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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นายกณัฑพ์งษ ์ ดวงสนิกุลศกัดิ ์ กรรมการ สอ.กรมป่าไม ้จก.
2 วา่ทีร่อ้ยตร ีจตุรภทัร  รตันวสิาลนนท์ เลขานุการ สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
3 นางสาวธารทพิย ์ นิตชิาติ กรรมการ สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
4 นายพฒุธิร  สารกิา กรรมการ สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
5 เรอือากาศตร ีกติต ิ ทองสุข กรรมการ สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จก.
6 นาวาอากาศตร ีณฐัวุฒ ิ เทพบรสิุทธิ ์ กรรมการ สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จก.
7 พนัจา่อากาศเอก นพพร  ภานุมาตย์ กรรมการ สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จก.
8 เรอือากาศตร ีเสนชัย ์ เดชศรี กรรมการ สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จก.
9 นายสายณัห ์ ถิน่สาํราญ ประธานกรรมการ สอ.บรษิทั ทโีอท ีจก.
10 นางสาวอญัมณ ี วนัอรุณวงศ์ กรรมการ สอ.บรษิทั ทโีอท ีจก.
11 นายธานินทร ์ เตก็สงวน กรรมการ สอ.บรษิทัวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย จก.
12 นายเทอดศกัดิ ์ เยีย่มฉวี รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
13 นายชลติ  ชแูสง รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานครสิเตยีนี และนีลเสน็ (ไทย) จก.
14 นางพนอศริ ิ พราหมณนนัทน์ เลขานุการ สอ.พนกังานครสิเตยีนี และนีลเสน็ (ไทย) จก.
15 นายสุชพี  ทองขาว ประธานกรรมการ สอ.พนกังานซเีคยีวรคิอร ์จก.
16 นางสาวทพิยว์ลัย ์ คงอยู่ เลขานุการ สอ.พนกังานซเีคยีวรคิอร ์จก.
17 นายจริยุทธ  ภุชงคสมุทท์ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
18 นายสุรชาต ิ ศรวีชิยั รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
19 นายเอกศกัดิ ์ สรรพกจิ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
20 นายชชัวาลย ์ ประเทอืงศลิป์ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
21 นายณรงค ์ ตัง้ทองปัน้ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
22 นายณรงค ์เจยีมทอง กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
23 นายทวศีลิป์  มว่งถกึ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
24 นายวรียุทธ  ทวนคง กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
25 นายสรยุทธ  หอมสุคนธ์ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
26 นายโชตเิดชา ภจูา่พล กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัขนสง่ จก.
27 นายสุรพงษ ์ โมราวรรณ กรรมการ สอ.พนกังานยาสบู จก.
28 นางนงนาถ  ชยัรตัน์ กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จก.
29 นายสวสัดิ ์ วชิระโภชน์ กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จก.
30 พนัตร ีนพดล  บุรณะสุทธิ ์ กรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
31 รอ้ยโท บุญศกัดิ ์ ตุลาธาร กรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
32 นายนิตพิฒัน์  ชกูลา้กสกิรณ์ กรรมการ สอ.องคก์รอสิระ จก.
33 นางประพนัธต์ร ี เกยีรตบุิตร กรรมการ สอ.องคก์รอสิระ จก.
34 นางสาวเยาวลกัษณ์  ยาน้อย กรรมการ สอ.องคก์รอสิระ จก.
35 นายอุดมพร  ทพิยโ์พธิ ์ กรรมการ สอ.องคก์รอสิระ จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร "กรรมการดาํเนินการใหม่" รุ่นท่ี 23

ระหว่างวนัท่ี  24 - 27 เมษายน 2561
สถานท่ี  โรงแรมเฟลิกซริ์เวอรแ์คว รีสอรท์ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ
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36 นายณรนิทร ์ ชาํนาญดู ประธานกรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
37 นายไกรพจน์  บุญประเสรฐิ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
38 นายเจนวทิย ์ จงใจ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
39 นายประเสรฐิ  ใยเยือ่ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
40 นายวชิา  จุลทรกัษ์ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
41 นายอดศิกัดิ ์ บุญมา กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
42 นายอภชิาต  แกน่น้อย กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
43 นายสมยศ  สาํเนียงงาม ทีป่รกึษา สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
44 รอ้ยตํารวจโท สมชาย  ผลพนัธนิ กรรมการ สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที ่13 จก.
