แผนภาพเจ้าหน้าทีโ ครงการก่อสร้าง
สําน ักก่อสร้างทางที 1
ที

โครงการฯ

Project
manager

เจ้าหน้าทีป
 ระจําโครงการ

AREA

ทางหลวงหมายเลข 421
ทางเลีย
 งเมืองสตูล
1

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4
(ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)

PM.ภูวเดช

AE.โอภาส

บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ

PE.ธรากร
กิจกอบสิน

Act.ธีรศักดิ
วีรวัฒนเมธินทร์

081-8930847

089-7277299

ว.ชํานาญการ
พิเศษ

ช.ชํานาญงาน

PE.สุชล รอยหัตถกิจ

Ins.ระยอง กลํ$าฮุ ้ย

081-6478808

081-8023958

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

PE.ชาติชาย
พิบล
ู ย์ศักดิ

Act.สิรพ
ิ ันธุ์
โพธิหริ ัณย์

Act.ชาญศักดิ
จิตเต็มรัมย์

085-6655738

081-9347572

086-1710710

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

PE.ชัยวัฒน์
สว่างพันธุ์

Act.สําราญ สุตระ

Act.ณรงค์ ชูสังข์

Ins.อติพล ดํามณี

086-2761518

087-3996296

081-3263478

081-5428724

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.จํารัส
ดํารงค์พานิช

Act.เกษม เวชกุล

089-5153669

081-3972241

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

ทางหลวงหมายเลข 3111
2

สาย ปทุมธานี-อ.สามโคก-อ.เสนา

ตอน 2 ส่วนที 1
PM.ประจ ักษ์

AE.ภูวเดช

บจก.แสงช ัยโชค
ทางหลวงหมายเลข 3138
สาย อ.บ้านบึง - บรรจบ ทล.
3

หมายเลข 331 - อ.บ้านค่าย
ตอน 2
PM.ประจ ักษ์

AE.มานิตย์

ิ ก่อสร้าง
บจก.โรจน์สน

ทางหลวงหมายเลข 4
4

สาย กระบี - อ.ห้วยยอด
ตอน 4
PM.ปิ ยชาติ

AE.โอภาส

บจก.บุญช ัยพาณิชย์ (1979)

ทางหลวงหมายเลข 329
5

สาย แยกทางหลวงหมายเลข
340 - อ.บางปะห ัน ตอน 3
PM.ประจ ักษ์

บจก.บุญช ัยพาณิชย์ (1979)

AE.ภูวเดช

ทางหลวงหมายเลข 4
6

สาย ชุมพร - ระนอง
ตอน 2

PM.ประจ ักษ์

AE.มานิตย์

บจก.ช.ทวีกอ
่ สร้าง

PE.โอภาส
อินทสาขา

Act.สุพัฒน์ สินเติม

Act.ชยพล ภูผา

Ins.พูลทรัพย์
สิรส
ิ มบูณณ์

090-3908058

081-4778277

086-8033999

089-6051584

ว.ชํานาญการ
พิเศษ

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

PE.อนุศาสน์
ศุภการพิทยากุล

Act.อภิวช
ั ร์
มณฑา

Act.สุทัศน์
โทนนาดี

Ins.เจน พิยะเดช

085-1426410

089-1333600

089-8628158

085-6968931

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

Act.วรวุฒ ิ
วิสมิตะนันท์

Ins.เชาวน์เลิศ
พรหมฤทธิ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก
7

บนทางหลวงหมายเลข 4
(แยกทุง
่ พระเมรุ)

PM.ประจ ักษ์

AE.พรช ัย

PE.วุฒ ิ ฉิมพาลี
089-2680984

บมจ.คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย)

