
 
ท่ี กสจ. 002/ว.203 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ

ของสวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคาร
เดอะไนน ทาวนเวอรแกรนด พระราม 9  (อาคาร เอ) 
ชั้น 23  เลขท่ี 33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  

     3 กันยายน พ.ศ.2562 

 

สำนักงาน  กสจ.   
โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เร่ือง ประกาศรายชื่อเขารวมงานการประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. 

เรียน ผูอำนวยการ/หัวหนาสวนราชการ 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศรายชื่อ  
 

ดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) 
กำหนดจัดประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดบุรีรัมย ในวันศุกรที่  13  
กันยายน  2562  ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล เอ ชั้น 1 โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เวลา 08.00 
– 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชิญลูกจางประจำที่เปนสมาชิก กสจ. และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. รับทราบ
ขาวสารความเคลื่อนไหว ผลการดำเนินงาน นโยบายการลงทุน สิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิก กสจ. และเพื่อเขา
รวมพิธีมุฑิตาจิตรับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2562   

ทั้งนี้ มีเจาหนาที่หนวยงาน ลูกจางประจำที่เปนสมาชิก  กสจ. ที่เกษียณอายุ และลูกจางประจำที่เปน
สมาชิก  กสจ.  สงรายชื่อเขารวมงานสัมมนา ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

 ในการนี้สำนักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุมัติใหสมาชิก กสจ. ตามรายชื่อ
ดังกลาวเขารวมงานไดโดยไมถือวาเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เดินทางไปราชการตาม โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแกลูกจางประจำ
ของสวนราชการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมตามกำหนดการดงักลาวดวย  จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวสิิฐา   ตั้งจิตนบ) 
ผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 

 
 
 



 
กำหนดการ 

ประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชกิและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดบุรีรัมย 
วันศุกรท่ี  13  กันยายน  2562   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ  หองคอนเวนชั่นฮอลล เอ  ชัน้ 1  โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. วีดีทัศนแนะนำ กสจ. 
09.15 – 09.25 น. กลาวรายงาน 
   โดย นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ  ผูจัดการสำนักงาน กสจ. 
09.25 – 10.30 น. เปดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ  
   โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง  ประธานกรรมการ กสจ. 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.40 – 12.00 น. พิธีมุฑิตาจิต (มอบใบประกาศเกียรตคิุณสมาชิก กสจ. ท่ีจะเกษียณอายุราชการในป 2562 ) 
13.0 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบรรยาย “โครงสรางกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ผลการดำเนินงาน กสจ. สิทธิประโยชนและ

สวัสดิการตางๆ สำหรับสมาชิก กสจ.” โดย คณะกรรมการ กสจ. ดังน้ี 
 นายประเสริฐ  บุญเรือง นางแกวกาญจน  วสุพรพงศ นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 
 นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ นายพัชระ  ตั้งพานิช นายสุระ วิเศษศักดิ์ 
 นายไว  คงทวี  นายสุทธิ  สุโกศล  นายวุฒิศักดิ์  ณ อุบล 
 นายจรัญ  เหมือนแขยด นายสมชาย  สุดลอย นายธนะ  บำรุงแสง 
 นายศุภชัย  เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา นางยุพา  วีระทรัพย 

วิทยากรจาก บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    นายนิธิธัช   อปุสนัต์     

รองผู้ อํานวยการ   ฝ่ายกองทนุสํารองเลีย้งชีพ   

14.30 – 16.00 น. อภิปรายปญหา ถาม – ตอบ 
 
 
 

13.00 – 16.00 น. การบรรยายเรื่อง “ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กสจ. สำหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน กสจ.” 
 โดย  ผูแทนคณะกรรมการ กสจ. 
   วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัด 

โดย   คุณฐิตริัตน      จันทรกมล  นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหนง  
นักวิชการคลังชำนาญการพิเศษ  คลังจังหวัดบุรรีัมย  
 

   วิทยากรจากสำนักงาน กสจ.    
โดย  คุณจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ  ผูชวยผูจัดการสำนักงาน กสจ. 
 

   วิทยากรจาก บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
โดย  คุณสวุรรณา  ตถัยาธิคม  ผู้ อํานวยการอาวุโส  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทนุ 

สํารองเลีย้งชีพ    

 
 
 

 
 

 

หองคอนเวนชั่นฮอลล เอ ชั้น 1 

หองโนนสุวรรณ ชั้น 1 (แยกหอง เฉพาะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ.) 

 



 

แผนที่  โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

 

ท่ีอยู่ :   139 หมู่ 3   ถ.จิระ   ต.อิสาณ   อ.เมือง    จ.บรีุรัมย์   31000  
โทรศพัท์: 044-613400-2  

 

 
 



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 2 นายสุรพงษ์ เทียนงูเหลือม / นครราชสีมา

2 ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา นางสาวอุทยั หาชืน / นครราชสีมา

3 ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา นายเตม็ อินทะเล / นครราชสีมา

4 สาํนกังานอยัการจงัหวดับวัใหญ่ นายธนชั บวรธนพฒัน์ / นครราชสีมา

5 สาํนกังานพฒันาทีดินเขต 3 นางปฐมพร สมมติรัมย์ / นครราชสีมา

6 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครราชสีมา นางโสภา บุญยนื / นครราชสีมา

7 ศูนยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา นางจุฑารัตน์ ประเสริฐโส / นครราชสีมา

8 ศูนยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา นางจารุนนัท์ แหวนวงั / นครราชสีมา

9 วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ นายบุญส่ง วงษท์องจนัทร์ / นครราชสีมา

10 วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ นางสาวสิรินโสพิศ สุวรรณจนัทร์ดี / นครราชสีมา

11 ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 5 นครราชสีมา นายฉันทพล พลเยยีม / นครราชสีมา

12 ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 5 นครราชสีมา นางสาววิภาภรณ์ สมพงษ์ / นครราชสีมา

13 เรือนจาํอาํเภอบวัใหญ่ นายประยนุ คาํทุย / นครราชสีมา

14 เรือนจาํอาํเภอบวัใหญ่ นายสนทิญา แสนสีมนต์ / นครราชสีมา

15 สาํนกังานชลประทานที 8 นายสุรัตน์ ผลเลือย / นครราชสีมา

16 ศูนยวิ์จยัและพฒันาสุกร นางจนัทกานต์ แสวงมี / นครราชสีมา

17 ศูนยวิ์จยัและพฒันาสุกร นายณรงค์ กระจายศรี / นครราชสีมา

18 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางชลอ จนัทร์แสง / นครราชสีมา

19 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางสุวรรณี ปาริสุทธิ / นครราชสีมา

20 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1 นางสาวโสภีย์ สุขบุญเสพ / นครราชสีมา

21 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1 นายสมชาย ฝ่ายจิตรชอบ / นครราชสีมา

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

22 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1 นางมาลี ขวานเพชร / นครราชสีมา

23 สถานพินิจและคุม้ครองและเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา นางสาวพรทิพย์ เปราะจนัทึก / นครราชสีมา

24 สถานพินิจและคุม้ครองและเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา นางสุภาพ พนาสิทธิ / นครราชสีมา

25 สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์ นางสาววรารัตน์ วารีรัตน์ / นครราชสีมา

26 สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์ นางสาวยพุา เกินกลาง / นครราชสีมา

27 ท่าอากาศยานนครราชสีมา นางภารัตน์ บวัทอง / นครราชสีมา

28 สาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา นางพิกุล กระสาทอง / นครราชสีมา

29 สาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา นายเปลียน บุญเหลือ / นครราชสีมา

30 สาํนกังานสาขาชงัตวงวดันครราชสีมา นายพิศิษฐ์ ศรีวงษช์ยั / นครราชสีมา

31 สาํนกังานบริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา) นางสาวสุรียภ์รณ์ รินทร์ธนิน / นครราชสีมา

32 สาํนกังานบริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา) นายธัญยธรณ์ ธนรัชตเ์รืองกิจ / นครราชสีมา

