาย อาทิตย์ พ้นภัย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย

135 นาย อภิชาติ สันทราย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย

136 นาย สถาพร เพ็ญมาศ ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง ป่าแดด เชียงราย

137 นาย กมล ชัยรัตร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

138 นาย กรณ์ กันทนิตย์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

139 นาย กฤษฎาพร จันต๊ะราชา นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่

140 นาย กัณพงศ์ ตันตะละ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

141 นาย กิติกร โตคณิตชาติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

142 นาย คงกะพัน พลนาวี สถาปนิกปฏิบัติการณ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

143 นาย คนึง ฆ้องเล็ก ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่

144 นาย คัชเชล จีนวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา หางดง เชียงใหม่

145 นาย จักขุบาล ธนัญชัย หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

146 นาย ชัยภัทร บุญสุข นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

147 นาย ชัยยันต์ มอยแก้ว หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่

148 นาย ชาติชาย มาทิพย์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่

149 นาย ชิติสรรค์ บางศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่

150 นาย ชุมพล มังคล ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่

151 นาย ชูชาติ ตันใจ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าเด่ือ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่

152 นาย ฐิติณัฐ เมืองทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลหนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม่

153 นาย ณกฤตนัน กะรัตหลวง กองช่าง เทศบาทต าบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

154 นาย ณภัทร ประเสริฐดี ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

155 นาย ณรงค์ศักด์ิ พงษ์เจริญ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

156 นาย ณัฐพล สุทธศิลป์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่

157 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

158 นาย ดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่

159 นาย ดวงเนตร วงศ์จักร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่

160 นาย ตะวัน โด่งดัง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

161 นาย ทนง แก้วเรือน สถาปนิค เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

162 นาย ทรงธรรม เนียมวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายระบบการจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

163 นาย ทศพล ปันมูล นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

164 นาย ทาวัชร์ ก๋าละ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแสนไห เวียงแหง เชียงใหม่

165 นาย เทิดศักด์ิ อุ่นปวง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่

166 นาย ธนญชัย ประคุณคงชัย วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่



ล ำลับ ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล

167 นาย ธนรัตน์ ใจหาญ นายช่างโยธา เทศบาลต าบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่

168 นาย ธนากร ปันทะรส นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

169 นาย ธวัชชัย แก้วดี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่

170 นาย ธวัชชัย เครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่

171 นาย ธีระวัฒน์ วิเศษคุณ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

172 นาย นพดล สิทธิเดช ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่

173 นาย นพดล พรมซาว หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

174 นาย นิคม วรรณภิระ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

175 นาย นิคม สายปัญญาใย นายช่างโยธา เทศบาลต าบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่

176 นาย ปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน หัวหน้างานสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

177 นาย ประจวบ พานพุฒ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

178 นาย ประดิษฐ์ สงบ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลหนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม่

179 นาย ประสพชัย แขกอ้อย วิศวกรสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

180 ว่าท่ีร้อยตรี ปรีชา ประกิจ นักผังเมืองช านาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

181 นาย ปีญญาพล ใจสุดา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

182 นาย พงษ์พรรณ วงค์คม วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

183 นาย พฤษพล มังมติ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

184 นาย พลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่

185 นาย พัทธพล วิมลสันติรังษี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

186 นาย พันธ์ุประสิทธ์ิ บุญเนาว์ นักบริหารงานช่างระดับต้น เทศบาลต าบลหางดง หางดง เชียงใหม่

187 นาย พิภพ กิติกาศ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่

188 นาย พิษณุ ผิวมณี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

189 นาย ภาคภูมิ สิงห์โทราช นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่

190 นาย ภาณุ อาจิณวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่

191 นาย ภาณุพงศ์ วรรณธง วิศวกรโยธา เทศบาลต าบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่

192 นาย มานพ สมค า ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

193 นาย มาโนช กู่ก้อง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่

194 นางสาว ยศยา ราชกรม สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

195 นาย ยุทธพล อ่ินแก้ว นายช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่

196 นาย ยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่

197 นาย ยุวบูรณ์ ศักด์ิสม ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

198 นางสาว ยุวลักษณ์ โกฏิแก้ว นายช่างเขียนแบบช านาญงาน เทศบาลต าบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

199 นางสาว รจนา ระวังภัย หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

200 นาย ร่มฉัตร จงประสานเกียรติ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

201 นาง รสสุคนธ์ วิวัฒน์ชัยเกษม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่

202 นาย ราเชนต์ บัวเขียว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่

203 นาย ลักษณ์ เพ็ญบุญ นายช่างโยธา เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม เชียงใหม่

204 นาย วิรัช ศรีวงษ์ฉาย นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

205 นาย วิศณุ มันตะสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่

206 นาย วิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม เชียงใหม่

207 นาย ศราวัสถ์ ค าเสน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

208 นาย สนธยา เผ่าพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
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209 นาย สรายุทธ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

210 นาย สันติ ชุนดี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

211 นาย สุกฤษฏ์ิพงษ์ ไกรวีรภัทร ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่

212 นาย สุชาติ ปกเขียว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

213 นาย สุทธิพันธ์ อินต๊ะปุก นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่

214 นาย สุธีย์ ไพยารมณ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่

215 นาง สุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลต าบลบวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่

216 นางสาว สุภารี ดีสูงเนิน สถาปนิกช านาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

217 นาย สุรพล ชมมัชยา ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

218 นาย สุวิชา ท้าวเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลป่าบง สารภี เชียงใหม่