ช.อาวุโส

ทางหลวงหมายเลข 224
8

สาย โชคช ัย - ครบุร ี
PM.ประจ ักษ์

AE.พรช ัย

บจก.ช.ทวีกอ
่ สร้าง

ทางหลวงหมายเลข 4013
9

สาย นครศรีธรรมราช - อ.ปากพน ัง

ตอน 2

PM.ประจ ักษ์

AE.มานิตย์

บจก.พีระมิดคอนกรีต

PE.สุรศักดิ พอดีงาม Act.จรูญ ชัยทอง

081-8559121

081-8932514

081-9902725

081-7280963

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

PE.บัญชา
เอือ
6 จริยกุล

Act.วิทยา
แทนพ่อ

081-9841448

086-6182360

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ทางหลวงหมายเลข 4169
10

สาย ทางรอบเกาะสมุย
ตอน 2

PM.ประจ ักษ์

AE.มานิตย์

บจก.เอส.ซี.จี. 1995

ทางหลวงหมายเลข 4
11

สาย ชุมพร - ระนอง
ตอน 3

บจก.พีระมิดคอนกรีต

PE.ฉลองชัย
PM.ปิ ยชาติ

AE.มานิตย์

Act.ประจักษ์
โอภาส

Act.ไพทูรย์
บุญลิน
$ เลือ
$ น

081-7972186

081-3964854

081-7669545

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

จุรพ
ุ ันธุ์

ทางหลวงหมายเลข 4
12

สาย ทางเข้าเมืองชุมพร
(แนวใหม่) ตอน 2

PM.ปิ ยชาติ

AE.มานิตย์

บจก.ชุมพร แอสฟัลท์

PE.ชาญ
เผือกทอง

Act.สันติภาพ
วัชรโสตถิกล
ุ

081-5197275

086-7633787

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

PE.สุวัฒน์
รัตนมณี

Act.สมหมาย
คงช่วย

Ins.ยุทธพงศ์
คลังศรี

081-7881100

089-7242398

084-5394147

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

PE.สุวฒ
ั น์
รัตนมณี

Act.อนวัช
ห ้องโสภา

Ins.ประยูร
แสงสีดํา

081-7881100

081-4845665

094-5810564

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.ธงชัย ชูกร

Act.สาธร
ทองพูนแก ้ว

Ins.วีระเดช
แพะขุนทด

ั พรหมทอง
Ins.พิชย

081-7260904

092-2599282

084-6529855

089-5465450

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.ไกรสีห ์
ธีระสําราญ

Act.ภัทรพล
ตางจงราช

081-8282468

086-9710965

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

PE.ประสาน
ตากดํารงค์กล
ุ

ิ ฎ์ สุรกิจ
Act.วิศษ

ั บัวคีร ี
Act.ชูชย

Ins.เสน่ห ์ เกตุแก ้ว

081-9440970

089-5467637

084-2147941

089-7308436

ช.อาวุโส

ว.ปฏิบต
ั ก
ิ าร

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ทางหลวงหมายเลข 4057
13

สาย ทางเลีย
 งเมืองแว้ง
ตอน 1

PM.ปิ ยชาติ

AE.ภูวเดช

บจก.อี.แอนด์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์

ทางหลวงหมายเลข 4057
14

สาย ทางเลีย
 งเมืองแว้ง
ตอน 2

PM.ปิ ยชาติ

AE.ภูวเดช

บจก.เอส.โอ.เอ็ น.เอ็ นจิเนียริง

ทางหลวงหมายเลข 214
15

สาย ทางเลีย
 งเมืองสุรน
ิ ทร์
(ด้านตะว ันตก) ตอน 1

PM.ประจ ักษ์

AE.ภูวเดช

หจก.บุรรี ัมย์ธงช ัยก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 214
16

สาย ทางเลีย
 งเมืองสุรน
ิ ทร์
(ด้านตะว ันตก) ตอน 2

PM.ประจ ักษ์

AE.ภูวเดช

หจก.มาตรศรีจ ักรกล

ทางหลวงหมายเลข 4
17

สาย พ ังงา - กระบี ตอน 3
(ท ับปุด - อ่าวลึก)

บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง

PM.ประจ ักษ์

AE.พรช ัย

ทางหลวงหมายเลข 375
18

สาย นครปฐม - อ.ดอนตูม
ตอน 1

PM.ประจ ักษ์

AE.ภูวเดช

บจก.ธงช ัยเจริญก่อสร้าง

PE.ปกรณ์
มอนไข่

Act.วินัย ฉายอรุณ

Ins.ณิชกุล
กฤษณะเศรนี

086-8030097

086-0370379

083-0978664

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

ทางหลวงหมายเลข 4
19

สาย กระบี - อ.ห้วยยอด
ตอน 5

PM.ปิ ยชาติ

AE.ภูวเดช

บจก.บุญช ัยพานิชย์

PE.ประสิทธิ
คงเพ็ชร

Act.ปิ ยะ สาระทรัพย์

Act.บพิธ
พุม
่ โพธิง าม

Ins.วีระ จีนทอง

081-8952547

081-4769923

087-2039192

083-8153266

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

PE.คมกฤต
ดีจังวิภาต

Act.พัทธ์ คีรรี ัถยา

Act.เฉลิมพล
วรรณทวีดก
ิ ล
ุ

Ins.ไกรยุทธิ
เสือแก ้ว

081-9340191

087-5296777

081-8049465

087-1412849

ว.ชํานาญการ
พิเศษ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.ธานี อุบลน ้อย

Act.วานิช สังข์ขาว

Act.สมศักดิ
พัสดุสาร

Ins.ตระกูล
ไวยวรรณจิตร

089-7442522

081-8935118

086-7464529

081-9564644

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

PE.ธนา สันติศักดิ

Act.ราชันย์
เหมวิเชียร

Act.สรายุทธิ
พ่วงแพ

Ins.สุขม
ุ
พรหมคลัง

081-8566899

080-6225877

081-9597559

089-8697679

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.อาวุโส

Act.เฉลย
ยงเยีย
$ งพันธุ์

Ins.สงคราม
บุญประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 4
สาย ประจวบคีรข
ี ันธ์ - แยกปฐมพร

20

ตอน 1 (ประจวบคีรข
ี ันธ์ - บางสะพาน)

(เป็นตอนๆ) ส่วนที 2

PM.ประจ ักษ์

AE.พรช ัย

บจก.เอ็ ม ซี
ทางหลวงหมายเลข 41
สาย ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถําพรรณรา
8
-

21

ทุง
่ สง (เป็นตอนๆ)
ตอน 2

PM.ปิ ยชาติ

AE.พรช ัย

บจก.บุญสหการสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 4
22

สาย อ.ปราณบุร ี - ประจวบคีรข
ี ันธ์
(เป็นตอนๆ) ตอน 2

PM.ประจ ักษ์

AE.มานิตย์

บจก.แสงช ัยโชค
ทางหลวงหมายเลข 4
สาย ประจวบคีรข
ี ันธ์ - แยกปฐมพร

23

ตอน 1 (ประจวบคีรข
ี ันธ์ - บางสะพาน)

(เป็นตอนๆ) ส่วนที 1

บจก.ช.ทวีกอ
่ สร้าง

PM.มานิตย์

AE.พรช ัย

PE.สนธยา
วรรณประสิทธิ

Act.กําพล
ชูชาวนา

089-9268948

081-9919902

081-9788120

081-8937815

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ทางหลวงหมายเลข 4
สาย ประจวบคีรข
ี ันธ์ - แยกปฐมพร

24

ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)

(เป็นตอนๆ) ส่วนที 1

PM.ประจ ักษ์

AE.โอภาส

บจก.ช.ทวีกอ
่ สร้าง

PE.ชัชวาล
รุง่ เรือง

Act.เกษม เวชกุล

Act.โชคชัย
แสนทวี

Ins.ศักดิช
 าย
เมืองอินทร์

081-9029450

081-3972241

081-7700847

089-2277543

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

PE.วัฒนะ
โพธิน
 าคเงิน

Act.อุทย
ั
มาลัยพิศ

Ins.สุเชษฐ์
สังข์ยม
ิ6 พันธุ์

Ins.สมปอง
โพธิอ
 น
ุ่

089-4918442

081-6484947

084-0812653

089-9159468

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.กิตติธช
ั
ภูห
่ ริ ัญ

Act.สมชาย
พฤติประสงค์

AC.ณรงค์ ชูสังข์

Ins.สมปอง คุย
่ แข

086-1126117

087-6241305

081-3263478

083-9135868

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.เอนก ทองฉาย

Act.อุดม เสือคนอง

Ins.สุพจน์ ชูชว่ ย

086-9667524

081-6909852

084-1961414

091-0340098

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

PE.ปรียนุช
เตชะนรราช

Act.จิรวุฒ ิ
สุจริตธุระการ

Act.ณัฐพงษ์
วิไลเศรษฐีวนิช

Act.อานุภาพ
ล ้อมแพน

090-9727905

081-7675967

084-3436336

085-9930724

ว.ชํานาญการ
พิเศษ

ช.อาวุโส

ว.ปฏิบต
ั ก
ิ าร

ช.ปฏิบต
ั งิ าน

ทางหลวงหมายเลข 4
สาย ประจวบคีรข
ี ันธ์ - แยกปฐมพร

25

ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)

