
รายชื่อสมาชิกเกษียณปี 2561 ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกสามัญ ครบ 25 ปี และเกษียณอายุราชการ

ล าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก สังกัด
1 18646 นางสาวกรรณิกา    คงกระพันธ์     กองทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง

2 18630 นางนิตดา ปิยเกียรติสุข ส านักงานพฒันาระบบบริหาร

3 6150 นางสุรีย์รัตน์  งามธนวัฒน์ กองการเงินและบญัชี

4 11395 นางวิชนี ควรพูลผล กองการเงินและบญัชี

5 8135 นายศักด์ิชัย  ข าเจริญ กองการพสัดุ

6 13970 นางสาวเทวี  ภารัตนวงศ์ กองการพสัดุ

7 14244 นางฐิติรัตน์  ปานเจริญ กองการพสัดุ

8 13397 นางสุภาพร  สุขหวาน กองการพสัดุ

9 19125 นายเกียรติศักด์ิ  แก้วเกิด ส านักก่อสร้างทางที่ 2

10 1558 นายเดชา นาคแท้ ส านักก่อสร้างทางที่ 2

11 6332 นายพิมาน  ดอกชูรุ่ง ส านักก่อสร้างทางที่ 2

12 8264 นางดารณี จันทรจ านง ส านักก่อสร้างทางที่ 2

13 4262 นางนาฏฐมญชุ์ ธนาพลศักด์ิ ส านักบริหารบ ารุงทาง

14 4435 นายนพพร แก้วก่อง ส านักเคร่ืองกลและส่ือสาร

15 11636 นายไพฑูรย์  นนทะชัย ส านักเคร่ืองกลและส่ือสาร

16 21832 นายดาวรุ่ง   บุญปลอด ส านักเคร่ืองกลและส่ือสาร

17 16289 นายประเสริฐ   บ าเรอวงศ์ ส านักเคร่ืองกลและส่ือสาร

18 10953 นายสุขุม  พรหมคลัง ส านักก่อสร้างทางที่ 1

19 21298 นายไกรสีห์  ธีระส าราญ ส านักก่อสร้างทางที่ 1

20 12516 นายเชษฐ์ชัย ชมกล่ิน ส านักก่อสร้างทางที่ 1

21 18568 นายนพดล มนตรีกุล ส านักก่อสร้างทางที่ 1

22 19288 นายสุรพล ผิวอ่อน ส านักก่อสร้างทางที่ 1

23 5578 นายองอาจ สมัครการ ส านักก่อสร้างทางที่ 1

24 2348 นายอดิเรก  พิมานรัตน์ ส านักก่อสร้างทางที่ 1

25 22778 นายอนันต์  อุตะโม ส านักก่อสร้างทางที่ 1

26 21450 นายพิษณุ แพ่งดิษฐ์ ส านักก่อสร้างสะพาน

27 10931 นายนิรัตน์  ฉบับตรง ส านักก่อสร้างสะพาน

28 7860 นางภรภัทร แสงค า กองทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง

29 10579 นายชรัช น  าจันทร์ กองทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง

30 14587 นายสุภาพ    สมสุข กองทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง

31 18979 นายอ านาจ    ขุนนิตย์                กองทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง

32 8781 นายสมชาย  ทองบ้านไทร ส านักแผนงาน

33 14527 นายพงศ์พันธุ ์ จันทรกุล ส านักส ารวจและออกแบบ

รับเงินสวัสดิการจ านวน 3,000 บาท 
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34 7869 นายจรุญ ชัยสายัณห์ ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

35 4126 นายนิรัตน์ งามปล่ัง ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

36 1313 ว่าทีร้่อยตรีพัลลภ จันทคนธุ์ ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

37 7867 นายสมศักด์ิ  ยืนยิ่ง ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

38 16121 นางสิริพร  หนูทอง ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

39 11906 นายมนตรี   นิลฉายแสง ส านักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

40 19616 นายณรงค์  ฐานียการ ส านักจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน

