
ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-นำมสกลุ สังกดั
1 500902 นางสาวฤทยั กรุณกิจ แขวงทางหลวงสุโขทยั

2 500903 นางชรารัตน์ ยวูะเวส แขวงทางหลวงสุโขทยั

3 500904 นางสาวอรชร คงทอง ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1

4 500905 นายปริยพงษ ์ศรีสุวรรณ ส านกัมาตรฐานและประเมินผล

5 500906 นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร์ ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1

6 500907 นายนิสิทธ์ิ ประภาส ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

7 500908 นายกฤษฎา กระจ่างโลก ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

8 500909 นายเชษฎา เทพบรรทม ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

9 500910 นายเกียรติศกัด์ิ ส่งศรี ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

10 500911 นายพรศกัด์ิ จิตรตรง ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

11 500912 นางสาวอนงคน์าถ ต่อศีล ส านกังานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี)

12 500913 นางบรรจง เกตุแกว้ ส านกังานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี)

13 500914 นางสาวรสสุคนธ์ สุทธศรี แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ด่านซ้าย)

14 500915 นายอุทยั สอนนาแซง แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ด่านซ้าย)

15 500916 นางสาววิไลวรรณ เลิศล ้า แขวงทางหลวงสุรินทร์

16 500917 นายสุริยา หมายมัน่ แขวงทางหลวงสุรินทร์

17 500918 นางสาวกลัวิทย ์สุรินทร์รัตน์ แขวงทางหลวงสุรินทร์

18 500919 นางเปรมฤดี รัตนมณี แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 (บา้นไผ)่

19 500920 นางสาวชรัลชิดา ไชยมงคล แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

20 500921 นางมาลินี สินปรุ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

21 500922 นางฟ้าวลยั โพธ์ิพะเนาว์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

22 500923 นายณฎัฐาวฒิุ งามฮุย แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

23 500924 นายศรัณย ์อ่อนภกัดี แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

24 500925 นางสาวสุติมา หนูแกว้ แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

25 500926 นางสาวขนิษฐา เขมน้เขตการณ์ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1

26 500927 นางสาววราพร ซ้ายเบ้ียว แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

27 500928 นางไพรวลัย ์กรมวงศ์ แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

28 500929 นางสาวสุภวรรณ นวลผกา แขวงทางหลวงราชบุรี

29 500930 นางสาววรรณทนี ปู่ นุช แขวงทางหลวงราชบุรี

30 500931 นายสิทธิพงษ ์ฉิมพิบูลย์ แขวงทางหลวงราชบุรี

รำยช่ืออนุมตัิ รับเป็นสมำชิกสำมญัประเภท ข ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 จ ำนวน 730 รำย
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31 500932 นายสมชยั ปราโมทย์ แขวงทางหลวงราชบุรี

32 500933 นายทวีศกัด์ิ หนูจนัทร์ แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

33 500934 นายฐิติพงศ ์เรืองศรี แขวงทางหลวงแพร่

34 500935 นางอมร จนัทร์ศรีคง แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

35 500936 นายบุญยนิ ส าราญ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

36 500937 นายเอกพฒัน์ ไทยสยาม แขวงทางหลวงกระบ่ี

37 500938 นางสาววชิรา ซ้ายสุข กองการเจา้หนา้ท่ี

38 500939 นายธวชั ศรีก าปัง แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

39 500940 นางประไพพิมพ ์ศิริจนัโทภาส แขวงทางหลวงกระบ่ี

40 500941 นายดิเรก พรหมดิเรก แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

41 500942 นางช่ืนจิต ชยัสวสัด์ิอารี แขวงทางหลวงกระบ่ี

42 500943 นายชยัยทุธ ชยัสวสัด์ิอารี แขวงทางหลวงกระบ่ี

43 500944 นายศราวธุ ศิรินารถ แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

44 500945 นางณิชาภา วิชาธรรม แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

45 500946 นายทศพล ค  าดี ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

46 500947 นางสาคร จ ารัสภูมิ แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

47 500948 นายณฐวฒัน์ ยงขามป้อม แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

48 500949 นายอาทิตย ์อาจผกัปัง แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

49 500950 นางมณี สีแกว้ ศูนยส์ร้างทางหล่มสัก

50 500951 นางธนนัตญ์ดา กองพล ศูนยส์ร้างทางหล่มสัก

51 500952 นายวชิระ เด็จดวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

52 500953 นายกิติพงษ ์มณีรักษ์ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

53 500954 นายจิระ ประดิษฐ์การ แขวงทางหลวงกระบ่ี

54 500955 นายสมชาย แกว้กาษร แขวงทางหลวงกระบ่ี

55 500956 นายนพพร สุขโหตุ แขวงทางหลวงกระบ่ี

56 500957 นายธวชัชยั ก่ิงเล็ก แขวงทางหลวงกระบ่ี

57 500958 นายธาดา บุตรโดย แขวงทางหลวงกระบ่ี

58 500959 นายเทพฤทธ์ิ จิตรคา้ แขวงทางหลวงราชบุรี

59 500960 นายเชาวลิต ศรีดี แขวงทางหลวงราชบุรี

60 500961 นายนิพนธ์ แสวงสุวรรณกุล แขวงทางหลวงราชบุรี
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61 500962 นางสาวธีรญา ชะเอม แขวงทางหลวงราชบุรี

62 500963 นางสาวน ้าฝน กรณิการ์กนก แขวงทางหลวงกระบ่ี

63 500964 นายพงษศ์กัด์ิ ฉิมพิบูลย์ แขวงทางหลวงราชบุรี

64 500965 นายวนัชยั สวนเพลง แขวงทางหลวงราชบุรี

65 500966 นายบุญเลิศ สิงหราช แขวงทางหลวงราชบุรี

66 500967 นางสุกญัญา ศิริเอก แขวงทางหลวงราชบุรี

67 500968 นายธีรยทุธ ดุมกลาง ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1

68 500969 นายเดช รักพงษไ์ทย ส านกัจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน

69 500970 นายสมบูรณ์ แกว้กณัหา แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 2

70 500971 นายเฉลียว พร้อมปัจจุ แขวงทางหลวงชุมพร

71 500972 นายวินยั สวา่งกุล แขวงทางหลวงสระแกว้ (วฒันานคร)

72 500973 นายพรเทพ หนูอน้ ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

73 500974 นายศรชยั รสชุ่ม แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 2

74 500975 นายครรชิต เพชรแกว้ ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

75 500976 นายอนุชา ชุมศรี แขวงทางหลวงราชบุรี

76 500977 นายธรรมนูญ กระมล ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

77 500978 นายชยัรัฐ จิณารักษ์ ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

78 500979 นายกิตติ ไทยสงวน ส านกัส ารวจและออกแบบ

79 500980 นายสุริยา ทบับุรี ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