219 นาย เสกสรร สมพาน นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลบวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่

220 นาย อนันต์ บุญฟอง หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

221 นาย อภิรักษ์ ค าต๋ัน นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

222 นาง อมรรัตน์ งอนมาก ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่

223 นาย อรรคเดช ราชา นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่

224 นาย อรุณ นาคเคลือ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลแม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่

225 นาย อาสา เสียงโต นายช่างโยธา เทศบาลต าบลป่าแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม่

226 นาย อุทิตย์ บัวแก้วเกิด ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่

227 นางสาว อุบลวรรณ พานทอง วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่

228 นาย เอกพันธ์ พรหมประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

229 นาย เอกราช นิธิภัทรนนท์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่

230 นางสาว ณัฐกฤตา ทองดีย่ิง นายช่างโยธา ห้วยยอด ตรัง

231 นาย นายภาณุมาศ ชูช่วย นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

232 นาย ปรีชา ย่ีซ้าย นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

233 นาย ปัญญา สุมามาลย์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

234 นาย พัฒน์พงษ์ อามาตย์เสนา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

235 นาย ไพบูล แสงสีจันทร์ วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

236 นางสาว วาสนา แก้ววิมล พนักงานกองช่าง ห้วยยอด ตรัง

237 นาย สุวิทย์ มักคุ้น ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

238 นาย อธิภู ชัยมาดสิริกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง

239 นาย เชาวฤทธ์ิ สุวรรณเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

240 นาย ภูมิพัฒน์ ภูอะกิจ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก

241 นาย อดุลย์ บุญมาสาย ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

242 นาย ชยกฤต กวาวสน่ัน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน นครปฐม

243 นาย ภูธเณศร์ น้ าใจตรง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน นครปฐม

244 นาย อภินันท์ บัวบาน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน นครปฐม

245 นาย อิทธิรัตน์ ขันธะรักษ์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน นครปฐม

246 นาย นวพฤทธ์ิ พรหมทอง วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลเมืองยาง เมืองยาง นครราขสีมา

247 นาย กมล ต้ังธีรโรจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

248 นาย จักรพันธ์ ดวงเลขา หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

249 นาย จักรี ดอกมณี วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

250 นางสาว จิราพร เกิดศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
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251 นาย ชวลิต เอมโอช ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

252 นาย ณัฏฐสิทธ์ิ นิลพลับ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

253 นาย ณัฐวุุฒิ บัวเล็ก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

254 นาย ทรงธรรม พลค าแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา

255 นาย พิชิตชัย นาคะสุนทร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

256 นางสาว พิศมัย โสมาบุตร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

257 นาย พิสิษฐ์ ช่ าชอง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา

258 นาย ภัคพล ย้ิมดี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

259 นาย เรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

260 นาย อดิศร ไชยโคตร หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

261 นาย อดิสร พร้อมสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา

262 นาย อรรถชา นอกกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา

263 นาย อัษฎาวุฒิ เฉียงกลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

264 นาย อ านาจ เงาเกาะ ผู้ช่วยนายช่างฯ เทศบาลต าบลจอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

265 นาย เอกชัย รักษาคุณ นายช่างโยธา เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา

266 นาย ภานุวัตร หยุดกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา

267 นาย สุริยะ เรกระโทก นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา

268 นางสาว กวิสรา เชยโพธ์ิ พนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาลต าบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา

269 นาย กมล ศรีประภา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

270 นาย จิรวัฒน์ สงสุรินทร์ นายช่างโยธา เทศบาลต าบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

271 นาย โชคดี ชูราษฎร์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

272 นาย ดิเรกฤทธ์ิ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

273 นาย ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

274 นาย นัฏวุฒิ ปรีชา นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

275 นาย พันธ์ศักด์ิ ชุมคช ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

276 นาย ยุทธนา กาญจนภักด์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลจันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

277 นาย สนธยา อินทรา นายช่างช านาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

278 นาย สมเกียรติ พงศาปาน เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

279 นาย สุเทพ ช่อผกา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

280 นาย สุธีระ รักการ หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

281 นาย อดิศักด์ิ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

282 นาย อภิเดช สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

283 นาย จรินทร์ ค าดง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์

284 นาย สุภัทรชัย ช านิถิรวาณิชย์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์

285 นาย กฤตพัฒน์ เสถียรกาล นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

286 นาย เจน จ าลองราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

287 นาย ชัยรัตน์ พันธ์ไพศาล ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง กองช่าง บางกรวย นนทบุรี

288 นาย ณัฐพล กล่ินทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง บางกรวย นนทบุรี

289 นาย ทรงเดช นวลมะ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

290 จ่าอากาศโททักษิณ เช้ือวงศ์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

291 นาย ทินกร เช้ือวงศ์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

292 นาย ธนากร สีเหลือง วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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293 นางสาว ประภากร นนทจันทร์ สถาปนิกเช่ียวชาญ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

294 นาย พรธเนศ เขมะพัฒนสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

295 นาย ภมร สุขการณ์ ผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

296 นาย ภัทรพงษ์ ม่ันคง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

297 นาย ภากร วีระประจักษ์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

298 นาย ภูริเดช ศรีลางค์ ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

299 นาย มนตรี มหาวรรณ์ นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

300 นางสาว รุ่งนภา วุฒิพิมลวิทยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี

301 นาย รุจิภาส วงษ์แก้ว ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

302 นาย วรปรัชญ์ เอ่ียมพลับใหญ่ นายช่างไฟฟ้า เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี

303 นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

304 นาย วิญญู วงศ์ทันใจ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

305 นาย วิศว์ ชัยรุ่งเรือง ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

306 นาย สรภณ ศรีสะอาด นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

307 นาย สายัน นพกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

308 นาย สิงหา เม่งพัด ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

309 นาย สิทธา สิทธารถธรรม วิศวกรปฎิบัติการ เทศบาลต าบลบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี

310 นาย สุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี

311 นาย อดิศักด์ิ อุปนิ นายช่างผังเมืองช านาญงาน เทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี

312 นาย อนันตชัย ฟักสังข์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

313 นาย อาคม สายด้วง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

314 นาย จรูญ ทิมกลับ ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เมือง นราธิวาส

315 นาย ฐิติกร มณีทองค า ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสุไหงโกลก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

316 นาย ภิบาล อันทานุวัฒน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ ตากใบ นราธิวาส

317 นาย วสันต์ ขวัญสืบ วิศวกรโยธา ช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองตากใบ ตากใบ นราธิวาส

318 นาย เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

319 นาย สุขชัย ใจคง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์

320 นาย ฐานวัฒน์ เพ็ชร์ล่อง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

321 นาย พัฒนชาติ. บุญชุ่ม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี

322 นาย สมชาย บ้านใหม่ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี

323 นางสาว สุดารัตน์ ไชยสุภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เทศบาลเมืองล าสามแก้ว ล าลูกกา ปทุมธานี

324 นาย เทวิน ภูมิศาสตร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

325 นาย สมบูรณ์ ภู่พันธ์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

326 นางสาว สวลี เรืองรอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

327 นาย สหรัตน์ ภักด์ิไพโรจน์ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

328 นาย อภิชาติ แสนสุข สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

329 นางสาว จิดาภา รัตนภิรมย์ นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

330 นางสาว รุจิราภรณ์ โดรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

331 นาย สมภพ แสงสุระเดช ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

332 นาย ซารฟาน ลีวัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี

333 นาย ธนเดช อินขวัญ ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี

334 นาย จรินทร์ ฉิมพสุทธ์ิ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลต าบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
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335 นาย ณัฐพล ทองอ าภา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

336 นาย เนาวรัตน เคารพ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

337 นาย เสกสรรค์ สันติชาติ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

338 นาย เสรี ตรีวุฒิ นายช่างไฟฟ้า ช านาญงาน เทศบาลต าบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

339 นาย สงวน มาตนอก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา

340 นางสาว จารุณี มีประเทศ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา

341 นาย ทิวากร ณพัทลุง นายช่างโยธาอาวุธ เทศบาลต าบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง

342 นาย พงศ์พันธ์ จอมภพ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง

343 นาย ศิวกร ชุมคช ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง

344 นาย ค ารณ น้อยพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

345 นาย ไพ พัฒน์  อยู่ทรัพย์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร

346 นาย เสกสิทธ์ิ จันทรสาร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

347 นาย อมร วัยภักด์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร

348 นาย กมล สุขศีล ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

349 นาย กฤษณะพัชร์ เล่ียมวิลัย นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

350 นาง จิตวรา ไคล้คง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

351 นาย ณชพัฒน์ บัวระพา หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

352 นาย ทนงศักด์ิ ม่ันคง สถาปนิกช านาญการ เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

353 นาย ทรงเดช ไชยปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

354 นาย ทรงฤทธ์ิ พรหมแก้วต่อ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

355 นาง นันท์สินี ยลพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

356 จ่าสิบต ารวจ นิรันดร์ สุนันท์มะลิกุล นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

357 นาย นิรุท แป้นเพ็ชร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

358 นาย ปฏิภาณ เกียรตินามวิชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

359 นาย วัชโรทัย ศรีวงศ์ สถาปนิกช านาญการ เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

360 นาย วิทวัส เรือนค า หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

361 นาย วินัย ทองสอาด นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

362 นาย วิโรจน์ รอดเสส ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

363 นาย ไวกูณฐ์ จันน้อย สถาปนิกช านาญการ เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

364 นาย สมเกียรติ เรืองผ้ึง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

365 นาย สายันต์ มณีจักร์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

366 นาย อนุพงศ์ เนาวรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลห้วยแก้ว บางกระทุ่ม พิษณุโลก

367 นางสาว อาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์ วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

368 นาย อุกฤษฏ์ เน่ืองไชยยศ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

369 นาย ยง วิทย์ น้อยด้วง นายช่างส ารวจอาวุโส เทศบาลนครพิษณุโลก  เมือง พิษณุโลก  พิษณุโลก 

370 นางสาว รุจิรา ดีแจ้ง นายช่างผังเมืองช านาญ งาน  เทศบาลเมือง อรัญญิก  เมือง พิษณุโลก  พิษณุโลก 

371 นาย เฉลิมพล ย่ีสาร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี

372 นาย ธณัฏฐ์ พ่วงเดช ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี

373 นาย ทรงชัย กล่ าสิน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลนาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

374 นาย เทวฤทธ์ิ วรปัสสุ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์

375 นาย รณเดช ธมธนันเดชาธัญ คนงานท่ัวไป เทศบาลต าบลตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์

376 นาย อิทธิเชษฐ์ ไพศาลธนไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์
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377 นาย ภูมิพัฒน์ ป่าดอน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแม่ปาน ลอง แพร่

378 นาย ฤทธิชัย บุตรชา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเด่นชัย เด่นขัย แพร่

