




รุนท่ี 1

ลําดับที ่ ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท

1 นายไอสูรย ขาวสะอาด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 081-9721811

2 นายธีรายุทธ ชวยอยู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 086-0991191

3 นายสมพล วงศฤทธิ์ไกร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 081-6947869

4 นายชานนท ประเสริฐศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 089-9288894

5 นายอมต อินทานนท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 02-2718612

6 นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1  - 

7 นายธีระยุทธ ญาติกร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1 084-9741445

8 นายอาคม เทศทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1 081-4367103

9 นายราชันย คงดํา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-8121087

10 นายวิรัช พลอยแสงสาย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 089-9234673

11 นายอนุรุท นาคพันธุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-6947344

12 นายบรรเทา ศรีไทรจันทร นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 081-8764886

13 นายสมบูรณ สุทธิเจษฎาโรจน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3  - 

14 นายสุรชัย บํารุงทรัพย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 080-0605959

15 นายเกชา แบรอฮีม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 085-1108333

16 นายบํารุง ศิริสวัสดิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 081-7779827

17 นายสุพจน อินทะนิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 086-3322069

18 นายสมโภช พงศภานุมาศไพศาล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 088-3777204

19 นายวิจิตร หนูฤทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 081-9206413

20 นายกิติพงษ จัมปาสุต นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่4 081-8171533

21 นายอนุรักษ บุญคุมครอง นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5  - 

22 นายกอบชัย พานิชกุล นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5  - 

23 นายสุรนารถ เกิดคลาย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 087-7444222

24 นายภูษิต ชัยอํานาจ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-7774477

25 นายชูชาติ ภูยิ้ม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9359863

26 นายบุญมาก ไชยอิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 083-7195557

27 นายสมชาย ไหมสมบูรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8787136

28 นายจิรวุฒิ ภูมิถาวร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 080-2701766

29 นายสมเกียรติ ไกรนรา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8996268

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพนายชางตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รุนที่ 1 : ระหวางวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557



รุนท่ี 1

ลําดับที ่ ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท

30 นายทวีศักดิ์ พูนทรัพยโสภณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8563363

31 นายสิริพงษ เนียมนิล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-7541814

32 นายสุขุม คันธรส นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8074837

33 นายสันติ สุมาลัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8996319

34 นายอภิชาต เกื้อมา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8127255

35 นายสมเกียรติ งามวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 087-2035234

36 นายสมเกียรติ เสทือนวงษ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8777012

37 นายเสนาะ ออนแสง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 086-4166396

38 นายพงษศักดิ์ โภชนจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-4812520

39 นายสงกรานต แมนเดช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 086-5850260

40 นายสอาด จินดา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8749170

41 นายมังกร เขียวขํา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-7536336

42 นายชุมพล ฐิติกรวรชาติ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8154161

43 นายประสาท จอมทะรักษ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานกังานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6557133

44 นายณัฐพล สารถอย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 02-2718533

45 นายสมภพ กลมเกลี้ยง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5  - 

46 นายสงกรานต นิรัตธราดร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8856683

47 นายคารม หนูนําวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-3800474

48 นายดุสิต โบสุวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8256669

49 นายอิทธิพล อรรถาเวช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8099337

50 นายอมรพงศ สาระวิบูลยสุข นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 092-2526649

51 นายคํารณ อนิทยานนท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-8914376

52 นายสมพร บุญเลิศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-5956579

53 นายพยงค จารุจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-3716976

54 นายพิพัฒน เพ็งจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กระบี่ 086-2871019

55 นายพรชัย จันทรพรม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาฬสินธุ 081-3808960

56 นายสุจินต จีนเมือง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาฬสินธุ 081-8647035

57 นายวราวุธ ดรอินทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาฬสินธุ 089-8612724

58 นายภูวเมศร คําราพิช นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.กาฬสินธุ สขข.อ.กุฉินารายณ 081-8836420

59 นายวินัย ทองประดิษุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี 081-9182470

60 วาที่ ร.ต.สมบัติ มุขสมบัติ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี สขข.อ.สอยดาว 089-8331155
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61 นายสมศักดิ์ อินทรจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี สขข.อ.บางละมุง 089-9393962

62 นายณรงค ซาชิโย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี สขข.อ.บางละมุง 081-9862662

63 นายนเรศ แกวศรีทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี สขข.อ.ศรีราชา 081-3845803

64 นายสาธิต เจือนาค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยนาท สขข.อ.หันคา 083-4111462

65 นายเฉลิมชัย แสนสุข นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ สขข.อ.บําเหน็จณรงค 095-4952978

66 นายสุพัฒน บุตรเผียน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชุมพร 081-8911604

67 นายสมชาย แกวมณี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงราย สขข.อ.เทิง 086-1175551

68 นายกิตติคุณ แกวสวาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม สขข.อ.จอมทอง 081-5953232

69 นายชาญชัย จินารัตน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.เชียงใหม สขข.อ.ฝาง 081-4140409

70 นายประกอบ พุดจีน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตรัง 081-4427059

71 นายเดชสฤษดิ์ แพทยผล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค สขข.อ.ตาคลี 089-9069943

72 นายเรวัต เจษฎานฤสาร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นนทบุรี 081-3495588

73 นายพยุงศักดิ์ ขวัญแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นราธิวาส สขข.อ.รือเสาะ 086-2882361