80 500981 นายธเชษฐ์ กอ้นจนัทร์ แขวงทางหลวงหนองคาย

81 500982 นางสาววิมลาภรณ์ พงษบ์วั แขวงทางหลวงอยธุยา

82 500983 นางสาวจินดาวรรณ สุเวชกิจ แขวงทางหลวงอยธุยา

83 500984 นายพิชิต บรรณารักษ์ แขวงทางหลวงหนองคาย

84 500985 นางสาวกรรนิการ์ ภาคลกัษณ์ แขวงทางหลวงอยธุยา

85 500986 นายวิรัตน์ ปัตยถ์ม แขวงทางหลวงอยธุยา

86 500987 นายไพฑูรย ์หนนัตรี แขวงทางหลวงหนองคาย

87 500988 นางเรวดี ริยาพนัธ์ แขวงทางหลวงอยธุยา

88 500989 นายธีระพล อยูห่ลาย แขวงทางหลวงอยธุยา

89 500990 นายมงคล บุญเลิศ แขวงทางหลวงอยธุยา

90 500991 นายบุญมา ชวนประสงค์ แขวงทางหลวงอยธุยา
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91 500992 นายนายสมเกียรติ ฉิมวงษ์ ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก)

92 500993 นางจุฬาภรณ์ ปุณณะเวส แขวงทางหลวงอยธุยา

93 500994 นายประทีป ไวยธิรา แขวงทางหลวงอยธุยา

94 500995 นายนิวฒัน์ จนัทร์สายทอง ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก)

95 500996 นายวนัชาติ ร่ืนรส แขวงทางหลวงอยธุยา

96 500997 นางนพพร รุ่งฤทธ์ิ แขวงทางหลวงอยธุยา

97 500998 นายสกล วอ่งปรีชา ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก)

98 500999 นายภราดา มีนพกิจ แขวงทางหลวงอยธุยา

99 501000 นางสาวภคพร ภู่หอ้ย แขวงทางหลวงอยธุยา

100 501001 นายเริงศกัด์ิ ภาคลกัษณ์ แขวงทางหลวงอยธุยา

101 501002 นายธีระ สุขนาบวั ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก)

102 501003 นางวาสิตา พระนคร แขวงทางหลวงหนองคาย

103 501004 นายฤทธิชยั งอกเจริญ แขวงทางหลวงอยธุยา

104 501005 นางสาวกญัญาภคั จิตตประกอบ แขวงทางหลวงอยธุยา

105 501006 นางสาววิศุภ ์วนัทนา ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก)

106 501007 นางอภิสรา สุทธิประภา แขวงทางหลวงหนองคาย

107 501008 นายเพชรนคร อุ่นพรม แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วงัทอง)

108 501009 นายเกรียงศกัด์ิ วรุนนัท์ แขวงทางหลวงหนองคาย

109 501010 นายบดินทร์เดชา บุญเทียม ส านกัจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน

110 501011 นายณรงคเ์ดช เดชะกูล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

111 501012 นางอรทยั ดวงค า แขวงทางหลวงหนองคาย

112 501013 นายทศวร จรบุรี แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1

113 501014 นางสาวจินดานุช วงศเ์ตชิต กองฝึกอบรม

114 501015 นายสยาม ไชยดวงศรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

115 501016 นางสาวมณีรัตน์ วิจบ กองฝึกอบรม

116 501017 นายสอน ปรางคน์อก แขวงทางหลวงธนบุรี

117 501018 นางสาวกุลชุลี ชยัวงศ์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

118 501019 นายบวัรักษ ์บวัผนั แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

119 501020 นางจารุพฒัน์ ชยันิลพนัธ์ กองฝึกอบรม

120 501021 นางวราลี จีนะ กองฝึกอบรม
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121 501022 นางสาวเบญจวรรณ แสนทอง แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

122 501023 นางรัตนา ขาวเมืองนอ้ย แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

123 501024 นายมานสั นนททรัพย์ ส านกักฏหมาย

124 501025 นางสาวประไพพร ทองสัน แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

125 501026 นางสาวเรือนแกว้ ชานนัโท แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

126 501027 นายชยัทตั ศานติกร ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1

127 501028 นางสาวสุมาลี รักษาราษฎร์ แขวงทางหลวงนครนายก

128 501029 นายอกัษร โพธ์ิเงิน แขวงทางหลวงนครนายก

129 501030 นายวินิจ พิมพไ์พบูลย์ ศูนยส์ร้างทางหล่มสัก

130 501031 นางสาวธนญักนก ภูพลอย แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3

131 501032 นางสาวฐิติกา อุ่นเสียม ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1

132 501033 นางสาวธนชัพร ปิติ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

133 501034 นางยพิุน แซ่ฟู ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

134 501035 นางชุลีกร ราคา ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

135 501036 นายสุรัตน์ แสวงนอก แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

136 501037 นายอภิชาติ ศรีภุมมา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

137 501038 นายฉลอง ทองกระหล ่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

138 501039 นายประโยชน์ ยามานนท์ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

139 501040 นายสมยศ ศรีภุมมา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

140 501041 นายมนสั เทียมพนสั ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

141 501042 นายนิคม แกว้บวัดี แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

142 501043 นายไพรัตน์ ใจบุญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

143 501044 นายชยัวฒัน์ ผ่านสอาด ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

144 501045 นายชานนท ์นารีหวานดี แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

145 501046 นางสาวกรศิริ อ่ิมสิน ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

146 501047 นายไพรัช เพชรานนท์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

147 501048 นางสาวสุภชัญา ทบัเนียมนาค ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

148 501049 นายธงชยั นฤทุม แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

149 501050 นายสมชาย คงเขียว แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

150 501051 วา่ท่ี ร.ต.ภทัรายทุธ พิกุลแกว้ แขวงทางหลวงธนบุรี
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151 501052 นายยงยทุธ สายเส็น แขวงทางหลวงกระบ่ี

152 501053 นายภูมิพฒัน์ เหมหา แขวงทางหลวงกระบ่ี

153 501054 นายวีรวฒัน์ เพช็รหนุน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

154 501055 นางสาวสายทิพย ์เสดสัน แขวงทางหลวงกระบ่ี

155 501056 นายสมเดช เช้ือหอม แขวงทางหลวงกระบ่ี

156 501057 นางสาวจ าเรียง ทว้มล้ี แขวงทางหลวงนครนายก

157 501058 นายอุเส็น ก่ิงเล็ก แขวงทางหลวงกระบ่ี

158 501059 นางนารี มะลิอ่อง แขวงทางหลวงนครนายก

159 501060 นางปริฉตัร เสนาทอง แขวงทางหลวงกระบ่ี

160 501061 นายสุรศกัด์ิ ถาวรวงศ์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

161 501062 นางวรรณวิษา โพธ์ิเยน็ แขวงทางหลวงนครนายก

162 501063 นางสาวขนิษฐา สืบชาติ แขวงทางหลวงนครนายก

163 501064 นายสุรชยั ป้อมทอง แขวงทางหลวงนครนายก

164 501065 นายสมนึก รุ่งสวา่ง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

165 501066 นายโสภณ เพ่ิมทรัพย์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

166 501067 นายเสกสรรญ ศรีสุข แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

167 501068 นายสมบติั วงัสาร แขวงทางหลวงน่านท่ี 2

168 501069 นายยทุธนา ป่ินทอง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

169 501070 นายด ารง แตงเอ่ียม แขวงทางหลวงตราด

170 501071 นางพชัริดา กาญจนหิรัญกิจ แขวงทางหลวงปทุมธานี

171 501072 นายสมชาย สังขท์อง แขวงทางหลวงตราด

172 501073 นางสาวพรพสันนัท ์ศรีหะบุตร แขวงทางหลวงอุตรดิตถท่ี์ 1

173 501074 นายสมพร เง่ือนตะคุ แขวงทางหลวงตราด

174 501075 นางสาวรวีวรรณ วงษดิ์ษฐ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถท่ี์ 1