33 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นายวิชยั สิทธิเสือ / นครราชสีมา

34 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นายสมนึก ชุ่มพดุชา / นครราชสีมา

35 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นายอดุม บาตรโพธิ / นครราชสีมา

36 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางสาวนภาพร ทวีแสง / นครราชสีมา

37 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นายสมพงษ์ อินทร์พงษ์ / นครราชสีมา

38 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางสาวอารีย์ สิทธิเสือ / นครราชสีมา

39 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางจินตนา เอียมสอาด / นครราชสีมา

40 มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางสาวกฤตยา วชัรติณณ์ / นครราชสีมา

41 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีสุก นางสสิธร บาํรุงนอก / นครราชสีมา

42 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีสุก นายสมชาย เกตชยัภูมิ / นครราชสีมา



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

43 มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายเสรี จดังูเหลือม / นครราชสีมา

44 มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นางปริญญา เขียวสอาด / นครราชสีมา

45 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายประดิษฐ์ ตงัภูมิ / นครราชสีมา

46 สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพบา้นนารีสวสัดิ นางสาวอมรรัตน์ แจ่มรัศมี / นครราชสีมา

47 สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพบา้นนารีสวสัดิ นายเทียนชยั จาํเกาะ / นครราชสีมา

48 สาํนกังานอยัการจงัหวดับุรีรัมย์ นางสาวองุ่น หงษรุ์จิโก / บุรีรัมย์

49 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นางสมร จิตรกาํแหง / บุรีรัมย์

50 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นายประเสริฐ ม่วงการ / บุรีรัมย์

51 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นางสาวสุภานีย์ เทียมทนั / บุรีรัมย์

52 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นายนิพนธ์ ชาติมนตรี / บุรีรัมย์

53 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นางศิริวรา ช่วงรัมย์ / บุรีรัมย์

54 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นายเชิดชยั แดงงาม / บุรีรัมย์

55 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นายมนตรี ลุมชะเนา / บุรีรัมย์

56 สาํนกังานพฒันาฝีมืองแรงงานบุรีรัมย์ นายโสภี แฉลม้ชาติ / บุรีรัมย์

57 อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง นายไพรัตน์ ฉิมชา้ง / บุรีรัมย์

58 อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง นายสายชล เรืองบุรุพ / บุรีรัมย์

59 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายอุไร จาํลองนาค / บุรีรัมย์

60 สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นายอธิภทัร อกัษรณรงค์ / บุรีรัมย์

61 สาํนกังานสรรพากรพนืทีบุรีรัมย์ นางสาวอิงอร ตาชูชาติ / บุรีรัมย์

62 สาํนกังานสรรพากรพนืทีบุรีรัมย์ นางธนพร ไชยรัมย์ / บุรีรัมย์

63 ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ นายสุชาติ พาราศรี / บุรีรัมย์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

64 ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ นายคาํภีร์ แสงตา / บุรีรัมย์

65 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ นายนิธิวชัร์ อริยธนาเรืองสุข / บุรีรัมย์

66 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ นางอรวรรณ สุนทรรินทุ / บุรีรัมย์

67 ศาลจงัหวดับุรีรัมย์ นางอรอนงค์ สถิตถาวร / บุรีรัมย์

68 ศาลจงัหวดันางรอง นางสาวนนัทิตา ทิพศร / บุรีรัมย์

69 สาํนกังานขนส่งจงัหวดับุรีรัมย์ นางวิลาวลัย์ อินทร์ประสิทธิ / บุรีรัมย์

70 สาํนกังานขนส่งจงัหวดับุรีรัมย์ นายวินิตย์ พรหมจนัทร์ / บุรีรัมย์

71 โรงเรียนกระสังพิทยาคม นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา / บุรีรัมย์

72 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดับุรีรัมย์ นางโขมพสัตร์ แกว้สุข / บุรีรัมย์

73 สาํนกังานเกษตรอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ นางทองดี สุขแสงรัตน์ / บุรีรัมย์

74 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรบุรีรัมย์ นางจีน เครืองรัมย์ / บุรีรัมย์

75 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดับุรีรัมย์ นายพีร์นิธิ อาณาเขต / บุรีรัมย์

76 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ นางสาวนลิตา รักษา / บุรีรัมย์

77 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ นายพงษศ์กัดิ ชาํนาญชยัศรี / บุรีรัมย์

78 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดับุรีรัมย์ นางฐานมาศ วานิข / บุรีรัมย์

79 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดับุรีรัมย์ นายบรรลุ จาํปาป้อมศิริ / บุรีรัมย์

80 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดับุรีรัมย์ นายประจกัษ์ สีสา / บุรีรัมย์

81 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 นางอิศราพร พวงศรี / บุรีรัมย์

82 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 นายจาํรัส บุญรอง / บุรีรัมย์

83 โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาลาํนางรอง นางปัทมา ชิตตะขบ / บุรีรัมย์

84 โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาลาํนางรอง นางชนิตร์นนัท์ สืบศรีมณีรอด / บุรีรัมย์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

85 ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์าํบุรีรัมย์ นางพิชญสิ์นี พินิจกิจภากร / บุรีรัมย์

86 ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์าํบุรีรัมย์ นายวิจยั บวัภิบาล / บุรีรัมย์

87 โรงเรียนพลบัพลาชยัพิทยาคม นางลมุล จุดโต / บุรีรัมย์

88 โรงเรียนพลบัพลาชยัพิทยาคม นายสุเพียบ สุดเสียงสังข์ / บุรีรัมย์

89 สาํนกังานสรรพสามิตพนืทีบุรีรัมย์ นางสาวละมยั มนตรีโพธิ / บุรีรัมย์

90 สาํนกังานสรรพสามิตพนืทีบุรีรัมย์ นายบุญเลิศ วงษม์ณี / บุรีรัมย์

91 เทศบาลตาํบลชาํนิ นางวรรณา บุษบงไพรวลัย์ / บุรีรัมย์

92 เทศบาลตาํบลชาํนิ นายสุนทร โพดจะโป๊ะ / บุรีรัมย์

93 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดับุรีรัมย์ นายณฏัฐพงษ์ เจริญรัมย์ / บุรีรัมย์

94 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละสวด จงัหวดับุรีรัมย์ นายชยัชนะ เสาอนนัต์ / บุรีรัมย์

95 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละสวด จงัหวดับุรีรัมย์ นางอุมาลิน สงกูล / บุรีรัมย์

96 โรงเรียนสองหอ้งพิทยาคม นายตุ๋ย โสนาคา / บุรีรัมย์

97 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางสุดาทิพย์ คาํศรี / บุรีรัมย์

98 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอลหานทราย นางสาวสนธยา โภคทรัพย์ / บุรีรัมย์

99 วิทยาลยัเทคนิคนางรอง นายรณชยั สนธิมณีมาศ / บุรีรัมย์

100 วิทยาลยัเทคนิคนางรอง นางสาวชุติกาญจน์ รายพิมาย / บุรีรัมย์

101 สาํนกังานสาธารณสุขบุรีรัมย์ นางอุษา เนาวบุตร / บุรีรัมย์

102 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางอรนุช อุ่นทะเล / บุรีรัมย์

103 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางจนัทิมา มฐัผา / บุรีรัมย์

104 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางศุภนา ศิลากุล / บุรีรัมย์

105 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นายเอกลกัษณ์ ท่าเรือลกัษณ์ / บุรีรัมย์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

106 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นายสุพฒัน์ ลุนณะบุตร / บุรีรัมย์

107 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางทองใบ ทองเหล็ก / บุรีรัมย์

108 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางอารีรัตน์ คุม้สุวรรณ / บุรีรัมย์

109 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางสุพิน ชูใบ / บุรีรัมย์

110 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นายบุญมา ราชโทศรี / บุรีรัมย์

111 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางสมหมาย ข่ายกระโทก / บุรีรัมย์

112 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางระเบียบ มามทะจนัทร์ / บุรีรัมย์