41 4829 นางอิศราณีย์ แสงเพชร ส านักอ านวยความปลอดภยั

42 16113 นางเพ็ญศรี นภาศรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

43 6943 นางรุ่งนภา จตุนารถ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

44 22240 นายไพรัญชาติ  สังข์สมบูรณ์ ส านักงานทางหลวงที่ 18

45 11923 นายพุธ   ทองเรือง ส านักงานทางหลวงที่ 18

46 11922 นายดุสิต   รัตนบุรานันท์ ส านักงานทางหลวงที่ 18

47 18968 นายมงคลพิพัฒน์   ชะนะกิจ ส านักงานทางหลวงที่ 18

48 15389 นายสุวรรณ   ช่างสาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

49 16308 นายสุทัศน์   สุปกรณ์ แขวงทางหลวงยะลา

50 20528 นายดวงตา   มัคคาวิน แขวงทางหลวงยะลา

51 023441 นายสันติ วงศ์ยงศิลป์ แขวงทางหลวงพทัลุง

52 23378 นายอุดม   แก้วสุข แขวงทางหลวงพทัลุง

53 18496 นายณรงค์   นราไพสิฐ แขวงทางหลวงนราธวิาส

54 18314 นายอนันต์ บุญหา แขวงทางหลวงนราธวิาส

55 18315 นายแจ้ง ไชยเอียด แขวงทางหลวงนราธวิาส

56 13434 นายสุเชต พาลเสือ ส านักงานทางหลวงที่ 16

57 2717 นายนพดล กล่ินเอี่ยม แขวงทางหลวงตรัง

58 22174 นายณรงค์ หลักดี แขวงทางหลวงกระบี่

59 23665 นายแด้หวา บุตรโดย แขวงทางหลวงกระบี่

60 12307 นายสมาน โชคเกื อ แขวงทางหลวงภเูก็ต

61 22097 นายวิน สมุทวารี แขวงทางหลวงภเูก็ต

62 16244 นายสุวิทย์ สาระยา แขวงทางหลวงภเูก็ต

63 23801 นายธีรยุทธ ควรกล้า แขวงทางหลวงภเูก็ต

64 21942 นายวงษ์นิเวศ   จามิตร์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

65 20237 นายมีศักด์ิ   รัตนารมย์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

66 20854 นางสุภาพร โยธาบริบาล แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
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67 15940 นายสมบัติ   แสงเงิน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

68 2371 นายวันชัย  ประสิทธิพ์ร ส านักงานทางหลวงที่ 15

69 10501 นายอาคม  ยวนังกูร ส านักงานทางหลวงที่ 15

70 6972 นายคมรัฐ พุม่ศิริ ส านักงานทางหลวงที่ 15

71 13312 นายเอกพงษ์   อินานันท์ ส านักงานทางหลวงที่ 15

72 16119 นายกมลศักด์ิ ผดุงกิจ แขวงทางหลวงระนอง

73 7383 นายอาทร ตวงสิน แขวงทางหลวงระนอง

74 24015 นายสุนันท์  มีลาภ แขวงทางหลวงระนอง

75 11759 นางบุญชอบ   สายน  าใส แขวงทางหลวงระนอง

76 11352 นายสุเทพ แม้นทอง แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ ์(หวัหนิ)

77 13453 นายมานพ     สมส่วน แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ ์(หวัหนิ)

78 22086 นายสุระพงศ์ ทองอยู่ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ ์(หวัหนิ)

79 23048 นายประสงค์ เลี ยงอยู่ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ ์(หวัหนิ)

80 14633 นายสันต์ ทิมแสง แขวงทางหลวงชุมพร

81 10361 นางกัลยา จานทอง แขวงทางหลวงราชบรีุ

82 21859 นายวิรัช ลิมปชัย แขวงทางหลวงราชบรีุ

83 9577 นายวันชัย แก้วมาก ส านักงานทางหลวงที่ 13

84 16141 นายวันชัย   นาคแหลม แขวงทางหลวงกรุงเทพ

85 9617 นายสมพงษ์   เปรมมานะ แขวงทางหลวงกรุงเทพ

86 21734 นางสาวบุญญรัตน์   สู่พานิช แขวงทางหลวงกรุงเทพ

87 7903 นางสาวอรทัย  เสียงสืบงาม แขวงทางหลวงอยุธยา

88 21277 นายสมภพ   มีสมสิบ แขวงทางหลวงอยุธยา

89 16392 นายสิทธิพงษ์   วงษ์ประสิทธิ์ แขวงทางหลวงอยุธยา

90 18338 นายเฉลียว  ด้วงประเสริฐ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