74 นายเสกสรร ณ ราช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นาน 081-9507912

75 นายเทอดศักดิ์ ศิริวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นาน 081-9937150

76 นายอารีย บุญสมัคร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นาน สขข.อ.ปว 081-0572383

77 นายพิทักษ สีสุน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.นาน สขข.อ.เวียงสา 081-9857673

78 นายประเดิม นิลศิริ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย 081-8787739

79 นายปยะนันต จิรวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พระนครศรีอยุธยา 081-8744774

80 นายอนันต นันตาเปง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พะเยา สขข.อ.ภูซาง 081-8822628

81 นายเจริญพร สุวรรณโณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบุรี 086-4782130

82 นายวันชัย พรหมเพ็ญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ภูเก็ต 089-7722300

83 นายพิศลย จันทรไสย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ภูเก็ต 087-8986565

84 นายถนอม อังคะคํามูล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.มหาสารคาม สขข.อ.พยัคฆภูมิพิสัย 081-8714141

85 นายศรศักดิ์ ตะเพียนทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ยะลา 087-1676824

86 นายชาญชิชญ พิมพาจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.รอยเอ็ด 082-8519258

87 นายเสริมศักดิ์ สหัสวาป นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.รอยเอ็ด สขข.อ.โพนทอง 089-2776667

88 นายนนทธิวัฒน จันทรโรจนรังษี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สกลนคร สขข.อ.พังโคน 090-7569282

89 นายประยูร จรูญสอน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 081-9692469

90 นายมาเล็ก ดาแลหมัน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.สตูล 089-2094696

91 นายณรงค สงวนชื่อ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสงคราม 081-5518244
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92 นายสุเนตร จันทรสวาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสงคราม 081-8324781

93 นายไชยรัตน ปยะดํารง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระแกว 081-8419941

94 นายเสกสรรค สิงหปน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สิงหบุรี 086-1239019

95 นายนพดล สังขทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี สขข.อ.ไชยา 089-4699693

96 นายบุญเลิศ พนมเริงศักดิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.หนองบัวลําภู 089-2753708

97 นายบุญเลิศ ลีโสม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี 080-4688989

98 นายอริยะ โสทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี สขข.อ.หนองหาน 089-7107618

99 นายชูศักดิ์ อินทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุตรดิตถ สขข.อ.นํ้าปาด 081-0339988

100 นายปรีชา มาสีกุก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุทัยธานี 084-6243415

101 นายเข็มเพชร พรรณวิไล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี 086-3976318
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ลําดับที ่ ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท

1 นายสมศักดิ์ ธีระคานนท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 090-6695869

2 นายปรีชา จันหลง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 081-8329516

3 นายศุภณัฐ ลาภธนภัทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 081-6842878

4 นายเกรียงไกร ใชชาง นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 02-2718812-14

5 นายครรชิต ปล้ืมใจ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1 086-0658945

6 นายสุรพล มโนตรัยรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-8420496

7 นายเลิศชัย ตั้งพิทยาเวทย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 081-8541507

8 นายกนกโสภณ วงษธัญญะ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9463600

9 นายพงษพิทักษ นพพิบูลย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8791182

10 นายดํารงค คําเสียง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-4881384

11 นายจรัส เชี่ยววิทย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6598944

12 นายคงศักดิ์ ศรีขี้เหล็ก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6715790

13 นายสุพัฒน แสงอรุณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 092-3158995

14 วาที่ร.ต.ปรีดา ราตรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9439364

15 นายจรัญ แกวภูสี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9528983

16 นายสุบรรณ ตุกชูแสง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 087-1532485

17 นายมนเทพ เสือกะ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6489461

18 นายนราธิพงษ รัตนาพูนเพิ่ม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6473928

19 นายฐานิตย รัตนพันธุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กระบี่ 084-8410555

20 นายสุนทร กิ่งพุดซา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กําแพงเพชร 081-7168733

21 นายศิลปชัย หีบทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กําแพงเพชร 086-8354654

22 นายชัยสิทธิ์ นันทโต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กําแพงเพชร 081-7852992

23 นายวิเชียร เถื่อนกลีบ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กําแพงเพชร 081-7835861

24 นายประมวล เสาเกลียว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กําแพงเพชร สขข.อ.ขาณุวรลักษบุรี 084-0484684

25 นายวิชัย ยารังษี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 086-2393399

26 นายสัญชัย มั่นยืน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 089-9492493

27 นายอุดม หนูเมือง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 089-8149092

28 นายชิต วงศหาริมาตย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 089-5773720

29 นายชาญ สุภาการ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 081-8771804

30 นายโกมล สุดประเสริฐ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน 081-7693638

31 นายเฉลิมชัย กล่ันจุย นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.ขอนแกน สขข.อ.พล 086-1071204

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพนายชางตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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32 นายชูโชติ สังขผาด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี 089-0056777

33 นายอาทิตย เทพสุวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชุมพร 089-7294284

34 นายสายันต นันชัยอุด นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.เชียงราย สขข.อ.เวียงปาเปา 081-0227998

35 นายเทียนชัย จิตพราหมณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตรัง 081-9783702

36 นายศักดิ์ชัย ทองทองหลาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตราด 086-1452834

37 นายประสงค นามเสถียร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตาก 088-2931178

38 นายพิทักษ สัตยารมณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม สขข.อ.สามพราน 090-9715535