45 นางสุวคนธ ์ ผา่นสาํแดง ประธานกรรมการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
46 นายกระจา่ง  อฐันาค รองประธานกรรมการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
47 นายพนมพร  พรพนม กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
48 นายยรรยง  คงภาษี กรรมการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
49 นางเรอืงอุไร  สาํราญวงศ์ กรรมการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
50 นายจตุพล  ภดูวงดอก กรรมการ สอ.โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จก.
51 นายวษิณุ  โพธิกุ์ดศรี กรรมการ สอ.โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จก.
52 นาวาเอก อดศิกัดิ ์ แจงเลก็ รองประธานกรรมการ สอ.กองการฝึก กองเรอืยุทธการ จก.
53 นายวชัระ  บุบผามาศ รองประธานกรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
54 นายอุดม  มตัโน กรรมการและเลขานุการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
55 นายทรงชยั  วนิิจสกุลไทย กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
56 นายศรชยั  เขม้แขง็ กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
57 นายธรีพงศ ์ ชยัชนะกลาง กรรมการ สอ.ครชูยัภมู ิจก.
58 นายนรวชิญ ์ ชสูุรแิสง เลขานุการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร จก.
59 นายประพนัธ ์ ศริิ กรรมการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
60 นางภาทวิรรณ  อุดมศรี กรรมการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
61 นายคมสนัต ์ หนองตรุด ผูช้ว่ยเลขานุการ สอ.ครตูรงั จก.
62 นายเบญจรงค ์ แสงศรี กรรมการ สอ.ครตูรงั จก.
63 นายสุวฒัน์  ทองหอม กรรมการ สอ.ครตูรงั จก.
64 นายคนึงวทิย ์ ป้องแกว้อาชนัย์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
65 นายใจ  ยอดดําเนิน กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
66 นายฉตัรชยั  ชุนณวงษ์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
67 นางศรรีตัน์  อนิทนุ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
68 นายสุชาต ิ เขยีวน้อย กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
69 นายธรรมรตัน์  ชายน้ําเคม็ กรรมการ สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
70 นายธวชัชยั  ดทีองสุข กรรมการ สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
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71 นายสุรพงษ ์ พฒุซอ้น กรรมการ สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
72 นางสาวอรทยั  ฟ้าหทยั กรรมการ สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
73 นายนพดล  สุขกล่อมชพี กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัศลิปากร จก.
74 นางสาวทองจนัทร ์ ศรคีาํแท้ รองประธานกรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
75 นายสุทศัน์  วงักะธาตุ กรรมการและเลขานุการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
76 นางกริณา  จนัทรโคตร กรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
77 นายยอดชาย  พอ่หลอน กรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
78 นายวฒันา  ไตรยราช กรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
79 นายวฒันา  โพธิศ์รี กรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
80 นายอดศิร  โพธิศ์รี กรรมการ สอ.ครมูธัยมศกึษานครพนม จก.
81 รอ้ยโท เจตฐวิรรธน์  ศรสีมบตัิ กรรมการ สอ.ศนูยก์ารสุนขัทหาร จก.
82 รอ้ยตรหีญงิ บวัส ี ชชัวาลยว์งศ์ กรรมการ สอ.ศนูยก์ารสุนขัทหาร จก.
83 นายสุรพล  กมุทชาติ ประธานกรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
84 นายธชัพงศ ์ พลิกึ รองประธานกรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
85 นายพรีะชยั  โชคสมยั รองประธานกรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
86 นายภวูพศั  องัศธรรมรตัน์ รองประธานกรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
87 นายบุญนํา  ศรตีะลหฤทยั กรรมการและเลขานุการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
88 นายสมกจิ  บุญผอ่ง กรรมการและเหรญัญกิ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
89 นายชยัวฒัน์  แจม่มี กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
90 นายณฐัพงศ ์ ทุมดี กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
91 นายบุญเรอืง  ยอดฉมิมา กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
92 นายปราโมทย ์ แสงอุทยั กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
93 นายมาโนชน์  สมิพลวีงศ์ กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
94 นายวริชั  กลา้กสกิรณ์ กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
95 นายสนอง  คาํคม กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
96 ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุเทพ  ไมท้องดี กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
97 นายสุระ  ทวผีล กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
98 นายแพทยป์รชีา  เปรมปรี รองประธานกรรมการ สอ.กรมควบคุมโรค จก.