91 24275 นายวิรัตน์   ทองใหม่ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

92 14921 นายสุวิทย์   อนุโยธา แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

93 18029 นายประพันธ์ ทองเป้อ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

94 5937 นายสุรวิทย์  ตันเจริญสุข ส านักงานทางหลวงที่ 14

95 6699 นายอดิศักด์ิ แก้วประเสริฐ ส านักงานทางหลวงที่ 14

96 23411 นายเสมอ   เปรมบ ารุง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

97 21499 นายสมพงษ์   แสงรัศมี แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

98 23582 นายชูชาติ  สิทธิประเสริฐ แขวงทางหลวงชลบรีุที่ 1

99 15625 นายอานันท์ ญาติเสมอ แขวงทางหลวงชลบรีุที่ 1
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100 8834 นางสาวเรไร มโหธร แขวงทางหลวงชลบรีุที่ 1

101 7181 นายสุวัฒน์   ทนงค์แผง แขวงทางหลวงจันทบรีุ

102 13488 นางรัชดา   ผาดพิศ แขวงทางหลวงปราจีนบรีุ

103 13509 นางประไพ   ผลประเสริฐ แขวงทางหลวงตราด

104 24166 นายวิชิต   จั่นทอง แขวงทางหลวงระยอง

105 14800 นายส ารวม   สุขคุ้ม แขวงทางหลวงระยอง

106 14378 นางรัญจวน   แจ่มใส แขวงทางหลวงระยอง

107 20915 นายสุพจน์   ก าปัน่ทอง แขวงทางหลวงระยอง

108 14381 นายสงกราน   เฉียบแหลม แขวงทางหลวงระยอง

109 14799 นายนพดล   มุขประดับ แขวงทางหลวงระยอง

110 24314 นายส าเริง ใบพิมาย แขวงทางหลวงสระแก้ว (วฒันานคร)

111 16681 นายสุจินต์ แสงนิล แขวงทางหลวงสระแก้ว (วฒันานคร)

112 23186 นายอรุณ สังเทียม แขวงทางหลวงสระแก้ว (วฒันานคร)

113 8791 นายวีระ พลอยกระจ่าง ส านักงานทางหลวงที่ 11

114 4715 นายสุรนนท์  แช่มช้อย ส านักงานทางหลวงที่ 11

115 15986 นายฐกฤต เนตรสว่าง ส านักงานทางหลวงที่ 11

116 3682 นายพรชัย   ละม้ายแข ส านักงานทางหลวงที่ 11

117 10868 นางสาวฉันทนา ปิน่สุวรรณ์ แขวงทางหลวงลพบรีุที่ 1

118 22343 นายประหยัด   แก้วสาริกา แขวงทางหลวงลพบรีุที่ 1

119 20104 นายบุญเล่ือน   ยอดเมือง แขวงทางหลวงสระบรีุ

120 12846 นางสาวพิมใจ เรือนแป้น แขวงทางหลวงชัยนาท

121 21960 นายสายันต์   คงสิทธิ์ แขวงทางหลวงชัยนาท

122 10876 นางกัญญ์วรา จันทร์บรรจง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ล านารายณ์)

123 17743 นายจ าลอง   ปลื มมะลัง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ล านารายณ์)

124 23817 นายสุเนตร   กัณหา แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ล านารายณ์)

125 23818 นายสุนัย   กัณหา แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ล านารายณ์)

126 15983 นายชาญ   ยางเฟือ่ง แขวงทางหลวงอุทยัธานี

127 17256 นายค ารณ   ฟักอ่อน แขวงทางหลวงอุทยัธานี

128 14934 นายวินัย   มุจรินทร์ แขวงทางหลวงอุทยัธานี

129 12187 นายประสิทธิ ์  สมานวงษ์ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

130 23838 นางทัศนีย์ รีวงษ์ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟา้)

131 22828 นายวิวัฒน์   กระต่ายโพธิ์ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟา้)