113 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางสุภาภรณ์ เชวงกูล / บุรีรัมย์

114 กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ บุรีรัมย์ นางดรุณี ขอ้ยุน่ / บุรีรัมย์

115 กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ บุรีรัมย์ นางสาวเดือน เกษรพวั / บุรีรัมย์

116 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นางกญัญาภคั ปูคะภาค / บุรีรัมย์

117 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นางสาวนภาพร ขจดัโรคา / บุรีรัมย์

118 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายปรีชา ดาศรี / บุรีรัมย์

119 วิทยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย์ นางสาอรวรรณ วิเสริฐรัมย์ / บุรีรัมย์

120 วิทยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย์ นายจนัทร์ ทองวงัสังข์ / บุรีรัมย์

121 เทศบาลตาํบลปราสาท นางจารุวรรณ อกัษรณรงณ์ / บุรีรัมย์

122 เทศบาลตาํบลปราสาท นายบุญมา อนนัตรัมย์ / บุรีรัมย์

123 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางลลิตา วจะวิกรัย / บุรีรัมย์

124 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นายธนเทพ อาญาเมือง / บุรีรัมย์

125 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ นางปริยา บุญดี / บุรีรัมย์

126 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม นางจิราภรณ์ พลูมาล / บุรีรัมย์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

127 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม นางสาวปวีณา วงศป์ระโคน / บุรีรัมย์

128 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอนางรอง นายวรีะชยั คนชุม / บุรีรัมย์

129 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอนางรอง นางสุริพร แกว้กูล / บุรีรัมย์

130 โรงพยาบาลโนนดินแดง นางนิตยา เปสาโก / บุรีรัมย์

131 โรงพยาบาลโนนดินแดง นางสาวปานทิพย์ สุขรัตน์ / บุรีรัมย์

132 โรงพยาบาลโนนดินแดง นางสาวสุภินนัท์ เสนาฤทธิ / บุรีรัมย์

133 โรงพยาบาลโนนดินแดง นายเชียร ชมภูนุช / บุรีรัมย์

134 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางทองปอล เอียมสะอาด / บุรีรัมย์

135 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางพิชญนิ์ธี ชาํรัมย์ / บุรีรัมย์

136 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางสุกญัญา ธรรมสาลี / บุรีรัมย์

137 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 นางเขมิกา ศิริวงศพ์านิช / บุรีรัมย์

138 โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร์ นางสาวสายสุนีย์ พรมประเสริฐ / สระแกว้

139 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้เขต 1 นายอเนก คละจิต / สระแกว้

140 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลียงสัตวน์าํจืดสระแกว้ นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์ / สระแกว้

141 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลียงสัตวน์าํจืดสระแกว้ นางสาววรรณี ขะยงู / สระแกว้

142 สาํนกังานจงัหวดัสระแกว้ นายอุดม ผิวหอม / สระแกว้

143 สาํนกังานจงัหวดัสระแกว้ นางฉันทนา เกตุกลบั / สระแกว้

144 ศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพอืการศึกษาสระแกว้ นางสุมนา รัตนิตย์ / สระแกว้

145 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางจาํเรียง หนูโพนพนั / สระแกว้

146 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางสาวจุฑารัตน์ เชาวลิตร / สระแกว้

147 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางสาววรุณยพุา โพธิแกว้ / สระแกว้



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

148 สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสระแกว้ นางจตุพร เพง่พินิจ / สระแกว้

149 สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสระแกว้ นายสงวน ประจาํภพ / สระแกว้

150 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองหินปูน นายชยัวิชิต มหาโยธี / สระแกว้

151 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ นายณรงค์ พบัพา / สระแกว้

152 แขวงทางหลวงสระแกว้ นางสาวพนัทิชา เป็นสูงเนิน / สระแกว้

153 แขวงทางหลวงสระแกว้ นางมาลี ทวีเกียรติสกุล / สระแกว้

154 แขวงทางหลวงสระแกว้ นายอาํพร จนัมี / สระแกว้

155 แขวงทางหลวงสระแกว้ นายพจน์ กุลมงคล / สระแกว้

156 สาํนกังานสรรพากรพนืทีสระแกว้ นางสาวพฐัสิยา แสนอบุลกุลวนิช / สระแกว้

157 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคคลาน นายบุญหลาย แววนาํ / สระแกว้

158 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภิริยญ์าภรณ์ สรพิมพ์ / สุรินทร์

159 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุนทร มวลทอง / สุรินทร์

160 สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานสุรินทร์ นางสาวพิมพช์นก สืบสิทธิ / สุรินทร์

161 สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานสุรินทร์ นายบุญเพง็ เรืองรัมย์ / สุรินทร์

162 สาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุรินทร์ นางด่วน โพธิบติั / สุรินทร์

163 สาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุรินทร์ นายอดุม โพธิบติั / สุรินทร์

164 สถานพินิจและคุม้ครองและเยาวชนจงัหวดัสุรินทร์ นางสิทธิพงศ์ โสรเนตร / สุรินทร์

165 สถานพินิจและคุม้ครองและเยาวชนจงัหวดัสุรินทร์ นางวราภรณ์ จาํปาแดง / สุรินทร์

166 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุรินทร์นายสุวิทย์ อดุลยสุ์ข / สุรินทร์

167 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุรินทร์นายสนธิรักษ์ สุกใส / สุรินทร์

168 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ นางสาวชนุตภรณ์ คาํศรีใส / สุรินทร์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

169 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ นางชุติมา ประคองสุข / สุรินทร์

170 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางสาวสุชิรา สวยกลาง / สุรินทร์

171 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายศุภเดช แสนกลา้ / สุรินทร์

172 ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงนาํจืดสุรินทร์ นางผสุดี วารีคาํ / สุรินทร์

173 ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงนาํจืดสุรินทร์ นายวิวฒัน์ นิยทุตรานนท์ / สุรินทร์

174 แขวงทางหลวงสุรินทร์ นางสุพิน กองกูล / สุรินทร์

175 แขวงทางหลวงสุรินทร์ นายหวน มะวิญธร / สุรินทร์

176 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสายใจ อินทร์งาม / สุรินทร์

177 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสาวพนมกร แป้นศรี / สุรินทร์

178 ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นางแสงเพญ็ มอญขาม / สุรินทร์

179 ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นางจินณหตั นากลาง / สุรินทร์

180 ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นายสุธี ลาคนาเลา / สุรินทร์

181 เรือนจาํกลางสุรินทร์ นางจารุณี เกิดศิลป์ / สุรินทร์

182 เรือนจาํกลางสุรินทร์ นายอุทยั งามฉวี / สุรินทร์

183 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ นางสาวเรณู ณ ภาคเวชร์ / สุรินทร์

184 ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นางจิณณพตั นากลาง / สุรินทร์

185 ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นายสุธี ลาดนาเลา / สุรินทร์

186 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายทนง คงเจริญ / สุรินทร์

187 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายสาํราญ ดีสนิท / สุรินทร์

188 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นางแพงศรี ศรีมงคล / สุรินทร์

189 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ / สุรินทร์



ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที

จังหวดัลาํดบัที รายชือหน่วยงาน ชือ - สกุล
โปรดทําเครืองหมาย (X) ลงในช่อง

ทะเบยีนรายชือประชุมสัมมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิก (บุรีรัมย์)

วนัศุกร์ที  13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1  โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

190 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นางพิมล ราชสุข / สุรินทร์

191 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายสุทิศ เกสรอินทร์ / สุรินทร์

192 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายสุชิน แลเพลิน / สุรินทร์

193 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ นายสฤทธิ แววบุตร / สุรินทร์

194 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ นายพรชยั พวงศรี / สุรินทร์

195 สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์ นางสาวธญัพร สุขประจาํ / สุรินทร์

196 สาํนกังานจงัหวดัสุรินทร์ นายศิริ รัตนบุตร / สุรินทร์

197 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัสุรินทร์ นางสาวธญัชนก คงแสนคาํ / สุรินทร์

