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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตาแหนง สหกรณออมทรพย... าก
1 นางสุมนรัตน  กงศะพุกก หัวหนาฝายทะเบียน กรมการพัฒนาชุมชน
2 นางศิริลักษณ  หงษสิงห รองผูจัดการ กรมการพัฒนาชุมชน
3 นายพิสันต์ิ  ประทานชวโน รองประธานกรรมการ กรมการพัฒนาชุมชน
4 นายประสันตา  ปูชะพันธ เจาหนาที่ประจําหนวย กรมทรัพยากรธรณี
5 นายสุรชัย  ศิริจิระพัฒนา กรรมการ กรมทรัพยากรธรณี
6 นางสุริศา  สฤทธิบูรณ ผูจัดการ กรมบัญชีกลาง
7 นางบุษบา  ชีชนะ ผูจัดการ กรมพัฒนาที่ดิน
8 นายสมชาย  ครุธบญุ เจาหนาท นเชอ กรมพฒนาที่ดิน
9 นางมาลัย  อุดมสิน ผ ดการ กรมสงเสริมการเกษตร

10 นางสาวฐิตาภรณ  สุขแจง จนท.การเงนการบัญชี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
11 นางสาวสิริกร  อุดมปติโชค จนท.การเงินการบัญชี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
12 พ.ต.ประสงค  จิตติมณี เจาหนาที่ธุรการ กรมสรรพาวุธทหารบก
13 พ.อ.ยุทธเดช  พุฒตาล รองประธานกรรมการ กองบัญชาการทหารสูงสุด
14 พลตรี วีระ  วงศสรรค กรรมการ กองบัญชาการทหารสูงสุด
15 นายสมโภชน  บุญมาก ผูจัดการ การสื่อสารแหงประเทศไทย
16 นายมรุต  หมุดเพ็ชร กรรมการ การสื่อสารแหงประเทศไทย
17 นายปญญา  สุพรรณพิทักษ รองประธานกรรมการ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
18 นายอดุลย  ชวนรักธรรม รองประธานกรรมการ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
19 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง ผูจัดการ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
20 นายวิโรจน  ใจอารีรอบ กรรมการและเลขานุการ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
21 รศ.บัญชา  ชลาภิรมย ประธานกรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22 รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23 นายมงคล  ทองคํา เลขานการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
24 นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน ผูตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
25 นายอุทัย  ศรีเทพ ผูตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
26 นายมงคลัตถ  พุกะนัดด ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
27 นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
28 นายจรูญ  ชูลาภ กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
29 พลเรือตรีบงกช  ผาสุข กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
30 นางชวลี  สวัสดิบุตร กรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
31 ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา กรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
32 พลตํารวจตรีวิโรจน  สัตยสัณหสกุล รองประธานกรรมการ ตํารวจแหงชาติ
33 นายคณี  โยธาสมุทร รองประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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34 นางสาวสุทธินี  แกนสารี เหรัญญิก บร  โอที
35 นางอุมาภรณ  กําเหนิดนนท หัวหนาแผนกสินเชื่อ บร  ทีโอที
36 นางสาวนภาพร  เจริญผล เจาหนาที่สินเชื่อ บร  โอที
37 นางพิมพรรณ  วงษสนิท กรรมการ บริษัท ทีโอที
38 นายกิติศักดิ์  กฤษณรุงเรือง ประธานกรรมการ เบญจมิตร
39 นายปฏิภาณ  ทองนอย เจาหนาที่บัญชี เบญจมิตร
40 นายวิทัย  อาวุชานนท เลขานุการ พนักงานการประปานครหลวง
41 นายธานี  เจียมพานทอง กรรมการ พนักงานการประปานครหลวง
42 นายเสนห  ตันติเสนาะ กรรมการ พนักงานการประปานครหลวง
43 นายไพรัช  พิทักษสาลี เลขานุการ พนักงานบริษัทการบินไทย
44 นายชาติ  ฟาปกาสิต รองประธานกรรมการ พนักงานบริษัทการบินไทย
45 นางนิลุบล  บัวนอย รองประธานกรรมการ พนักงานบริษัทการบินไทย
46 นายประพณฑ  ปนรุงโรจน ผูชวยเลขานุการ พนักงานบริษัทการบินไทย
47 นายบุญยัง  ชังหางพาล กรรมการ พนักงานบริษัทการบินไทย