379 นาย วรพงศ์ เสนาเหนือ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่

380 นาย กรีฑาวุฒิ บัวงาม วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

381 นาย กิตติศักด์ิ โมราศิลป์ ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

382 นาย จรูญเลิศ โลกุตร วิศวกรโยธา เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

383 นาย จักรกฤษณ์ ส่งแสง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

384 นางสาว ณัฐธิดา สมหมาย สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

385 นางสาว ณัฐพร ล่ิมหลัก สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

386 นาย ธนกร ขรรค์วิไลกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

387 นาย ธนา มิรินทร์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

388 นาย ธีรนันท์ ขนอม วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

389 นาย นิพิฐ เจริญการ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองเทศบาลนครภูเก็ต เมืองเก็ต ภูเก็ต

390 นาย บรรณ จิตต์เจตน์ หัวหน้าฝ่ายสาธรณปโภค เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

391 นางสาว เบญญาภา รัตนะ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

392 นาย ปัญจภัทร ชูราช สถาปนิกช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

393 นางสาว ภาษิตา ภูมิไชยา นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

394 นาย วฤษสพงศ์ ลิขิตวัฒนานุกูล วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

395 นาย วีระศักด์ิ ระเด่น นายช่างเขียนแบบ เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

396 นาย ส าราญ แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

397 นาย อิทธิกร ชิตวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

398 นาย เอกรินทร์ กิตติประภานันท์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

399 นาย ชนาธิป อมรพันธ์ุ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

400 นาย ชาญชัย มอกท ามา นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

401 นาย เทอดถ่ิน ดีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

402 นาย นิโรจน์  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

403 นางสาว พัชราภรณ์ แสงเรือง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

404 นางสาว วิราวรรณ ทองขัน วิศวกรสุขาภิบาลช านาญการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

405 นาย อนุสรณ์ เดชบุรัมย์ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

406 นาย อิศราพงศ์ อ่ิมสมบูรณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

407 นาย อธิศักด์ิ หอมกุหลาบ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

408 นาย ปรีชาพล ค าแสน รักษาการในต าแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

409 นาย อภิชาติ ตันตา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลปาย ปาย แม่ฮ่องสอน

410 นาย อิทธิพล ไวยภรณ์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

411 นาย มนูญ บผุญทิก ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละหะลอ รามัน ยะลา

412 นาย สมศ กด์ิ พรหมจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา

413 นาย อมรเทพ แก้ววิจิตร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบุดี เมืองยะลา ยะลา

414 นาย คึกฤทธ์ิ กาฬหว้า ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด

415 นาย พยุงศักด์ิ วิเศษอุตร์ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลเมืองเมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด

416 นาย ยุทธศักด์ิ สามิบัติ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลกกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

417 นาย สุรพล พรมกันหา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด

418 นาย ดุลยาพร มานะกล้า ผู้อ านวยการกองช่าง เมืองระนอง เมืองระนอง ระนอง
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419 นางสาว พจนาถ มาเนตร นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองบางร้ิน เมืองระนอง ระนอง

420 นาย ชัยณรงค์ ถาวรเพียร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลเนินพระ เมือง ระยอง

421 สิบเอก ธนภณ คล่ีบาน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง

422 นาย ปัณณธร ตันแดง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

423 นาย ระดม รุ่งรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

424 นาย วรา ไรกลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง

425 นาย พนม นามประเทือง นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองบ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี

426 นาย จักกฤษณ์ รัตรุ้ง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง

427 นาย ถิรพัฒน์ เดชะเทพ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมือง ล าปาง

428 นาย นิพนธ์ ปัญญา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมือง ล าปาง

429 นาย ประสิทธ์ิ สมศรี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลเมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง

430 นาย รุ่งอรุณ เทียนแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสบปราบ สบปราบ ล าปาง

431 ว่าท่ีร้อยตรี วรวุฒิ ฝ้ันค าอ้าย นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลวังพร้าว เกาะคา ล าปาง

432 นาย สงกราณต์ เป็งบุญมา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลต าบลเมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง

433 นาย อดุลวิทย์ มัชชะ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลวังพร้าว เกาะคา ล าปาง

434 นาย อนันต์ พรมลัภ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลต าบลเมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง

435 นาย กฤษฎา บุญเถิง นายช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลศรีวิชัย ล้ี ล าพูน

436 นาย ธนวัฒน์ ปริยากุลอนันต์ นายช่างเขียนแบบช านาญงาน เทศบาลต าบลประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน

437 นาย ธวัช กาตาสาย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน

438 นาย ธีระศักด์ิ ผุสดี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน

439 นาย นพดล น าปูนสัก นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลเวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน

440 นาย พิชัย บุตรจุมปา นายช่างโยธา ช านาญงาน เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน

441 นาย ภาคิน อดิษพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน

442 นาย รักษิต นันติแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน

443 นาย วีรยุทธ เมฆขยาย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน

444 นาย ศุภกิจ ม่วงลี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลล้ี ล้ี ล าพูน

445 นาย สมิต ชัยชม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน

446 นาย เสง่ียม เครือผิว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน

447 นาย อนุชิต ศรีล้อม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน

448 นาย เอกชัย ต้อกาศ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน

449 นาย ชาตรี นิศยันต์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลภูเรือ ภูเรือ เลย

450 นาย ฤทธิไกร ประสงค์สุข นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลนาดอกค า นาด้วง เลย

451 นาย ศักด์ิชัย ธีระโชติ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลภูเรือ ภูเรือ เลย