(เป็นตอนๆ) ส่วนที 2

PM.ประจ ักษ์

AE.สห ัสช ัย

ั
บจก.ธาราว ัญคอนสตร ัคชน
ทางหลวงหมายเลข 41
สาย ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถําพรรณรา
8
-

26

ทุง
่ สง (เป็นตอนๆ)
ตอน 1 ส่วนที 1

PM.ปิ ยชาติ

AE.มานิตย์

บจก.พีระมิดคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 41
สาย ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถําพรรณรา
8
-

27

ทุง
่ สง (เป็นตอนๆ)
ตอน 1 ส่วนที 2

PM.ปิ ยชาติ

AE.พรช ัย

บจก.บุญสหการสร้าง

Ins.ธนพัฒน์
สุขเกษม

ทางหลวงหมายเลข 4
28

สาย อ.ปราณบุร ี - ประจวบคีรข
ี ันธ์

(เป็นตอนๆ) ตอน 1

บจก.พระนครศรีอยุธยา

PM.พรช ัย

AE.มานิตย์

 ช่างรองาน (Project)
รายชือ

ื ชา
่ งรองาน (Project)
รายชอ

PE.อดิเรก
พิมานรัตน์

PE.โอฬาร
กลั$นประดิษฐ์

PE.บุศรินทร์ ยามา

086-9977948

095-6981382

084-9641718

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

22 ม.ค. 58

 ช่างรองาน (Acting)
รายชือ

Acting

- ไม่มรี องาน -

 ช่างรองาน (Inspecter)
รายชือ

Inspecter

Ins.ประเสริฐ
มงคลแก ้วเลิศ
087-5711779
ช.ชํานาญงาน
23 ก.ย. 54

ปฏิบ ัติงานทีอ
 น
ื

ปฏิบ ัติงานทีอ
 น
ื

PE.สุเนตร คงนุ่น

PE.สําเนา
เทพทอง

Act.ปิ ยะ
บูรณสมบัต ิ

Ins.นิคม
วัฒนประภากร

Ins.ดํารง หะยะมิน

086-6052103

081-8684806

084-6247188

081-0171549

089-8784200

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.อาวุโส

สทล.13

สทล.13

สทล.13

สทล.13

ศท.ลําปาง

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ที

ชือโครงการ ฯ

โครงการก่อสร้างทางสาย
เชิงเขาตะนาวศรี -กอกะเร็ ก
พร้อมปรับปรุ งทางเดิม สาย
เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
1
ระหว่าง กม.
0+000.000-45+446.379

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.ประลองยุทธ์
กสิ วงศ์

AC.ชํานาญ
สุวรรณ

AC.เฉลิมศักดิ0
ศรี ทว้ ม

AC.ธวัชชัย
หมื?นโฮ้ง

AC.อัมพล
สุทธิเสมอ

Ins.ประยุทธ์
เครื? องใจ

Ins.สุกิจ
อภิญญาลังกร

084-734-2802

081-764-6533

089-004-1851

091-026-9321

080-105-2493

081-324-3619

084-223-7539

ว.ชํานาญการพิเศษ

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.เพิ?มศักดิ0
ยันตะกนก

AC.ชุมภู
สุขเอมโอฐ

Ins.อนันต์
อุตะโม

081-844-7482

086-930-9214

081-953-2546

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ผลงาน 87.55
บริ ษทั สี? แสงการโยธา(1979)จํากัด

โครงการก่อสร้างทางสาย
ทางเลี?ยงเมืองนครสวรรค์
ด้านเหนือ
กม.14+282.9432
23+686.289
ผลงาน 88.40
บริ ษทั ทองมาคอนแทรคเตอร์ จํากัด

