รายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง การเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) ประจาปี 2561
จัดโดย กรมทางหลวงชนบท/วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1-5
รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง

สังกัด

เบอร์โทรติดต่อ

RSI.0162

คุณกษิดิศ ปาลี

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่)

081-8530893

RSI.0163

คุณไกรวุฒิ จิตราทร

ส่วนตัว

หาญเจริญเอ็นเตอร์ไพรส์เชียงราย

084-6242622

RSI.0164

คุณชัยณรงค์ กองอยู่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

096-8144131

RSI.0165

คุณณัฐกิตติ์ แก้วอินทร์

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 17 (เชียงราย)

081-9510932

RSI.0166

คุณเดชา พรหมมี

ผู้อานวยการส่วนบูรณะ

สทช.ที่ 17 (เชียงราย)

086-9434842

RSI.0167

คุณโตมร บุญหนุน

วิศวกรโยธา (พร.)

สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)

081-0459898

RSI.0168

คุณทวีศักดิ์ นิลสวิท

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทลาปาง

089-5613535

RSI.0169

คุณทศพล ลัดดาวัลย์

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

095-2359889

RSI.0170

คุณธวัชชัย สิทธิรุ่งโรจน์

วิศวกรโยธาชานาญการ

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

087-3191359

RSI.0171

คุณนฤพนธ์ ภู่ระหงษ์

วิศกรโยธาชานาญการ

แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

089-4333349

RSI.0172

คุณบุญนาค อิ่มจันทร์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

098-6209027

RSI.0173

คุณประภาส สุโคตรภูมิ

ส่วนตัว

หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง

091-6955435

RSI.0174

คุณปิยภัค มหาโพธิ์

ส่วนตัว

RSI.0175

คุณพรเทพ อินทรีย์

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทตาก

087-1997631

RSI.0176

คุณภาคภูมิ พยัญชนะ

ส่วนตัว

หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง

061-9324591

RSI.0177

คุณภูธนภัศ ศิธารัตน์

ส่วนตัว

RSI.0178

คุณภูวดล ศิริสินเลิศ

ส่วนตัว

หจก.กิจสินเลิศ

081-8884044

RSI.0179

คุณวันชัย มาลัย

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)

081-8868912

RSI.0180

คุณวิทยา ปินตาเสน

วิศวกรโยธาชานาญการ

แขวงทางหลวงชนบทลาพูน

089-9534618

RSI.0181

คุณสมเกียรติ เกิดมั่น

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

083-6288788

RSI.0182

คุณสมนึก แสงพันธ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทแพร่

081-5956559

RSI.0183

คุณสมบัติ ปินทรายมูล

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่)

089-6314559

RSI.0184

คุณสมศักดิ์ ใจแซ่

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

081-8822630

RSI.0185

คุณเสรี เขียวคา

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางชนบทสุโขทัย

084-9014657

RSI.0186

คุณองอาจ เจริญธนากุล

ส่วนตัว

RSI.0187

คุณอธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงกาแพงเพชร

089-7051422

RSI.0188

คุณอนุรักษ์ วิสุทธิจินดา

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทน่าน

089-2614011

RSI.0189

คุณอรรถนนท์ อุ่นมา

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

064-1466998

รุ่น

092-4507542

081-1120405

รุ่นที่1 (เชียงใหม่)

098-3879565

รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง

สังกัด

RSI.0190

กัมพล เชื้อหมอเฒ่า

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทสตูล

RSI.0191

ขจรพงศ์ นิ่มนวล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา

RSI.0192

จิรวัฒน์ ขุมแคล้ว

นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

RSI.0193

ชินภพ ชัยมงคล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่)

RSI.0194

ณรงค์ศักดิ์ โกศัยกานนท์

ผู้อานวยการส่วนบูรณะ

สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่)

