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1

นายธงชัย กุลวิวัฒน

กรรมการ

กรมการปกครอง

2

นายนพวัชร สิงหศักดา

กรรมการ

กรมการปกครอง

3

นายพิสันติ์ ประทานชวโน

รองประธานกรรมการ

กรมการพัฒนาชุมชน

4

นายพิทยาวุธ อิงศุสิงห

ผูจัดการ

กรมการพัฒนาชุมชน

5

นายบุญเอื้อ โพชนุกูล

กรรมการ

กรมการพัฒนาชุมชน

6

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

กรรมการ

กรมการพัฒนาชุมชน

7

นายศรีเมือง จันตะศรี

กรรมการและเลขานุการ

กรมประชาสัมพันธ

8

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ

กรรมการและผูจัดการ

กรมประชาสัมพันธ

9

นางเสาวนิตย นิ่มนวล

ผูจัดการ

กรมปศุสัตว

10

นายศิริวัฒน อินทรมงคล

กรรมการและเหรัญญิก

กรมปศุสัตว

11

นายโอภาส จันทสุข

รองประธานกรรมการ

กรมวิชาการเกษตร

12

นาวาเอกภูธรา อินมวง

กรรมการและเลขานุการ

กรมอูทหารเรือ

13

พลเรือตรีสกล สิริปทุมรัตน

กรรมการและผูจัดการ

กรมอูทหารเรือ

14

นายพนม แกวดี

กรรมการ

การประปาสวนภูมิภาค

15

นายพิษณุ หริกจันทร

ประธานกรรมการ

การยางแหงประเทศไทย

16

นายพูลลาภ อินทรนัฎ

รองประธานกรรมการ

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ

17

นายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง

ผูจัดการ

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ

18

นางสาวรุงอรุณ เทียนเหลือ

ผูชวยผูจัดการ

บริษัท ทีโอที

19

นายสุรพล รักตสันติ

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีโอที

20

นายนพพร พันธตาย

กรรมการ/เลขานุการ

บริษัท ทีโอที

21

นายอภิชิต เทอดโยธิน

รองประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

22

นายผดุงศักดิ์ จตุรักษสมัย

ผูจัดการ

โรงพยาบาลราชวิถี.

23

นางปรียาวรรณ วิบูลยวงศ

กรรมการผูชวยเลขานุการ

โรงพยาบาลราชวิถี.

24

นางสาวนันทชนก ชัยโชติกุลชัย กรรมการ

โรงพยาบาลราชวิถี.

25

นายแพทยวินัย ศรีสะอาด

กรรมการ

โรงพยาบาลราชวิถี.

26

นางสุดใจ จิตตยานนท

กรรมการ

โรงพยาบาลราชวิถี.

27

นางกนกกุล ใชไหวพริบ

รองประธานกรรมการ

และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง

28

นายบุญชวย มณีสีขํา

ผูจัดการ

ศาลยุติธรรม

29

นายประพจน พุทธารักษ

กรรมการ

ศาลยุติธรรม
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30

นายฐากูร เพชรมาตร

กรรมการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย

31

นาวาตรีชัชกิจ ไทยลี่

กรรมการและเลขานุการ

สื่อสารทหาร

32

รอยเอกธรรมนูญ สุวานิช

กรรมการ

สื่อสารทหาร

33

พันโทธีระเดช แกวกัณหา

กรรมการ

สื่อสารทหาร

34

นายสมบัติ กาญจนะ

รองประธานกรรมการ

ครูกําแพงเพชร

35

นายสมยศ รอดพรอม

รองประธานกรรมการ

ครูกําแพงเพชร

36

นางมลชลีณา กิตติขจร

ผูจัดการ

ครูกําแพงเพชร

37

นายจักรกฤช สุภาภรณประดับ กรรมการ

ครูกําแพงเพชร

38

นายยุทธ สุขศิลปวิทยา

กรรมการ

ครูกําแพงเพชร

39

นายวิลสันติ์ ฝนกาศ

กรรมการ

ครูกําแพงเพชร

40

นางศรีประไพ นิลสุม

กรรมการ

ครูกําแพงเพชร

41

นายสมพงษ สูหญานาง

กรรมการ

ครูกําแพงเพชร

42

นายสมมาตร ภักดีบําเพัญ

รองประธานอนุกรรมการ

ครูฉะเชิงเทรา

43

นางสาวอัจฉรา รัชชวงษ

ผูจัดการ

ครูฉะเชิงเทรา

44

นายประสาน อูวิเชียร

ประธานอนุกรรมการ

ครูฉะเชิงเทรา

45

นายบัญชา เกษมสุข

ประธานกรรมการ

ครูฉะเชิงเทรา

46

นายสมควร รุงเรือง

ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานบริหารการเงินสก ครูฉะเชิงเทรา

47

นายวรกิจ ประเสริฐสรรค

ที่ปรึกษา

ครูฉะเชิงเทรา

48

นาวาโทบุญเรือง หงษสุวรรณ

รองผูจัดการ

กองการฝก กองเรือยุทธการ

49

นาวาเอกสุภาพ ลิมปพันทวดี

รองประธานกรรมการ

กองการฝก กองเรือยุทธการ

50

นายธีรพงศ กฤษฎาธีระ

กรรมการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการ

ธุรกิจกาซ ปตท.

51

นายเอกวิทย จิตรดา

กรรมการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการ

ธุรกิจกาซ ปตท.