132 9648 นายจรูญ   ถนอมนิ่ม แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟา้)
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133 16910 นายนิโรจน์   บุญถนอม แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุที่ 1

134 6684 นางบุญยืน วัฒนบุตร แขวงทางหลวงนครปฐม

135 15084 นายเผด็จ    วิภาสธวัช แขวงทางหลวงนครปฐม

136 15092 นายชุมพล หุน่ยนต์ แขวงทางหลวงนครปฐม

137 6560 นายกวี ปราบวงศา แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ

138 6083 นายประสงค์ บุญประเสริฐ แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ

139 6662 นายนวรัตน์ พรายแก้ว แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ

140 21497 นายรัตน์ หอมเย็น แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ

141 7627 ว่าทีร้่อยตรีสิริวัฒก์  วิบูลย์เชื อธาดา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

142 24939 นายเหลือ นัยขจร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

143 20118 นางกลอย แก้วประเสริฐ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

144 5860 นางพิมพา เทียมทัด ส านักงานทางหลวงที่ 5

145 15231 นางอรุณ เจียมแท้ แขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 1

146 7987 นางร าพรรณ จันทราช แขวงทางหลวงตากที่ 1

147 8551 นายอรรถพล  เวชมนัส แขวงทางหลวงตากที่ 1

148 10796 นางนิตยา กมลพรวัฒนา แขวงทางหลวงสุโขทยั

149 6727 นายเหลือ เรืองนวล แขวงทางหลวงสุโขทยั

150 15489 นายสุชาติ   เมฆเครือ แขวงทางหลวงสุโขทยั

151 10383 นายเกษม   สิงห์ค าโล แขวงทางหลวงสุโขทยั

152 19599 นายอินทอน   บุญหนู แขวงทางหลวงสุโขทยั

153 6447 นายธานี เกษมศรี แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

154 13096 นายวชิรา ปรียวาณิชย์ แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

155 2827 นางบุณยานุช  ทุง่โพธิต์ระกูล แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

156 7993 นายบรรจง   เจือจันทร์ แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

157 9193 นายประหยัด   แม้นปาน แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

158 23726 นายสมจิตร์   สุบรรณสาร แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

159 23722 นายวันเพ็ญ   บางบน แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

160 13890 นายวิลาศ   สังข์ทอง แขวงทางหลวงพจิิตร

161 16502 นายอัมพร   ทัพวัฒนะ แขวงทางหลวงพจิิตร

162 20587 นายสุเทพ   บุณยมณี แขวงทางหลวงพจิิตร

163 11733 นายอรรถพันธ์ เกษมพงษ์ ส านักอ านวยความปลอดภยั

164 11602 นายจ าลอง   วิจารณ์ ส านักงานทางหลวงที่ 1

165 23718 นายหล้า   แสงสว่าง ส านักงานทางหลวงที่ 1
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166 8559 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

167 22859 นายยงยุทธ   ถาปินตา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

168 24185 นายจรัล   สุวี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

169 18560 นายมานพ   ศิริวุฒิ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

170 14428 นายฉัตรชัย   จันทร์เจนจบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

171 23326 นายธวัชร  วังธิยอง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

172 6440 นางนันทนา  แสนประสี แขวงทางหลวงล าปางที่ 1

173 8356 นางจันทร์เพ็ญ   ปงเต็ม แขวงทางหลวงล าปางที่ 1

174 8357 นางสาวนันทิกา   วรรณจักร แขวงทางหลวงล าปางที่ 1

175 12073 นายโสภณ   ชัยมงคล แขวงทางหลวงล าปางที่ 1

176 16265 นายเวทย์ เวทยสาร แขวงทางหลวงล าพนู

177 17138 นายช านาญ จันทร์เกษ แขวงทางหลวงล าพนู

178 18070 นายอ าพล   สุทธินิล แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

179 8171 นายชานนวิทย์ เผ่ือนทอง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

180 11606 นายสมเกียรติ   ประคองบุญ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

181 23014 นายจรัญ   กิติรัช แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

182 16191 นายค ารณ   พันธุสั์มฤทธิ์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

183 22861 นายสมศักด์ิ   สุวรรณสอน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

