
ที�
Project 

manager
AREA

     PE.ธรากร  
 กจิกอบสนิ

Act.ธรีศักดิ� 
วรีวัฒนเมธนิทร์

081-8930847 089-7277299

ว.ชาํนาญการ
พเิศษ

ช.ชาํนาญงาน

PE.สชุล รอยหัตถกจิ Ins.ระยอง กลํ$าฮุย้

081-6478808 081-8023958

ช.อาวโุส ช.อาวโุส

PE.ชาตชิาย 
พบิลูยศ์ักดิ�

  Act.สริพัินธุ ์
โพธหิรัิณย์

Act.ชาญศักดิ� 
จติเต็มรัมย์

085-6655738 081-9347572 086-1710710

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.อาวโุส

   PE.ชยัวัฒน ์
 สวา่งพันธุ์

Act.สําราญ สตุระ Act.ณรงค ์ชสูังข์  Ins.อตพิล ดํามณี

086-2761518 087-3996296 081-3263478 081-5428724

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

    PE.จํารัส 
ดํารงคพ์านชิ

Act.เกษม เวชกลุ

089-5153669 081-3972241

ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน

เจา้หนา้ที�ประจาํโครงการ

PM.ภวูเดช
(ควนเนยีง) - สตูล (ทา่เรอืเกาะนก)

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4

ทางเลี�ยงเมอืงสตลู

ทางหลวงหมายเลข 421

1

สาย อ.บา้นบงึ - บรรจบ ทล.

หมายเลข 331 - อ.บา้นคา่ย

ตอน 2

บจก.แสงชยัโชค

สาย ปทมุธาน-ีอ.สามโคก-อ.เสนา

ตอน 2 สว่นที� 1

  AE.ภวูเดช

บจก.บญุชยัพาณิชย ์(1979)

แผนภาพเจา้หนา้ที�โครงการกอ่สรา้ง  

สํานกักอ่สรา้งทางที� 1

บจก.เอ.เอส.แอสโซซเิอทฯ

AE.โอภาส

โครงการฯ

AE.โอภาส

ทางหลวงหมายเลข 3111

2

ทางหลวงหมายเลข 4

PM.ประจกัษ์ AE.มานติย ์

บจก.บญุชยัพาณิชย ์(1979)

  AE.ภวูเดช

3

4

PM.ประจกัษ์

PM.ปิยชาติ

PM.ประจกัษ์

บจก.โรจนส์นิกอ่สรา้ง

สาย กระบี� - อ.หว้ยยอด

ทางหลวงหมายเลข 3138

340 - อ.บางปะหนั ตอน 3

สาย แยกทางหลวงหมายเลข

ทางหลวงหมายเลข 329

5

ตอน 4



     PE.โอภาส  
อนิทสาขา

Act.สพัุฒน ์สนิเตมิ Act.ชยพล ภผูา   Ins.พลูทรัพย ์
สริสิมบณูณ์

090-3908058 081-4778277 086-8033999 089-6051584

ว.ชาํนาญการ
พเิศษ

ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏบิตังิาน

PE.วฒุ ิฉมิพาลี

089-2680984

ช.อาวโุส

   PE.อนุศาสน ์
ศภุการพทิยากลุ

Act.อภวิชัร ์
มณฑา

  Act.สทัุศน ์
โทนนาดี

Ins.เจน พยิะเดช

085-1426410 089-1333600 089-8628158 085-6968931

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

PE.สรุศกัดิ� พอดงีาม Act.จรญู ชยัทอง      Act.วรวฒุ ิ 
วสิมติะนันท์

Ins.เชาวนเ์ลศิ 
พรหมฤทธิ�

081-8559121 081-8932514 081-9902725 081-7280963

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏบิตังิาน

    PE.บัญชา 
เอื6อจรยิกลุ

  Act.วทิยา  
แทนพ่อ

081-9841448 086-6182360

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

    PE.ฉลองชยั
   จรุพุันธุ์

Act.ประจักษ์
โอภาส

  Act.ไพทรูย ์
บญุลิ$นเลื$อน

081-7972186 081-3964854 081-7669545

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

(แยกทุง่พระเมร)ุ

บจก.พรีะมดิคอนกรตี

6

10

ทางหลวงหมายเลข 4169

สาย ทางรอบเกาะสมยุ

บมจ.ครสิเตยีนแีละนลิเส็น (ไทย)