39 นายอนุสรณ พลศักดิ์ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.นครพนม 082-3043140

40 นายผาสุข บุบผาเฮา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.บัวใหญ 081-8711789

41 นายนิรันดร รําจวน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.ปกธงชัย 081-8788191

42 นายวิรัตน นาคดํา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช 080-8839963

43 นายชัยวัฒน ชนะคุม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช 081-9583878

44 นายจรัส เจริญขุน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช 075-378585

45 นายชาญชัย สุวรรณพงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช 081-9597630

46 นายฉัตรพงศ คําศรีพล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช สขข.อ.ทุงสง 084-8423377

47 นายประเสริฐ จันทรเสน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครศรีธรรมราช สขข.อ.สิชล 089-8661267

48 นายสมชาย ทัตตาทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค 081-8797927

49 นายสาโรจน รอดน่ิม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค สขข.อ.ลาดยาว 089-4372552

50 นายสังสิทธิ์ สังสิทธิ์สกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นนทบุรี 081-7522361

51 นายทวีศักดิ์ แพงวงษ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บึงกาฬ 085-7710529

52 นายสุชีพ ชงโค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย 095-6137244

53 นายสุพรชัย ไชยสิงหหาร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย  สขข.พุทไธสง 089-4222926

54 นายโรจนศักดิ์ คิดรัมย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย สขข.อ.นางรอง 085-0553203

55 นายวิชัย นาคปน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ สขข.อ.บางสะพาน 081-6771972

56 นายสุนันท บุญเกิด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ สขข.อ.ปราณบุรี 081-2990306

57 นายศรีสุวรรณ ศรีมัง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พระนครศรีอยุธยา 081-8015016

58 นายวัฒนา เทพนรินทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พัทลุง 081-5416196

59 นายสมาน จําแนกสาร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิจิตร สขข.อ.โพทะเล 081-8527077

60 นายสงกรานต จักรพรพงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิษณุโลก 081-8855330

61 จ.ส.อ.บุญเล้ียง ทรงเจริญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิษณุโลก 086-6191655

62 นายพิพัฒน โพธิ์ศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิษณุโลก 089-7077978

63 นายอานุภาพ วงศเมืองใจ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิษณุโลก 081-9824501

64 นายศิริวุฒิ ไทยธรรม นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.พิษณุโลก สขข.อ.นครไทย 085-8497788

65 นายทัศนจุฑา ธรรมมา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบูรณ สขข.อ.บึงสามพัน 081-0466755
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66 นายชาญชัย ชาติศิริ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ภูเก็ต 076-214929

67 นายชาญชัย ผิวคํา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ยโสธร  089-2980032

68 นายสิทธิชัย กรีฑาเวช นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.ยโสธร สขข.อ.มหาชนะชัย 083-7838434

69 นายภุชงค พิกุลงาม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ยะลา สขข.อ.เบตง 081-8357500

70 นายบวร เจริญศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระนอง 082-8053747

71 นายสุริยา ตาลหอ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.ระนอง 089-0330259

72 นายเฉลียว เทียมทัน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง สขข.อ.แจหม 089-9527240

73 นายคงรอด ชูคง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 081-9595944

74 นายสมเกียรติ จงเจริญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 083-6470456

75 นายเมธากิตติ์ ตรีเดช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สตูล สขข.อ.ละงู 089-4661888

76 นายสุรพงษ มาดลสิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสาคร 081-8070817

77 นายสัมฤทธิ์ กองนอก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสาคร 081-9654768

78 นายอาคม เสงวั่น นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสาคร 081-9427683

79 นายคมกริช ชูประทีป นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระแกว 081-2665365

80 นายปญญา สุทธิเจษฎาโรจน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.สิงหบุรี 089-0854419

81 นายธีรภัทร นาคศรีจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุโขทัย 081-4758866

82 นายสายชล ออนจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี 081-8519530

83 นายอภิศักดิ์ สิริพันธ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี 091-5130442

84 นายเฉลิม ทองดี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี สขข.อ.เดิมบางนางบวช 086-1717843

85 นายพินิจ จันทรศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี สขข.อ.สองพี่นอง 089-0863424

86 นายเรืองวิทย ครองยุติ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี 081-5679834

87 นายจักรพันธ โชตินอก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี 089-2028644

88 นายประวัติ อินทรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี 081-8965820

89 นายบัญชา บุญเจริญ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.สุรินทร สขข.อ.ปราสาท 084-8302217

90 นายมานพ คนไหว นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.สุรินทร สขข.อ.รัตนบุรี 086-0211638

91 นายชิติสรรค สันหา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.หนองคาย 085-4977688

92 นายชาคร ชาญณรงค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี 083-4034588

93 นายนัดธเรศ ขิระทาน นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.อุดรธานี สขข.อ.บานผือ 091-0656223

94 นายณรงค ทูลธรรม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี 081-7997438

95 นายเฉลิม เสามั่น นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี 081-3898808

96 นายเสนาะ ขําเลิศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี 081-8797386
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1 นายอรรณพ เผือกใจแผว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1 081-8023628

2 นายพีรวัฒน นันชัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่1 086-9996162

3 นายคงศักย อบอุน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่4 081-9013211

4 นายอโณทัย แจงพะเนียด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่4 081-8451281

5 นายทองแดง คําสะอาด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่4 089-0995372

6 นายประสิทธิ์ ศรีนอย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่4 089-0678069