198 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัสุรินทร์ นางสุดาพร มีศิริ / สุรินทร์

199 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัสุรินทร์ นางสาวนทัธมน บุญเปล่ง / สุรินทร์

200 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพนมดงรัก นางจรรยา ยงยงิยนื / สุรินทร์

201 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพนมดงรัก นางสาวพฤหสั สุรัส / สุรินทร์

202 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพนมดงรัก นายวงศสิ์ทธิ ริมงาม / สุรินทร์

203 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอพนมดงรัก นายปองพล ไตรรัตน์ / สุรินทร์

204 นิคมสร้างตนเองปราสาท นายพทุธิพงษ์ พงษสุ์วรรณ / สุรินทร์

205 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางอนามยั ช่วงโชติ / อุบลราชธานี

206 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสมใจ ศรีพนัธ์ / อุบลราชธานี

207 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางเพลินจิตร บุง้ทอง / อุบลราชธานี

208 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 นางสุดสาคร เชิดชู / อุบลราชธานี

209 สาํนกังานอยัการคดีศาลแขวงพยคัฆภูมิพิสัย นายพนม มะโนภยั / มหาสารคาม

210 มณฑลทหารบกที 25 สิบตรี อทุยั วโรรส / ศรีสะเกษ



รายช่ือลูกจางประจำที่เปนสมาชิก กสจ. 

ที่เกษียณอายุราชการใน 2562 
 



ลาํดับ

ที
จังหวดั ชือ - สกลุ สังกดัหน่วยงาน

1 นครราชสีมา นางไพรวลัย ์ผนัสูงเนิน มณฑลทหารบกที 21 (บก.มทบ.21)

2 นครราชสีมา นางศรีสุรางค ์พิมพป์รุ มณฑลทหารบกที 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี)

3 นครราชสีมา นายภูคณิศร์ วสิิฐพงศ์ มณฑลทหารบกที 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี)

4 นครราชสีมา นายวนิยั ทองชมภู มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

5 นครราชสีมา นายชยั กองจาํปี มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

6 นครราชสีมา นายสันทดั งามวงศน์อ้ย มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

7 นครราชสีมา นายสมชาติ สุวรรณสิทธิ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

8 นครราชสีมา นางไศลวดี พชรภากุล มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

9 นครราชสีมา นายสุริยา แยม้โคกสูง มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

10 นครราชสีมา นางงามขวญั ภคัสถิตย์ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

11 นครราชสีมา นายวเิชียร กฤษณัมพก มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

12 นครราชสีมา นายธีรพล กนัพน้ภยั มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

13 นครราชสีมา ธนกร ดวงประทุม มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

14 นครราชสีมา ประสิทธิ สว่างภพ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

15 นครราชสีมา นายประเสริฐ ศรีจนัทร์ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

16 นครราชสีมา นายปิยศกัดิ ไขทะเล มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

17 นครราชสีมา นายโชค คูณเกษม มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)
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โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

รายชือผู้ร่วมงานการประชุมสัมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าทีปฏบัิติงาน กสจ.  จังหวดับุรีรัมย์
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18 นครราชสีมา นายสมบติั ซือสัตย์ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

19 นครราชสีมา นายสาโรจน์ แสงอรุณ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

20 นครราชสีมา นายสมมาตร นาคสุวรรณ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

21 นครราชสีมา นางสมยั ขนัตรี มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

22 นครราชสีมา นายนิคม จนัทรี มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

23 นครราชสีมา นายทองสุข เถาทิพย์ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

24 นครราชสีมา นายวนิ เอกพนัธ์ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

25 นครราชสีมา นายสุทศัน ์เสนานาม มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

26 นครราชสีมา นายเฉลิมทรัพย ์ทองออน มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

27 นครราชสีมา วินยั วิริยะ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

28 นครราชสีมา นายสาํเริง ศรีสวสัดิ มณฑลทหารบกที 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.)

29 นครราชสีมา นายโสภา นนตานอก มณฑลทหารบกที 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.)

30 นครราชสีมา นางปราณี แฝงปัญญา มณฑลทหารบกที 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.)

31 นครราชสีมา นายชรินทร์ บดโคกกรวด มณฑลทหารบกที 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.)

32 นครราชสีมา นายวชิิต สายลม มณฑลทหารบกที 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.)

33 นครราชสีมา นางวลยัพร มหาภูมิ กองบิน 1

34 นครราชสีมา นางสาวพิมลพชัญ ์สายสุด กองบิน 1
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35 นครราชสีมา นางนภสร ธรรมเสรี กองบิน 1

36 นครราชสีมา นายสถาพร สถาปนไชย กองบิน 1

37 นครราชสีมา นายทรงธรรม กุนขนุทด กองบิน 1

38 นครราชสีมา นางอชันา ช่างเกวยีน กองบิน 1

39 นครราชสีมา นายผจญ สุระมณี สาํนกังานสรรพสามิตพนืทีนครราชสีมา

40 นครราชสีมา นายอนุรักษ ์รุ่งเรือง สาํนกังานสรรพากรพืนทีนครราชสีมา

41 นครราชสีมา นายสมาน เสียมกาํปัง สาํนกังานสรรพากรพนืทีนครราชสีมา

42 นครราชสีมา นายศุภากร บุตรดีศกัดิ สาํนกังานสรรพากรภาค 9

43 นครราชสีมา นางสาวภทัทิยา คาํแยม้ สาํนกังานสรรพากรภาค 9

44 นครราชสีมา นางศิริลกัษณ์คณา เกิดจนัทร์สวา่งสาํนกังานสรรพากรภาค 9

45 นครราชสีมา นายถวลัย ์คนเทียง สถานสงเคราะห์เดก็ชายบา้นราชสีมา

46 นครราชสีมา นายดาํรงค ์ทิพรอด สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นราชสีมา

47 นครราชสีมา นางสมควร ศรีวไิล สถานสงเคราะห์เดก็ชายบา้นราชสีมา

48 นครราชสีมา นายณรงค ์ธนานุรักษ์ สถานสงเคราะห์คนไร้ทีพงึบา้นเมตตา

49 นครราชสีมา กรรณิการ์ สมคะเณย์ สถานสงเคราะห์คนไร้ทีพงึบา้นเมตตา

50 นครราชสีมา นายปรีชา มีวรรณ สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพบา้นนารีสวสัดิ

51 นครราชสีมา นางวนิดา วงศบุ์ญเอือ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
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52 นครราชสีมา นางวรรณภา พิมพป์ระพร ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

53 นครราชสีมา นางวนัเพญ็ หมายชืน สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

54 นครราชสีมา นางจรรยา ผลยงิ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

55 นครราชสีมา นายพีระเดช โกยทา สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

56 นครราชสีมา นายชรินทร์ คุ่ยเจริญ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

57 นครราชสีมา นายสมชาย เครือบุญมา สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

58 นครราชสีมา นายวเิชียร บุญทวี สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

59 นครราชสีมา นายนิคม ปานใหม่ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

60 นครราชสีมา นายสมควร เผือดจนัทึก สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

61 นครราชสีมา นายชดั หอกระโทก สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

62 นครราชสีมา นายสมนึก นามโยธา สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

63 นครราชสีมา นายเสถียร ดีเรือก สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

64 นครราชสีมา นายประจวบ ทองสระนอ้ย สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

65 นครราชสีมา นายหวล ชอบสระนอ้ย สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

66 นครราชสีมา นางปัทมา ชิตตะขบ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

67 นครราชสีมา นายเศรษฐ์ ยมิสูงเนิน สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

68 นครราชสีมา นายสมจิตร์ ขนัตะคุ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)
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69 นครราชสีมา นายสมชยั โคตทะเล สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

70 นครราชสีมา นายทฤษฎี ทอนสระนอ้ย สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

71 นครราชสีมา นายแท่งทอง พรหมอิสาณ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

72 นครราชสีมา นายภาษิต เพช็รหนู สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

73 นครราชสีมา นายวนิยั ทศันะ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