สาย โชคชยั - ครบรุ ี

9

8

ทางหลวงหมายเลข 4013

สาย นครศรธีรรมราช - อ.ปากพนงั

ตอน 2

PM.ประจกัษ์

ทางหลวงหมายเลข 224

AE.มานติย ์

PM.ปิยชาติ AE.มานติย ์

บจก.พรีะมดิคอนกรตี

AE.พรชยั

ตอน 3

PM.ประจกัษ์

AE.มานติย ์

PM.ประจกัษ์

PM.ประจกัษ์

สาย ชุมพร - ระนอง

ตอน 2

ตอน 2

บจก.เอส.ซ.ีจ.ี 1995

11 สาย ชุมพร - ระนอง

7

โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแยก

บนทางหลวงหมายเลข 4

ทางหลวงหมายเลข 4

บจก.ช.ทวกีอ่สรา้ง

PM.ประจกัษ์

ทางหลวงหมายเลข 4

บจก.ช.ทวกีอ่สรา้ง

AE.พรชยั

AE.มานติย ์



   PE.ชาญ  
เผอืกทอง

Act.สนัตภิาพ 
วัชรโสตถกิลุ

081-5197275 086-7633787

ช.อาวโุส ช.อาวโุส

    PE.สวุัฒน ์ 
 รัตนมณี

 Act.สมหมาย 
 คงชว่ย

Ins.ยทุธพงศ ์
คลังศรี

081-7881100 089-7242398 084-5394147

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

    PE.สวุฒัน ์  
รัตนมณี

     Act.อนวชั   
หอ้งโสภา

   Ins.ประยรู  
แสงสดํีา

081-7881100 081-4845665 094-5810564

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

PE.ธงชยั ชกูร
    Act.สาธร   
ทองพนูแกว้

   Ins.วรีะเดช   
แพะขนุทด

 Ins.พชิยั พรหมทอง

081-7260904 092-2599282 084-6529855 089-5465450

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

    PE.ไกรสหี ์ 
  ธรีะสําราญ

  Act.ภัทรพล 
ตางจงราช

081-8282468 086-9710965

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

PE.ประสาน 
ตากดํารงคก์ลุ

Act.วศิษิฎ ์สรุกจิ Act.ชชูยั บวัครีี Ins.เสน่ห ์เกตแุกว้

081-9440970 089-5467637 084-2147941 089-7308436

ช.อาวโุส ว.ปฏบิตักิาร ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

ทางหลวงหมายเลข 4

(ทบัปดุ - อา่วลกึ)