52

นางกัญญา ผักกระโทก

ผูจัดการ

สาธารณสุขนครราชสีมา

53

นายนิพนธ ทองศรี

กรรมการ

สาธารณสุขนครราชสีมา

54

นายสุริยา คาสบาย

กรรมการ

สาธารณสุขนครราชสีมา

55

นายสมาน จงออมกลาง

รองประธานกรรมการ

สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

56

นางจันทรนภา มนตกลาง

ผูจัดการ

สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

57

นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด

ผูจัดการ

กรมการแพทย

58

นายไชยยศ แยมทรัพย

กรรมการและเหรัญญิก

กรมการแพทย
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59

นายวิทยา ประเทศ

รักษาการผูจัดการ

กรมอนามัย

60

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน

รองประธานสภาที่ปรึกษา

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

61

นายชัยยุทธ มาศสุพงศ

รองประธานสภาที่ปรึกษา

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

62

นางสาวกัลยา พัดทรัพย

รองผูจัดการ

ครูปราจีนบุรี

63

นายนพดล วรมานะกุล

รองประธานกรรมการ

ครูปราจีนบุรี

64

นางสาววิริยาภรณ หาดเจียง

ผูชวยผูจัดการ

ครูปราจีนบุรี

65

นายณรงค มาสแสง

ประธานกรรมการ

ครูปราจีนบุรี

66

นายวิทวัส ปญจบุรี

เลขานุการ

ครูพะเยา

67

วาที่รอยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน รองประธานกรรมการ

ครูพังงา

68

นายอนุวัตร สุธรรม

กรรมการ

ครูพังงา

69

นายนเรศ นอยเอี่ยม

ผูจัดการ

ครูเพชรบูรณ

70

นายสันติชัย บัวทอง

ประธานกรรมการ

ครูเพชรบูรณ

71

นางเมธาวี ดวงเบา

ผูจัดการ

สามัญศึกษาเพชรบูรณ

72

ดร.พีรพัฒน วัชรินทรางกูร

ประธานกรรมการ

สามัญศึกษาเพชรบูรณ

73

นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล

รองประธานกรรมการ

ครูแพร

74

นายสิทธิพันธ วงศแสนสี

รองประธานกรรมการ

ครูแพร

75

นายสุรเชษฐ ศิริขวง

รองประธานกรรมการ

ครูแพร

76

นายสุรพล นันทะพงษ

รองประธานกรรมการ

ครูแพร

77

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร

ผูจัดการ

ครูแพร

78

นายเชษฐา สยนานนท

ประธานกรรมการ

ครูแพร

79

นายระมัย ฟุมเฟอย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ครูแพร

80

นายชัยแกว สวิง

กรรมการ

ครูแพร

81

นายวุฒิชัย โรงคํา

กรรมการ

ครูแพร

82

นายสุวรรณ นนสีลาด

ผูจัดการ

ครูมหาสารคาม

83

นายมณฑล ผาริโน

ผูจัดการ

ครูยโสธร

84

นายกิตติ ดวงแสง

กรรมการ

ครูยโสธร

85

นายโชคดี คลังจันทร

ประธานกรรมการ

ครูยะลา

86

นายพงศสุวรรณ ขุมหิรัญ

เลขานุการ

ครูรอยเอ็ด

87

นายไชยรัตน ธรรมประเสริฐ

รองประธานกรรมการ

ครูรอยเอ็ด
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88

นายทองพูล พลเยี่ยม

รองประธานกรรมการ

ครูรอยเอ็ด

89

นายธงชัย พุทธมอญ

ประธานกรรมการ

ครูรอยเอ็ด

90

นายประจักร ธงศรี

กรรมการ

ครูรอยเอ็ด

91

นายสุนทรเทพ มิทราวงศ

กรรมการ

ครูรอยเอ็ด

92

นายอนันต ลักษณะงาม

กรรมการ

ครูรอยเอ็ด

93

นายรพีพงศ ตั้งธรรมพิทักษ

เลขานุการ

ครูสกลนคร

94

นายสถิตย จริตนอม

รองประธานกรรมการ

ครูสกลนคร

95

นายนรินทร งิ้วพรหม

กรรมการ

ครูสกลนคร

96

นายสมชาย ไตรธิเลน

กรรมการ

ครูสกลนคร

97

นายนิตินัย แสงราวี

กรรมการ

โรงพยาบาลหาดใหญ

98

นางศิริอร ภัทรพฤกษา

กรรมการ

โรงพยาบาลหาดใหญ

99

นายพิมพลักษณ อยูวัฒนา

กรรมการและผูจัดการ

สาธารณสุขสมุทรสงคราม

100 นางสมจิตร ทัพสอาด

เลขานุการ

สาธารณสุขสระบุรี

101 นางแวนทิพย อํานาคะ

รองประธานกรรมการ

สาธารณสุขสระบุรี

102 นายสุพัฒน ปญจมทุม

รองประธานกรรมการ

สาธารณสุขสระบุรี

103 นางณัฏฐกานต วงษจันทรงาม

ผูจัดการ

สาธารณสุขสระบุรี

104 นายสาโรจน ภูพัฒน

ประธานกรรมการ

สาธารณสุขสระบุรี

105 นายชัชพล นับถือดี

กรรมการ

อนามัยสุรินทร

106 นายลิขิต แนบทางดี

กรรมการ

อนามัยสุรินทร

107 นายเรวัต รัตนา

ผูจัดการ

เสมาหนองคาย

108 นายพรเทพ รัตนติสรอย

กรรมการและเหรัญญิก

เสมาหนองคาย