48 นางวาสนา  ศรีมวงกลาง หัวหนาฝายบัญชี พนักงานยาสูบ
49 นายสุรัตน  ยูนุช กรรมการ พนักงานยาสูบ
50 นายสุวัชร  เผือกสุวรรณ กรรมการ พนักงานยาสูบ
51 นางรัชนก  ชายจันทร ผูจัดการ พนักงานโรงงานทอผากรุงเทพ
52 นางสาววันทนา  พฤกชะกัน รองประธานกรรมการ พนักงานหางเซ็นทรัล
53 นางสาวพันธทิพย  สรอยมณี ผูชวยผูจัดการ พนักงานหางเซ็นทรัล
54 วาที่รอยตรีสุภชัย  เจริญอินทร กรรมการ พนักงานองคการสะพานปลา
55 นายวิเชียร  ไลเลิศ รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
56 ดร.วิวัฒน  แดงสุภา รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
57 นายชาญชัย  ไลเลิศ กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
58 นายกมล  เอกไทยเจริญ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59 นายประจวบ  คงเปนสุข รองประธานกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
60 นายอาณัฐ  เลิศพัฒนกุลธร ประธานกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
61 นายสมาน  ขามเทศทอง กรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
62 นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณโชค กรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
63 นายณรงค  วงศสกุล ผ ดการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
64 นางปรียาพร  สุวรรณจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
65 นางสาวเอมอร  อาจณรงค กรรมการ/เหรัญญิก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
66 นางสาวเกษริน  สินวิสูตร กรรมการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
67 นางสาวศศิวิมล  ฤทธิรุง หวหนาฝาย ครูกาฬสินธุ
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68 นางกรชวัล  อาระลา รองผูจัดการ ครูกาฬสินธุ
69 นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป นิติกร ครูกาฬสินธุ
70 วาที่รอยตรีศุภวัฒน  เมทนีดล ผูจัดการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ
71 นายแพทยวิษณุกร  ออนประสงค รองประธานกรรมการ สาธารณสุขกาฬสินธุ
72 นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย ประธานกรรมการ เสมากาฬสินธุ
73 นายทนงศักดิ์  วังสงค เลขานุการ ครูขอนแกน
74 นายทรงยศ  ชัยมงคล รองประธานกรรมการ ครูขอนแกน
75 นายนิวัฒร  นิราศสูงเนิน รองประธานกรรมการ ครูขอนแกน
76 นายเวหา  เลพล รองประธานกรรมการ ครูขอนแกน
77 นายชะโลม  อุปชฌาย ผูจัดการ ครูขอนแกน
78 นางสาวธัญวรัตย  จันมะโฮง เจาหนาที่ธุรการ ตํารวจขอนแกน
79 พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล กรรมการ/เลขานุการ ตํารวจขอนแกน
80 นางณัฐกานต  วรรณประสพ เจาหนาที่บัญชี มณฑลทหารบกที่ 23
81 นายประชุม  เจียมยั่งยืน น กร มหาวิทยาลัยขอนแกน
82 นายฉลอง  กูคุงน้ํา กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
83 นายแพทยพิสฤษฏ  พิทักษ ประธานกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
84 นายบัญชา  เกษมสุข รองประธานกรรมการ ครูฉะเชิงเทรา
85 นายสมควร  รุงเรือง ผูจัดการ ครูฉะเชิงเทรา
86 นายเชิงชาย  วงศลังกา รองประธานกรรมการ ครูชัยภูมิ
87 นายสันติ  คงวัฒนะ ประธานผูตรวจสอบกิจการ ครูชัยภูมิ
88 นายพิศิษฐ  ฤทธิ์ขจร ที่ปรึกษา ครูชัยภูมิ
89 นายโกศิลป  ปทุมจันทรัตน กรรมการ ครูชัยภูมิ
90 นายจําเริญ  ขึ้นทันตา กรรมการ ครูชัยภูมิ
91 นายดิเรก  ขอพึ่ง กรรมการ ครูชัยภูมิ
92 นายปรีชา  ฐานวิเศษ กรรมการ ครูชัยภูมิ
93 นายวีรชน  ยอดทาหวา กรรมการ ครูชัยภูมิ
94 นายสุวัฒน  ซื่อสัตย กรรมการ ครูชัยภูมิ
95 นางสุจดี  ต้ังใจ กรรมการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
96 นางสุวณี  มหาจันทร กรรมการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
97 นายสุชาติ  อุชุภาพ ผูจัดการ ครูชุมพร
98 นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ ประธานกรรมการ ครูชุมพร
99 นายวิราช  ปอมบานตา รองประธานกรรมการ ครูเชียงราย