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

ช.อาวุโส

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ที

ชือโครงการ ฯ

โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1020
สาย เชียงราย-อ.เชียงของ
ตอน 3 ระหว่าง กม.
3 80+000.000กม.105+000.000
ผลงาน 95.12
บ. เสริ มสงวนก่อสร้าง จํากัด
หจก.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง
4 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 101
สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน 2

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.สิ โรจน์
ไชยบุตร

AC.อภิสิทธิ0
หาญณรงค์

AC.ทนงชัย
ดาวนันท์

AC.สุรทิน
เครื อทนุ

Ins.ภัทรพงษ์
ตนภู

081-674-1226

081-724-5418

081-789-5039

081-531-0816

088-405-9574

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.สมหวัง
โลหณุต

AC.อุดม
แก้วโก

AC.จารุ พงษ์
พรหมมา

Ins.ธีรศักดิ0
พิทกั ษ์โสภณ

081-876-8580

081-888-5733

081-936-7206

086-737-4993

ว.ชํานาญการพิเศษ

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ระหว่าง กม.158+000.000กม.169+050.000
และ กม.177+975.000กม.183+750.000

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

ผลงาน 62.96
หจก.แพร่ วศิ วกรรม

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
5 โครงการก่อสร้างทางหลวง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

PE.ประกาศ
ช่วยเพ็ญ

AC.วิบูลย์
วัฒนศัพท์

AC.บัญชา
อินทรทรัพย์

AC.สุรชัย
ฐิตาคม

AC.เบช
เจริ ญวงษ์

081-637-2315

081-533-9321

089-801-9722

087-178-7180

081-886-8696

ว.ชํานาญการ

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.มานะ
คงสี

AC.สิ งแก้ว
สลีวงศ์

Ins.เจษฎา
โศณณายะ

081-887-0283

081-789-5039

089-711-1502

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

หมายเลข 126 สาย ทางเลี?ยง
เมืองพิษณุ โลก(ด้านใต้) ส่ วนที?1

กม.29+203.000 กม.42+150.000
ผลงาน 80.74
บ.เทิดไท แอนด์โค จํากัด
6 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 126
สาย ทางเลี?ยงเมืองพิษณุโลก
(ด้านใต้) ส่วนที? 2
กม.42+150.000กม.51+053.000
ผลงาน 79.57
บ.บัญชากิจ จํากัด

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
7 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1129
สาย อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ
ตอน 2 ระหว่าง กม.
21+000.000-กม.41+100.000

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.สมชาย
จวงจันทร์

AC.อุดม
ยะคร

081-909112

081-471-6112

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

PE.สุรเชษฐ์
สุขะกุล

ผลงาน 97.30
บจก.หาญเจริ ญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย
8 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 304

Acting

Inspecter

AC.นพรัตน์
รัตนสิ ริ

AC.เชษฐ์ชยั
ชมกลิ?น

Ins.ชัยอนันต์
บุญเหลือ

089-769-7869

085-227-8229

083-597-3126

093-239-5675

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ปฏิบตั ิงาน

สาย มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 1
ระหว่าง กม.41+100.000กม.43+210.000
และกม.44+270.00 -

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

กม.47+932.000และ กม.49+032.000

AE.ศุภกร
วชิราภรณ์

กม.50+300.000 และกม.72+194.550-กม.76+400.000

ผลงาน 52.52
บ.ชัยนันท์คา้ วัตถุก่อสร้าง(2524)จํากัด

Inspecter

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
9 โครงการก่อสร้างทางหลวง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

PE.วีระสิ ทธิ0
ศรี สมัย

AC.ธีรศักดิ0
มาคง

AC.ชูชีพ
เพ็งพยม

Ins.สการะ
ศรี สมทรง

Ins.ธีรนันท์
เรื องยศ

086-780-8515

081-174-7660

093-009-2505

087-383-8934

091-138-5969

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

พ.โยธา

PE.ครรชิต
กุศล

AC.อิทธิพล
แก้วบัวดี

AC.กิตติ
อืQงธนภูมิ

AC.โกเมษฐ
ราษีทอง

AC.วินิจ
มูลป้ อม

086-398-1814

081-901-6098

081-622-4227

089-703-3072

090-346-4489

ว.ชํานาญการ

ว.ชํานาญการ

ว.ปฏิบตั ิการ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

หมายเลข 3263 สาย อ.เสนากม.36+626(บ้านสาลี)ตอน 2
จ.พระนครศรี อยุธยา
ระหว่าง กม.25+000กม.36+626