สาย ทางเขา้เมอืงชุมพร

หจก.บรุรีมัยธ์งชยักอ่สรา้ง

16

สาย ทางเลี�ยงเมอืงแวง้

ตอน 1

สาย พงังา - กระบี� ตอน 3

หจก.มาตรศรจีกัรกล

ตอน 2
PM.ปิยชาติ

บจก. เสรมิสงวนกอ่สรา้ง

PM.ปิยชาติ AE.ภวูเดช

PM.ปิยชาติ AE.มานติย ์

บจก.ชุมพร แอสฟลัท์

13

12

(แนวใหม)่ ตอน 2

PM.ประจกัษ์

ทางหลวงหมายเลข 214

สาย ทางเลี�ยงเมอืงสรุนิทร ์

(ดา้นตะวนัตก) ตอน 2

AE.ภวูเดช

บจก.เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจเินยีร ิ�ง

PM.ประจกัษ์

PM.ประจกัษ์ AE.ภวูเดช

บจก.อ.ีแอนด.์ซ.ีดเีวลลอปเมน้ท์

14

ทางหลวงหมายเลข 4057

AE.ภวูเดช

17

ทางหลวงหมายเลข 4

AE.พรชยั

(ดา้นตะวนัตก) ตอน 1

สาย ทางเลี�ยงเมอืงแวง้

15

ทางหลวงหมายเลข 214

สาย ทางเลี�ยงเมอืงสรุนิทร ์

ทางหลวงหมายเลข 4057



PE.ปกรณ์ 
มอนไข่

Act.วนัิย ฉายอรุณ
Ins.ณชิกลุ 
กฤษณะเศรนี

 086-8030097 086-0370379  083-0978664

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏบิตังิาน

    PE.ประสทิธิ� 
 คงเพ็ชร

Act.ปิยะ สาระทรัพย์
       Act.บพธิ    

  พุม่โพธิ�งาม
Ins.วรีะ จนีทอง

081-8952547 081-4769923 087-2039192 083-8153266

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน

    PE.คมกฤต   
 ดจัีงวภิาต

Act.พัทธ ์ครีรัีถยา
Act.เฉลมิพล 
วรรณทวดีกิลุ

   Ins.ไกรยทุธิ� 
เสอืแกว้

081-9340191 087-5296777 081-8049465 087-1412849

ว.ชาํนาญการ
พเิศษ

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

PE.ธานี อบุลนอ้ย Act.วานชิ สังขข์าว
Act.สมศักดิ� 

พัสดสุาร
  Ins.ตระกลู 
ไวยวรรณจติร

089-7442522 081-8935118 086-7464529 081-9564644

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

PE.ธนา สันตศัิกดิ�
    Act.ราชนัย ์

เหมวเิชยีร
Act.สรายทุธิ� 

พ่วงแพ
     Ins.สขุมุ 
พรหมคลัง

081-8566899  080-6225877 081-9597559 089-8697679

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.อาวโุส

PE.สนธยา 
วรรณประสทิธิ�

      Act.กําพล   
  ชชูาวนา

      Act.เฉลย    
 ยงเยี$ยงพันธุ์

  Ins.สงคราม   
บญุประกอบ

089-9268948 081-9919902 081-9788120 081-8937815

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

23

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย ประจวบครีขีนัธ ์- แยกปฐมพร

ตอน 1 (ประจวบครีขีนัธ ์- บางสะพาน)

(เป็นตอนๆ) สว่นที� 1
PM.มานติย ์ AE.พรชยั

บจก.ช.ทวกีอ่สรา้ง

บจก.บญุสหการสรา้ง

21

ทางหลวงหมายเลข 41

สาย ทา่โรงชา้ง - ทา่ช ี- ถํ 8าพรรณรา -

ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 

ตอน 2
PM.ปิยชาติ AE.พรชยั

AE.พรชยั

บจก.เอ็ม ซี

AE.มานติย ์PM.ประจกัษ์

20

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย ประจวบครีขีนัธ ์- แยกปฐมพร

ตอน 1 (ประจวบครีขีนัธ ์- บางสะพาน)

(เป็นตอนๆ) สว่นที� 2
PM.ประจกัษ์

AE.ภวูเดช

บจก.บญุชยัพานชิย ์

18

ทางหลวงหมายเลข 375

สาย นครปฐม - อ.ดอนตมู

ตอน 1
PM.ประจกัษ์ AE.ภวูเดช

บจก.ธงชยัเจรญิกอ่สรา้ง

22

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย อ.ปราณบรุ ี- ประจวบครีขีนัธ์