100 นายทวีศักดิ์  เทพทา นิติกร ครูเชียงราย
101 นางสาวสุพิศ  กิตติรัชดา เหรัญญิก สาธารณสุขเชียงใหม
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102 นายสายรุง  สุทาชัย หวหนาฝายธรการ สาธารณสุขเชียงใหม
103 นายคํานึง  พลเดช ที่ปรึกษากฎหมาย ครูตรัง
104 นายสังเวียน  ศรีไตรรัตน กรรมการ ครูตรัง
105 นายชุมพล  จันทรสายทอง เลขานุการ ครูตาก
106 นายผดุง  สุริยะ รองประธานกรรมการ ครูตาก
107 นายสุทธิพจน  บูลยประมุข ผ ดการ ครูตาก
108 นางแววตา  ออนพินา ผูจัดการ ครูมัธยมศึกษานครพนม
109 นายสุรพงษ  คูสกุลวัฒน ประธานกรรมการ ครูมัธยมศึกษานครพนม
110 ส.ต.ท.นราธร  หัวดอน ผูตรวจสอบกิจการ ตํารวจนครพนม
111 ด.ต.ทวี  ปะทุมมา กรรมการ ตํารวจนครพนม
112 นางนวลตา  โพธิ์สวาง กรรมการและเหรัญญิก โรงพยาบาลนครพนม
113 นายพลศักดิ์  กาศลุน กรรมการและเลขานุการ โรงพยาบาลนครพนม
114 นายเจริญ  ใสสอง กรรมการ โรงพยาบาลนครพนม
115 นางพรทิพย  คันธา จนท.บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
116 นางสาวลฎาภา  รัตนจารุ กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
117 นายวิโรจน  หงษทอง เหรัญญิก สาธารณสุขนครราชสีมา
118 นางสาวลดาวัลย  เนตระกูล รองประธานกรรมการ สาธารณสุขนครราชสีมา
119 นางกัญญา  ผักกระโทก ผูจัดการ สาธารณสุขนครราชสีมา
120 นายบุญจันทร  ทันโชคชัย กรรมการ สาธารณสุขนครราชสีมา
121 นางสาวรัชนี  ทันจิตต นิติกร กรมราชทัณฑ
122 นายณรงค  จุยเสย กรรมการ กรมราชทัณฑ
123 ร.ต.ท.อรุณ  สุขบาน รองประธานกรรมการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
124 นายสด  ศิริมาตย รองประธานกรรมการ ครูนาน
125 นายวิชัย  เต็งรัตนลอม ผูจัดการ ครูนาน
126 นายประหยัด  สองเนตร กรรมการ ครูนาน
127 นายสมเกียรติ  วงศสวัสดิ์ กรรมการ ครูนาน
128 นายสมควร  สมฤทธิ์ กรรมการ ครูนาน
129 นายเกษมศิรัชค  คําเสน ผูจัดการ พนักงานฝาจีบ
130 นายโชติ  สุภาระนะ กรรมการ พนักงานฝาจีบ
131 นายนิวัด  ชีพสมทรง กรรมการ พนักงานฝาจีบ
132 นายวิชัย  ศรีศุภสันต กรรมการ พนักงานฝาจีบ
133 นางเบ็ญจมาศ  ภูทอง กรรมการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
134 นางพิกุล  แตมแกว กรรมการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
135 นายสุริยะ  จูวังคะ กรรมการ ครูปตตานี