7 นายประยุทธ ลองสุวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9899789

8 นายองอาจ ชื่นชิต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9259809

9 จ.ส.ต.ธวัชชัย อินทรเนื่อง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-8120791

10 นายนราวุธ ภิรมยเชย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9883289

11 นายวันชัย ฤกษนิยม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9041085

12 นายอธินันท เพชรรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6465551

13 นายพิทักษ ศรีวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6982698

14 นายไพรัช ทานตวิมาน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9197421

15 นายลิขิต เสนาใจ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 086-5075470

16 นายวรพล โนนพยอม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-5644564

17 นายธนวัฒน แสงทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กระบี่ สขข.อ.อาวลึก 089-2635497

18 นายรังสรรค โชคเกิด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี 086-6134550

19 นายมวย อันภักดี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี 086-5082911

20 นายสมเดช ชัยวรภัทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ฉะเชิงเทรา 081-8062075

21 นายสุรศักดิ์ เรณุมาร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ฉะเชิงเทรา 081-8629779

22 นายสายันต ทองแพง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ฉะเชิงเทรา 081-6332245

23 นายสมพงษ มหายศปญญา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ฉะเชิงเทรา สขข.อ.พนมสารคาม 089-8408022

24 นายวิทยา ไทยเกิด นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยนาท 081-9877915

25 นายสมศักดิ์ สาครสิทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยนาท 089-5267220

26 นายละออง คําไล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ สขข.อ.ภูเขียว 091-7688563

27 นายคําวุทธิ์ หมั่นผดุง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงราย สขข.อ.พาน 081-0280404

28 นายสมศักดิ์ ชางนับ นายชางตรวจสภาพรถชาํนาญงาน สขจ.นครนายก 081-9125144

29 นายสมชาย จรัสสุขประเสริฐ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 081-5803366

30 นายวัชระ พิมพหนู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 081-5592541

31 นายสุพัฒน จันษร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 086-5279009

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพนายชางตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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32 นายสายชล สุสานนท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม สขข.อ.กําแพงแสน 089-9139936

33 นายนิรันดร ธนะภูมิชัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครพนม สขข.อ.ธาตุพนม 087-7221253

34 นายมานพ อาสิงสมานันท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 081-9732822

35 นายสุรสิทธิ์ ดวงสวาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 081-8762124

36 นายโรจน ไหมพรหม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.ดานขุนทด 081-8749206

37 นายสมบุญ นนทแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.ปากชอง 081-7253424

38 วาที่ร.ต.วิชัย ตันชนะศักดิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.สีคิ้ว 089-7169939

39 นายประสงค ธนชิตชัยกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นราธิวาส 081-9572318

40 นายคุณาวุฒิ คํามูล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บึงกาฬ 083-3374012

41 นายจักรกฤษณ มหิษานนท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย 089-8490915

42 นายภัทรไพบูลย โพธิ์ใส นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.บุรีรัมย สขข.อ.ประโคนชัย 081-9766858

43 นายพรชัย แสงอรุณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ 089-0605809

44 นายจิรพัฒน พรรณา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ 095-5853699

45 นายปรัชญา สมิทธิเวชรงค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ สขข.อ.ปราณบุรี 081-9428786

46 นายชัยวัฒน พาซอ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พระนครศรีอยุธยา 089-0868598

47 นายสมจิต หมื่นใจ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พะเยา 090-9921930

48 นายณัฏฐชัย ทองคํา นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.พะเยา สขข.อ.ปง 085-7225900

49 นายสมศักดิ์ เหลืองจารุ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.เพชรบูรณ สขข.อ.ชนแดน 081-8768036

50 นายสุระศิลป เนตรผาบ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.แพร  081-6193650

51 นายสากล กวาวหนึ่ง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.แพร  089-8515409

52 นายสมจิตย หาญพล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.แพร สขข.อ.รองกวาง 089-2651913

53 นายพงศศักดิ์ โสระสิงห นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.แพร สขข.อ.ลอง 081-8838191

54 นายอุทัย คงบานควน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ภูเก็ต 081-0793770

55 นายวิทยา วงเวียน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.มุกดาหาร 084-5197471

56 นายไตรรัตน สุวรรณรัตน นายชางตรวจสภาพรถชาํนาญงาน สขจ.ยะลา 081-9696487

57 นายพงศพันธุ พลอยประดับ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.รอยเอ็ด 087-2291199

58 นายอนันตพล แสวงธรรม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.รอยเอ็ด สขข.อ.สุวรรณภูมิ 080-8722200

59 นายสุทธิ ณ ลําพูน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง  081-6289638

60 นายสมนึก สุพิมพ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง  081-9220818

61 นายจารึก ชาวนา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง  081-8650254

62 นายวิจิตร แกวปุม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง สขข.อ.แกลง 080-6309911

63 นายทวี ปญญาทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี สขข.อ.ชัยบาดาล 085-4222454
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64 วาที่ร.ต.ธีระ กันทะทรง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง สขข.อ.งาว 091-3077993

65 นายปญญา นันทะคํา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เลย 081-7490256

66 นายวันชัย ศรีสุขา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เลย 081-9751377

67 นายธาตรี สุนทราวิรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เลย สขข.อ.ดานซาย 081-8728658

68 นายพินิจ โคกกระชาย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ศรีสะเกษ 086-2335742