RSI.0195

ทรงวุฒิ สันหมาด

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทยะลา

RSI.0196

ธีรวีร์ นนทพัฒน์อังกูร

บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0197

บรรเจิด ทองกองทุน

หจก. ซีบี คอน

RSI.0198

ปิญาภา ศรีมณี

RSI.0199

ผาทิพย์ จอเอียด

บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0200

พงษ์ศิริ เจะดุหมัน

หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป

RSI.0201

วรงค์ เสาวนีย์พิทักษ์

RSI.0202

วรพันธ์ คงลิขิต

RSI.0203

วโรภาส แสงพายัพ

RSI.0204

วีรยุทธ ช่วยแท่น

RSI.0205

วีระ ยิม้ แย้ม

วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

RSI.0206

สมพร ปล้องใหม่

นายช่างโยธาชานาญงาน

RSI.0207

สมหมาย ชนะสิทธิ์

อบจ.ตรัง

RSI.0208

สาธิตา เริ่มพยับ

หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา

RSI.0209

สุจินต์ อนุรักษ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทกระบี่

RSI.0210

สุทธิพงศ์ หีตช่วย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

RSI.0211

สุธี คงลิขิต

RSI.0212

เสกชัย เสน่หา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

RSI.0213

อดิศัย ทองไทย

นายช่างโยธาอาวุโส

แขวงทางหลวงชนบทพังงา

ผู้อานวยการส่วนบูรณะ

รุ่น

สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา)

แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
บริษัท เรืองชัย โรด ไลน์ จากัด

ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการและถ่าสทช.ที
ยทอดเทคโนโลยี
่ ๑๒ (สงขลา)
หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา

แขวงทางหลวงชนบทตรัง

หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป

รุ่นที่ 2 (สงขลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ

รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง

สังกัด

RSI.0214

กลวัชร สีมันตะ

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

RSI.0215

กิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์

วิศวกรโยธาชานาญการ

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)

RSI.0216

จีระพัฒน์ วีรชานนท์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

RSI.0217

จุมพลภัทร์ งามนา

วิศวกรโยธา (พร.)

สทช.ที่ 7 (อุบลราชานี)

RSI.0218

ชัยยุทธ บึงมุม

นายช่างโยธาอาวุโส

แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด

RSI.0219

ชัยวัฒน์ วารี

วิศวกรโยธาปกิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

RSI.0220

ณัฐพล วิริยะ

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

RSI.0221

ณัฐพล พรสัตยวงศ์

RSI.0222

ตระกูล กระจายแก้ว

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

RSI.0223

ทิวากร สิทธิโชติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สทช. ที่ 15 (อุดรธานี)

RSI.0224

ธนกฤต เรืองดารงชัยกุล

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)

RSI.0225

ธนพล สว่างวงศ์ไชย

ผอ.ส่วนบูรณะ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

RSI.0226

ธนูศิลป์ สุวรรณภักดี

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

RSI.0227

บพิตร จันทร์เพชร

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ)์

RSI.0228

บวร เวฬุวนารักษ์

วิศวกรโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทอานาจเจริญ

RSI.0229

เบญจมาศ เลาวิริยะกุล

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชานี

RSI.0230

ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ

RSI.0231

พุฒิสรรค์ อะนาคะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

RSI.0232

ภูวดล คาบุญเลิศ

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

RSI.0233

ภูวไนย ไชยาวรรณ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

RSI.0234

มิรินทร์ พาลึก

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

RSI.0235

ยงยุทธ ทักษิโณ

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

RSI.0236

เรืองฤทธิ์ สีหะวงศ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทเลย

RSI.0237

วิรัตน์ สีบูพิมพา

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

RSI.0238

วุฒิชัย ศรีหลง

วิศวกรโยธา (พร.)

สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ)์

RSI.0239

ศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

RSI.0240

สมพงษ์ ดวงศรี

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

RSI.0241

สาธร กลับศรี

บริษัท สิทธิพลดีเวลล้อปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

RSI.0242

สิทธิชัย ใจหาญ

บริษัท บ้านน้าคาน้อย

RSI.0243

สุนันท์ พลวงศ์สกุล

RSI.0244

เสรีชน บทมูล

RSI.0245

อมเรศ นันทพัฒน์

เบอร์โทรติดต่อ

รุ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน

วิศวกรโยธาชานาญการ

สทช. ที่ 15 (อุดรธานี)

ผอ.ส่วนบูรณะ

สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี)

รุ่นที่ 3 (ขอนแก่น)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง

สังกัด

RSI.0246

กัญญารัตน์ เพ็ชรทองศรี

บริษัท เอ็ม เค อาร์ มอเตอร์ จากัด

RSI.0247

จิตุรพธ์ จุมพรม

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด

RSI.0248

ฉัตรชัย บูชาเกียรติ

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากัด

RSI.0249

ชัยวฤทธิ์ ประดา

RSI.0250

ชูเกียรติ กระจ่างพันธุ์

RSI.0251

ณัฎฐพงษ์ สิงหบูลย์

RSI.0252

ธัญภัค ศรัณย์วรกุล

RSI.0253

ธานี กิตติสามเสน

RSI.0254

นิธิกร ดีเสมอ

หจก.รัตนชาติก่อสร้าง

RSI.0255

ประเสริฐ ลิ่มตี๋

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากัด

RSI.0256

ปิยะพงศ์ อินทรชมภู

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

RSI.0257

พชร ศรีสุโพธิ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทตราด

RSI.0258

พนาวุธ สมทิพย์

หจก.รัตนชาติก่อสร้าง

RSI.0259

ภาณุวัฒน์ เจริญพันธ์

บริษัท สินเจริญ จากัด

RSI.0260

รังสิมันต์ จันทสิทธิ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทระยอง

RSI.0261

เรืองนาม เทียมเสมอ

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

RSI.0262

ศตวรรษพงษ์ พุดสี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

RSI.0263

ศรัณย์ จุลปาน

RSI.0264

ศุภชัย ยอดสวัสดิ์

RSI.0265

สมถวิล กลิ่นสุคนธ์

RSI.0266

สมบูรณ์ ขันตี

RSI.0267

สมพล ศรีวชิรพรชัย

RSI.0268

สมาน ขั้นชัยภูมิ

อบต.ท่าพระ

RSI.0269

สันทัด พุทธอุปถัมภ์

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด

RSI.0270

สิรภพ โล่สถาพรพิพิธ

หจก.โล่กิจการทาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ

รุ่น

แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
บริษัท เคเจพี พลัส เทคโนโลยี จากัด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวทางหลวงชนบทนครนายก
บริษัท เอ็ม เค อาร์ มอเตอร์ จากัด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

รุ่นที่ 4 (พัทยา)

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด

รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง
นายช่างโยธาชานาญงาน

สังกัด

เบอร์โทรติดต่อ

รุ่น

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

RSI.0271

กนก บุญปลูก

RSI.0272

กาญจนา อาษาภักดิ์

บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

RSI.0273

ขนิษฐา ธนิกกุล

บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

RSI.0274

คเชนทร์ มงคลศรีสวัสดิ์

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0275

คมกฤช พุ่มไพศาลชัย

หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น

RSI.0276

จตุรงค์ อมรรัตน์

วิศวกรโยธาชานาญการ

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)

RSI.0277

จิระศักดิ์ ทองสม

วิศวกรโยธาชานาญการ

สกส.

RSI.0278

เฉลิมพล ไชยแก้ว

RSI.0279

ชนะเทพ อินทวงษ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

RSI.0280

ชัยนคร ประทุมชาติ

นายช่างโยธา (พร.)

สสท.

RSI.0281

ชัยศักดิ์ ไชยเจริญ

RSI.0282

ชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล

RSI.0283

ฐานิสา ศรียา

RSI.0284

ณัฐ สุทธิ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สบร.