175 501076 นางสุนิสา รัตนเพียร แขวงทางหลวงตราด

176 501077 นางสาวพนิดา มาตชยัเคน แขวงทางหลวงสกลนครท่ี 1

177 501078 นางสาวพรทิพย ์ประเวช แขวงทางหลวงตราด

178 501079 นายอธิชิต คะดุน แขวงทางหลวงสกลนครท่ี 1

179 501080 นายพนมศิลป์ ตนะทิพย์ แขวงทางหลวงน่านท่ี 2

180 501081 นายถนอม โนพวน แขวงทางหลวงน่านท่ี 2
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181 501082 นายรัฐมนูญ แกว้มงคล ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

182 501083 นายปรีชา ป้องนู แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

183 501084 นายพรศกัด์ิ แสงศร แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

184 501085 นางภคัจิราพร ศรียอดโชติวตั ส านกัวิเคราะห์และตรวจสอบ

185 501086 นายสุรสีห์ เพช็รสวสัด์ิ แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

186 501087 นางสาวทิพภา กลางประพนัธ์ แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

187 501088 นางจ าปา ปานเนาว์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

188 501089 นายสุทธิโชท วงษป์า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

189 501090 นางสาวสิริพร ค  าไสย แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

190 501091 นายมนตรี กูลเมง็ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

191 501092 นายมงคล ศรีภุมมา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

192 501093 นายวรพงษ ์พรหมมา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

193 501094 นางรัตนา ศรีภุมมา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

194 501095 นางศิริลกัษณ์ วรรณถิรหงส์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

195 501096 นางสาวนภสัวรรณ เพ่ิมก าลงัเมือง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

196 501097 นายสมศกัด์ิ แสนไชยรัง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

197 501098 นายมณฑล ศรีภุมมา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

198 501099 นางสาวจิราภรณ์ จุ่มมูล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

199 501100 นายธีระพงษ ์จงใจรัก แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

200 501101 นายรัตนะ สุยะ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

201 501102 นายวีระพงษ ์เสาธงชยั แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

202 501103 นายสมพร แปลงยศ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

203 501104 นายณฐัวฒิุ แกว้เรือน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

204 501105 นายหร้อหมาน บุตรโดย แขวงทางหลวงกระบ่ี

205 501106 นางสาวอริสรา โกบกุล แขวงทางหลวงกระบ่ี

206 501107 นางอุษา ทวีสุข แขวงทางหลวงกระบ่ี

207 501108 นายจกัรพงษ ์ธิมา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

208 501109 นางสาวกมลวรรณ สุนนัตา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

209 501110 นายวสัยษฏ์ิ วฒันพนัธุ์ ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

210 501111 นางพกัตร์วิภา ใจชุ่มช่ืน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1
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211 501112 นางสาวสายวสันต ์อ่ินค า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

212 501113 นายนพดล สิทธิเดช ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

213 501114 นายวีรภทัร ปริญญาพรหม ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

214 501115 นายปัญญา สวนสมบูรณ์ แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 1

215 501116 นายสายนัต ์บวัเอ่ียม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1

216 501117 นายสานิตย ์จนัทร์ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1

217 501118 นายธีระชาติ ชยัยา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

218 501119 นายจราวฒิุ ยศหนองทุ่ม ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

219 501120 นายเอกชยั เรือนมูล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

220 501121 นางสาวธาลิณีย ์ใหญ่นอ้ย ส านกับริหารบ ารุงทาง

221 501122 นายสักณรงค ์ไชยอินทร์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

222 501123 นายขรรคช์ยั เวชประสิทธ์ิ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

223 501124 นางสาวภารดี หะรัตพนัธ์ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

224 501125 นางองักาบ บวัเพง็ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

225 501126 นายวินิจ แกว้รัตนะ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

226 501127 นายเอกพจน์ ตั้งจิตร์ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

227 501128 นางสาวจิรานาถ จนัทร์สองแกว้ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1

228 501129 นายกรณพ พรรณกมล ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

229 501130 นายวีระศกัด์ิ สวนบรรจง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

230 501131 นางสาววราภรณ์ พิมลพนัธุ์ ส านกับริหารโครงการทางหลวงระหวา่งประเทศ

231 501132 นายชยัวชัร์ จุติรัตน์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1

232 501133 นางรัตร์ดา สุรินธิวงศ์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

233 501134 นายบรรจง สุยะเก๋ียง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

234 501135 นายเสกสันต ์โลมากุล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

235 501136 นางสาวกฤษติยาภรณ์ กองแกว้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

236 501137 นายชินวฒัน์ อินทรัตน์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

237 501138 นายยทุธภูมิ แสงค ามา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

238 501139 นายพิมล แสงสวา่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

239 501140 นายด ารงพล รัตนกูล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

240 501141 นางเตือนใจ มณีรักษ์ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี1
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241 501142 นายพิชิต เพง็หาจิตต์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1

242 501143 นายทวีเกียรติ โหมดทอง ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

243 501144 นางมะลิวรรณ นอ้ยสุวรรณา ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

244 501145 นายฤทธิไกร ศรีประเสริฐ ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

245 501146 นายสหพล ศรีสกุลไทย ส านกัส ารวจและออกแบบ

246 501147 นางดวงหทยั อมศิริ ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

247 501148 นางสาวรัตติรส โคษาราช ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

248 501149 นายชลิต บุตรโดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญนดิษฐ)์

249 501150 วา่ท่ีร้อยเอกสุธีร์ รังสิธน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญนดิษฐ)์

250 501151 นายค าหลา้ แสนเสนา ศูนยส์ร้างทางขอนแก่น

251 501152 นางสาวปนดัดา บุญเรืองศรี แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

252 501153 นายจนัทร์รอน ดว้งมัน่ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

253 501154 นายทองสุข ป้องชยั ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

254 501155 นายเชียร ประทุมชาติ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

255 501156 นายสัมพนัธ์ ภู่ชยั ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

256 501157 นางสุภาพร โพธ์ิศรี แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

257 501158 นายถาวร บุตรล าภู ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

258 501159 นางน ้าฝน ชอบพิมาย แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

259 501160 นางสาวชลาลยั บินอารี ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

260 501161 นายเสง่ียม ภูละอ่ิม ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

261 501162 นายพลเอก พลูพิพฒัน์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

262 501163 นางสาวรัศมีจนัทร์ ศรีวณิช ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

263 501164 นายอนุช ช านิเขตกิจ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

264 501165 นางกาญจนา เมืองวงค์ ส านกัอ านวยความปลอดภยั

265 501166 นายธนพงศ ์คงแกว้ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญนดิษฐ)์

266 501167 นายวชัรวฒิุ แกว้โขง ส านกังานทางหลวงท่ี 11 (ลพบุรี)

267 501168 นางนุสรา สุขล ้า ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

268 501169 นางสาวพชัรินทร์ จนัทร์ประทกัษ์ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

269 501170 นายนาคิน ปรีเปรม ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

270 501171 นายเอกชยั มานา ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)
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271 501172 นางดาลดั บ ารุงศรี ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