184 11018 นายสมชาย  มูลทุง่ ส านักงานทางหลวงที่ 2

185 14524 นายสมพงษ์  ธรรมสาร ส านักงานทางหลวงที่ 2

186 20843 นายทศพร  จงดี ส านักงานทางหลวงที่ 2

187 18555 นายชาญวิทย์   วังซ้าย ส านักงานทางหลวงที่ 2

188 11043 นายสุพรรณ   สุธรรม แขวงทางหลวงแพร่

189 4436 นายวิเชียร  วิริยะบูรณ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

190 12357 นายปอง   มั่นอ่วม แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

191 19056 นายจันเป็ง   ยศสม แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

192 24311 นายบุญช่วย   นางแล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

193 16700 นายสิงห์ค า   สายปิง แขวงทางหลวงพะเยา

194 4196 นางสุพิน  อิงคสวัสด์ิ แขวงทางหลวงน่านที่ 1

195 24895 นายอาทิตย์   ขวัญไชย แขวงทางหลวงน่านที่ 1

196 21515 นายจรูญ   มหานิล แขวงทางหลวงน่านที่ 1

197 16023 นายสุนทร   เฟยค า แขวงทางหลวงน่านที่ 1

198 11162 นายมี   ทะปาละ แขวงทางหลวงน่านที่ 1
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199 3603 นายวิรัตน์  แสนอุดม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

200 14746 นายสมพร   หงษ์ยะประนันท์ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

201 10231 นายศรีทน   มาวิเลิศ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

202 21417 นายปัน๋   แก้วโก แขวงทางหลวงน่านที่ 2

203 11861 นายบุญผาย   ขะระเขื่อน แขวงทางหลวงน่านที่ 2

204 11646 นายเตย   ตันชูชีพ แขวงทางหลวงน่านที่ 2

205 13645 นายทอง   ราชภัณฑ์ แขวงทางหลวงน่านที่ 2

206 9202 นายจ าลอง  นาคสุวรรณ์ ส านักงานทางหลวงที่ 6

207 21881 นายเกรียงไกร  เสนไชย ส านักงานทางหลวงที่ 6

208 9086 นายสมชาย มาอยู่ ส านักงานทางหลวงที่ 6

209 12757 นายสมศักด์ิ สิงหนาท แขวงทางหลวงเพชรบรูณ์ที่ 1

210 12322 นายรัชพล   ขจรแก้ววรกุล แขวงทางหลวงชัยภมูิ

211 703 นางสมศรี จันทเขต แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

212 6287 นายองค์อาจ แก้วดอนหัน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

213 8081 นายสมใจ   อรัญพูล แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

214 11878 นายสันต์   สร้อยอุดม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

215 6446 นายชลอ อุดมสกุล แขวงทางหลวงเลยที่ 1

216 22263 นายอรรณพ วุฒิธาดา แขวงทางหลวงเลยที่ 1

217 6028 นายรามี มาตรา แขวงทางหลวงเลยที่ 1

218 18260 นายณรงค์ ระนาด แขวงทางหลวงเลยที่ 1

219 24216 นายครองศักด์ิ   เชื อบุญมี แขวงทางหลวงเลยที ่2 (ด่านซ้าย)
220 3033 นายเกียรติศักด์ิ ดีสีปาน ส านักงานทางหลวงที่ 10

221 10802 นายธนู พันธุม์ณี ส านักงานทางหลวงที่ 10

222 15246 นายเกษม   กองกระโทก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

223 10814 นายร่วม   รักด่านกลาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

224 19009 นายปราโมทย์ กิ่งโพธิ์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

225 10013 นายสมนึก   กามขุนทด แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

226 12598 นายสุนทร พิมพ์สินธ์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

227 5398 นางจารุวรรณ วันเพ็ญ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

228 2954 นายนรพงษ์ จานชัยภูมิ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

229 22284 นายย้วน   สิงห์ค า แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

230 12397 นายศักด์ิ   นเรศรัมย์ แขวงทางหลวงสุรินทร์

231 12755 นางดาหวัน คูสุวรรณ์ แขวงทางหลวงบรีุรัมย์
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232 18595 สิบตรีสุรัตน์   สนตาเถร แขวงทางหลวงบรีุรัมย์