RSI.0285

ณัฐกรณ์ ผิวคา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

RSI.0286

ณัฐพล ตันกูล

RSI.0287

ณัฐวุฒิ จิรัธยากูล

RSI.0288

เทอดศักดิ์ ชานาญณรงค์

RSI.0289

ธนกฤต โพธิ์เรือง

RSI.0290

ธนากร นาเสือวัน

RSI.0291

ธนุ อบมาลี

RSI.0292

ธัญธิดา ยอดสมุทร

RSI.0293

ธันวา วิบูลย์ศรัณย

RSI.0294

ธีระนันท์ เข็มสม

RSI.0295

นพพล คาปัน

RSI.0296

นพวิชญ์ สุรเลิศรังสรรค์

RSI.0297

นรบดี สาละธรรม

RSI.0298

นรินทร์ บัวกลับ

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

RSI.0299

นิวัตน์ จวงเทพ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สอป.

RSI.0300

บัญญัติ ชาจันทึก

RSI.0301

บุญอนันต์ มิตรประสิทธิ์

สทช.ที่1 (ปทุมธานี)
ผอ.กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

RSI.0302

ประกิต ไชยศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

RSI.0303

ปวีณ์วัฒน์ จันทร์ฉาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริษัท เทสโก้ จากัด

บริษัท กรีนไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สตป.
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

นายช่างโยธา (พร.)

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
unique engineering and construction public co.,ltd

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สกท.
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

บริษัท กรีนไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

รุ่นที่ 5 (กรุงเทพฯ)

บริษัท เอพซิลอน จากัด

รหัส

รายชื่อ

ตาแหน่ง

สังกัด

RSI.0304

พงศธร โง้วกาญจนนาค

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สตป.

RSI.0305

พงศ์ภูสิน พลสวัสดิ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

RSI.0306

พงศ์สินธร ศิริสินเลิศ

RSI.0307

พยงค์ อินทรตะโนด

นายช่างโยธาอาวุโส

แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

RSI.0308

พิชิตชัย หอมหงษ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

RSI.0309

พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์

บริษัท เอพซิลอน จากัด

RSI.0310

ไพรินทร์ กลิ่นสุคนธ์

บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

RSI.0311

ภิญโญ ทองจาด

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0312

รักชาติ ชาติสิริทรัพย์

กรมทางหลวงชนบท

RSI.0313

วลัยภรณ์ ศรีกาเหนิด

บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

RSI.0314

วลาวัต บินอุมาร์

วิศวกรโยธาชานาญการ

สกส.

RSI.0315

วัฒนา เกตุแก้ว

นายช่างโยธาชานาญงาน

สทช.ที่ 2 (สระบุรี)

RSI.0316

วันเพ็ญ คงชม

นายช่างยาปฏิบัติ

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

RSI.0317

วิชัย ชยปาลกุล

RSI.0318

วิชัย อัครณีวงศ์

นายช่างโยธาอาวุโส

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

RSI.0319

วีรยุทธ มหานิล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

RSI.0320

ศราวุธ เดชอุ่ม

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

RSI.0321

ศรีพัน จันดี

RSI.0322

ศิริพจน์ กาญจนารักษ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

RSI.0323

สนิท ขุนศรี

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

RSI.0324

สวิส เจริญราช

วิศวกรโยธา (พร.)

สอป.

RSI.0325

สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

บริษัท เอเชีย อินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์

RSI.0326

สุมาลี อยูภ่ ักดี

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0327

สุรินทร์ ขักขะโร

ผอ.ส่วนบูรณะ

สทช.ที่1 (ปทุมธานี)

RSI.0328

เสฏฐพงศ์ ทองประภา

วิศวกรโยธาชานาญการ

สบร.

RSI.0329

อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

RSI.0330

อรุณ รัตนเดช

RSI.0331

อัษฎาวุธ บุบผา

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

RSI.0332

อานันท์กร ขาคม

บริษัท ซีคอนซัลท์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

RSI.0333

อิชย์ ศิริประเสริฐ

วิศวกรโยธาชานาญการ

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)

RSI.0334

เอกชัย พรมดา

วิศวกรโยธาชานาญการ

สสท.

RSI.0335

เอกพล สายัณห์

นายช่างโยธาชานาญงาน

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

เบอร์โทรติดต่อ

รุ่น

หจก. กิจสินเลิศ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สทช.ที่ 2 (สระบุรี)

รุ่นที่ 5 (กรุงเทพฯ)

หจก. กิจสินเลิศ