272 501173 นายไพบูลย ์รุ่งหวัไผ่ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

273 501174 นางสาวพรทิพย ์ทองนพคุณ แขวงทางหลวงระยอง

274 501175 นางอาภาพร แสงกิตติคุม้ภยั แขวงทางหลวงระยอง

275 501176 นายวิเชียร ดาวะที ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

276 501177 นางสาวกนกพร นอขนุทด ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

277 501178 นายสาธิต จนัทร แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

278 501179 นายอ านาจ วงศจ์  าปา แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

279 501180 นางสุลดัดา สังค  า แขวงทางหลวงตากท่ี 1

280 501181 นางสาวพิมพนิ์ภา ปิงตนั ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

281 501182 นายชุติวตั ค  ากล่อมใจ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

282 501183 นายสุบิน เวชสิทธ์ิจินดา ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

283 501184 นางสาวจนัทิพย ์ผ่านพินิจ ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

284 501185 นายนุสนธ์ิ สีกอง ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

285 501186 นายป่ินสุวรรณ ทองสาม แขวงทางหลวงกระบ่ี

286 501187 นายดิลกธรรม ชาวบา้นกร่าง ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

287 501188 นายเอกภพ ผงัสุวรรณด ารง ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

288 501189 นางสาวนิรมล นาเวียง ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

289 501190 นางสาวศศธร ม่วงเถ่ือน ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

290 501191 นางสาวสุดารัตน์ สระจนัทร์ ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

291 501192 นางสาวพชัวรรณ พรหมเล็ก ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

292 501193 นางสาววรนุช นุสสะ ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

293 501194 นางสาวณิชาภา ไชยวฒันภกัดี แขวงทางหลวงแพร่

294 501195 นางสาวนิตยา พ่ึงพา แขวงทางหลวงแพร่

295 501196 นายวรโชติ จุย้อ่างทอง แขวงทางหลวงนครนายก

296 501197 นายโกมล จรัสพนัธ์ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

297 501198 นางพนอ สายน ้า ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

298 501199 นายสรลิช ศรีเพชร ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

299 501200 นายวิญูญ ชูยิง่ ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

300 501201 นายปภงักร อรจนัทร์ ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)
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301 501202 นางสาวอุไร พระวิจิตต์ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

302 501203 นายอมรเทพ เรืองสงคราม ศูนยฯ์ สะพานท่ี 1 (พิจิตร)

303 501204 นางสาวณฐัภสัสร มงคลภกัดีอนนั ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

304 501205 นายสุขสันต ์นามมุง แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

305 501206 นายนิกร บุปผาสุข แขวงทางหลวงปทุมธานี

306 501207 นายสุรเชษฐ บุญเพช็ร์ กองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง

307 501208 นางสมฤทยั มาตรไตร แขวงทางหลวงชยัภูมิ

308 501209 นางมินฬดา ไศลชยั แขวงทางหลวงชยัภูมิ

309 501210 นายองอาจ เมรุธ แขวงทางหลวงชยัภูมิ

310 501211 นางสาวชลพร จิตรีเช้ือ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

311 501212 นางอมรศิลป์ มัง่ค ัง่ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

312 501213 นางกสิณา รวมพล แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

313 501214 นางสาวสุธิชา ดุงสูงเนิน แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

314 501215 นางสาวพรรณปพร มุขโต แขวงทางหลวงระนอง

315 501216 นางสุภคั รอดตวั แขวงทางหลวงระนอง

316 501217 นางราตรี ลาวลัย์ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

317 501218 นายบุญมา วรรัตน์ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

318 501219 นายสมพงษ ์แสงอาวธุ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

319 501220 นายอาทิตย ์ออทะเบาะ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

320 501221 นางกรรณิการ์ สีหาเพชร ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

321 501222 นางสาวทิพยพ์า ปะพะโค ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

322 501223 นางสาววิไลวรรณ โทสาลี ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

323 501224 นายยทุนยั สุ่มทรัพย์ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

324 501225 นางนงลกัษณ์ คลา้ยสุบิน ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

325 501226 นางจิราภรณ์ สุ่มทรัพย์ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

326 501227 นายภูมิรินทร์ สวสัด์ิมูล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

327 501228 นายประเวช มะวิญธร แขวงทางหลวงสุรินทร์

328 501229 นายเอกรินทร์ สงวนศรี แขวงทางหลวงสุรินทร์

329 501230 นายทวีป เสมพลู แขวงทางหลวงพิษณุโลก

330 501231 นางสาวบุญสิริ คงแท้ แขวงทางหลวงพิษณุโลก
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331 501232 นางสาวปิติญา อ่อนละมยั แขวงทางหลวงพิษณุโลก

332 501233 นายพิทยา อินทร์ยงั แขวงทางหลวงพิษณุโลก

333 501234 นายวสันต ์สนัน่นาม แขวงทางหลวงพิษณุโลก

334 501235 นายพงษพ์นัธุ์ พนัธุ์นอ้ย แขวงทางหลวงพิษณุโลก

335 501236 นายกลา้รบ โพธ์ิโชติ แขวงทางหลวงพิษณุโลก

336 501237 นางสาวจิตถวลัย ์ภูมิพตั แขวงทางหลวงพิษณุโลก

337 501238 นายอรรถพล โฉมมงคล แขวงทางหลวงพิษณุโลก

338 501239 นางสาววิจิตรตรา มินิพนัธ์ แขวงทางหลวงพิษณุโลก

339 501240 นายพิษณุ ดิษสระโร ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

340 501241 นางสาวปารวี ส าเภาแกว้ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

341 501242 นางสาวณฐัรัช ผุดผ่อง ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

342 501243 นางสาวนิตยา พงษส์งวน ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

343 501244 นางสาวปาริฉตัร เคา้โนนกอก ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

344 501245 นางสาวภทัรนนัท ์หลานหาด ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

345 501246 นางสาวกรรณิกา วิเศษ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

346 501247 นายสมชาติ จนัซ้อง ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

347 501248 นายมนลภสัพงศ ์โฮง้จิก ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

348 501249 นายชาญศกัด์ิ แกว้ดา แขวงทางหลวงพิษณุโลก

349 501250 นายวฒันชยั บุญเชิด แขวงทางหลวงสุรินทร์

350 501251 นายแสวง อุ่นจิต แขวงทางหลวงสุรินทร์

351 501252 นายวิโรจน์ สุวรรณพรม แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

352 501253 นางสาวจุฑามาส ตุงคะเสน ส านกับริหารบ ารุงทาง

353 501254 นางสาวพิไลมาส ไชยชมภู ส านกับริหารบ ารุงทาง

354 501255 นายธีระวฒัน์ ก่ิงพรมภู ส านกังานทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร)

355 501256 นายศรีเจริญ ฮาบละคร ส านกังานทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร)

356 501257 นายทินกร อ่ินแกง้ ศูนยส์ร้างทางล าปาง

357 501258 นายวราเชนต ์เตจะ๊วงค์ ศูนยส์ร้างทางล าปาง

358 501259 นางกณัหา ฝ้ันอ่ินแกว้ ศูนยส์ร้างทางล าปาง

359 501260 นายศกัด์ิชยั ฝ้ันอินแกว้ ศูนยส์ร้างทางล าปาง

360 501261 นางสาวปาณิสรา ประชาชู ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)
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361 501262 นายสถิตย ์ภู่เทศ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