452 นาย อิทธิกุล สัพโส ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลแร่ พังโคน สกลนคร

453 นาย จตุรงณ์ จันทร์มิตร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

454 นาย จรัล ด้วงสา วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา

455 นาย เจษฎา สุนทะโก นายช่างโยธา เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

456 นางสาว ชนากานต์ วัตตธรรม นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

457 นาย ชัยณรงค์ นารีหวานดี วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

458 นาย บุญแทน มานะทวี หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

459 นาย ปฎิพล ศรีมุณี นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

460 นาง พัชรี พรหมวิหาร เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
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461 นาย มโนช มีปิด นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลเชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา

462 นาย เรืองศักด์ิ ช่ืนเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

463 นาย ลัทธพล เซ่งย่ี นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

464 นาย วิชัย ศิริเสถียร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

465 นาย วิภูชาต สุคนธพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

466 นาง ศิริกุล ธรรมชาติ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

467 นาง สุภรณี ศรีสุขใส สถาปนิก เทศบาลต าบลเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา

468 นาย อชิตพล ครองมณีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา

469 นาย ณัฐวุฒิ พวงดี ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

470 นาย ทนาโล ธรรมพิดา นายช่างโยธา ช านาญงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

471 นาย ภูบดี แก้วสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

472 นาย ภูมิพัฒน์ แก้วเกตุ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

473 นาย วรุณ หนูแก้ว นายช่างโยธา เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

474 นาย อนน จันทร์เสม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบางพลี บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ

475 นาย ณรงค์กร เก้ือกูล นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

476 นาย นิรดา ภูมรินทร์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

477 นาย สุรยุทธ วรภักดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

478 นาย อาทิตย์ ค าทับทิม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

479 นาย อ านวย หัสกรรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

480 นาย ก้องนภา ถ่ินวัฒนากูล ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

481 นาง ชญาณดา น้ าทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

482 นาย เชน พลชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

483 นาง ธรรมรส สกุลฉ่ า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

484 นาย น าพล เหมวิพัฒน์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

485 น่าย พุฒิพันธ์ พุฒตรง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

486 นาย รุ่งโรจน์ โสอุดม วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

487 นาย วิริยะ ไตรภูมิ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว

488 นาย จตุพร ทุตะกิจ หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

489 นาย ณัฐนนท์ ผัดแสน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

490 นาย ธวัช นะสะปะ วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

491 นาย นิรัญ ค ามาวงศ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

492 จ่าเอก พงศกร งามพิษ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

493 นาย วิเชียร วรินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

494 นางสาว ศศิวิมล ค าภิระยศ ผู้ช่วยวิศวกร เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

495 นาย ศุภชัย เกิดผล ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

496 นาย สมควร สิงห์เถ่ือน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

497 นาย สาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

498 นาย อดิสรณ์ พันธ์ุเลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

499 นางสาว อนิญชิตา หนูเมือง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

500 นาย อนุวัฒน์ ศรีเมือง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

501 นาย เกชา สระทองทรัพย์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

502 นาย วิรัตน์ ม่ันสาย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
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503 นาย สุวิทย์ แจ่มจ ารัส ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

504 นาย อนุสรณ์ มิตรกล่ิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลบ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี

505 นาย พยุง ศักด์ิ เพชรรัตน์  นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 

506 นาง กมลทิพย์ ทวีทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

507 นาย กรกฎ สุบรรณ์ วิศวกร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

508 นาย จารุพันธ์ ปาลคเชนทร์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

509 นาง ประภา คณิตธนันต์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

510 นาย ประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

511 นาย พจนา แขอุดม สถาปนิกช านาญการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

512 นาย พุฒิกัณฐก์ มนต์เล้ียง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

513 นาง มาลี แสงแก้ว เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

514 นางสาว รัชณี วุฒิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

515 นาง ลักข์คณา อรรณพ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

516 นาย วัชรินทร์ จันทร์ภักดี วิศวกรโยธาช านาญการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

517 นางสาว วัณณทิพย์ ต้ิวตระกูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

518 นางสาว วันวิสา วุฒิ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

519 นาย วิโรจน์ แก้วนุ่น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เทศบาลต าบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

520 นาย สมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี

521 นาย สมบูรณ์ ณะจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

522 นาย สมศักด์ิ ทวีทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

523 นาง สาวิตา อินทร์ด า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

524 นาย สุเทพ เจียมทิพย์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

525 นาย อดุลย์ สกุลพันธ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

526 นาย อัครเดช สุขาทิพย์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เทศบาลต าบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

527 นาย เอกสิทธ์ิ สังหอ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี

528 นาย ณัฐวุฒิ รักษ์ชู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

529 นาง นิภารัตน์ สังหอ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

530 นาง เปรมฤดี เขียนบรรดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

531 นาย สุชาติ ชูศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี

532 สิบเอก สุนันท์ กาญจนรังษี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

533 นาย เกริกฤทธ์ิ มหัทธนะโชค ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย

534 นางสาว จริยา อนุตรพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยสถาปนิก เทศบาลนครหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

535 นาย จอมเพชร หินกาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย

536 นางสาว ณัฐกฤตา สุริยวงศ์ ผู้ช่วยสถาปนิก เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

537 นาย พฤทธ์ิ เดชสมบัติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

538 นางสาว รับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล สถาปนิกปฏิบัติการ เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

539 นาย วรวัฒน์ เอ้ือพงศ์การุณ สถาปนิกปฎิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

540 นาย วุฒิคุณ ไชยแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย

541 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีหาธาตุ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