69 นายฑีฆาวุฒิ ศรีทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ศรีสะเกษ สขข.อ.กันทรลักษ 088-3779955

70 นายประดิษฐ ชูจันทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 074-330254

71 นายยุทธศักดิ์ นาสนิท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 081-3969773

72 นายชาติชาย เชี่ยววิทย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา สขข.อ.นาทวี 086-1408423

73 นายโชคดี ศรีอนันต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สตูล 081-9696924

74 นายสราวุธ กรวยสวัสดิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรปราการ 084-7519595

75 นายสืบศักดิ์ คุมศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรปราการ 081-8391577

76 นายทนงศักดิ์ ศรีวิสุทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรปราการ 081-4900454

77 นายบุญลือ พรหมอยู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรปราการ สขข.อ.พระประแดง 086-1038020

78 นายสุชีพ ทรัพยแสงประภา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระบุรี 081-0100789

79 นายจําเริญ เถกิงผล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระบุรี 081-9467280

80 นายสามารถ หิรัญนุสรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระบุรี 086-9793999

81 นายประวิทย ใจการุณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระบุรี 081-9462994

82 นายประทัน แตงราน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุโขทัย 086-1928155

83 นายนพดล มีนาภินันท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุโขทัย 089-4456468

84 นายพิทยา วิทยปรีชากุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี 081-9880939

85 นายณรงค ชูมิ่ง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี สขข.อ.เกาะสมุย 081-9701816

86 นายอํานวย จันทรแสง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี สขข.อ.บานนาสาร 081-0823111

87 วาที่ร.ต.สมภพ สอนกุลภักดี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.หนองคาย 089-5772772

88 นายไพรัตน พานทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อางทอง 089-9003290

89 นายณัชพล รวมภักดี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อางทอง 092-3986633

90 นายศักดิ์ศิริ คุมศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อางทอง 081-7047199

91 นายสัมรอง ปกโคทานัง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อํานาจเจริญ 089-8445386

92 นายสมพร จันทรวิภาค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี 081-9640574

93 นายภครพล จุติมา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุทัยธานี 081-8806948

94 นายดาบชัย อัตวิสัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี สขข.อ.เขมราฐ 081-7605982

95 นายมนตรี พูลเพิ่ม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุบลราชธานี สขข.อ.เดชอุดม 084-3785590
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1 นายพินิจ เรืองสมบูรณ นายชางตรวจสภาพรถอาวุโส สํานักวิศวกรรมยานยนต 089-7315727

2 นายสถาพร ดวงพลอย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 081-8209393

3 นายสุรัตน เจริญสมบัติอมร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 081-3269339

4 นายวรวุฒิ ยางสกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 086-8986868

5 นายประโมทย พลฤทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 089-8131696

6 นายรมไทร อัญชันบุตร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 081-8660424

7 นายคมคปภัส หิรัญยันวงษ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 081-8055336

8 นายสุรชัย จุลศิริ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-8285294

9 นายสํารวย เจียมทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-9857813

10 นายชวลิต วิเชียรสถาพร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 086-7637674

11 นายคํารณ ไหมสีทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-7635076

12 นายอดุลยชัย ศรีนอย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8121016

13 นายฐาปนพงษ บุตรกูล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-8444389

14 นายสนทิ ศิลา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน สขข.อ.ชุมแพ 081-5741546

15 นายตอวงศ สมบูรณวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน สขข.อ.นํ้าพอง 081-8381482

16 นายฐิติวัชร ฦาชา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ขอนแกน สขข.อ.บานไผ 081-8732945

17 ส.ต.ท.ดุลยธิษณ บุตรวัฒนเศรษฐ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.จันทบุรี 089-8070878

18 นายพิษณุ สรอยเพชร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 089-8130979

19 จ.ส.ต.วิรัตน กาญจนภูดิศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 089-9999105

20 นายชาคริต ทรายทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 089-1142979

21 นายประวร ไชยอาย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 081-8177218

22 นายชยุต ยนจอหอ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 081-9831343

23 นายกันตภณ สุรินทร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี สขข.อ.หนองใหญ 085-8799798

24 นายไพศาล ฤทธิ์จรูญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ 081-9737688

25 นายสมบัติ สุดชารี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ 089-5718157

26 นายสุพจน ยอดสวาท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ 081-2631694

27 นายสฤษฎี ชฏิลาลัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชัยภูมิ 081-8774823

28 นายไพรัช พิชิตการคา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชุมพร 081-8520090

29 นายมนตรี ชัยสิทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชุมพร สขข.อ.หลังสวน 081-5092974

30 นายพงษสนา สวนสุจริต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงราย 081-9614737

31 นายสิทธิพงษ เพียงใจวงค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงราย 081-9928754

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพนายชางตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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32 วาที่ร.ต.จักรกริช กสิกิจธํารง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงราย 081-5302289

33 นายชัยยุทธ เขียวเล็ก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 081-5953739

34 นายปติพงษ วงศสุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 083-7619339

35 นายณรงค เกตุแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 086-9115588

36 นายนพพร ขวัญพรหม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 087-1780007

37 นายพิศิษฐ ธีวราดํารงสิทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม สขข.แมแตง 085-1549556

38 นายประสิทธิ์ เรืองหิรัญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตรัง 089-8763425

39 นายดนัย เพชรเทศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตาก สขข.อ.แมสอด 089-8574953

40 นายสุทิน นิ่มพลับ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 081-8566738