362 501263 นางสาวอรทิพย ์มณีโชติ ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ)

363 501264 นายพรชยั เพง็คลา้ย แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

364 501265 นางชุติมา น่ิมสวสัด์ิ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 2 (บึงสามพนั)

365 501266 นายใกลรุ่้ง ยนิดี แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 2 (บึงสามพนั)

366 501267 นายวีระศกัด์ิ ศรีเพชร ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

367 501268 นางอริสรา สุขสวสัด์ิ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

368 501269 นางกุสุมา เหล่าช านะ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

369 501270 นางสาวณิศาปภศัณ์ สุขทิพย์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

370 501271 นายศกัด์ิชยั ทบัฤทธ์ิ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

371 501272 นายพรศกัด์ิ สายหวาน ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

372 501273 นางสาวกญัจน์ณฎัฐ์ บุญวิจิตร แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2

373 501274 นายสินาด แกว้ศรี แขวงทางหลวงพิษณุโลก

374 501275 นายพฒันพงษ ์เพง็พุ่ม แขวงทางหลวงพิษณุโลก

375 501276 นางพชัรา ณ วิเชียร แขวงทางหลวงพิษณุโลก

376 501277 นายอนุวฒัน์ นุ่มเนตร แขวงทางหลวงพิษณุโลก

377 501278 นางสาวบ ารุงรัตน์ ศรีศิริ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

378 501279 วา่ท่ี ร.ต.ณชัภพ ปาลิมีชยั ส านกังานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี)

379 501280 นางสาวจีรวรรณ ดว้งกลาง แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

380 501281 นายคทายทุธ์ พิมพโ์คตร แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

381 501282 นายสลดั ทิพวจันา แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

382 501283 นางสาวธนัยนนัท ์โชติวฒิุวฒัน์ แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

383 501284 นายยทุธนนัท ์ทา้วทา แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

384 501285 นายประกอบ วงษก่์อ แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

385 501286 นายแสวง ภิญโญ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

386 501287 นางนิตยา เลิศนรพนัธุ์ แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

387 501288 นายมนตรี ภิญโญ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

388 501289 นายอรุพงษ ์ทิพนนท์ แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

389 501290 นายถาวร ไร่ดี แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1

390 501291 นางนฤมล แสนทิพย์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3
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391 501292 นายบุญญฤทธ์ิ เพง็เรือง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1

392 501293 นายสมเพชร วงษศ์รีเพง็ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

393 501294 นายอาทิตย ์อนัทะนยั แขวงทางหลวงมหาสารคาม

394 501295 นายพฒัน์ ภกัดีเจริญ ส านกักฏหมาย

395 501296 นายนิระไพ จนัทบุตร แขวงทางหลวงมหาสารคาม

396 501297 นายชชัชยั ศรีขาว แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

397 501298 นายธงชยั ทดัรอง แขวงทางหลวงมหาสารคาม

398 501299 นางศศิธร ชมาฤกษ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

399 501300 นายสมพงษ ์ทาระแพน แขวงทางหลวงมหาสารคาม

400 501301 นางสาวนนัทิตา เกตวงษา แขวงทางหลวงมหาสารคาม

401 501302 นายครรชิต มุลมาตย์ แขวงทางหลวงมหาสารคาม

402 501303 นายสิงห์ เทียมมาลา แขวงทางหลวงมหาสารคาม

403 501304 นายพิบูลย ์พลลา แขวงทางหลวงมหาสารคาม

404 501305 นายคมสันต ์เหล่าเคน แขวงทางหลวงมหาสารคาม

405 501306 นายกฤษณุ ศรีสารคาม แขวงทางหลวงมหาสารคาม

406 501307 นายมนตรี ลีสุขสาม แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

407 501308 นางสาวอุไร ค  าวิโส แขวงทางหลวงมหาสารคาม

408 501309 นายสนธิ ถาบุญชู แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

409 501310 นางสาวรัณยพ์ฒัน์ นนทะวงษา แขวงทางหลวงมหาสารคาม

410 501311 นางสาวมณี พลศิริ แขวงทางหลวงมหาสารคาม

411 501312 นายสราวธุ มีลาภ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

412 501313 นายคนองนิตย ์จิตเสนาะ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

413 501314 นางราตรี พิศบุญ แขวงทางหลวงพทัลุง

414 501315 นางสาวจุฑามาส สุขรัตน์ ศูนยส์ร้างทางขอนแก่น

415 501316 นางชรัญยา บุญเยน็ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

416 501317 นายเรืองศกัด์ิ เตียนพลกรัง แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

417 501318 นายใกลรุ่้ง สัตระ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

418 501319 นายทิวา สบายใจ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

419 501320 นายมนตรี ทา้วด่อน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

420 501321 นางกนัตสุ์ภา ทองจตุั แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2
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421 501322 นางสาวจิรพร จนัทร์หอม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

422 501323 นายสุริยนต ์กูดอั้ว ส านกังานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี)

423 501324 นายยงยทุธ ทิมเทพ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1

424 501325 นายธีรวิชญ ์ใหญ่ยง ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์)(หวัหิน)

425 501326 นางสาวสุคนธ์ กรกฎ แขวงทางหลวงธนบุรี

426 501327 นางสายชล อุทยัพฒัน์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 2

427 501328 นางระวีวรรณ จนัทมาส แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

428 501329 นายธนเสฏฐ์ โลมาลกัษณ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

429 501330 นายพงษศ์กัด์ิ สุยอย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

430 501331 นายภูมิมาลา วราห์ค  า แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

431 501332 นายสมชยั สุยอย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

432 501333 นายสมพร สมเนตร แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

433 501334 นายปกรณ์ วงศส์ะเติน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

434 501335 นางวิภาฎา ไชยสวสัด์ิ แขวงทางหลวงสตูล

435 501336 นายกิตติพงษ ์เนียมหอม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

436 501337 นางสาวกลัยา บาโงย้ แขวงทางหลวงสตูล

437 501338 นางศรีจนัทร์ ลดัดาแยม้ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

438 501339 นายไชยา ฉวีรักษ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1

439 501340 นางสุกญัญา สโมทาน แขวงทางหลวงสตูล

440 501341 นางสาวอาราทิตย ์จนัทร์ปาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

441 501342 นายสรัลวา เสนียว์าศน์ แขวงทางหลวงสตูล

442 501343 นายประจกัรพร อ่วมมีเพียร แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1

443 501344 นางสาวฐิตินนัท ์พนัธวงั ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

444 501345 นายถวิล วงักาใจ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

445 501346 นายอภิเชษฐ์ สะลิเปน แขวงทางหลวงสตูล

446 501347 นายศุภโชค กนัทะวงั ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

447 501348 นายคุณานนท ์พทุธรักษ์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

448 501349 นายสมเดช อุตรัตน์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

449 501350 นางยดุารัตน์ ชูวฒันกูล ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

450 501351 นางสาววงจนัทร์ ต่วนเครือ กองการเงินและบญัชี
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451 501352 นายวชัรินทร์ ทองมี ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

452 501353 นางรัตนา โพธ์ิวินารถ ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

453 501354 นางสาวภทัรกร ปรางคเ์พชร ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

454 501355 นายชาตรี ไชยโย ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

455 501356 นายเกรียงศกัด์ิ สายวิจิตร ส านกังานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช)