ผลงาน 52.52
บ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ? ง แอนด์ คอนตรัคชัน? จํากัด(มหาชน)

ออกโครงการฯ วันที 12 พฤศจิกายน 2557

10 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 22 สาย อ.หนองหานอ.สว่างแดนดิน ตอน 1
จ.อุดรธานี
ระหว่าง กม.37+000 กม.56+050

ผลงาน 11.27
บ.ไทยวัฒน์วศิ วการทาง จํากัด

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

ออกโครงการฯ วันที 10 พฤศจิกายน 2557

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
11 โครงการก่อสร้างทางหลวง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.ณัฐพล
แก้วอู๋

AC.ชัยสิ ทธิ0
โสตถิกลุ

Ins.วสันต์
ไชยสมบัติ

084-367-1078

085-867-1234

088-547-5798

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.จ.ส.ต.วัลลภ
จันทร์กระจ่าง

AC.บาลี
ไหมทอง

AC.พูนศักดิ0
สิ ริสมบูณณ์

Ins.สันติ
ตุ่มจิตร

084-428-9577

081-627-2959

089-956-8922

089-903-2053

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

Inspecter

หมายเลข 1080 สาย น่าน อ.ทุ่งช้าง ตอน 1 จ.น่าน
ระหว่าง กม.9+300กม.24+300

ผลงาน 18.84
บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด

ออกโครงการฯ วันที 6 พฤศจิกายน 2557

12 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 117 สาย ทางเลี?ยง
เมืองนครสวรรค์ (ต่างระดับ
หนองตะโก ตอน 2 ส่วนที? 2)
จ.นครสวรรค์ กม.15+685.000 กม.21+470.000

ผลงาน บ.สระหลวงก่อสร้าง จํากัด

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.จเรเมธ
จันทร์จร

ออกโครงการฯ วันที 25 มีนาคม 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
13 โครงการก่อสร้ าง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.จเรเมธ
จันทร์จร

AC.พยูร
เทียนทอง

AC.มงคล
ณ น่าน

Ins.ยุมิ
ชุ่มไชยพฤกษ์

Ins.ศิรวิชญ์
ชุ่มไชยพฤกษ์

083-041-5741

087-318-2928

085-708-4989

089-700-8474

087-738-3813

ช.ชํานาญการพิเศษ

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.สุรพล
ผิวอ่อน

AC.วิชา
บรรจงหมื?นไวย

AC.สุทศั น์
ขันแก้ว

Ins.จักรพันธ์
จันทร์แสน

ผลงาน

081-686-5331

089-555-2632

081-288-2358

084-610-9901

บจก.แสงชัยโชค

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

สาย ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วน 1
(ลําปาง-งาว) (เป็ นตอน ๆ)
จ.ลําปาง

ผลงาน
หจก.กิจรุ่ งเรื องก่อสร้าง

ออกโครงการฯ วันที มิถุนายน 2558

14 โครงการก่อสร้าง
สาย ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วน 2
(ลําปาง-งาว) (เป็ นตอน ๆ)
จ.ลําปาง

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

ออกโครงการฯ วันที 3 มิถุนายน 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
15 โครงการก่อสร้าง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

PE.นพดล
มนตรี กลุ

AC.วรุ ตม์โรจน์
จักษุสุวรรณ

AC.มาโนช
ลิขกิจขจร

Ins.เอกกมล
จันทร์คุณา

ผลงาน

081-796-1069

089-850-4283

086-151-8818

081-783-1364

บจก.บัญชากิจ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.ชริ ศร์
จุลกะเสวี