542 นาน สิทธิศักด์ิ ภักดีวิเศษ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

543 นาย อภิชาติ ชาญธีระวัฒนา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

544 นาย อมร เกษบุตร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
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545 นาย ทรงศักด์ิ ธุรารัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู

546 นาย ธวัชชัย อามาตย์มนตรี ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลนามะเฟือง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

547 นาย ธวัชชัย มังสุไร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลกุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู

548 นาย วิโรจน์ แสงไกร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

549 นาย ศุภชัย กองฉันทะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลนาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

550 นาย สากล เพียดสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลนาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

551 นาย พจน์ชนะชัย ลุนพันธ์ นายช่างโยธา เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

552 นาย ศุภชัย บุญหาญ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลน้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

553 นาย กฤตธนา หงษ์วงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลยางชุม กุดจับ อุดรธานี

554 นาย จิระศักด์ิ หนูมา นายช่างโยธา เทศบาลต าบลห้วยเก้ิง กุมภวาปี อุดรธานี

555 นาย ธนชัย ธนสีลังกูร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลห้วยเก้ิง กุมภวาปี อุดรธานี

556 นาย นานจามร ขนันเย่ียม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี

557 นาย รณยุทธ ศรีบุญเรือง วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

558 นาย วัชนินทร์ โรคน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลกงพานพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี

559 นาย สุรศักด์ิ รอดชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลสร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี

560 นาย สุระศักด์ิ ธีระสาร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี

561 นาย อภิชาติ ศรีเวียงธวัช นายช่างเขีบนแบบช านาญงาน เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

562 นาย จักรกฤษ แสงวิจิตร นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลวังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

563 นาย เผ่าพงศ์ เจริญสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

564 นาย ภิญโญ แสงจันทร์ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์

565 นาย วาที เสือเดช นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลบ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์

566 นาย วีรยุทธ จงศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลวังกะพ้ื เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

567 นาย อัมรินทร์ อินดี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลวังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

568 นาย ธนนันท์ ไข่ทอง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี

569 นาย พิชัย บุเงิน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี

570 นาย ไพฑูรย์ สายพิมพ์ นายช่างโยธาช านาญงาญ เทศบาลต าบลธาติ วารินช าราบ อุบลราชธานี

571 นาย ยุทธนา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลค าน้ าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี



ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล 

ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สแกนเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึก เพื่อยืนยันการสมัครและชำระเงิน 

2. กรอกข้อมูลอีกครั้งเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน 



 

  

   
      

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  
จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สภาวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้น 
อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
พื้นฐานและงานด้านการช่างต่าง ๆ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศประสบกับปัญหา
ในการดำเนินการเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บ่อยครั้งบุคลากรด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรการช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาในการปฎิบัติหน้าที่ ขาดองค์
ความรู้ ความเข้าใจในบางประเด็นจนกลายเป็นข้อพิพาทที่กระทบต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรวมถึง
ประชาชนด้วย 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการช่างจำนวนมาก และบุคลากรกลุ่มดังกล่าว
จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานก่อสร้าง มาตรฐาน ระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามหลักแห่งวิชาชีพประกอบกับชมรมช่าง
เทศบาลแห่งประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์ขอสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านช่างเทศบาลเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการช่างต่าง ๆ ของเทศบาลมีอยู่จำนวนมาก 
ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคและนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและงาน
ช่างสมัยใหม่ ตลอดจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสามารถนำมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับลักษณะของงานต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการ ได้แก่ สภาวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานและบูรณาการงานทางวิชาการ จัดทำโครงการอบรมสัมมนาโครงการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล ขึ้น เพื่ออบรมและเสริมสร้างศักยภาพ 
องค์ความรู้สมัยใหม่ ระเบียบกฎหมาย และมาตรฐานงานก่อสร้างให้กับบุคลากรด้านช่างของเทศบาลทัว่ประเทศ 
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๒.  วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น มีความรู ้มีความเข้าใจในการเปลี ่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับงาน
โครงสร้างพื้นฐานและงานด้านการช่างต่าง ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรด้านช่างของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดซื้อ
และจัดจ้าง และมาตรฐานงานก่อสร้าง สามารถนำไปประยุกต์ในการปฎิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๒.3 เพื่อให้บุคลากรด้านช่างของเทศบาลมีความรู้ความสามารถในการการบริหารสัญญางานก่อสร้าง
ภาครัฐ หลีกเลี่ยงปัญหาและคดีความได้อย่างปลอดภัยต่อวิชาชีพ 
 ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรด้านช่างของบเทศบาล มีวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการ
จัดหาและควบคุมงานก่อสร้างบนพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล 
๓. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 บุคลากรด้านช่างของเทศบาล จำนวนประมาณ 800 - ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย  
 3.1 ผู้อำนวยการกองช่าง/สำนักการช่าง นักบริหารงานช่าง ของเทศบาลทุกประเภท 
 3.2 หัวหน้าฝ่าย ในกองช่าง/สำนักการช่าง ของเทศบาลทุกประเภท 
 3.3 นักจัดการงานช่าง นายช่างด้านต่าง ๆ ของเทศบาลทุกประเภท 
 3.4 พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายงานด้านช่าง  
 3.5 บุคลากรของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานด้านช่างหรือบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม 
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 

5. โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาอบรม ๔ วัน ประกอบด้วย 
ที ่ หัวข้อการศึกษา ชั่วโมง วิทยากร 
1 การเสวนา เรื่อง “ไขปัญหาคาใจ ปัญหาการตรวจรับ