456 501357 นางสาวสุพิชญนนัทน์ จนัทร์เพชร แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

457 501358 นางสาวอโนทยั สามารถ แขวงทางหลวงสตูล

458 501359 นายนราธิป ศรีใส แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

459 501360 นายสอาด กรมเมือง แขวงทางหลวงสตูล

460 501361 นางสาวดวงใจ ไชยแสง แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

461 501362 นางสาวพจนา แกว้พรมมา แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

462 501363 นางหทยัชนก จ่อยพนันา แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

463 501364 นางอารีย ์ใจสมุทร์ แขวงทางหลวงสตูล

464 501365 นางออนจนัทร์ นิรัติศยัดีสกุล แขวงทางหลวงปทุมธานี

465 501366 นายพิชยั พลลา ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม)

466 501367 นางสาวหทยัรัตน์ นิวนัติ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

467 501368 นางจิราภรณ์ ปาโต แขวงทางหลวงสตูล

468 501369 นางฐิตารีย ์คืนมาเมืองสุข แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

469 501370 นายธวชัชยั หลงัปุเตะ๊ แขวงทางหลวงสตูล

470 501371 นางมนสันนัท ์สุวรรณหอ้ย แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

471 501372 นางนิศากร จนัทกูล แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

472 501373 นางรุ้งราวรรณ บุญมี แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

473 501374 นางสุมลเทียร ฟังเพราะ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

474 501375 นางกาญจนา ขาววงศ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

475 501376 นางอมัพร แป๊ะอุย้ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

476 501377 นางป่ินอนงค ์มณีศรี ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

477 501378 นายนิรุท เจริญรัตน์ศุภกิจ ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

478 501379 นางสาวธณัณิชา ภูลอยดง ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

479 501380 นางกฤษณา ด าสี ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

480 501381 นายสุรพล บวัอินทร์ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)
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481 501382 นางสาวพรนิภา โลเด ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

482 501383 นางกนัยา จินดา แขวงทางหลวงสตูล

483 501384 นายกาหรีม พลาอาด แขวงทางหลวงสตูล

484 501385 นางสาวพนิภากร จาปะสุข ส านกับริหารบ ารุงทาง

485 501386 นายวีระพงศ ์บวัอินทร์ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

486 501387 นายรณฤทธ์ิ บุญกิจ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

487 501388 นายเอ็ด จนัค  าเขม้ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

488 501389 นายคนึง มากผ้ึง ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

489 501390 นายสุทศัน์ สันหลี แขวงทางหลวงสตูล

490 501391 นายนพ แกว้อ าพร แขวงทางหลวงสตูล

491 501392 นางสาวอารียา หมดับินเฮด แขวงทางหลวงสตูล

492 501393 นายพงษเดช บินรินทร์ แขวงทางหลวงสตูล

493 501394 นางสาวภทัรพร แท่งทอง แขวงทางหลวงสตูล

494 501395 นายณฎัฐพล นวลพินสกุล ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

495 501396 นางสาวบุบผา พลายแกว้ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

496 501397 นายพิชยั พรหมเบญจศร ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

497 501398 นางณฐัวศา สังขท์อง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

498 501399 นางสาวจนัทวี วงคเ์ณร แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

499 501400 นางสาวสมใจ โพธิสมบติั แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

500 501401 นายไกรวฒิุ พรมาย แขวงทางหลวงหนองคาย

501 501402 นายรัฐไท ไทยสันทดั แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วงัทอง)

502 501403 นางสาวณฐักาญ เกษมศรี แขวงทางหลวงตากท่ี 2

503 501404 นายวรวิทย ์ไชยโย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

504 501405 นายวีระชยัชาญ ไตรพิพฒัน์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2

505 501406 นายประจกัษ ์วงษสุ์วรรณ แขวงทางหลวงสระบุรี

506 501407 นายพรไชย สุขเจริญ แขวงทางหลวงสระบุรี

507 501408 นางภคัพร ตุม้สูงเนิน ส านกังานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)

508 501409 นางทองใหม่ โคมค า ศูนยส์ร้างทางหล่มสัก

509 501410 นางสาวรัตติกาล รูปงาม แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

510 501411 นายสันติสุข ศรีสะอาดรักษ์ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2
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511 501412 นายสดาย ุสาเขตการณ์ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

512 501413 นายอรรณพ สิงห์อ าพล แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

513 501414 นางสาวนิตยา ทองสุข แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

514 501415 นายวิศรุต มาจาก แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

515 501416 นายปัญญา แกว้สี แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

516 501417 นายประสิทธ์ิ เครือสุข แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

517 501418 นางสาวสิรินทร รักรู้กิจ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

518 501419 นางณนัทภร ก่ิงค  า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

519 501420 นายสุราช สัทธรรม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

520 501421 นายศุภฤกษ ์พ่ึงสุข แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

521 501422 นางสาวปุณญิศา ระวงักลาง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

522 501423 นายวีรพล จนัทร์ดง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

523 501424 นายประทีป พรมเทา้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

524 501425 นางสาวณฐัชญา เกตุเอ่ียม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

525 501426 นายภาสกร แกว้พิกุล แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

526 501427 นายอานนท ์ภกัดีสาร แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

527 501428 นายวิทยา แดงอร่าม ส านกังานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

528 501429 นางสาวพชัรา แสงสุวรรณ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

529 501430 นายสมศกัด์ิ กล่ินหอม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

530 501431 นายวิทยา ช่วยเพชร แขวงทางหลวงชุมพร

531 501432 นางสาวจิตราภรณ์ นาคราช แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

532 501433 นายยทุธศกัด์ิ รักษาศิริ ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

533 501434 นางอรอนงค ์เพญ็มาก ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

534 501435 นางสาวสุพาภรณ์ สาเขตร์ แขวงทางหลวงตากท่ี 2

535 501436 นางสาวอารยา คงคาพนัธ์ ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

536 501437 นายเอกชยั คงส าราญ ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร

537 501438 นางสาวธนัยพร ระดาบุตร ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

538 501439 นายชชัวาล สีพลไกร แขวงทางหลวงหนองคาย

539 501440 นายไชยพร แช่มช่ืน ส านกังานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธานี)

540 501441 นางสาวบุญรัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์ กองฝึกอบรม
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541 501442 นายสุพฒัน์ ไชยรินทร์ ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

542 501443 นายนนทป์วิช เพชรดุลย์ ส านกังานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)

543 501444 นางสาวยพุา เรืองเดช แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

544 501445 นางสาวเกสรา โสวนันา แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

545 501446 นายรัตนศกัด์ิ โทนะบุตร แขวงทางหลวงสระบุรี

546 501447 นายวรัชญ ์เก่งการพานิช ส านกังานตรวจสอบภายใน

547 501448 นายสมบติั ศรีวิลยั แขวงทางหลวงสระบุรี

548 501449 นายโสภณ นนใหม่ แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

549 501450 นายเกษมสันต ์ปลดรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