99 นางสาวบุญยนื  คุม้ทรพัย์ กรรมการ สอ.กรมควบคุมโรค จก.
100 นายพรชยั  พุม่คง กรรมการ สอ.กรมควบคุมโรค จก.
101 นางราตร ี เชือ้ฉลาด กรรมการ สอ.กรมควบคุมโรค จก.
102 นายอุดม  สุขทอง กรรมการ สอ.กรมราชทณัฑ ์จก.
103 นางสาวจติตมิา  รกันาค กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จก.
104 ดร.ณฤด ี ฐติธิราดล กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จก.
105 นายกติตพิจน์  ชมชืน่ใจ กรรมการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.
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106 นางสาวศริพิร  สตัถาพร รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
107 นางเรณู  พมิพส์อ กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
108 นางนุกลู  สวา่งเยน็ รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขปัตตานี จก.
109 นางแวแอเสาะ  มซูอ เลขานุการ สอ.สาธารณสุขปัตตานี จก.
110 นางนาราวด ี ณ รงัษี เหรญัญกิ สอ.สาธารณสุขปัตตานี จก.
111 วา่ทีร่อ้ยตร ีบุญเลศิ  สุวรรณรตัน์ กรรมการ สอ.ครพูงังา จก.
112 นายไกร  สายแวว กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ สอ.ครพูจิติร จก.
113 นายสุทธพิงษ ์ ปิงยศ กรรมการ สอ.สาธารณสุขพจิติร จก.
114 นายสาํเนา  อิม่ออ่ง ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขพษิณุโลก จก.
115 นายไพศาล  ภูส่ามสาย เลขานุการ สอ.สาธารณสุขพษิณุโลก จก.
116 นายสุทศัน์  กองป่า ประธานกรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
117 นายไพฑรูย ์ จนัทรนิมติร กรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
118 นายมงคล  พรมปาน กรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
119 นางวรรณ ี สายยดื กรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
120 นายวุฒชิยั  โรงคาํ กรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
121 นายอนุสรณ์  พรมรงักา กรรมการ สอ.ครแูพร ่จก.
122 นายศกัดา  หงษใ์จ เลขานุการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จก.
123 นางอาทติยา  พวงบุตร กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จก.
124 นายชชัพล  รวมธรรม กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
125 นายชชัวาลย ์ ศานตกิรกจิ กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
126 นายทว ี โขนชยัภมูิ กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
127 นายทองอุน่  ทดัไท กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
128 นายประจกัร  สุรยิะศรี กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
129 นายประศาสตร ์ บรสิุทธิ ์ กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
130 นายพงษศ์กัดิ ์ บรรใดทอง กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
131 นายวรศลิป  โคตรมนตรี กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
132 นายสาํรวย  ผอ่งใส กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
133 นายเสกสรรค ์ ศรวีะสุทธิ ์ กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
134 นายอชัราวุธ  บุปผาชาติ กรรมการ สอ.ครยูโสธร จก.
135 นายธงชยั  พทุธมอญ ประธานกรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
136 นายไชยรตัน์  ธรรมประเสรฐิ รองประธานกรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
137 นายทองพลู  พลเยีย่ม รองประธานกรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
138 นายสุรยิา  โคตะชยั รองประธานกรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
139 นายสุรเดช  มลูจนัที เลขานุการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
140 นายพงศส์ุวรรณ  ขมุหริญั เหรญัญกิ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
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141 นางกมลทพิย ์ กุลกจิ กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
142 นางจริาภรณ์  รกัษาภายใน กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
143 นางน้ําทพิย ์ นาเมอืงรกัษ์ กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
144 นางนิตยา  จนัทอง กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
145 นางรุง่ทอง  วนัภงูา กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
146 นายลอืชยั  ศรหีาคลงั กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
147 นางสมศร ี ถนิคาํเชดิ กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
148 นายสุนทรเทพ  มทิราวงศ์ กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
149 นางอาจารยี ์ จนัทรม์หา กรรมการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
150 พนัตํารวจเอก ประวทิย ์ โทหา กรรมการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัรอ้ยเอด็ จก.