งานของหน่วยงานรัฐ”  
๓ ชม. ทีมงานจากสภาวิศวกร 

และนายชูเลิศ จิตเจือจุน 
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๘ 

2 การออกคำสั่งทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

๓ ชม. นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล 
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
 

3 นโยบายการประหย ัดพล ั งงาน และเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ของรัฐบาล ในปัจจุบัน นวัตกรรมวัสดุ
อาคาร 

๓ ชม. ดร.วิชิต ประกายพรรณ 
ที ่ปร ึกษากรรมาธ ิการพาน ิชและ
ทรัพย์สินทางปัญญา (องค์กรมหาชน) 

4 โครงสร้างพื ้นฐานและการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.5 
ชม. 

รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน มาตรฐานงานที่
เกี่ยวข้องกับงานดิน และการควบคุมคุณภาพวัสดุ  

1.5 
ชม. 

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



- 3 - 
 

ที ่ หัวข้อการศึกษา ชั่วโมง วิทยากร 
6 การเขียนผลงานขอเลื ่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (แบบฟอร์มใหม่)  
 

1.5 
ชม. 

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
ประธานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับ 
ใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมโยธาสภาวิศวกร 

7 นวัตกรรมวิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและงานก่อสร้าง 
 

1.5 
ชม. 

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
ประธานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับ 
ใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศกร 
และระดับภาคีว ิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมโยธาสภาวิศวกร 

8 การบร ิหารส ัญญางานก่อสร ้างภาคร ัฐ  กฎหมาย
ก ่อสร ้ าง  พระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมอาคาร และ 
กฎกระทรวงที่เก่ียวกับอาคาร 

๓ ชม. ดร.ณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 จัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการดังนี้ 
 - การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ  

- การบรรยาย  
- การซักถามและตอบประเด็นข้อสงสัย 

 - ยกกรณีศึกษา case study 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

8. งบประมาณ/ค่าลงทะเบียน  
 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล บริหารจัดการโครงการจาก
เงินค่าลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ 
๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าสถานที่  
ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเที่ยง ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มตลอดเวลา
การอบรม แต่จะไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารเย็น ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ทั้งนี้ บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ (๑) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ บุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและการช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
งานด้านการช่างต่าง ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 บุคลากรด้านช่างของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดซื้อและจัดจ้าง 
และมาตรฐานงานก่อสร้าง สามารถนำไปประยุกต์ในการปฎิบัติงานไดถู้กต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 9.3 บุคลากรด้านช่างที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการการบริหารสัญญางานก่อสร้าง
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.๔ บุคลากรด้านช่างมีวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดหา และควบคุมการก่อสร้าง 
บนพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการ
กับสภาวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

......................................................... 
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รายละเอียดเน้ือหาและหัวข้อวิชาในหลกัสตูร 
 

๑. การเสวนา เรื่อง “ไขปัญหาการตรวจรับงาน ของหน่วยงานรัฐ” (๓ ชม.) 
 การเสวนา ในประเด็น “ไขปัญหาการตรวจรับงาน ของหน่วยงานรัฐ” ซึ่งอ้างอิง กฎหมายก่อสร้าง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับอาคาร กรณีศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ตัวอย่างการวินิจฉัยพิจารณาคดี คดีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติเพื่อบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การอุทธรณ์ คำพิพากษา การดำเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 
๒. กรณีศึกษาการพิจารณาคดีเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓ ชม.) 

 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับแนวทางวินิจฉัยปัญหางานก่อสร้าง เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครองผู้มีสิทธิ์
ฟ้องคดีปกครองการขอให้ศาลกำหนดคำบังคับ ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง ขั้นตอนและวิธิการก่อน
การฟ้องคดีระยะเวลาการฟ้องคดี แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง การนำหลักกฎหมายทั่วไปตาม
รัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง คดีปกครอง
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ 

 
๓. นโยบายการประหยัดพลังงาน นวัตกรรมวัสดุอาคาร และเศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล ใน

ปัจจุบัน (๓ ชม.) 
 นโยบายของรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงาน ระบบเศรษฐกิจทางตรง (Linear Economy) สู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นวัตกรรมวัสดุอาคารที่เหมาะกับการอยู่อาศัยระยะยาว เช่น การ
ก่อสร้างโดยการคืนชีพด้วยวัสดุรีไซเคิล การก่อสร้างที่ลดการสร้างขยะด้วยนวัตกรรม BIM การก่อสร้างฉับไวใน
รูปแบบโดดเด่นด้วย 3D Printing การก่อสร้างแบบ New Normal ด้วย Drone สำรวจและเก็บข้อมูล การ
ก่อสร้างจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป การก่อสร้างอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย 

 
๔. โครงสร้างพ้ืนฐานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน (๑.๕ ชม.) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การส่งผลงานเข้า
ร่วมการประเมินเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน  การจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชน (Community Environmental 
Management) การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชน การรักษาไว้ซึ่ง
ทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เศรษฐกิจสังคมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อระบบ
นิเวศของโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การจัดการ
มลพิษในสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะชุมชน การ
ลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและทำลายมลพิษนั้นได้โดย
สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้หมดไป 
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๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน มาตรฐานงานที่เกี่ยวข้องกับงานดิน และการควบคุมคุณภาพ
วัสดุ (๑.๕ ชม.)  