550 501451 นางสาวพเยา ไชยชนะ แขวงทางหลวงตากท่ี 2

551 501452 นางสุกญัญา นอ้ยจนัทร์ แขวงทางหลวงตากท่ี 2

552 501453 นางสาวลดัดาวลัย ์ใจยา แขวงทางหลวงตากท่ี 2

553 501454 นายอาคม สุยะวงษ์ แขวงทางหลวงตากท่ี 2

554 501455 นางขนิษฐา ชยันิคม แขวงทางหลวงตากท่ี 2

555 501456 นายเด่นชยั เรืองบุญ แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

556 501457 นางกรรณิกา ศรีมงคล แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

557 501458 นายนพรัตน์ ณฐัสัมปทา ศูนยฯ์สะพานท่ี 3 (ปทุมธานี)

558 501459 นายนพเรศ ก๋าเงิน แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

559 501460 นายสารทิศ นาคประเสริฐ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

560 501461 นางอ าพร ช านาญแป้น ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

561 501462 นายสุทธิพงษ ์ใจซ่ือ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

562 501463 นางโสพิศ แกว้จ านงค์ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

563 501464 นายวฒิุพงษ ์ใจงาม แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

564 501465 นางสาวนิภาพร วรเกิด ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

565 501466 นางบวัพา มากผ้ึง ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

566 501467 นายพรพระนา ภาษี ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

567 501468 นายประดิษฐ์ ศรีสอาด ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

568 501469 นายทองค า อุตโม แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

569 501470 นายสนธยา วาดอกัษร ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)

570 501471 นายจารุวฒัน์ ล่องเพง็ ศูนยฯ์สะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช)
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571 501472 นางนิตยา ศรีสมยั ส านกักฏหมาย

572 501473 นายนิกร ถือบุญ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1

573 501474 นางสาวชญานิศ ฉิมเอ้ือเฟ้ือ ศูนยฯ์ สะพานท่ี 2 (ขอนแก่น)

574 501475 นายต่อเกียรติ ยอดปราง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

575 501476 นายสุพฒัน์ ปันทนะ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

576 501477 นายประวิทย ์แยม้เช้ือ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

577 501478 นายปวินทร์ แยม้เช้ือ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

578 501479 นายจกัรพล แบนทว้ม ศูนยฯ์สะพานท่ี 3 (ปทุมธานี)

579 501480 นายภูษิต เสาวพนัธุ์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

580 501481 นายไพรัตน์ เดชบุญ แขวงทางหลวงพิจิตร

581 501482 นางพรนิมิตร เคนไชยวงค์ แขวงทางหลวงชลบุรี

582 501483 นายพรพจน์ แสงสี แขวงทางหลวงชลบุรี

583 501484 นายศกัดา สัมมา แขวงทางหลวงตราด

584 501485 นายอรัญ พลูเกษม แขวงทางหลวงตราด

585 501486 นายสถาพร ข  าสม แขวงทางหลวงตราด

586 501487 นายมนสั กรณีย์ แขวงทางหลวงพิจิตร

587 501488 นายณฐัพงษ ์ทองปาน แขวงทางหลวงพิจิตร

588 501489 นายปิยะพงศ ์จงใจรบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

589 501490 นางสาวอุษณีย ์พาแกว้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

590 501491 นายวรวชัร์ พรหมบุญ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

591 501492 นายเดชวีร์ ดวงสุวรรณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

592 501493 นายนิธิ ศรีมงคล แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

593 501494 นายชิดชนก สระแกว้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

594 501495 นางสาววริศราพร จนัทร์ที แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

595 501496 นางภกัดินนัท ์กลบัใจ แขวงทางหลวงตรัง

596 501497 นางจิราวรรณ หนูเอียด แขวงทางหลวงตรัง

597 501498 นางสาวธญัญาพร น่วมทวงศ์ แขวงทางหลวงตรัง

598 501499 นายวชิระ แกว้สินธุ์ แขวงทางหลวงตรัง

599 501500 นายนพพร หงษชุ์มแพ ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

600 501501 นายวรวฒิุ รานอก แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1
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601 501502 นายสุชาติ มาลีแยม้ แขวงทางหลวงอุตรดิตถท่ี์ 1

602 501503 นายอภิเชษฐ์ ญาณรังษี ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

603 501504 นายพนม คงมีลาภ แขวงทางหลวงสระบุรี

604 501505 นางวรนุช คลา้ยลกัษณ์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

605 501506 นายประเดิม สกุลรมย์ แขวงทางหลวงตรัง

606 501507 นางสาวดวงพร ปิยวรนนท์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

607 501508 นางสาวสุพรรณคเนย ์ระพิพนัธุ์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

608 501509 นายเกียรติพนัธุ์ หะมาน แขวงทางหลวงตรัง

609 501510 นายสัมฤทธ์ิ เรียบฮวด ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

610 501511 นางสาวดวงฤดี ธนากุลจิรโชติ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

611 501512 นางสาวอธิวรรณ อยูล่อง ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

612 501513 นายพงษพ์นัธุ์ สมพนัธุ์ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

613 501514 นายมนตรี มนตรี แขวงทางหลวงตรัง

614 501515 นางปภาวี ชา้งพินิจ ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ

615 501516 นายไพรัช สินไชย แขวงทางหลวงตรัง

616 501517 นายสุเทพ นาคประสิทธ์ิ แขวงทางหลวงตรัง

617 501518 นายวิชเดช ใสจุฬานนท์ แขวงทางหลวงตรัง

618 501519 นางสาววนัวิสาข ์สีสุข แขวงทางหลวงตรัง

619 501520 นายศราวฒิุ ประมวลพืช แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

620 501521 นายกมัปนาท หนูโมระ แขวงทางหลวงตรัง

621 501522 นางสาวชริสา พริกนอ้ย ส านกับริหารบ ารุงทาง

622 501523 นางพยอม ป่วนศิริ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

623 501524 นางวาสนา ล่ิวเวหา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

624 501525 นายประสิทธ์ิ จนัทร์ทองอยู่ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

625 501526 นางสาวจิราพร เหลืองตระกูล แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

626 501527 นางสาวธญัญารักษ ์ศรีนิยม แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

627 501528 นายเกชา แกว้ศรี แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

628 501529 นางรุ่งทิพวนั เหมือนกล่อม แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

629 501530 นางสาวศิริทร สุดโต แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

630 501531 นายฟ้ารุ่ง เส่งสุ่น แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
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631 501532 นางสาวสุนนัทา บุญราศรี แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

632 501533 นางสาวอมรรัตน์ ชาวงาใต้ ส านกัก่อสร้างสะพาน

633 501534 นายพรชยั หม่ืนแกว้ แขวงทางหลวงมหาสารคาม

634 501535 นายณรงค ์แท่นเพชร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

635 501536 นางสอาด ทองเน้ืองาม แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

636 501537 นางสาวศิริวิมล พนัแสน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

637 501538 นายจกัริน สอนซงั แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

638 501539 นายวฒิุพงษ ์คงคาช่วย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

639 501540 นางสาวฐิติรัตน์ ชยันา แขวงทางหลวงชยัภูมิ

640 501541 นางสาวกรรณิกา โชคสวสัด์ิ แขวงทางหลวงชยัภูมิ

641 501542 นายสมพิศ พรมสระนอ้ย แขวงทางหลวงชยัภูมิ

642 501543 นายรุ่งกิต เม่าทบั แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