ูจั

ูจั

ร ็ด

ู ิ

136 พ.ต.ต.อุดม  เปงนวล เลขานุการ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32
137 ด.ต.บรรเชาว  บริบูรณ เจาหนาที่ธุรการ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32
138 ด.ต.สมเพ็ชร  กุนแสง กรรมการ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32
139 นายวรยศ  ผลแกว รองประธานกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดพังงา
140 นางนิภา  บุญญเขตต รองผูจัดการ สาธารณสุขพิจิตร
141 นางขนิษฐา  การญาณ กรรมการผูจัดการ สาธารณสุขพิจิตร
142 นางสาวภัทรสุดา  แสงสวัสดิ์ กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก
143 นางสาวสุภารัตน  นาคศิริ กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก
144 นายสุนทร  พินิจนัย ประธานกรรมการ สามัญศึกษาเพชรบูรณ
145 นางสุภาภรณ  หัวนา ผูชวยผูจัดการ ครูแพร
146 นางแสงทิพย  กอนแกว ผ ดการ ครูแพร
147 นายสุทัศน  กองปา ประธานกรรมการ ครูแพร
148 นายนฤมิต  วุฒิเวชช ที่ปรึกษากฎหมาย ครูแพร
149 นายเสนีย  ปกษสังคะเนย รองประธานกรรมการ ครูมหาสารคาม
150 นายเติมศักดิ์  จันทะจร ผูจัดการ ครูมหาสารคาม
151 นายสมฤทธิ์  เหลาโผน ผูจัดการ สาธารณสุขมหาสารคาม
152 นายสุริยพงศ  สีเทา กรรมการ สาธารณสุขมหาสารคาม
153 นางสุพัตรา  พอวงษ เลขานุการ สมาชิกอาสารักษาดินแดนและขาราชการอําเภอคําชะอี
154 นางสาวรุงลาวัลย  นามบุตร พนักงานบัญชี สมาชิกอาสารักษาดินแดนและขาราชการอําเภอคําชะอี
155 นางภาวดี  แสวงบุญ ผ ดการ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
156 นางสุธาทิพย  มะโนธรรม เจาหนาที่ธุรการ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
157 นายอดุลย  ถามูลตรี เลขานุการ ครูรอยเอ็ด
158 นายจําลอง  ลาดเสนา กรรมการ ครูรอยเอ็ด
159 นายบัณฑิต  สนสมบัติ กรรมการ ครูรอยเอ็ด
160 ร.อ.อิสระ  เหลาสุวรรณ ผูจัดการ คายประเสริฐสงคราม
161 นางกิติพร  ตราตรี เหรัญญิก รพช. อยเอ
162 นางจุฬาพร  แมนศิริ ผูจัดการ รพช.รอยเอ็ด
163 นายสมศักดิ์  ไกรการ กรรมการ สาธารณสุขรอยเอ็ด
164 น.ท.พิชิต  หามนตรี กรรมการ/เลขานุการ กองบิน 2
165 พ.ท.ประทีป  พูลทองคาํ ผตรวจสอบกจการ ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
166 พ.ท.วิบูลย  เห็นใจชน ผูจัดการ ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
167 พ.ต.ท.ณรงคกร  ยอดวีระพงศ ประธานกรรมการ โรงเรียนตํารวจภูธร 5
168 ด.ต.ปราโมทย  จันทรโรจน กรรมการ/เหรัญญิก โรงเรียนตํารวจภูธร 5
169 นายนิพนธ  แสงเนตร ผูตรวจสอบกิจการ ครูลําพูน



ู ิ

  ี่บั ี

ู ุ

ู ิ

ูจั

170 นายสมคิด  ปญญาแกว ประธานกรรมการ ครูลําพูน
171 นางสุฎาภรณ  นครธรรม ผูจัดการ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
172 นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
173 นายกอเกียรติ  ปรีดี กรรมการ ครูเลย
174 นายประยุทธ  อุนทาว กรรมการ ครูเลย
175 นางอารีรัตน  ผลิตนนทเกียรติ รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเลย
176 นางฉัตรพร  หัตถกรรม กรรมการ โรงพยาบาลเลย
177 นางสาวอุนเรือน  ทองมาก พนักงานธุรการ องคการบริหารสวนจังหวัดเลย
178 นางวาสนา  ศรีพรหม กรรมการผูจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัดเลย
179 นายสรวีย  จิรานันทสิริ ผูจัดการ ครูศรีสะเกษ
180 นายณัฐยศกร  ศรีทะบาล เจาหนาที่ฝายกฎหมาย ครูศรีสะเกษ
181 นายสมิง  มีบุญ ผตรวจสอบกจการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
182 นายพิชิต  พันธุดี กรรมการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
183 นางนันทนา  พลไชย รองผูจัดการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
184 พ.ต.ท.ศิริชัย  สมดี กรรมการ/ผูจัดการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
185 นายประจญ  คําภูแสน กรรมการ ขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร
186 นายอุดม  ตรีพงษ กรรมการ ขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร
187 นางประภากร  นันตระกูล เจาหนาท ญช โรงพยาบาลสกลนคร
188 นางศรีอัมพร  ไชยแสงราช กรรมการ โรงพยาบาลสกลนคร
189 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ สาธารณสุขสกลนคร
190 นายแสวง  พิมพสมแดง กรรมการ สาธารณสุขสกลนคร
191 นายบัณฑิตย  สายอุทัศน เหรัญญิก นครหาดใหญ
192 นายณัฐพงษ  ฉันทจิตต เจาหนาที่สินเชื่อ นครหาดใหญ
193 นายบุญสม  ฉิมป เหรัญญิก ครสมทรปราการ
194 นายศิษฎิวัชร  ครอบจักรวาฬ รองผูจัดการ ครูสมุทรปราการ
195 นางพัลลภา  สุณัฐพงศ ผูตรวจสอบกิจการ ครูสมุทรปราการ
196 นางไพลิน  อาศรัย ผตรวจสอบกจการ ครูสมุทรปราการ
197 นางวราภรณ  ยอดศิรจินดา ผูตรวจสอบกิจการ ครูสมุทรปราการ
198 นางสาวกุลชไม  จันทรประสิทธิ์ ผูจัดการ ครูสมุทรปราการ
199 นางสาวจิรายุ  งามพรชัย กรรมการ ครูสมุทรปราการ
200 นายอภิวัฒน  ลักษณะโกติน ผ ดการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
201 พ.ต.ท.ยุทธพงศ  ตัณฑิกุล กรรมการ/เลขานุการ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12
202 นางนิภาพร  สิงหะ ผูจัดการ ประปาเขต 2
203 นายสมพงษ  เกตุสุวรรณ เลขานุการ พนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน



ูช ูจั

  ี่บั ี

204 นายสมพร  รังสรอย กรรมการ พนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน
205 นางละมัย  สิงหมโน รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลสระบุรี
206 นางขนิษฐา  ทองเผือก กรรมการ โรงพยาบาลสระบุรี
207 นายบุญสืบ  พุมพวง รองประธานกรรมการ ครูสิงหบุรี
208 นายยุทธิพันธ  นุชธุรี ผูจัดการ ครูสิงหบุรี
209 นายยรรยง  ศรีตะวัน กรรมการ สาธารณสุขสุโขทัย
210 นายถนอม  บุญเต็ม รองประธานกรรมการ คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร
211 นายเมธี  แตงจันทึก ประธานกรรมการ คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร
212 นายเสนือง  ศรีมาลา รองประธานกรรมการ รพช.สุรินทร
213 นายบุญจันทร  กนกแกว กรรมการ รพช.สุรินทร
214 นายสมภพ  อินทรแปน กรรมการ โรงพยาบาลสุรินทร
215 นายสานิตย  สืบโมรา นิติกร ครูหนองคาย
216 นายชะโลม  ตรีศักดิ์ กรรมการ ครูหนองคาย
217 นายสงบ  วงศคําหาญ กรรมการ ครูหนองคาย
218 พ.ต.ท.ชัชวาลย  รักษาวนิชชา ผูจัดการ ตํารวจหนองคาย
219 นายสมศักดิ์  โคตรชมภู รองประธานกรรมการ สาธารณสุขหนองคาย
220 นายมะณู  บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สาธารณสุขหนองคาย
221 นายชูชัช  แกวมณีชัย กรรมการ สาธารณสุขหนองคาย
222 นายเรวัต  รัตนา ผูจัดการ เสมาหนองคาย
223 นายอุทิศ  กรมวังกอน กรรมการและเหรัญญิก เสมาหนองคาย
224 นายสมคิด  ศรีธาวิรัตน ผูชวยผูจัดการ ครูหนองบัวลําภู
225 นายธงชัย  เมืองนาง ประธานกรรมการ ครูหนองบัวลําภู
226 นายพวง  ศรีราช ประธานกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
227 นางณัฐฑิพร  ชัยประทาน กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
228 นางสุรภี  พรหมแสง กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
229 นางสาวนันทนา  มาลัย ผ วยผ ดการ สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค
230 นายทยากร  เสือหัน ประธานกรรมการ สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค
231 นายไพบูลย  โรจนวิเชียร กรรมการ สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค
232 นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห เลขานุการ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
233 นายเสนห  ชุมหฤทัย รองประธานกรรมการ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
234 นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูชวยผูจัดการ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
235 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธานกรรมการ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
236 นางเทียมจันทร  วิชิตะกลุ เจาหนาท ญช สาธารณสุขจังหวัดอางทอง
237 นายอรรถพล  กิจรัตน กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดอางทอง



238 นายวุฒิชัย  รัตนวิทยาพันธุ รองประธานกรรมการ ครูอํานาจเจริญ
239 นายวีระพงษ  คําศรี นิติกร ครูอํานาจเจริญ
240 นายอุเทน  ชัยวงศ รองประธานกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
241 นายคมกฤษณ  สุขไชย กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
242 นายประกอบ  รัตนศรี กรรมการ สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
243 นายวีรพล  มังคราช รองประธานกรรมการ ครูอุดรธานี
244 พ.ต.อ.สมเกียรติ  เกิดจงรักษ เลขานุการ ตํารวจอุดรธานี
245 พ.ต.ต. (หญิง)เพียงฤดี  ลี้สงวน ผูจัดการ ตํารวจอุดรธานี
246 นางเกษร  ธีระธนานนท ผูจัดการ โรงพยาบาลอุดรธานี
247 นายวารี  แสงพันตา กรรมการ โรงพยาบาลอุดรธานี
248 นางวิภาจรีย  ไพเราะ เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน เสมาธรรมจักรอุดรธานี
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