 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  การออก 
มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน การสำรวจชั้นดินของโครงการ (Site Investigation) 
มาตรฐานงานที่เกี ่ยวข้องกับงานดิน การควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบ General Test  การทดสอบ 
Control Test การควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง กระบวนการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ 
 

๖. การเขียนผลงานขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบฟอร์มใหม่) (๑.๕ ชม.) 
 การเขียนผลงานขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศว กรรมควบคุม การประกอบวิชาชีพและการ
เลื่อนระดับวิชาชีพ การเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม ความรู้วิศวกรรม ประสบการณ์ ความสำนึก
รับผิดชอบ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 
 

๗. นวัตกรรมวิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและงานก่อสร้าง (๑.๕ ชม.) 
 นวัตกรรมวิศวกรรมการก่อสร้าง การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ได้แก่ ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบนำประปา โทรคมนาคม  โครงการด้าน
พลังงาน และการกำจัดของเสียที่ยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม 

 
๘. การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ (๓ ชม.) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้
ควบคุมงาน ตามพระราชบัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและบริหารพัสดุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ กระทรวง และประกาศ
คณะกรรมการต่างๆ กฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ การตรวจสอบการส่งมอบหรือ
การตรวจรับพัสดุ ค่าปรับ การลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา การบอกเลิก การรับประกัน
ความชำรุดบกพร่อง ค่าเสียหาย การตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รายงานที่เกี ่ยวข้องกับการ
ควบคุมงานก่อสร้าง การกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 

…………………………………………… 
  



- 7 - 
 

กำหนดการและตารางการอบรม 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
************ 

 
กำหนดการ หัวข้ออบรม/ระยะเวลาอบรม วิทยากร 

วันที ่๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ - ๑1.3๐ น. 
 

 
ลงทะเบียนเข้าอบรม 
และรับประทานอาหารว่าง 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ   
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๑๑.3๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือผู้แทน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเสวนา เรื่อง “ไขปัญหาการ

ตรวจรับงาน ของหน่วยงานรัฐ” 
(๓ ชม.) 

Moderator: นายชูเลิศ จิตเจือจุน 
               กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๘  
               (ปัจจุบัน) 
วิทยากร1 : ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค 
วิทยากร2 : นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ 
วิทยากร3 : นายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา 
วิทยากร4 : นายโชคชัย เนตรงามสว่าง 

๑๔.๓๐ - ๑4.45 น. อาหารว่าง 
๑4.45 – ๑๖.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง “ไขปัญหาการ

ตรวจรับงาน ของหน่วยงานรัฐ” 
(ต่อ) 

Moderator: นายชูเลิศ จิตเจือจุน 
               กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๘  
               (ปัจจุบัน) 
วิทยากร1 : ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค 
วิทยากร2 : นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ 
วิทยากร3 : นายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา 
วิทยากร4 : นายโชคชัย เนตรงามสว่าง 
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กำหนดการ หัวข้ออบรม/ระยะเวลาอบรม วิทยากร 

วันที ่๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. 

 
การออกคำสั่งทางปกครองและ
การใช้ดุลยพินิจโดยชอบ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
(๓ ชม.) 

 
นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล 
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 

๑๐.๒๕ - ๑๐.๓๕ น. อาหารว่าง 
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. การออกคำสั่งทางปกครองและ

การใช้ดุลยพินิจโดยชอบ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล 
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๒๕ น. นโยบายการประหยัดพลังงาน 

และเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ
รัฐบาล ในปัจจุบัน นวัตกรรม
วัสดุอาคาร 
(๓ ชม.) 

ดร.วิชิต ประกายพรรณ 
ที่ปรึกษากรรมาธิการพานิช 
และทรัพย์สินทางปัญญา (องค์กรมหาชน) 

๑๔.๒๕ - ๑๔.๓๕ น. อาหารว่าง 
๑๔.๓๕ – ๑๖.๐๐ น. นโยบายการประหยัดพลังงาน 

นวัตกรรมวัสดุอาคาร และ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาล 
ในปัจจุบัน (ต่อ) 

ดร.วิชิต ประกายพรรณ 
ที่ปรึกษากรรมาธิการพานิช 
และทรัพย์สินทางปัญญา (องค์กรมหาชน) 
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กำหนดการ หัวข้ออบรม/ระยะเวลาอบรม วิทยากร 
วันที ่๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.30 น. 

โครงสร้างพ้ืนฐานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
(๑.๕ ชม.) 

  
รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๑๐.30 น. อาหารว่าง 
๑๐.๓0 – ๑๒.๐๐ น. พระราชบัญญัติการขุดดินและ

ถมดิน มาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานดิน และการควบคุม
คุณภาพวัสดุ (๑.๕ ชม.)   

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.30 น. การเขียนผลงานขอเลื่อนระดับ 

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (แบบฟอร์มใหม่)  
(๑.๕ ชม.) 

 

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
ประธานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับ 
ใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศกร และ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 
สภาวิศวกร 

๑๔.๓0 น. อาหารว่าง 
๑๔.๓0 – ๑๖.๐๐ น. นวัตกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง

พื้นฐานและงานก่อสร้าง  
(๑.๕ ชม.) 
  

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
ประธานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับ 
ใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 
สภาวิศวกร 

กำหนดการ หัวข้ออบรม/ระยะเวลาอบรม วิทยากร 

วันที ่๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การบริหารสัญญางานก่อสร้าง
ภาครัฐ (๓ ชม.)   

 

ดร.ณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์ 
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

๑๒.๐๐ น. อาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 
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