643 501544 นางนฤมล ป่ินทอง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

644 501545 นางสาวสุภาพร สุขแสน ส านกังานเลขานุการกรม

645 501546 นางสดบัพินณ์ ค  าเปลว ส านกังานเลขานุการกรม

646 501547 นางสาวมนสันนัท ์ช่อประภา ส านกัแผนงาน

647 501548 นายสุพล จานทอง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

648 501549 นายพิษณุ นุรักษ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

649 501550 นายตน้ เหมือนชนั แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

650 501551 นางสาววชัรี ศรีพรหมมา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

651 501552 นายสมยศ ประเสริฐสุข แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

652 501553 นายชยัรัตน์ ขวญัสด แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

653 501554 นายอนุสรณ์ มาตราช แขวงทางหลวงสกลนครท่ี 1

654 501555 นางชลทิชา โภคสมบติั แขวงทางหลวงจนัทบุรี

655 501556 นายสันติ เอ้ืีอยตะคุ แขวงทางหลวงจนัทบุรี

656 501557 นางสาวภทัรลดา นวอนนัต์ แขวงทางหลวงจนัทบุรี

657 501558 นายสุเมธ พรหมเจียม แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1

658 501559 นายศรีพจน์ บุญสูง แขวงทางหลวงแพร่

659 501560 นายนพดล เอมชาวนา แขวงทางหลวงพิจิตร

660 501561 นายสุทศัน์ อุทยานิก แขวงทางหลวงตราด



ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-นำมสกลุ สังกดั
รำยช่ืออนุมตัิ รับเป็นสมำชิกสำมญัประเภท ข ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 จ ำนวน 730 รำย

661 501562 นางศิริกญัญา ชาวพเยาว์ แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

662 501563 นางปณฐัดา กุลกิจวโรภาส แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

663 501564 นางสาวนฎัยา สังขจนัที แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

664 501565 นายมานิด จุลปาน แขวงทางหลวงนครปฐม

665 501566 นายเพชรศิริ น ้าเพชร แขวงทางหลวงนครปฐม

666 501567 นายไพบูลย ์ไชยะมี แขวงทางหลวงนครปฐม

667 501568 นายธีรพฒัน์ ธีระเสถียร แขวงทางหลวงนครปฐม

668 501569 นายอนุรักษ ์อาจแกว้ แขวงทางหลวงนครปฐม

669 501570 นายกิติศกัด์ิ ทรัพยแ์จ่ม แขวงทางหลวงนครปฐม

670 501571 นายมนตรี นุชพกุ แขวงทางหลวงนครปฐม

671 501572 นายพรอนนัต ์โจะ๊อนุช แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วงัทอง)

672 501573 นายถาวร ขยนัเอ่ียม ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

673 501574 นางสาวอมรรัตน์ ไป๋แป้ ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

674 501575 นายบรรจง วงษช์มภู ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

675 501576 นางศิริลกัษณ์ ดีน ้า ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

676 501577 นางศรัญธิยา พลูน่ิม ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

677 501578 นางนภาพร เลิศศึกษากุล ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

678 501579 นายศราวธุ จ  าปาทอง ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

679 501580 นายสุชาติ ทินสี ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

680 501581 นายจีรศกัด์ิ เทศสีหา ส านกังานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

681 501582 นายภูวดล โพธ์ิจนัทึก ส านกัแผนงาน

682 501583 นางสาวศิริรัตน์ ด ารงชยั แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

683 501584 นางสาวพชัรี ออกเวหา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

684 501585 นางสาวบุญธิดา หีบแกว้ ศูนยส์ร้างทางขอนแก่น

685 501586 นางสุกนัยา ขวญัเมือง ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ตาก)

686 501587 นางสาวพชัรี บุญศรี แขวงทางหลวงจนัทบุรี

687 501588 นางสาวนุชนารถ ไหลอ่อน แขวงทางหลวงจนัทบุรี

688 501589 นายวชิรพนัธุ์ แซ่ฟู ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

689 501590 นายวิชยั เรืองทอง แขวงทางหลวงจนัทบุรี

690 501591 นายสมบติั ชัว่เอ้ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี
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691 501592 นายโสภณ กุลมาศ แขวงทางหลวงจนัทบุรี

692 501593 นายเจษฎา พ่ึงศรี แขวงทางหลวงจนัทบุรี

693 501594 นางสาววาสนา หาดแกว้ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

694 501595 นางลกัขณา ทกัษิณ ศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี

695 501596 นายภิชาติ สนิทเช้ือ แขวงทางหลวงจนัทบุรี

696 501597 นายภาณุ บุญเรือง แขวงทางหลวงจนัทบุรี

697 501598 นางสาวสุทธิลกัษณ์ นนัทนิธิวฒัน์ แขวงทางหลวงชยัภูมิ

698 501599 นายบญัยง ตะนาวศรี แขวงทางหลวงจนัทบุรี

699 501600 นางสาวกฤษฎาพร เบียนสูงเนิน แขวงทางหลวงบึงกาฬ

700 501601 นายสุขสันต ์จิตรากูล แขวงทางหลวงจนัทบุรี

701 501602 นางสาวทิวาพร ประดบั แขวงทางหลวงชลบุรี

702 501603 นายพนมไพร หน่ายหนีชัว่ แขวงทางหลวงจนัทบุรี

703 501604 นายผดุงศกัด์ิ พิสัยพนัธุ์ ศูนยฯ์สะพานท่ี 3 (ปทุมธานี)

704 501605 นางสาวทศันีย ์ลอ้มแพน แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 2

705 501606 นางสาววณชัชา ศรีค  าชอน แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 2

706 501607 นางสาวภรปัต สีวิราช แขวงทางหลวงตากท่ี 2

707 501608 นายปิยะณฐั ผลาผล แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

708 501609 นางสาวปราณี ซาโปร่ง แขวงทางหลวงตากท่ี 2

709 501610 นายภคัพล วินทะไชย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

710 501611 นางสาวนิรัชชา หา้วเจริญ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

711 501612 นางสาวอรสา วิเศษสิงห์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

712 501613 นายสุระศกัด์ิ สกุลโชติ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

713 501614 นายเรวฒัน์ชยั ธราวธุ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

714 501615 นายสุเทพ แสงทอง แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 2

715 501616 นายถนอมศกัด์ิ บวัดี แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

716 501617 นายสุทศัน์ สุทธหลวง ศูนยส์ร้างทางล าปาง

717 501618 นายไกรวฒิุ บุตรรักษา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

718 501619 นายสังวรณ์ วฒิุเอก แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

719 501620 นายวฒิุชยั อรุณรัตน์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

720 501621 นายศิวรุฒ งามดี แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)
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721 501622 นางชยาภา โพธ์ิภกัดี แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

722 501623 นายเมฆิน พิมพบ์ุตร แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ)

723 501624 นางสาวอิงคอ์ริสสา ไชยพิศ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

724 501625 นายจิรภทัร สุขภิลาพ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญนดิษฐ)์

725 501626 นางสุธาทิพย ์แสงสิงห์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

726 501627 นางสาวณฐักานต ์แสงสะเดาะ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

727 501628 นางกิรณา จุรีมาศ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

728 501629 นางทิพปภา มงคลศิลป์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

729 501630 นายน ้าหน่ึง อินทร์เรืองศร ส านกังานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา)

730 501631 นายอภินนัท ์เนียนไธสง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