233 23874 นายพลพิพัฒน์   เบียดรัมย์ แขวงทางหลวงบรีุรัมย์

234 15824 นายทวี   พลทมิฬ แขวงทางหลวงบรีุรัมย์

235 22747 นายจ าเนียร   อินทร์ดอน แขวงทางหลวงบรีุรัมย์

236 19697 นายเฉลิม   ภูวงศ์ แขวงทางหลวงบรีุรัมย์

237 21190 นายบัณฑิต   แสนใหม่ ส านักงานทางหลวงที่ 7

238 24304 นายสุทธิ   แก้วพรมมา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

239 20860 นายทองแดง   เพียอ้ม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

240 9554 นายถวัลย์   สุภศร แขวงทางหลวงมหาสารคาม

241 12230 นายประจักษ์ อัตถาภูมิ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

242 7783 นายค าจันทร์   ผาจวง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

243 22470 นางณัฐพัชร์   หอมดวงจิรยศ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

244 22373 นายพัก   คนคร่อง แขวงทางหลวงหนองคายที่ 1

245 22288 นายจันทร์จุฬา   ทองพันธ์ แขวงทางหลวงหนองคายที่ 1

246 24073 นายสมร   นิคมภักด์ิ แขวงทางหลวงหนองคายที่ 1

247 21126 นายวันทา   เหมุทัย แขวงทางหลวงหนองคายที่ 1

248 3905 นายสุจิต ขามธาตุ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

249 11168 นายวรดร แสงกล้า แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

250 17610 นายแช่ม พลไกรษร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

251 27792 นายโดม อุ่นขจร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

252 6306 นางเพชรใย  วงศ์มาศ ส านักงานทางหลวงที่ 9

253 21270 นายเรืองศักด์ิ ผิวผุย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

254 16062 นางบุปผา แสนเมือง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

255 20031 นางจิราภรณ์ พบลาภ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

256 2544 นางสุกานดา  ธาตุดี แขวงทางหลวงยโสธร

257 15819 นายสุธี ใบบัว แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ

258 1925 นายสุวิชา พรหมเทพ แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ

259 21182 นายณรงค์   ผาสุข แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ

260 6974 นายวีระศักด์ิ  ล่ีผาสุข ส านักงานทางหลวงที่ 3

261 21056 นายโกมล   กาญจนรัชต์ ส านักงานทางหลวงที่ 3

262 20782 นายสิงหล   ส่งท่ามะพลา ส านักงานทางหลวงที่ 3

263 25027 นายค าพร   ทองพันชั่ง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

264 14177 นางรัตน์ติกูล ฉ่ากระโทก แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
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265 13247 นายวิชิต เทียกมูล แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

266 5222 นายสุชาติ ปริปุญโญ แขวงทางหลวงมุกดาหาร

267 11718 นายแสนศักด์ิ   มาตคม แขวงทางหลวงมุกดาหาร

268 16340 นางนิรมล ขุนเพชร ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 3 (ปทมุธานี)

269 13746 นายบุรินทร์ เนาว์พงษ์ไทย ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

270 4077 นางวิจิตรา มุสิกะมาศ ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

271 24521 นายธงไชย   สิทธิ ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

272 16035 นายนิรันดร์   ศรีใส ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

273 12002 นายประเทือง   บัวทอง ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

274 7311 นายจิระ คงเดช ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 1 (พจิิตร)

275 2722 นางรัชนี แดงตะโคตร ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 1 (พจิิตร)

276 24341 นายสุพจน์   รุ่งนาค ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 1 (พจิิตร)

277 24339 นายไพฑูรย์   เหรียญวิลาศ ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 1 (พจิิตร)

278 14443 นายสมาน   จิตเมต ศูนย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 1 (พจิิตร)