74 นครราชสีมา นายศกัดา จินรัมย์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

75 นครราชสีมา นายวฒุินนัท ์ประคองสุข สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

76 นครราชสีมา นางปราณี ยวนจิต สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

77 นครราชสีมา นายเฉลา แนบทางดี สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

78 นครราชสีมา นายอุชยั กาํลงัมา สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

79 นครราชสีมา นายกระจ่าง ดอกประทุม สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

80 นครราชสีมา นายวรีะชยั ศิริรัตน์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

81 นครราชสีมา นายสนิท แกว้หิน สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

82 นครราชสีมา นายวรีะชยั โยธี สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

83 นครราชสีมา นายสมพร ชูรัตน์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

84 นครราชสีมา นายสมพร วงศที์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

85 นครราชสีมา นายสังเกตุ รัตนอุดม สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)
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86 นครราชสีมา นายสุรพล พลายงาม สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

87 นครราชสีมา นายวจิิตร แจง้ภยั สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

88 นครราชสีมา นายอาํพร ทองสุข สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

89 นครราชสีมา นายปุย ฉตัรทนัต์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

90 นครราชสีมา นายชูชาติ เลิศจะบก สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

91 นครราชสีมา นายกิตตินนัท ์ปทุมานนท์ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

92 นครราชสีมา ทองใบ ศอกจะบก สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

93 นครราชสีมา นางวรรณี ศิริปรุ สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

94 นครราชสีมา นายประยรู ปรางคป์ระโคน สาํนกัชลประทานที 8 (นครราชสีมา)

95 นครราชสีมา นายบุญโฮม วรรณกิจ ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนาํจืดนครราชสีมา

96 นครราชสีมา นายทรงศิลป์ การดี สาํนกังานพฒันาทีดินเขต 3

97 นครราชสีมา นายสมาน พงึเกษม สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา

98 นครราชสีมา นายสิงห์ ศรีรักษา ศูนยบ์ริหารศตัรูพืชจงัหวดันครราชสีมา

99 นครราชสีมา นายประสาร สมศรี สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา

100 นครราชสีมา นายบรรจง จอ้ยโคกสูง สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา

101 นครราชสีมา นายวงิ แซกพุทรา สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา

102 นครราชสีมา นายสุมล โคตะนาถ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา
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103 นครราชสีมา นางวารุณี ศรีชุ่ม ศูนยว์จิยัขา้วนครราชสีมา

104 นครราชสีมา นายอรุณ ประยรูรัมย์ ท่าอากาศยานนครราชสีมา

105 นครราชสีมา นายบณัฑิต จนัทร์หมืนไวย สาํนกังานทางหลวงที 10 (นครราชสีมา)

106 นครราชสีมา นายจรูญ รักด่านกลาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1

107 นครราชสีมา นางกานตร์ว ีเพช็รไพโรจน์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1

108 นครราชสีมา นายประสิทธิ จาํนงนอก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที 1

109 นครราชสีมา นายสมหวงั ครูแพทย์ แขวงการทางนครราชสีมาที 2

110 นครราชสีมา นายสมบงั ฝาชยัภูมิ แขวงการทางนครราชสีมาที 2

111 นครราชสีมา นางสมปอง ดุมกลาง แขวงการทางนครราชสีมาที 2

112 นครราชสีมา นายสงดั ขนัทกรรม แขวงการทางนครราชสีมาที 2

113 นครราชสีมา นางสาววภิา ภู่สากล แขวงการทางนครราชสีมาที 2

114 นครราชสีมา นายทองคาํ แวดไธสง แขวงการทางนครราชสีมาที 2

115 นครราชสีมา นายชยัรัตน ์สมบติัเปียม สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 11 (นครราชสีมา)

116 นครราชสีมา นายสมบุญ ปัสโก สาํนกังานทรัพยากรนาํภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา

117 นครราชสีมา นายประณิธาน ศรีชมภู สาํนกังานทรัพยากรนาํภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา

118 นครราชสีมา นายเสถียร ไชยทา สาํนกังานทรัพยากรนาํภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา

119 นครราชสีมา นายสมพงษ ์มะหนัต์ สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)
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120 นครราชสีมา นางละเอียด รุจาคม สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

121 นครราชสีมา นายสมโภชน ์มาธรรม สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

122 นครราชสีมา กณัฐริกา อรรถสิษฐ สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

123 นครราชสีมา นายประจวบ อาจศิลา สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

124 นครราชสีมา นายโควนิ นกัรบ สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

125 นครราชสีมา นายจาํรัส ฉตัรทอง สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

126 นครราชสีมา นายธนชั ตรงประสิทธิ สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

127 นครราชสีมา นางสาวชนิดา หงษท์อง สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

128 นครราชสีมา นายอนุพล สมพงษ์ สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

129 นครราชสีมา นายกฤษ มนัป้อม สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

130 นครราชสีมา นายประหยดั คาํพิมพา สาํนกับริหารพนืทีอนุรักษที์ 7 (นครราชสีมา)

131 นครราชสีมา นายสุนทร ช่วงสูงเนิน ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

132 นครราชสีมา นายสมมาตร อินทร์โคกสูง ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

133 นครราชสีมา นายพนัธ์ศกัดิ สิงห์ปรีชา ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

134 นครราชสีมา นายขวญัชยั ประทุมมาศ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

135 นครราชสีมา นายเฉลิม กุยแกว้ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

136 นครราชสีมา นายตงั จนัทศร ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา
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137 นครราชสีมา นายเผดจ็ สันติสุขประเสริฐ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

138 นครราชสีมา นายอุบล วรรมรักษา ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

139 นครราชสีมา นายเพมิสุข นครศรี ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

140 นครราชสีมา นายสังคม ชาวนา ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

141 นครราชสีมา นายอุทยั นนทพรม ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

142 นครราชสีมา นายมนตรี แกว้ทองคาํ ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสีมา

143 นครราชสีมา นายธีร์วศิษฐ ์ผนิโพธิ ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสีมา

144 นครราชสีมา นายสุพรรณ พุทธานุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมหาวรีวงศ์

145 นครราชสีมา นายสุนทร เชยโพธิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

146 นครราชสีมา นายวชิยั ขดุโพธิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

147 นครราชสีมา นายปราณีต ใจแกว้ศิริ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

148 นครราชสีมา นางสะใบ โมครัตน์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

149 นครราชสีมา นางประไพศรี เสนาไชย สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

150 นครราชสีมา นายบุญจนัทร์ ศรีเคน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

151 นครราชสีมา นายโทน ไชยพุฒ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

152 นครราชสีมา นายสง่า สุดลา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

153 นครราชสีมา นายสลี สาระพนัธ์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
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154 นครราชสีมา นายสมพงษ ์สอดฉิมพลี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

155 นครราชสีมา นายดาํริห์ ผิวตะขบ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

156 นครราชสีมา นายประมาณ ปิดตะคุ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

157 นครราชสีมา นายสนอง สีฤทธิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

158 นครราชสีมา นายปรีชา เพง็ไธสง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

159 นครราชสีมา นายอนุกูล สายคล่อง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

160 นครราชสีมา นายผจญ เมาไธสง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

161 นครราชสีมา นายประคอง หอมเทียม สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

162 นครราชสีมา นายสุดใจ ตลอดไธสง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

163 นครราชสีมา นายจรูญ บดสันเทียะ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

164 นครราชสีมา นายโชคชยั อิธิตา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

165 นครราชสีมา นางสงบ สุขเสนี โรงเรียนสุรนารีวทิยา จ.นครราชสีมา

166 นครราชสีมา นางขนัทอง คา้กระบือ โรงเรียนสุรนารีวทิยา จ.นครราชสีมา

167 นครราชสีมา นายประเสริฐ โนนพลกรัง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

168 นครราชสีมา นายจกั แฝงกระโทก สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

169 นครราชสีมา นายสมชยั จีบจอหอ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

170 นครราชสีมา นายนิคม หาญนอก สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31
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171 นครราชสีมา นายชยันารถ สารกาญจน์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