AC.โสฬส
กิ?งจําปา

AC.สุวติ ร
วีรงคเสนีย ์

AC.สง่าชัย
ใจห้าว

Ins.ชัยวัฒน์
สมบูรณ์

ผลงาน

081-950-9058

084-158-4185

087-931-9011

081-765-9258

089-956-8922

บจก.บัญชากิจ

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ปฎิบตั ิงาน

สาย ตาก - พะเยา ตอน 1
(ตาก - บ้านตาก) (เป็ นตอน ๆ)
จ.ตาก

ออกโครงการฯ วันที 19 พฤษภาคม 2558

16 โครงการก่อสร้าง
สาย ตาก - พะเยา ตอน 2
(บ้านตาก - เถิน) (เป็ นตอน ๆ)
จ.ตาก

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

ออกโครงการฯ วันที 28 เมษายน 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
17 โครงการก่อสร้าง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

PE.วิรัชต์
บุญหลัง

AC.ไกรทอง
ขุนทิพย์ทอง

AC.ประยุทธ์
เครื? องใจ

Ins.สุภทั ร
บุบผาชาติ

094-874-1414

089-175-6494

081-324-3619

089-676-9684

ว.ชํานาญการ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

PE.พินิจ
เสื อชาวนา

AC.วิชาญ
เดชคําฟู

AC.เลอเกียรติ0
สนธิเกษร

Ins.พิชิต
โสมนัส

Ins.ผกาวัลย์
ขันเฉี ยง

ผลงาน

081-887-1227

081-993-6339

083-863-4415

081-145-3028

081-722-9259

บ.เทิดไทย แอนด์โค จํากัด

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

รก.ว.ปฏิบตั ิการ

สาย ตาก - พะเยา ตอน 3
(เถิน - ลําปาง) (เป็ นตอน ๆ)
จ.ลําปาง

ผลงาน

รอออกโครงการฯ

18 โครงการงานจ้างเหมาทําการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12
ตาก-อ.แม่สอด ตอน 3
(รวมบริ เวณดอยรวก) ส่วนที? 1
จ.ตาก

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

ออกโครงการฯ วันที มิถุนายน 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
19 โครงการงานจ้างเหมาทําการ

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

Inspecter

PM.ศุภกร
วชิราภรณ์

AE.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

PE.พรศักด์
เลี?ยงอิQว

AC.รัตน์
ปั ญญาดี

AC.วิสูตร
แก้วบุญปั น

Ins.สมบูรณ์
ธรรมสละ

Ins.ธีรยุทธ
ดุมกลาง

ผลงาน

081-045-6318

089-922-9027

081-961-9031

087-842-9698

089-123-0528

บ.เทิดไทย แอนด์โค จํากัด

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

พ.โยธา

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12
ตาก-อ.แม่สอด ตอน 3
(รวมบริ เวณดอยรวก) ส่วนที? 2
จ.ตาก

ออกโครงการฯ วันที มิถุนายน 2558

20 โครงการก่อสร้างสายทางเลี?ยง
เมืองเชียงราย ส่วนที? 1
จ.เชียงราย

PM. กฤษดา
ศรี ดามา
ผลงาน

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.สมใจ
ขาวพลศรี

Ins.มงคล
วงศ์ราษฎร์

086-118-8181

093-131-6058

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

รอออกโครงการฯ

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
21 โครงการก่อสร้างสายทางเลี?ยง

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. สมหวัง
โลหณุต

PE.อภิสิทธิ0
หาญณรงค์

Ac.สรุ ทิน
เครื อทนุ

AC.ทนงชัย
ดาวนันท์

Ins.ภัทรพงษ์
ตนภู

ผลงาน

081-724-5418

081-531-0816

081-789-5039

088-405-9574

บจก.แพร่ ธาํ รงวิทย์

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.มงคล
ปิ? นสกุล

Ac.ทนงศักดิ0
สุวรรณภูสิทธิ0

Ins.นิสนั ต์
ธนศิริรักษ์

พัชรพงศ์
เป็ นสุข

ผลงาน

081-914-4722

081-789-5039

086-376-0457

084-959-9794

บจก.บัญชากิจ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

Inspecter

เมืองเชียงราย ส่วนที? 2
จ.เชียงราย

รอออกโครงการฯ

22 โครงการก่อสร้าง สาย
นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที? 1
(นครสวรรค์-กําแพงเพชร)
(เป็ นตอนๆ) จ.กําแพงเพชร