151 นายวรรณศริ ิ สุรยิานนท์ กรรมการ สอ.กระจกเพชรมงคล จก.
152 นายสมชาย  อนนัตวงษ์ กรรมการ สอ.กระจกเพชรมงคล จก.
153 นายรชักฤช รุจวิรเมธ กรรมการ สอ.กลุ่มเยือ่และกระดาษ จก.
154 นางสาวชดิชม  ชนินะ ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลโพธาราม จก.
155 นางขวญัใจ  สายศริิ รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขราชบุร ีจก.
156 นางสาวกญัญา  มณทีศัน์ กรรมการ สอ.สาธารณสุขราชบุร ีจก.
157 นางปราณ ี ลิน้ฤาษี กรรมการ สอ.สาธารณสุขลําพนู จก.
158 นางมาลวีรรณ  เกษตรฑตั กรรมการ สอ.สาธารณสุขลําพนู จก.
159 นายชวน  แกว้กณัหา รองประธานกรรมการ สอ.ครศูรสีะเกษ จก.
160 นายกลา้หาญ  สมบตักิาํไร กรรมการ สอ.ครศูรสีะเกษ จก.
161 นางเบญจรตัน์  พวงคาํ กรรมการ สอ.ครศูรสีะเกษ จก.
162 นางประนอมพนัธ ์ คาํมา กรรมการ สอ.ครศูรสีะเกษ จก.
163 นายวทิยา  สมาฤกษ์ กรรมการ สอ.ครศูรสีะเกษ จก.
164 นางอนงคว์รรณ  จนัทกรณ์ เลขานุการ สอ.โรงพยาบาลศรสีะเกษ จก.
165 นางสาวศรินิทร  สามสี ผูช้ว่ยเหรญัญกิ สอ.โรงพยาบาลศรสีะเกษ จก.
166 นายประวตั ิ ศรสีุวรรณ์ รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขศรสีะเกษ จก.
167 นายสมาน  อารยี์ กรรมการผูช้ว่ยเหรญัญกิ สอ.สาธารณสุขศรสีะเกษ จก.
168 นายทว ี บุตรสอน กรรมการ สอ.สาธารณสุขศรสีะเกษ จก.
169 นายบุญสงค ์ ประสทิธิ ์ กรรมการ สอ.สาธารณสุขศรสีะเกษ จก.
170 นายวรีะชน  ธมิะสาร ประธานกรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
171 นายยงคย์ุทธ  เขือ่นขนัธ์ กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
172 นายเกรยีงศกัดิ ์ พละไกร กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
173 นายไข  จนัโท กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
174 นายชาญชยั  งอยผาลา กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
175 นายประรภินัณ์  ธรรมทาทอง กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
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176 นายยุทธศาสตร ์ พรหมภกัดี กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
177 นางประภสัสร  บุญอยู่ กรรมการ สอ.สาธารณสุขสกลนคร จก.
178 นายเทยีน ตนัตวิริยิภาพ ประธานกรรมการ สอ.ครสูงขลา จก.
179 นายสมเพยีร  ดวงสุวรรณ เหรญัญกิ สอ.ครสูงขลา จก.
180 นายทนงพร  ชอ่วเิชยีร กรรมการ สอ.ครสูงขลา จก.
181 นายธรรมนูญ  ไหวพรบิ กรรมการ สอ.ครสูงขลา จก.
182 นายฮาหรนู  หยงัสู กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ สอ.ครสูตูล จก.
183 นายนพดน  ยงัสมนั กรรมการ สอ.ครสูตูล จก.
184 นายสริวุฒ ิ ยุนุ้ย กรรมการ สอ.ครสูตูล จก.
185 นายสุไลหมาน  ตาเดอนิ กรรมการ สอ.ครสูตูล จก.