172 นครราชสีมา นายสมหมาย พึงนาํ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

173 นครราชสีมา นายประยรู นานอก สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31

174 นครราชสีมา นายพิษณุเลิศ ม่วงชะคาํ วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา

175 นครราชสีมา นายปัญญา วงษช์นะสิทธิ วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา

176 นครราชสีมา นางชืนใจ โพธิพเนา มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา

177 นครราชสีมา นายเชิด จาํปาโพธิ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา

178 นครราชสีมา นายบุญธรรม พวงเกาะ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา

179 นครราชสีมา นายสุวรรณ องักระโทก สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

180 นครราชสีมา นายปรีชา ผลชู สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

181 นครราชสีมา นายทองพูน กงสะกุ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

182 นครราชสีมา นายเปล่ง นนักระโทก สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

183 นครราชสีมา นายนนัต ์ภายดอน สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

184 นครราชสีมา นายไพศาล แพ่งลาย สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

185 นครราชสีมา สาํราญ วงศสุ์ข สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

186 นครราชสีมา นางสมจิตต ์เวลาเกิด สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

187 นครราชสีมา นายเรศ นาเกิด สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา
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188 นครราชสีมา นางปุณยนุช สิทธิเวช สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

189 นครราชสีมา นายสุนทร ฤทธิชยั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

190 นครราชสีมา นางนารี ถินทองหลาง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

191 นครราชสีมา นายพรชยั นยัเนตร์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา

192 นครราชสีมา นางอรุณ กตญั ู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

193 นครราชสีมา นางวาสนา อิศรางกูร ณ อยธุยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

194 นครราชสีมา นางวรนุช วงศว์ีระพนัธุ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

195 นครราชสีมา นางวาสนา ศรีนครชยั โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

196 นครราชสีมา นางสาํรวย ยา่นจอหอ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

197 นครราชสีมา นางสุพิศ เพิมพูล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

198 นครราชสีมา นางอาํไพ แฉ่งชูเชือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

199 นครราชสีมา นางดวงใจ พนัธุรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

200 นครราชสีมา นางเรณู นวลกาํแหง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

201 นครราชสีมา ปราณี เอกอศัดร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

202 นครราชสีมา สงบ เมฆขุนทด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

203 นครราชสีมา นางสมหมาย เกสูงเนิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

204 นครราชสีมา น.ส.ศนัสนีย ์สุขพิมาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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205 นครราชสีมา นางปราณี จนัสดใส โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

206 นครราชสีมา นางรพีพร ฉิมกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

207 นครราชสีมา นางนงเยาว ์คมกฤษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

208 นครราชสีมา นางชชัวาล พรหมบุตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

209 นครราชสีมา นางจารุวรรณ แสนธรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

210 นครราชสีมา นายเริงศกัดิ ทองท่วมศรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

211 นครราชสีมา นางปราณี อินทร์ชะมาต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

212 นครราชสีมา นางสุนิษา รุ่งเรือง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

213 นครราชสีมา นางนิมิตรา ธนานุรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

214 นครราชสีมา นางกญัญณชั ดีดว้ยชาติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

215 นครราชสีมา สุดาลกัษณ์ พิทกัษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

216 นครราชสีมา นางปุญยนิษฐ ์ฉตัรพรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

217 นครราชสีมา นางสวาท สุนนนาม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

218 นครราชสีมา นางมุกดา วตะกูลสิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

219 นครราชสีมา นางวจิิตรา มงคลพิทกัษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

220 นครราชสีมา นางพวงแกว้ นวลผอ่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

221 นครราชสีมา นางทองดา ศรีชมภู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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222 นครราชสีมา นางบงัอร ขอเหนียวกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

223 นครราชสีมา นางสาวนิธิวดี เชือมณี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

224 นครราชสีมา นายสมพงษ ์จารุตนั โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

225 นครราชสีมา นางสาวลาวลัย ์สุรารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

226 นครราชสีมา นายสุชาติ นวลมณี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

227 นครราชสีมา นางพนิดา พรมงคลกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

228 นครราชสีมา นางจรรยา คบขนุทด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

229 นครราชสีมา นางลดัดาวลัย ์นาํพา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

230 นครราชสีมา นายลว้น สนสูงเนิน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

231 นครราชสีมา นายทรงพล คมัภีรบญัญติั สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 9 จงัหวดันครราชสีมา

232 นครราชสีมา นายสมบุญ บวัรักษ์ สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 9 จงัหวดันครราชสีมา

233 นครราชสีมา นายพินิจ ทองทพั สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 9 จงัหวดันครราชสีมา

234 นครราชสีมา นางพรนิภา สมพงษ์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยน์ครราชสีมา

235 นครราชสีมา นางอุทยั ชยภพ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยน์ครราชสีมา

236 นครราชสีมา นายศกัดิระพี ดินม่วง ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยที์ 4 (นครราชสีมา)

237 นครราชสีมา นายอ่อนจนัทร์ ปะโพทิง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

238 นครราชสีมา นายวชัรินทร์ ศรีทอง สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 4 นครราชสีมา



ลาํดับ

ที
จังหวดั ชือ - สกลุ สังกดัหน่วยงาน

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 

วนัศุกร์ท ี 13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1 

โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

รายชือผู้ร่วมงานการประชุมสัมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าทีปฏบัิติงาน กสจ.  จังหวดับุรีรัมย์

239 นครราชสีมา นายบุญมา คตชงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

240 นครราชสีมา นายพีระศกัดิ ทองหล่อ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

241 นครราชสีมา นายประสิทธิ ปุราทะกงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

242 นครราชสีมา นางสุวรรณ์ พินิจนอก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

243 นครราชสีมา นายรัฐเศรษฐ์ คาํกิง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

244 นครราชสีมา นายสุรชยั ชูวาท์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

245 นครราชสีมา นายวรีะ ศลัยว์เิศษ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

246 นครราชสีมา นายบวร รัตนโชติ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าลาดขาว จงัหวดันครราชสีมา

247 นครราชสีมา นางติมนอ้ย พรมคุณ นิคมสร้างตนเองพิมาย

248 นครราชสีมา นายอดุลย ์พรมคุณ นิคมสร้างตนเองพิมาย

249 นครราชสีมา นายบุญธรรม นามไชยสง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

250 นครราชสีมา นายบุญมี ฉลาด สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

251 นครราชสีมา นางสังคม ชนะชยั โรงพยาบาลบวัใหญ่

252 นครราชสีมา ละออ วนัศรี โรงพยาบาลบวัใหญ่

253 นครราชสีมา อวยพร ตรีเมืองปักษ์ โรงพยาบาลบวัใหญ่

254 นครราชสีมา นายสวาสดิ วรไธสง โรงพยาบาลบวัใหญ่

255 นครราชสีมา นางสนธยา วรไธสง โรงพยาบาลบวัใหญ่
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256 นครราชสีมา นางเยาวมิตร ธีรพงศธร โรงพยาบาลบวัใหญ่

257 นครราชสีมา นายประยรู พยายาม ศูนยก์ารสุนขัทหาร

258 นครราชสีมา นายขวญัใจ แกว้รังษี ศูนยก์ารสุนขัทหาร

259 นครราชสีมา นายสมศกัดิ มีเงิน ศูนยก์ารสุนขัทหาร

260 นครราชสีมา นายประวิทย ์ประทุมทิพย์ ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธุ์สัตวน์ครราชสีมา

261 นครราชสีมา นายมนูญ บุญกรึง ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธุ์สัตวน์ครราชสีมา

262 นครราชสีมา นายสาํราญ บดโคกกรวด สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

263 นครราชสีมา นายนิตย ์ราสูงเนิน สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

264 นครราชสีมา นายนาค ราสูงเนิน สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

265 นครราชสีมา นายวชิยั เหมิ สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

266 นครราชสีมา นายสาํราญ พิมพา สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