41 นายวิมาน ปานกลาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 081-4048833

42 นายศักดิพัฒน ถายเนียม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 089-8188169

43 นายสุวิทย โตนวม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครปฐม 089-7926348

44 นายสุพล ร่ืนเมธี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 091-8280705

45 นายพรเทพ ทุมพงษ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 081-2661342

46 นายวิรัตน พงศสิริวรวัฒน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค 080-6313642

47 นายจิระศักดิ์ พานิชกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค 081-7853485

48 นายณรงค บุญแตม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค 081-7851338

49 นายยุทธนา แกวมรกต นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.นราธิวาส สขข.อ.สุไหงโก-ลก 080-8619329

50 นายนริศศักดิ์ ธูปทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปทุมธานี 081-5875395

51 นายสมจิตร บุญชวย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปทุมธานี 081-8453404

52 นายพรชัย วงศเสาร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปทุมธานี 086-9787778

53 นายสุชาติ หงษทอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคีรีขันธ 081-9048654

54 นายเดชา ปทะวานิช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปตตานี 089-6503663

55 นายชิตพร วราชิต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปตตานี  - 

56 นายเกรียงไกร ชายจันทร นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.ปตตานี สขข.อ.สายบุรี 084-8573928

57 นายวิเชียร โฉมชัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พระนครศรีอยุธยา 081-8742610

58 นายชิงชัย มรกตศรีวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พระนครศรีอยุธยา สขข.อ.มหาราช 081-9354266

59 นายสมบุญ ขุทสมบูรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พังงา 089-9611417

60 นายสมเดช เดชมณี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พัทลุง สขข.อ.ตะโหมด 081-2704179

61 นายสมัย แกวศรีหาวงศ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิจิตร 081-7072454

62 นายสรดิษฐ สุสรดิษฐ นายชางตรวจสภาพารถปฏิบัติงาน สขจ.พิจิตร 081-6475242

63 นายกิตติคุณ ศรีสุขใส นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบุรี 032-428087
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64 นายมณฑล พงษอภัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบุรี 084-3344545

65 นายสวาง แสนคําปน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบูรณ 081-9389361

66 นายเฉลิมชัย เกตุใหม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบูรณ สขข.อ.หลมสัก 081-0423767

67 นายสมเดช กอนนวม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.มหาสารคาม 083-8445664

68 นายสมปอง นาทา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.มหาสารคาม 083-1402983

69 นายวิราช อัมพันธ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.มุกดาหาร 084-4282623

70 นายรังสรรค มุงดี นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.แมฮองสอน สขข.อ.แมสะเรียง 085-3944418

71 นายสมสวน เข็มนาค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง 081-8618760

72 นายสงวน ใจเย็น นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี 081-9948624

73 นายมงคล สุขแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี 081-8880827

74 นายสังคม ประจวบสุข นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี สขข.อ.โคกสําโรง 089-0903399

75 นายประพันธ นรรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง 081-4389350

76 นายบุญมา อินตะขัน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง 085-1324481

77 นายวิชิต สะหลี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง สขข.อ.เถิน 081-8826861

78 นายณรงค เครือมิ่งมงคล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําพูน 081-9924914

79 นายอภิศักดิ์ เครือทนุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําพูน 081-9733651

80 นายถาวร ดําแดงดี นายชางตรวจสภาพารถปฏิบัติงาน สขจ.ลําพูน สขข.อ.ล้ี 086-1867662

81 นายวิรัตน เจนสาริกรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สกลนคร สขข.อ.สวางแดนดิน 083-2901459

82 นายนิตย ชวยยก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 074-330254#22

83 นายไพโรจน มัฆาพาฬ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรสาคร 081-4340108

84 นายภาณุวัฒน ทองพลู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สระบุรี สขข.อ.บานหมอ 085-4145450

85 นายภิเษก เทพสีหนู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สิงหบุรี 081-9871311

86 นายจีระศักดิ์ กลํ่าเหม็ง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุโขทัย สขข.อ.สวรรคโลก 093-2124569

87 นายประจวบ สังขมณี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี 089-9119673

88 นายสุนทร ลายพัฒน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุราษฎรธานี สขข.อ.เวียงสระ 081-5979170

89 นายชาญณรงค วงศศรี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุรินทร 081-9370356

90 นายธรรมศักดิ์ ประดิษฐผล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุรินทร 089-8494157

91 นายสุธน มรกต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.หนองบัวลําภู 090-3490878

92 .นายรุงศักดิ์ พิลาแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี สขข.อ.กุมภวาป 081-8749206

93 นายชุมพล เดชะพหุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุดรธานี สขข.อ.เพ็ญ 087-2377440

94 นายสมบัติ แนบเนียน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุตรดิตถ 081-0160893

95 นายกิตติศักดิ์ ผาเพียว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุตรดิตถ สขข.อ.ตรอน 081-9513391

96 นายมนัส จันฤทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุทัยธานี  สขข.อ.บานไร 086-4808298
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1 นายสิทธิพงษ ทองหอ นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 089-8290409

2 นายนัสทพล สุวรรณพุม นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 086-0518912

3 นายธีระศักดิ์ โทเรือง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักวิศวกรรมยานยนต 081-8111315

4 นายปกรณ อัมรามร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 081-6575865

5 นายโกศล สุขเอมโอษฐ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่2 086-9509808

6 นายธนะพันธ สุวรรณพุม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่3 081-9068383

7 นายเอกชยั จิตคุม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-6202522

8 นายยรรยง เวียงวิเศษ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-1233366

9 นายไพยงค ศิริพันธุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-4660220

10 นายมั่น ขวัญสิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-6399682

11 นายมารุต อีหมาน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6942170

12 นายสุพัฒน อัมระนันทน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-6556336

13 นายชิณธันย จึงเจริญธนภูมิ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานกังานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 085-2994489

14 นายพล ใจอินตา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-4888236

15 นายบุญเลิศ เกื้อสกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 086-0749229

16 นายสมทรง ชูเกตุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9245945

17 นายเชวง มหาพรหม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 091-4357866

18 นายจีรภัทร บุรมย นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 086-8531496

19 นายเดชา นุชนารถ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-9623135

20 นายชลอ พิมพหนู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8092245

21 นายปรีชา สงเสริมสกุลสุข นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-5558952

22 นายวิชาญ กวยสมบุญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-3400463

23 นายนาวิน โนเลี่ยม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-7768338

24 นายเกียรติศักดิ์ อาณาเขต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-8895399

25 นายปราโมทย วิวัฒนทรัพย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 081-5513111

26 นายอดุลย โกจินอก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 087-6909422

27 นายสมชาย โตเรือง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 089-4548206

28 นายสุรพล รัตนจีนะ นายชางตรวจสภาพรถชาํนาญงาน สขจ.กาญจนบุรี 081-8045594

29 นายทองดี คงความเจริญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี 089-5004394

30 นายวิโรจน นาควิโรจน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี 081-9436783

31 นายศิริพงศ จิรโชติพุฒิพร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี สขข.อ.ทองผาภูมิ 081-7237948

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพนายชางตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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32 นายนันทน บุญชู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี สขข.อ.ทามะกา 087-1662832

33 นายปราโมทย ไคลมี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี สขข.อ.ทามะกา 089-8962600

34 นายณรังษีย พัฒนพันธุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.กาญจนบุรี สขข.อ.พนมทวน  - 

35 นายจรณะ ศริพันธุ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 081-8234266

36 นายสุพิพัฒนศักดิ์ บุญชาญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 081-3477717

37 นายมานะศักดิ์ ชัยเดช นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี 081-3745468

38 นายสรพล เนตรนอย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ชลบุรี สขข.อ.ศรีราชา 081-8247614

39 นายสงา วงคนํ้านอง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 089-5525153

40 นายประเทือง ตะแกว นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 083-7669090

41 นายอนันต หนูรุน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 089-6358514

42 นายณัชฐพัทธ ใหหวัน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 081-9920172

43 นายบรรเจิด ใจหลา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 086-5157423

44 นายธีรยุทธ วิเศษกันทรากร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 089-7004927

45 นายอุทัย ปญญา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 081-7659336

46 นายดุสิต อุตตะมะ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เชียงใหม 086-6720138

47 นายพงศพันธุ สมพงค นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตราด  039-511948

48 นายนิวัฒน ปรีชาสุนทรรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตราด สขข.อ.เขาสมิง 081-6948268

49 นายประดุง สุดสาคร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ตาก 087-8437986

50 นายชาติชาย เทพพุทธา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครนายก 094-8565228

51 นายสมเกียรติ แกวพูลปกรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 086-9338581

52 นายสกุล ทองรุง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 089-0160423

53 นายบรรจบ บุญเหาะ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา 083-3695445

54 นายอนนท เนตรหาญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครราชสีมา สขข.อ.โชคชัย 085-3077088

55 นายสมเกียรติ พุทธรัตน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นครสวรรค สขข.อ.หนองบัว 090-4618889

56 นายสาธิต ภูเจริญ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นนทบุรี 081-9544227

57 นายระวีวัฒน แกวจงประสิทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นนทบุรี 087-9947171

58 นายสมชัย แซแพ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.นราธิวาส 088-8351667

59 นายยุทธวัช ยมะคุปต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ประจวบคิรีขันธ 087-7741263

60 นายเมธี ณ พิกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปราจีนบุรี 037-200648

61 นายภาณุ บุปผเวส นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปราจีนบุรี 037-200649

62 นายผจญ ประทุมนันท นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ปราจีนบุรี 037-200649

63 นายพล ธรรมสิทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พะเยา 089-7553913

64 นายวินัย จินดามณีวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พังงา 084-6365335
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ชื่อ - สกุล



รุนท่ี 5

ลําดับที่ ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท

65 นายวิเชียร มันทะติ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พัทลุง  081-5436946

66 นายมาโนช พิมพหนู นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.พิจิตร 086-7383728

67 นายมนตรี ศิริทัพ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบุรี 081-8754395

68 นายสาธิต หลอเงิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบุรี สขข.อ.ชะอํา 081-9417644

69 นายสิทธิพร นิยมสมิต นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.เพชรบูรณ 089-5631656

70 นายพิษณุ สักกะตะ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.แพร  สขข.อ.เดนชัย 089-2499857

71 นายศรายุทธ จารึก นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.แมฮองสอน -

72 นายพิทักษ เหวสูงเนิน นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ยโสธร 045-586078

73 นายชัยญา ออนพุทธา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ยะลา 089-5753954

74 นายปรัชญา ศรีสุภาพ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ระยอง 089-0480469