(เป็นตอนๆ) ตอน 2

19

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย กระบี� - อ.หว้ยยอด

ตอน 5
PM.ปิยชาติ

บจก.แสงชยัโชค



PE.ชชัวาล 
รุง่เรอืง

Act.เกษม เวชกลุ
    Act.โชคชยั  

แสนทวี
Ins.ศกัดิ�ชาย 
เมอืงอนิทร์

081-9029450 081-3972241 081-7700847 089-2277543

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏบิตังิาน

    PE.วฒันะ  
โพธิ�นาคเงนิ

   Act.อทุยั  
มาลัยพศิ

    Ins.สเุชษฐ ์ 
สงัขย์ิ6มพันธุ์

   Ins.สมปอง  
โพธิ�อุน่

089-4918442 081-6484947 084-0812653 089-9159468

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

       PE.กติตธิชั 
   ภูห่ริัญ

   Act.สมชาย 
พฤตปิระสงค์

AC.ณรงค ์ชสูังข์ Ins.สมปอง คุย่แข

086-1126117 087-6241305 081-3263478 083-9135868

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

PE.เอนก ทองฉาย  Act.อดุม เสอืคนอง Ins.สพุจน ์ชชูว่ย
     Ins.ธนพัฒน ์

 สขุเกษม

086-9667524 081-6909852 084-1961414 091-0340098

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏบิตังิาน

      PE.ปรยีนุช  
เตชะนรราช

   Act.จริวฒุ ิ 
สจุรติธรุะการ

     Act.ณัฐพงษ์ 
  วไิลเศรษฐวีนชิ

Act.อานุภาพ 
ลอ้มแพน

090-9727905 081-7675967 084-3436336 085-9930724

ว.ชาํนาญการ
พเิศษ

ช.อาวโุส ว.ปฏบิตักิาร ช.ปฏบิตังิานบจก.พระนครศรอียธุยา

สาย อ.ปราณบรุ ี- ประจวบครีขีนัธ ์

(เป็นตอนๆ) ตอน 1
PM.พรชยั AE.มานติย ์

บจก.บญุสหการสรา้ง

28

ทางหลวงหมายเลข 4

บจก.พรีะมดิคอนกรตี

27

ทางหลวงหมายเลข 41

สาย ทา่โรงชา้ง - ทา่ช ี- ถํ 8าพรรณรา -

ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 

ตอน 1 สว่นที� 2

AE.โอภาส

บจก.ช.ทวกีอ่สรา้ง

24

AE.สหสัชยั

บจก.ธาราวญัคอนสตรคัช ั�น

25

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย ประจวบครีขีนัธ ์- แยกปฐมพร

ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)

(เป็นตอนๆ) สว่นที� 2
PM.ประจกัษ์

PM.ปิยชาติ AE.พรชยั

26

ทางหลวงหมายเลข 41

สาย ทา่โรงชา้ง - ทา่ช ี- ถํ 8าพรรณรา -

ทุง่สง (เป็นตอนๆ) 

ตอน 1 สว่นที� 1
PM.ปิยชาติ AE.มานติย ์

ทางหลวงหมายเลข 4

สาย ประจวบครีขีนัธ ์- แยกปฐมพร

ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)

(เป็นตอนๆ) สว่นที� 1
PM.ประจกัษ์



PE.อดเิรก 
พมิานรัตน์

  PE.โอฬาร 
กลั$นประดษิฐ์

PE.บศุรนิทร ์ยามา

086-9977948 095-6981382 084-9641718

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.อาวโุส

22 ม.ค. 58

Ins.ประเสรฐิ 
มงคลแกว้เลศิ

087-5711779

ช.ชาํนาญงาน

23 ก.ย. 54

PE.สเุนตร คงนุ่น
    PE.สําเนา  

เทพทอง
    Act.ปิยะ   
บรูณสมบตัิ

     Ins.นคิม   
วฒันประภากร

Ins.ดํารง หะยะมนิ

086-6052103 081-8684806 084-6247188 081-0171549 089-8784200

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.อาวโุส

สทล.13 สทล.13 สทล.13 สทล.13 ศท.ลําปาง
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ลาํ
ดบั
ที	

โครงการก่อสร้างทางสาย
เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก
พร้อมปรับปรุงทางเดิม สาย
เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ระหวา่ง กม. PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.ประลองยทุธ์ AC.ชาํนาญ AC.เฉลิมศกัดิ0 AC.ธวชัชยั AC.อมัพล Ins.ประยทุธ์ Ins.สุกิจ
0+000.000-45+446.379 ศรีดามา โลหณุต กสิวงศ์ สุวรรณ ศรีทว้ม หมื?นโฮง้ สุทธิเสมอ เครื?องใจ อภิญญาลงักร

ผลงาน 87.55 084-734-2802 081-764-6533 089-004-1851 091-026-9321 080-105-2493 081-324-3619 084-223-7539

บริษทั สี?แสงการโยธา(1979)จาํกดั ว.ชาํนาญการพิเศษ ช.อาวโุส ช.อาวโุส ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน
โครงการก่อสร้างทางสาย  

ทางเลี?ยงเมืองนครสวรรค์
ดา้นเหนือ
กม.14+282.943-
23+686.289 PM. กฤษดา AE.สหสัชยั PE.เพิ?มศกัดิ0 AC.ชุมภู Ins.อนนัต์

ศรีดามา เรียงรุ่งโรจน์ ยนัตะกนก สุขเอมโอฐ อุตะโม
ผลงาน 88.40 081-844-7482 086-930-9214 081-953-2546

บริษทั ทองมาคอนแทรคเตอร์ จาํกดั ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