267 นครราชสีมา นายฉตัรชยั จนัทรา สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

268 นครราชสีมา นายประสาน ดงทอง สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

269 นครราชสีมา นายอุดม คงคา สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

270 นครราชสีมา นางอมัพร ชมเวียง สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

271 นครราชสีมา นางนภา มหาสาโร สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์

272 นครราชสีมา นายสมหวงั ศรีปัตเนตร์ สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์
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รายชือผู้ร่วมงานการประชุมสัมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าทีปฏบัิติงาน กสจ.  จังหวดับุรีรัมย์

273 นครราชสีมา นายพิสิทธิ วงศพิ์นิจ ศูนยว์จิยัพืชไร่นครราชสีมา

274 นครราชสีมา นายเดชา เหงา้เกษ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

275 นครราชสีมา นายสมคิด เกยสูงเนิน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

276 นครราชสีมา นายเทพณรินทร์ กิจจาไกร สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

277 นครราชสีมา นายวรวิทย ์กิจจาไกร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

278 นครราชสีมา นายสมศกัดิ อินทร์พนัธ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

279 นครราชสีมา นายทรัพย ์แนมขุนทด สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

280 นครราชสีมา นายณรงค ์แสพลกรัง สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

281 นครราชสีมา นางสุระ แกง้คาํ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

282 นครราชสีมา นางสมใจ ทิพยเ์นตร สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

283 นครราชสีมา นางยพุา สวสัดิกุล สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

284 นครราชสีมา นางลาํจวน สังวทัยาย สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

285 นครราชสีมา นางวราภรณ์ เรืองเดชผล สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

286 นครราชสีมา นายสมชาติ เผือกจนัทึก สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

287 นครราชสีมา นางพิมพา แกว้จอหอ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสีคิว

288 บุรีรัมย์ นางจรรยารีย ์โกทา นิคมสร้างตนเองบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย์

289 บุรีรัมย์ นางชูจิต บุญแผน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
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290 บุรีรัมย์ นายชาตรี กิจโกศล สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดับุรีรัมย์

291 บุรีรัมย์ นายธนิตพงศ ์ไชยวชิระกมัพล สาํนกังานขนส่งจงัหวดับุรีรัมย์

292 บุรีรัมย์ นายลาํดวน ชมจนัทึก แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

293 บุรีรัมย์ นายธนาธาร โทนะพนัธ์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

294 บุรีรัมย์ นายสายณัห์ สัทธานนท์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

295 บุรีรัมย์ นายเจริญศกัดิ ชะปูแสน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

296 บุรีรัมย์ นายธนทศัน์ โยธิน สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดับุรีรัมย์

297 บุรีรัมย์ นายเสงยีม จุมรัมย์ สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดับุรีรัมย์

298 บุรีรัมย์ นายเชียน บุราณสุข สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดับุรีรัมย์

299 บุรีรัมย์ นายวชัรินทร์ ประเมินมงคลกุลศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดับุรีรัมย์

300 บุรีรัมย์ นายแผว้ แกว้อรสาร สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

301 บุรีรัมย์ นายวรีะ มงคลกูล สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

302 บุรีรัมย์ นายบุญมี ดีพนัธ์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

303 บุรีรัมย์ นายไพทูรย ์สนิทรัมย์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

304 บุรีรัมย์ นายประกอบ ดีสวสัดิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

305 บุรีรัมย์ นายสาํรวย จนัทะคาม สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1

306 บุรีรัมย์ นายคุม้ ไชยอินทร์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2
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307 บุรีรัมย์ นายเชิด ตะถา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2

308 บุรีรัมย์ นายรังสรรค ์ชยัวเิศษ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2

309 บุรีรัมย์ นายสุรีย ์ศิริประโคน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2

310 บุรีรัมย์ นายสมพาน รุกขชาติ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3

311 บุรีรัมย์ นายเชลล ์ใยทองหลาง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3

312 บุรีรัมย์ นายสออน อาสากุล สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3

313 บุรีรัมย์ นายประพนัธ์ แคลว้ณรงค์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4

314 บุรีรัมย์ นายทองพวย เถกิงผล สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4

315 บุรีรัมย์ นายไพฑูรย ์เดียงไธสง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4

316 บุรีรัมย์ นายรัชภูมิ ยงินารัมย์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

317 บุรีรัมย์ นายอาจ บาลรัมย์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

318 บุรีรัมย์ นายถวลัย ์พยฆัทร สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

319 บุรีรัมย์ นายนกเลก็ ทิพยอ์กัษร สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

320 บุรีรัมย์ นายอุดม หลอดทอง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

321 บุรีรัมย์ นายคาํพอง ยอดดี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

322 บุรีรัมย์ นายพยง จุดโต สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

323 บุรีรัมย์ นายสมพงษ ์แสงนวน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32
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324 บุรีรัมย์ นายสาํอางค ์ชะตารัมย์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

325 บุรีรัมย์ นายสวสัดิ ประดบัศรี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

326 บุรีรัมย์ นายเลิม สุขทอง สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

327 บุรีรัมย์ นายวชิยั ขาวพา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32

328 บุรีรัมย์ นางจนัทร์เพญ็ ขิวรัมย์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบุีรีรัมย์

329 บุรีรัมย์ นายวชิยั จรดรัมย์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบุีรีรัมย์

330 บุรีรัมย์ นางรสมารินทร์ แกว้ระหนั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

331 บุรีรัมย์ นางเพียง บริบูรณ์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

332 บุรีรัมย์ นางลาํไพ ดีมาก สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

333 บุรีรัมย์ นางกา้นพลวง แป้นนรินทร์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

334 บุรีรัมย์ นายธรรมรัตน ์ดวงดารา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

335 บุรีรัมย์ นางศิวพร แทนแสง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

336 บุรีรัมย์ นายสมพงษ ์วรนุช สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

337 บุรีรัมย์ นายจาํลอง รุ่งพิรุณ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

338 บุรีรัมย์ นางจนัทิมา ยอดเยยีมแกร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

339 บุรีรัมย์ นางปิยวรรณ นาจรูญ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

340 บุรีรัมย์ นายสุเทพ มีเงินลาด สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์
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341 บุรีรัมย์ นายสุรพล พลทม สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

342 บุรีรัมย์ นายคาํจนัทร์ ศรีมหาพรม สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

343 บุรีรัมย์ นางนิศากร พรมภา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

344 บุรีรัมย์ นายมนสั แป้นเชือ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

345 บุรีรัมย์ นางสมจิต บุตรดา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์

346 บุรีรัมย์ นางสุพร เขียมรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

347 บุรีรัมย์ นางปราณี ทองบางโปร่ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์

348 บุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ ชาํรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

349 บุรีรัมย์ นางสาวปุณณภา ธนภทัรปภาวนิท์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

350 บุรีรัมย์ นายสวน ไพรชฎั โรงพยาบาลบุรีรัมย์

351 บุรีรัมย์ นางณฐันนัท ์วาหมงคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

352 บุรีรัมย์ นายประหยดั ชาญณรงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

353 บุรีรัมย์ นางอุษณียพร ชยักิตติพร โรงพยาบาลบุรีรัมย์

354 บุรีรัมย์ นางเกษมศรี สายติง โรงพยาบาลบุรีรัมย์

355 บุรีรัมย์ นายธนะชยั สุทธิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

356 บุรีรัมย์ นางพรหมพร ประเสริฐรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

357 บุรีรัมย์ นางอรสา คาํคูณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
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358 บุรีรัมย์ นางจุฑามาศ แฝงเดโช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

359 บุรีรัมย์ นายบุญเพญ็ ใหญ่เลิศ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

360 บุรีรัมย์ นายสุพิน เกรัมย์ สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดับุรีรัมย์

361 บุรีรัมย์ นายประจวบ สกลกูล ศาลจงัหวดันางรอง

362 สระแกว้ นายโกวทิ ทูคาํมี สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้

363 สระแกว้ นายชูศกัดิ การสง่า แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