75 นายพนม วารี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 086-3212324

76 นายวราวุฒิ สุดตา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 081-4079905

77 นายบุญเกื้อ เล็กกี้ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 081-7631649

78 นายทวี เดชมาก นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 081-5623993

79 นายประยงคยุทธ เกตุจรุง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 081-9144688

80 นายวิรัตน ผาพิมพ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี 083-9115188

81 นายโกวิท จันทรนวล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี  สขข.อ.จอมบึง 080-2097669

82 นายเกียรติ วัฒนชัยเสรีกุล นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ราชบุรี สขข.อ.บานโปง 081-9958099

83 นายประดิษฐ เอี่ยมอวม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี 081-5925332

84 นายสุรพร อานุภาพภราดร นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลพบุรี 084-0148991

85 นายอนุชา ดวงทวี นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําปาง 083-3301818

86 นายเอนก ตระกูลชัย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําพูน 083-0751117

87 นายเอนก กันตะนา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําพูน 087-5720121

88 นายเจริญ จันทรฤทธิ์ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ลําพูน สขข.อ.บานโฮง 081-9923769

89 นายณัฎฐพัชร จันทะแจม นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ศรีสะเกษ 081-9672119

90 นายพรอม เหมาะหมาย นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.ศรีสะเกษ 089-9493207

91 นายวิทยา ไกรที่พ่ึง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สกลนคร 082-8374989

92 นายประภาส อุบลวรรณ นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สงขลา 074-330254 

93 นายสิทธิเดช เกาะกลาง นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สมุทรปราการ 081-4922751

94 นายวิเชียร ฤทธิ์นํ้า นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.สุพรรณบุรี 089-1779538

95 นายพีรชัย หุนสระนอย นายชางตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สขจ.สุรินทร สขข.อ.สังขะ 084-7525441

96 นายสุเวช เวียงยา นายชางตรวจสภาพรถชํานาญงาน สขจ.อุตรดิตถ 094-6141789
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ชื่อ - สกุล



แบบตอบรบัความต้องการหอ้งพัก 
หลกัสตูร การพฒันาศกัยภาพนายช่างตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน รุน่ที ่1 - 5 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
โรงแรมเอบีนา่ เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสติ 64 หลกัสี่ กรุงเทพฯ 
---------------------------------------------------------------- 
 

1. ช่ือ – สกุล............................................................................................................................................ 

2. หน่วยงาน............................................................................................................................................ 

3. ได้รับอนุมัติใหเ้ข้ารับการอบรมรุ่นที่......................ระหว่างวันที่.......................................................... 

4. การจองห้องพักที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  กรุงเทพฯ (กําหนดให้พักห้องละ 2 คน) 

 ประสงค์เข้าพักโรงแรมคู่กับ........................................................................(ได้ประสานกับคู่พักแล้ว) 

 ให ้กจท. จับคู่พักให ้

 ประสงค์พักเด่ียว (โดยรับผิดชอบค่าเช่าห้องพัก 700.-บาท/คืน) 

5. ประสงค์เข้าพักที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ในวันใด 
 วันศุกร์ (ก่อนวันแรกของการอบรม) คือวันที่.................................................. 

 วันเสาร์ (วันแรกของการอบรม) คือวันที่.......................................................... 

 
 

 
  ลงชื่อ........................................................................ผู้เข้าอบรม 

      (........................................................................) 

        วันที่............................................................. 

 
 

หมายเหตุ  -  โปรดส่งแบบตอบรับฯ ไปยังกลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8827 - 8 หรือ                           
                 IP Phone 101224 - 5  ก่อนกําหนดวันเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
             -   หากแจ้งการเข้าพกัแล้วไม่สามารถเข้าพักได้ตามที่กําหนดผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการจองห้องพัก 
 

 

 

 

ส่วนภูมิภาค 



 

 

แบบตอบรบัความต้องการหอ้งพัก 
หลกัสตูร การพฒันาศกัยภาพนายช่างตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน รุน่ที ่1 - 5 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
โรงแรมเอบีนา่ เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสติ 64 หลกัสี่ กรุงเทพฯ 
---------------------------------------------------------------- 
 

6. ช่ือ – สกุล............................................................................................................................................ 

7. หน่วยงาน............................................................................................................................................ 

8. ได้รับอนุมติัให้เข้ารับการอบรมรุ่นที่......................ระหว่างวันที่.......................................................... 

9. การจองห้องพักที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่.......................................................... 

(กําหนดให้พักห้องละ 2 คน) 

 ประสงค์เข้าพักโรงแรมคู่กับ........................................................................(ได้ประสานกับคู่พักแล้ว) 

 ให ้กจท. จับคู่พักให ้

 ประสงค์พักเด่ียว (โดยรับผิดชอบค่าเช่าห้องพัก 700.-บาท/คืน) 
 
 

 
  ลงชื่อ........................................................................ผู้เข้าอบรม 

      (........................................................................) 

        วันที่............................................................. 

 
 

หมายเหตุ  -  โปรดส่งแบบตอบรับฯ ไปยังกลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการทางโทรสารหมายเลข 0 2271 8827 - 8 หรือ                           
                 IP Phone 101224 - 5  ก่อนกําหนดวันเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
             -   หากแจ้งการเข้าพกัแล้วไม่สามารถเข้าพักได้ตามที่กําหนดผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการจองห้องพัก 

 

 

ส่วนกลาง 
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