1

2  



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1020
สาย เชียงราย-อ.เชียงของ
ตอน 3 ระหวา่ง กม.
80+000.000- PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.สิโรจน์ AC.อภิสิทธิ0 AC.ทนงชยั AC.สุรทิน Ins.ภทัรพงษ์
กม.105+000.000 ศรีดามา โลหณุต ไชยบุตร หาญณรงค์ ดาวนนัท์ เครือทนุ ตนภู

ผลงาน 95.12 081-674-1226 081-724-5418 081-789-5039 081-531-0816 088-405-9574

บ. เสริมสงวนก่อสร้าง จาํกดั ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
หจก.บุรีรัมยธ์งชยัก่อสร้าง

4 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 101 
สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน 2
ระหวา่ง กม.158+000.000-

กม.169+050.000 PM. กฤษดา AE.สหสัชยั PE.สมหวงั AC.อุดม AC.จารุพงษ์ Ins.ธีรศกัดิ0
และ กม.177+975.000- ศรีดามา เรียงรุ่งโรจน์ โลหณุต แกว้โก พรหมมา พิทกัษโ์สภณ
กม.183+750.000 081-876-8580 081-888-5733 081-936-7206 086-737-4993

ผลงาน 62.96
หจก.แพร่วศิวกรรม ว.ชาํนาญการพิเศษ ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

3



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

5 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 126 สาย ทางเลี?ยง

เมืองพิษณุโลก(ดา้นใต)้ ส่วนที?1

กม.29+203.000 -
กม.42+150.000 PM. กฤษดา AE.สหสัชยั PE.ประกาศ AC.วบิูลย์ AC.บญัชา AC.สุรชยั AC.เบช

ศรีดามา เรียงรุ่งโรจน์ ช่วยเพญ็ วฒันศพัท์ อินทรทรัพย์ ฐิตาคม เจริญวงษ์
ผลงาน 80.74 081-637-2315 081-533-9321 089-801-9722 087-178-7180 081-886-8696

บ.เทิดไท แอนดโ์ค จาํกดั ว.ชาํนาญการ ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน
6 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 126
สาย ทางเลี?ยงเมืองพิษณุโลก
(ดา้นใต)้ ส่วนที? 2
กม.42+150.000- PM. กฤษดา AE.สหสัชยั PE.มานะ AC.สิงแกว้ Ins.เจษฎา
กม.51+053.000 ศรีดามา เรียงรุ่งโรจน์ คงสี สลีวงศ์ โศณณายะ

ผลงาน 79.57 081-887-0283 081-789-5039 089-711-1502

บ.บญัชากิจ จาํกดั ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

7 โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1129
สาย อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ
ตอน 2 ระหวา่ง กม.
21+000.000-กม.41+100.000 PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.สมชาย AC.อุดม

ศรีดามา โลหณุต จวงจนัทร์ ยะคร
ผลงาน 97.30 081-909112 081-471-6112

บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน
8 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 304
สาย มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 1
ระหวา่ง กม.41+100.000-

กม.43+210.000 PM. กฤษดา AE.ศุภกร PE.สุรเชษฐ์ AC.นพรัตน์ AC.เชษฐช์ยั Ins.ชยัอนนัต์
และกม.44+270.00 - ศรีดามา วชิราภรณ์ สุขะกลุ รัตนสิริ ชมกลิ?น บุญเหลือ
กม.47+932.000และ กม.49+032.000 089-769-7869 085-227-8229 083-597-3126 093-239-5675

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

ผลงาน 52.52
บ.ชยันนัทค์า้วตัถุก่อสร้าง(2524)จาํกดั ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ปฏิบตัิงาน



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

9 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 3263 สาย อ.เสนา-

กม.36+626(บา้นสาลี)ตอน 2

จ.พระนครศรีอยธุยา

ระหวา่ง กม.25+000- PM. กฤษดา AE.สหสัชยั PE.วรีะสิทธิ0 AC.ธีรศกัดิ0 AC.ชูชีพ Ins.สการะ Ins.ธีรนนัท์
กม.36+626 ศรีดามา เรียงรุ่งโรจน์ ศรีสมยั มาคง เพง็พยม ศรีสมทรง เรืองยศ

ผลงาน 52.52 086-780-8515 081-174-7660 093-009-2505 087-383-8934 091-138-5969

บ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียริ?ง แอนด ์คอนตรัคชั?น จาํกดั(มหาชน) ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน พ.โยธา
10 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 22 สาย อ.หนองหาน-