279 17258 นายปัญญา ภูมรินทร์ ศูนย์สร้างทางล าปาง

280 10765 นายสุวรรณ์ ปันทะธง ศูนย์สร้างทางล าปาง

281 20270 นายเจน พรมแจ้ง ศูนย์สร้างทางล าปาง

282 10400 นายอาทิตย์ พันธศรี ศูนย์สร้างทางล าปาง

283 12872 นายจรัญ เจริญบุญ ศูนย์สร้างทางล าปาง

284 19813 นายจ าเริญ ยศปา ศูนย์สร้างทางล าปาง

285 11611 นายเดช ปันตันบุตร ศูนย์สร้างทางล าปาง

286 15513 นายทัศน์ อินใส ศูนย์สร้างทางล าปาง

287 16728 นายนพรัตน์ เปียสิริมงคล ศูนย์สร้างทางล าปาง

288 18216 นายพิเชต   เมฆเมืองทอง ส านักงานทางหลวงที่ 4

289 17531 นายชิด   ปานมาก ส านักงานทางหลวงที่ 4

290 19227 นายสุชาติ   สายทอง ส านักงานทางหลวงที่ 4

291 14415 นายปรีชา   ใจบุญ ส านักงานทางหลวงที่ 4

292 23023 นายจริณ   สุ่มแสนหาญ ส านักงานทางหลวงที่ 4

293 21721 นายสมัคร สนทอง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

294 14707 นายชวลิต คิดยาว ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

295 2381 นางมณฑา เรืองศรี ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

296 16204 นายเซ็บ   รักษา                        ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

297 3473 นายถนอมพงษ์ บุญแจ้ง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น



รายชื่อสมาชิกเกษียณปี 2561 ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกสามัญ ครบ 25 ปี และเกษียณอายุราชการ

ล าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก สังกัด

รับเงินสวัสดิการจ านวน 3,000 บาท 

298 20986 นายไพบูลย์   ช่างสกล                  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

299 13742 นายค าปลิว   ใหม่คามิ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

300 15055 นายชาญชัย จันดาแสง ส านักงานทางหลวงที่ 8

301 7353 นายสนั่น เปล่ียนพานิช ส านักงานทางหลวงที่ 8

302 20654 นายพงษ์พันธ์ ฮ่ันสกุล ส านักงานทางหลวงที่ 17

303 19191 นายวิชัย   โชติพันธ์ ส านักงานทางหลวงที่ 17

304 19447 นายด ารง หะยะมิน ศูนย์สร้างทางสงขลา

305 16347 นายชูจิตร บรรลือพืช ศูนย์สร้างทางสงขลา

306 12921 นางมธุรส นิลจู ศูนย์สร้างทางสงขลา

307 10556 นายส าราญ ชอบท ากิจ ศูนย์สร้างทางสงขลา

308 19460 นายทวีป   มาเอียด                   ศูนย์สร้างทางสงขลา

309 11495 นายชาญณรงค์   รุ่งเช้า                ศูนย์สร้างทางกาญจนบรีุ

310 14346 นายบุญช่วย   วงศ์ไชยา ศูนย์สร้างทางกาญจนบรีุ

311 13868 นายจรูญ   ใหม่คัน แขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 2 (วงัทอง)

312 2587 นายอุสาห์   สังข์ทอง แขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 2 (วงัทอง)

313 4771 นายประเสริฐ คุณมี แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

314 12015 นางนงเยาว์ คงคาพันธ์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

315 2996 นายชาญชัย ไพรพฤกษ์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

316 8770 นายสุพจน์ วินธิมา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

317 19393 นายวิลาศ เมืองทอง แขวงทางหลวงสิงหบ์รีุ

318 18546 นางแหวว พิกุลเงิน แขวงทางหลวงชลบรีุที่ 2

319 17404 นายประสงค์ ประเสริฐวสุ แขวงทางหลวงเพชรบรีุ

320 7536 นายสุทิน รอดศรีนาค แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวยีงสระ)

321 17954 นายจรญ เสมสันต์ แขวงทางหลวงพงังา

322 5772 นายถวิล  ลาธุลี แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

323 23120 นางบงกช  ไตรพิพัฒน์ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

324 12276 นายด ารงค์ รสมณี แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

325 22808 นายมนูญ   มโณเรศ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

326 19825 นายณฐพล อยู่กรุง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

327 14625 นายสมปอง   สายคง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

328 6258 นายธเนศ พรหมทอง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

329 6478 นายสุชาติ เทียนเงิน แขวงทางหลวงนนทบรีุ

330 22565 นายโกมล เขียวแก้ว แขวงทางหลวงนนทบรีุ