186 นายอาดนหมดี  สนัมาแอ กรรมการ สอ.ครสูตูล จก.
187 นางทณัฑมิา  เตยีววริยิะกุล รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขสตูล จก.
188 นางจณิฐัตา  อารรีกัษ์ เลขานุการ สอ.สาธารณสุขสตูล จก.
189 รอ้ยตํารวจเอก ฉลอง  อิม่มาก รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจสุราษฎรธ์านี จก.
190 ดาบตํารวจ ธเนศ  พงศจ์นัทรเ์สถยีร กรรมการ สอ.ตํารวจสุราษฎรธ์านี จก.
191 รอ้ยตํารวจเอกหญงิ ปรดีา  อนินุ่น กรรมการ สอ.ตํารวจสุราษฎรธ์านี จก.
192 นายชศูกัดิ ์ สุทธศรี กรรมการ สอ.ครหูนองคาย จก.
193 นายนิรนัดร ์ ถาละคร รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
194 นายปถภณ  พริยิะ กรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
195 นายไพรวลัย ์ ออ่นชาติ กรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
196 นางวงเดอืน  พระนคร กรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
197 นายวุฒภิวิฒัน์  คาํหงษษ์า กรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
198 นายสญัญา  พมิพเ์สรฐิ กรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
199 นายประนอม  เคหฐาน กรรมการ สอ.เสมาหนองคาย จก.
200 นางสาวกิง่เพชร  ชนิศริประภา กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลําภ ูจก.
201 นางรุง่นภา  ถาบุญเรอืง กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลําภ ูจก.
202 นางศรวีกิา  พนิิจ กรรมการ สอ.สหภาพแรงงานไทยคารบ์อนแบลค็ จก.
203 นางสาวอารยี ์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการ สอ.สหภาพแรงงานไทยคารบ์อนแบลค็ จก.
204 นายปรชีา  วเิศษชยั รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
205 นายสุพจน์  แขง็แรง รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
206 นายสุรพล  ชาญนรา รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
207 นายเสร ี อรสญู รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
208 นายทนงศลิป์  จนัทะแจง้ กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
209 นายเทคนิค  ศรเีสมอ กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
210 นายบญัญตั ิ โพธิเ์สนา กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
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211 นายประภาส  จติธรรมมา กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
212 นายประภาส  ภชูาดกึ กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
213 นายวนิยั  ดอนโคตรจนัทร์ กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
214 นายสมยั  ศรหีาบุตร กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
215 นายอุดม  สจีนัเพรยีว กรรมการ สอ.ครอุูดรธานี จก.
216 นายสาคร  อาํคา รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี จก.
217 นางพชัรนิทร ์ ชาํนาญกจิ กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี จก.
218 นายสมคดิ  สทิธโิคตร กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี จก.
219 นางสมศร ี มะลาศรี กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี จก.
220 นายสุพจน์  อนิทหอม เลขานุการ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
221 วา่ทีร่อ้ยตร ีดสักร  ชุมปัญญา กรรมการ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
222 นายหริญัชยั  เพช็รฤาชา กรรมการ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
223 นายอศิรา  วรรณสุข กรรมการ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
224 นายชวลติ  คาํเพง็ ประธานกรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
225 นายธาํรงรฐั  จอมสบื รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
226 นายวมิล  ภูด่ดั กรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
227 นายสงบ  คาํน้อย กรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
228 นายเอก  กิง่จนัทร์ กรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
229 นายเอนก  อว่มแจง กรรมการ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
230 เรอือากาศตร ีภทัรนนท ์ ดนิดํา ผูช้ว่ยเลขานุการ สอ.กองบนิ 21 จก.
231 นายอนุวฒัน์  เฮง้ศริิ เหรญัญกิ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
232 นายมงักรแกว้  ดรุณศลิป์ กรรมการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
233 นายมนสั  นิระโส กรรมการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
234 นายธรีะพนัธ ์ ฑยีาพงษ์ กรรมการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
235 นางสาวกลัยาณ ี คาํศรี กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จก.
236 นายณฐัสณัฑ ์ เกตุประจกัษ์ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.