อ.สวา่งแดนดิน ตอน 1

จ.อุดรธานี

ระหวา่ง กม.37+000 - PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.ครรชิต AC.อิทธิพล AC.กิตติ AC.โกเมษฐ AC.วนิิจ
กม.56+050 วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ กศุล แกว้บวัดี อืQงธนภูมิ ราษีทอง มูลป้อม

ผลงาน 11.27 086-398-1814 081-901-6098 081-622-4227 089-703-3072 090-346-4489

บ.ไทยวฒัน์วศิวการทาง จาํกดั ว.ชาํนาญการ ว.ชาํนาญการ ว.ปฏิบตัิการ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน

ออกโครงการฯ วันที	 12 พฤศจิกายน 2557

ออกโครงการฯ วันที	 10 พฤศจิกายน 2557



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

11 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 1080 สาย น่าน -

อ.ทุ่งชา้ง ตอน 1  จ.น่าน

ระหวา่ง กม.9+300-

กม.24+300 PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.ณฐัพล AC.ชยัสิทธิ0 Ins.วสนัต์
ศรีดามา โลหณุต แกว้อู๋ โสตถิกลุ ไชยสมบตัิ

ผลงาน 18.84 084-367-1078 085-867-1234 088-547-5798

บ.ส.เตง็ไตรรัตน์ (น่าน) จาํกดั ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน
12 โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 117 สาย ทางเลี?ยง

เมืองนครสวรรค ์(ต่างระดบั

หนองตะโก ตอน 2 ส่วนที? 2)

จ.นครสวรรค ์กม.15+685.000 - PM. กฤษดา AE.จเรเมธ PE.จ.ส.ต.วลัลภ AC.บาลี AC.พนูศกัดิ0 Ins.สนัติ
กม.21+470.000 ศรีดามา จนัทร์จร จนัทร์กระจ่าง ไหมทอง สิริสมบูณณ์ ตุ่มจิตร

ผลงาน - 084-428-9577 081-627-2959 089-956-8922 089-903-2053

บ.สระหลวงก่อสร้าง จาํกดั ช.อาวโุส ช.อาวโุส ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน

ออกโครงการฯ วนัที	 6 พฤศจกิายน 2557

ออกโครงการฯ วนัที	 25 มนีาคม 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

13 โครงการก่อสร้าง 

สาย ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วน 1

(ลาํปาง-งาว) (เป็นตอน ๆ)

จ.ลาํปาง

PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.จเรเมธ AC.พยรู AC.มงคล Ins.ยมุิ Ins.ศิรวชิญ์
ศรีดามา โลหณุต จนัทร์จร เทียนทอง ณ น่าน ชุ่มไชยพฤกษ์ ชุ่มไชยพฤกษ์

ผลงาน 083-041-5741 087-318-2928 085-708-4989 089-700-8474 087-738-3813

หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง ช.ชาํนาญการพิเศษ ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
14 โครงการก่อสร้าง 

สาย ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วน 2

(ลาํปาง-งาว) (เป็นตอน ๆ)

จ.ลาํปาง

PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.สุรพล AC.วชิา AC.สุทศัน์ Ins.จกัรพนัธ์
ศรีดามา โลหณุต ผิวอ่อน บรรจงหมื?นไวย ขนัแกว้ จนัทร์แสน

ผลงาน 081-686-5331 089-555-2632 081-288-2358 084-610-9901

บจก.แสงชยัโชค ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน

ออกโครงการฯ วันที	      มิถุนายน 2558

ออกโครงการฯ วนัที	   3 มถิุนายน 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

15 โครงการก่อสร้าง 

สาย ตาก - พะเยา ตอน 1

(ตาก - บา้นตาก) (เป็นตอน ๆ)

จ.ตาก

PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.นพดล AC.วรุตมโ์รจน์ AC.มาโนช Ins.เอกกมล
วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ มนตรีกลุ จกัษุสุวรรณ ลิขกิจขจร จนัทร์คุณา

ผลงาน 081-796-1069 089-850-4283 086-151-8818 081-783-1364

บจก.บญัชากิจ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน
16 โครงการก่อสร้าง 

สาย ตาก - พะเยา ตอน 2

(บา้นตาก - เถิน) (เป็นตอน ๆ)

จ.ตาก

PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.ชริศร์ AC.โสฬส AC.สุวติร AC.สง่าชยั Ins.ชยัวฒัน์
วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ จุลกะเสวี กิ?งจาํปา วรีงคเสนีย์ ใจหา้ว สมบูรณ์

ผลงาน 081-950-9058 084-158-4185 087-931-9011 081-765-9258 089-956-8922

บจก.บญัชากิจ ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ปฎิบตัิงาน

ออกโครงการฯ วนัที	 19 พฤษภาคม 2558

ออกโครงการฯ วนัที	 28 เมษายน 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

17 โครงการก่อสร้าง 

สาย ตาก - พะเยา ตอน 3

(เถิน - ลาํปาง) (เป็นตอน ๆ)

จ.ลาํปาง

PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.วริัชต์ AC.ไกรทอง AC.ประยทุธ์ Ins.สุภทัร
วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ บุญหลงั ขนุทิพยท์อง เครื?องใจ บุบผาชาติ

ผลงาน 094-874-1414 089-175-6494 081-324-3619 089-676-9684

ว.ชาํนาญการ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน
18 โครงการงานจา้งเหมาทาํการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12

ตาก-อ.แม่สอด ตอน 3

(รวมบริเวณดอยรวก) ส่วนที? 1

จ.ตาก PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.พินิจ AC.วชิาญ AC.เลอเกียรติ0 Ins.พิชิต Ins.ผกาวลัย์
วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ เสือชาวนา เดชคาํฟู สนธิเกษร โสมนสั ขนัเฉียง

ผลงาน 081-887-1227 081-993-6339 083-863-4415 081-145-3028 081-722-9259

บ.เทิดไทย แอนดโ์ค  จาํกดั ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน รก.ว.ปฏิบตัิการ

รอออกโครงการฯ

ออกโครงการฯ วันที	      มิถุนายน 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

19 โครงการงานจา้งเหมาทาํการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12

ตาก-อ.แม่สอด ตอน 3

(รวมบริเวณดอยรวก) ส่วนที? 2

จ.ตาก PM.ศุภกร AE.สหสัชยั PE.พรศกัด์ AC.รัตน์ AC.วสิูตร Ins.สมบูรณ์ Ins.ธีรยทุธ
วชิราภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์ เลี?ยงอิQว ปัญญาดี แกว้บุญปัน ธรรมสละ ดุมกลาง

ผลงาน 081-045-6318 089-922-9027 081-961-9031 087-842-9698 089-123-0528

บ.เทิดไทย แอนดโ์ค  จาํกดั ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน พ.โยธา
20 โครงการก่อสร้างสายทางเลี?ยง

เมืองเชียงราย ส่วนที? 1

จ.เชียงราย

PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.สมใจ Ins.มงคล
ศรีดามา โลหณุต ขาวพลศรี วงศร์าษฎร์

ผลงาน 086-118-8181 093-131-6058

ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน

ออกโครงการฯ วันที	      มิถุนายน 2558

รอออกโครงการฯ



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

21 โครงการก่อสร้างสายทางเลี?ยง

เมืองเชียงราย ส่วนที? 2

จ.เชียงราย

PM. กฤษดา AE. สมหวงั PE.อภิสิทธิ0 Ac.สรุทิน AC.ทนงชยั Ins.ภทัรพงษ์
ศรีดามา โลหณุต หาญณรงค์ เครือทนุ ดาวนนัท์ ตนภู

ผลงาน 081-724-5418 081-531-0816 081-789-5039 088-405-9574

บจก.แพร่ธาํรงวทิย์ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
22 โครงการก่อสร้าง สาย

นครสวรรค-์ตาก ตอน 1 ส่วนที? 1

(นครสวรรค-์กาํแพงเพชร)

(เป็นตอนๆ) จ.กาํแพงเพชร

PM. กฤษดา AE.มานิตย์ PE.มงคล Ac.ทนงศกัดิ0 Ins.นิสนัต์ พชัรพงศ์
ศรีดามา สุคติศิริอุดม ปิ? นสกลุ สุวรรณภูสิทธิ0 ธนศิริรักษ์ เป็นสุข

ผลงาน 081-914-4722 081-789-5039 086-376-0457 084-959-9794

บจก.บญัชากิจ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน

รอออกโครงการฯ

ออกโครงการฯ วนัที	 19 พฤษภาคม 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

23 โครงการก่อสร้าง สาย

นครสวรรค-์ตาก ตอน 1 ส่วนที? 2

(นครสวรรค-์กาํแพงเพชร)

(เป็นตอนๆ) จ.กาํแพงเพชร

PM. กฤษดา AE.พรชยั PE.สุชาติ Ac.พีระ AC.เอกดนยั Ins.วชัระ
ศรีดามา อดุลยธรรม โยมจีน ทบัทิมแดง สุวรรณะ เรียบร้อย

ผลงาน 081-934-4051 080-839-1148 087-293-2879 081-381-8081

บจก.บญัชากิจ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
24 โครงการก่อสร้าง สาย

นครสวรรค-์ตาก ตอน 2 ส่วนที? 1

(กาํแพงเพชร-ตาก)

(เป็นตอนๆ) จ.กาํแพงเพชร

PM. กฤษดา AE. โอภาส PE.สนัทตั AC.ศิริศกัดิ0 Ins.สมทบ
ศรีดามา อินทสาขา เถรปัญญาภรณ์ จินดาพล บุตรเสือ

ผลงาน 089-087-4934 089-514-0304 086-199-7238

บจก.บุญสหะการสร้าง ช.อาวโุส ว.ชาํนาญการ ช.ชาํนาญงาน

ออกโครงการฯ วนัที	 19 พฤษภาคม 2558

ออกโครงการฯ วนัที	  5 มถิุนายน 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

25 โครงการก่อสร้าง สาย

นครสวรรค-์ตาก ตอน 2 ส่วนที? 2

(กาํแพงเพชร-ตาก)

(เป็นตอนๆ) จ.กาํแพงเพชร

PM.สหสัชยั AE. โอภาส PE.เอกภพ AC.มณเฑียร Ins.อมรเทพ
เรียงรุ่งโรจน์ อินทสาขา โกวทิกลูไกร ขตัติยานนัทน์ อินทรประเสริฐ

ผลงาน 081-353-8691 081-887-6144 084-589-5297

บจก.แพร่ธาํรงวทิย์ ว.ชาํนาญการพิเศษ ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน

ออกโครงการฯ วนัที	  5 มถิุนายน 2558



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

27 ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก -อ.หล่มสกั
ตอน 2 B
จ.พิษณุโลก 
ระหวา่ง กม.72+000-90+300 PE.สนัติ AC.ธงชยั Ins.ยศพงษ์

กมลรัตน์ สงใย เจือจนัทร์
081-544-2530 087-732-4273 089-893-5516

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
28 ทางหลวงหมายเลข 12

สายพิษณุโลก -อ.หล่มสกั
ตอน 2 C
จ.พิษณุโลก 
ระหวา่ง กม.90+300-108+000 PE.วลัลภ AC.วรวฒัน์ AC.สิทธิชยั Ins.สุรชิต

นิQวกลม ยงสมบูรณ์ พว่งศรี สุขเอิบ
084-948-8898 081-651-3239 087-086-8814 087-957-7031

ช.อาวโุส ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ชาํนาญงาน



ลาํ
ดบั
ที	

สํานักก่อสร้างทางที	1
โครงการฯ ก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา

เจ้าหน้าที	ประจาํโครงการฯ    

ชื	อโครงการ ฯ ProJect Manager Area Engineer Project Acting Acting Inspecter Inspecter

29 ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก -อ.หล่มสกั
ตอน 2 D
จ.พิษณุโลก     

ระหวา่งกม.108+000-122+125 PE.ยทุธนา Ins.กฤษฎา Ins.กฤษฎา
นวลจีน นวลแกว้ สุขใจแสน

081-046-8375 081-805-2531 089-226-7494

ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน ช.ปฏิบตัิงาน
                           สาย กรุงเทพ-บา้นฉาง 

ตอนแยกเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั
ตอนที? 1

PM. กฤษดา PE.กิตติศกัดิ0 AC.สมชาย Ins.มนสั
ศรีดามา ทองมาก ปิยะมาน สอนไวย์

081-912-1338 081-595-6234 082-400-5902

ว.ชาํนาญการพิเศษ ช.อาวโุส ช.ชาํนาญงาน