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.มานิตย์
สุคติศิริอุดม

ออกโครงการฯ วันที 19 พฤษภาคม 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
23 โครงการก่อสร้าง สาย

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE.พรชัย
อดุลยธรรม

PE.สุชาติ
โยมจีน

Ac.พีระ
ทับทิมแดง

AC.เอกดนัย
สุวรรณะ

Ins.วัชระ
เรี ยบร้อย

ผลงาน

081-934-4051

080-839-1148

087-293-2879

081-381-8081

บจก.บัญชากิจ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.สันทัต
เถรปั ญญาภรณ์

AC.ศิริศกั ดิ0
จินดาพล

Ins.สมทบ
บุตรเสื อ

ผลงาน

089-087-4934

089-514-0304

086-199-7238

บจก.บุญสหะการสร้าง

ช.อาวุโส

ว.ชํานาญการ

ช.ชํานาญงาน

Inspecter

นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที? 2
(นครสวรรค์-กําแพงเพชร)
(เป็ นตอนๆ) จ.กําแพงเพชร

ออกโครงการฯ วันที 19 พฤษภาคม 2558

24 โครงการก่อสร้าง สาย
นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที? 1
(กําแพงเพชร-ตาก)
(เป็ นตอนๆ) จ.กําแพงเพชร

PM. กฤษดา
ศรี ดามา

AE. โอภาส
อินทสาขา

ออกโครงการฯ วันที 5 มิถุนายน 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
25 โครงการก่อสร้าง สาย

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

PM.สหัสชัย
เรี ยงรุ่ งโรจน์

AE. โอภาส
อินทสาขา

PE.เอกภพ
โกวิทกูลไกร

AC.มณเฑียร
ขัตติยานันทน์

Ins.อมรเทพ
อินทรประเสริ ฐ

081-353-8691

081-887-6144

084-589-5297

ว.ชํานาญการพิเศษ

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

Inspecter

นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที? 2
(กําแพงเพชร-ตาก)
(เป็ นตอนๆ) จ.กําแพงเพชร

ผลงาน
บจก.แพร่ ธาํ รงวิทย์

ออกโครงการฯ วันที 5 มิถุนายน 2558

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
27 ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก -อ.หล่มสัก
ตอน 2 B
จ.พิษณุโลก
ระหว่าง กม.72+000-90+300

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

Inspecter

PE.สันติ
กมลรัตน์

AC.ธงชัย
สงใย

Ins.ยศพงษ์
เจือจันทร์

081-544-2530

087-732-4273

089-893-5516

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.วัลลภ
นิQวกลม

AC.วรวัฒน์
ยงสมบูรณ์

AC.สิ ทธิชยั
พ่วงศรี

Ins.สุรชิต
สุขเอิบ

084-948-8898

081-651-3239

087-086-8814

087-957-7031

ช.อาวุโส

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ชํานาญงาน

28 ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก -อ.หล่มสัก
ตอน 2 C
จ.พิษณุโลก
ระหว่าง กม.90+300-108+000

Inspecter

สํานักก่ อสร้ างทางที1
โครงการฯ ก่ อสร้ างและบูรณะทางจ้ างเหมา
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการฯ
ลํา
ดับ
ชือโครงการ ฯ
ที
29 ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก -อ.หล่มสัก
ตอน 2 D

ProJect Manager

Area Engineer

Project

Acting

Acting

PE.ยุทธนา
นวลจีน

Ins.กฤษฎา
นวลแก้ว

Ins.กฤษฎา
สุขใจแสน

081-046-8375

081-805-2531

089-226-7494

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

ช.ปฏิบตั ิงาน

PE.กิตติศกั ดิ0
ทองมาก

AC.สมชาย
ปิ ยะมาน

Ins.มนัส
สอนไวย์

081-912-1338

081-595-6234

082-400-5902

ว.ชํานาญการพิเศษ

ช.อาวุโส

ช.ชํานาญงาน

จ.พิษณุโลก
ระหว่างกม.108+000-122+125

สาย กรุ งเทพ-บ้านฉาง
ตอนแยกเข้าท่าเรื อแหลมฉบัง
ตอนที? 1
PM. กฤษดา
ศรี ดามา

Inspecter

Inspecter