364 สระแกว้ นายอุไร ยาริวงษ์ แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

365 สระแกว้ นายสาโร สุวรรณชม แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

366 สระแกว้ นายนอ้ย จาํนงคจิ์ตร แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

367 สระแกว้ นางสมใจ พนม แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

368 สระแกว้ นายไสว ใจประเสริฐ แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร)

369 สระแกว้ นายบุญเพง็ ภิญญา สาํนกังานจงัหวดัสระแกว้

370 สระแกว้ นางกิงแกว้ เอมโอษฐ์ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพจงัหวดัสระแกว้

371 สระแกว้ นายพฒันา สาระเจริญ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1

372 สระแกว้ นายทองหล่อ เวียงจนัทร์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1

373 สระแกว้ นายสันติ สงวนรัตน์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1

374 สระแกว้ นางพิสมยั ชูสนิท สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้
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รายชือผู้ร่วมงานการประชุมสัมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าทีปฏบัิติงาน กสจ.  จังหวดับุรีรัมย์

375 สระแกว้ นายสุวิน ยมนอ้ย สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้

376 สระแกว้ นางงามพรรณ กอโง่ง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้

377 สระแกว้ นางสาวอมร ปันส่วน สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้

378 สระแกว้ นายสมมาตร์ สุทธิศนัสนีย์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้

379 สระแกว้ นางเพญ็ศิริ แสงเนตร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้

380 สระแกว้ นายชาญณรงค ์พิลาแพง โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้

381 สระแกว้ นางสุมาพร ศรีเจริญ โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร์

382 สระแกว้ นายกรัณยช์ยั เตชะพร้อมวฒุิ สาํนกังานเทศบาลตาํบลเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้

383 สระแกว้ นายพงษเ์ทพ โพธิทอง สาํนกังานเทศบาลตาํบลวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้

384 สุรินทร์ นางบุศราคมั เจริญพานิช มณฑลทหารบกที 25

385 สุรินทร์ นายสมชาย แกว้หนุนทอง ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

386 สุรินทร์ นายสุรเดช เงินประโคน ศูนยว์จิยัขา้วสุรินทร์

387 สุรินทร์ พวงแกว้ กอ้นทอง ศูนยว์จิยัขา้วสุรินทร์

388 สุรินทร์ นายบด สาธุชาติ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสุรินทร์

389 สุรินทร์ นายสิงห์ทอง เกิดเหลียม แขวงทางหลวงสุรินทร์

390 สุรินทร์ นายอนุสรณ์ ทรงศรี แขวงทางหลวงสุรินทร์

391 สุรินทร์ นายมณี จิตสมาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
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392 สุรินทร์ นายประกอบ วรรณทอง สาํนกังานทีดินจงัหวดัสุรินทร์

393 สุรินทร์ นายอนนัต ์บุญมนั สาํนกังานทีดินจงัหวดัสุรินทร์

394 สุรินทร์ นายสุวิทย ์ตุ่นทอง สาํนกังานทีดินจงัหวดัสุรินทร์

395 สุรินทร์ นายประวติั ฤทธิรณ สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุรินทร์

396 สุรินทร์ จิดาภา ดวงใจดี สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุรินทร์

397 สุรินทร์ นายสมร หาญยงิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

398 สุรินทร์ นายบาํรุง ปรีสงค์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

399 สุรินทร์ นายสอิง ศรีสุข สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

400 สุรินทร์ นายเกียรติ รัตนะดี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

401 สุรินทร์ นายสมบติั บุญสิทธิ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

402 สุรินทร์ นายสมบูรณ์ เจือจนัทร์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

403 สุรินทร์ นายสุริยา ศิริมา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

404 สุรินทร์ นายชาลี สุภิษะ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

405 สุรินทร์ นายสุพจน์ ยานุทยั สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

406 สุรินทร์ นายประสิทธิ ศรีษะธาตุ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

407 สุรินทร์ นายสุรัตน์ สมวาจา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

408 สุรินทร์ นายกิตติฉพงศ ์พงศเ์ศรษฐมาศสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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409 สุรินทร์ นายเสริม บรรเทิงใจ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

410 สุรินทร์ นายประสิทธิ ศิริสงวน โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

411 สุรินทร์ นายอรรถพงษ ์ดีทวั โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

412 สุรินทร์ นายสุดใจ เยย้รัมย์ สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

413 สุรินทร์ นายประจกัษ ์ปรากฏมาก สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

414 สุรินทร์ นายสิทธิ มาลา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

415 สุรินทร์ นายสาํเร็จ ระเมียดดี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

416 สุรินทร์ นายกมลศกัดิ ศรีระษา สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

417 สุรินทร์ นายประโยชน ์ยอดอินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์

418 สุรินทร์ นายทวสิีทธิ อินทร์อ่อน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวทิยาเขตสุรินทร์

419 สุรินทร์ นายสมบติั ไทยยงิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวทิยาเขตสุรินทร์

420 สุรินทร์ นางสมพงษ ์ชาติภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์

421 สุรินทร์ นายประทีป นิสสัยดี โรงพยาบาลสุรินทร์

422 สุรินทร์ นายสมบตัิ ทนกลา้ โรงพยาบาลสุรินทร์

423 สุรินทร์ นายวนิิจ เสาะสืบงาม โรงพยาบาลสุรินทร์

424 สุรินทร์ นางปราณี นเรศรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์

425 สุรินทร์ นายสุรัตน์ ผาดโผน โรงพยาบาลสุรินทร์
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426 สุรินทร์ นายทองคาํ สาแกว้ โรงพยาบาลสุรินทร์

427 สุรินทร์ นายประเสริฐศกัดิ สืบเสาะเสมอโรงพยาบาลสุรินทร์

428 สุรินทร์ นางอนงค ์แสงภารา โรงพยาบาลสุรินทร์

429 สุรินทร์ นายสวนิตย ์กุลรัตน์ โรงพยาบาลสุรินทร์

430 สุรินทร์ นางพนิดา สุพิมพ์ โรงพยาบาลสุรินทร์

431 สุรินทร์ นายนพปฎล ห่อทรัพย์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

432 สุรินทร์ นางเอมอร เปนะนาม สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

433 สุรินทร์ นายโชติ ใจพินิจ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

434 สุรินทร์ นายวรวิทย ์ร่วมทวี สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

435 สุรินทร์ นางละออง รอดอารี สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

436 สุรินทร์ นายทอง เพมิทอง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

437 สุรินทร์ นางมาลา ภูติมาศ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

438 สุรินทร์ นางเกสร หวายลี สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

439 สุรินทร์ นางกรชุลี พลศรี สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

440 สุรินทร์ นางสุนิตรา บานเยน็ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

441 สุรินทร์ นางทองปาน พิมพท์อง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

442 สุรินทร์ นายอมัรินทร์ ผลรักษ์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์



ลาํดับ

ที
จังหวดั ชือ - สกลุ สังกดัหน่วยงาน

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 

วนัศุกร์ท ี 13  กนัยายน  พ.ศ.  2562  ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ล เอ  ชัน 1 

โรงแรมเทพนคร อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

รายชือผู้ร่วมงานการประชุมสัมนาประชาสัมพนัธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าทีปฏบัิติงาน กสจ.  จังหวดับุรีรัมย์

443 สุรินทร์ นายสุเพียร สมยงิ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

444 สุรินทร์ นางประชิต พินิจชอบ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

445 สุรินทร์ นางชุ่มชืน ราษีทอง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

446 สุรินทร์ นายสุบิน พลอินทร์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

447 นครราชสีมา นายช่อ ปีกสสันเทียะ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา

448 ศรีสะเกษ นางรัญญา  งามสาย มณฑลทหารบกที 25

449 อุบลราชธานี นางสาวสมจิต ทวศีรี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

450 อุบลราชธานี นางมะลิวลัย ์ จนัดารัตน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

451 ศรีสะเกษ นายศรชยั  ศิลาวงศ์ ศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ


