วดป
27 ต.ค 48

ชื่ อ - สกุล
นายเจษฎา วีระ

27 ต.ค 48

นายสุ เทพ พจน์สุจริ ต

27 ต.ค 48

นายหมุน ภาคทอง

27 ต.ค 48

นางสุ นนั ทา ภูมิพฒั น์

27 ต.ค 48

นายสมบูรณ์ มิ่งมณี

27 ต.ค 48

นางนิ รมล กิจวิทยกุล

16 ม.ค 49

นายธวัชชัย พานิชกิจ

17 ม.ค 49

นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ

17 ม.ค 49

นางสุ วิมล โกมลเพลิน

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
แม่ฮ่องสอน / 1
1
5 มี.ค 2497 - 11/4 ถ.ขุนลุมประพาส
อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ลาพูน / 1
2
2 ก.ค 2498 - 222/1 ม.2 ต.เหมืองง่า
อ. เมือง จ.ลาพูน 51000
อุบลฯ / 14
3
23 มิ.ย 2505 - 98 ซ.ชยางกูร15 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
สุ พรรณบุรี / 6
4
3 ก.ค 2501 - บ้านพัก รพ.ยมราช
158 หนื่ นหาญ ซ.4 ถ.หมื่นหาญ อ.เมือง
จ. สุ พรรณบุรี
จันทบุรี / 9
5
28 มี.ค 2500 - 1166/7 ต.ตลาด ถ.ท่าแฉลบ
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
นนทบุรี / 4
6
9 ธ.ค 2494 - 203/30 ม.2 ต.สวนใหญ่
อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
ลาปาง / 1
7
8 พ.ย 2496 - 283/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลาปาง 57000
กาญจนบุรี / 6
8
28 ก.ค 2503 - 185/11 ถ. อู่ทอง ต.บ้านเหนื อ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ราชบุรี / 6
9
25 ม.ค 2496 - 157/2 ม.4 ต.ดอนตะโก
ซ.ดอนแจงเสริ มสุ ข ถ.ดอนตะโก-ดอนแจง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

เบอร์ โทรศัพท์
09-9543756

ประเภท
สามัญ
F
สามัญ

09-4352282
053-560211
06-6527499
045-284250
01-8146333

สามัญ
F 045 241918
สามัญ

01-2950345
039-314447
01-9266440

สามัญ
F 039 311553ต่อ111
สามัญ

01-5319221

สามัญ

01-8569419
034-622982-3
01-6290380
09-7444260
032-337454

สามัญ
สามัญ

หมายเหตุ

วดป
18 ม.ค 49

ชื่ อ - สกุล
นายโกวิท โพธิ วรรณา

21 ม.ค 49

นางสุ รีย ์ ลิขิตลิขสิ ทธ์

25 พ.ย 48

นางกติกา ไชยสาร

21 ม.ค 49

นางสุ ภา สานติสุขรัตน์

21 ม.ค 49

นางอรุ ณี ตั้งจิตนุสรณ์

15 พ.ย 48

นางสุ มามาลย์ ศรี ธิหล้า

19 ม.ค 49

นางสุ จิตตรา บุญกว้าง

16 ม.ค 49

นางเยาวรัตน์ ดิษสาย

23 ม.ค 49 นางวรรณลักษณ์ หวังศรี

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
ยโสธร / 12
10
11 ก.พ 2497 - 5/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เชียงราย / 1
11
2 พ.ย 2503 - 589 ม.1 บ้านขังแคร่ ซ.14
ถ.พหนโยธิ น ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
57000
พะเยา / 1
12
13 ม.ค 2502 - 186 ม.3 ต.บ้านตอม
อ.เมือง จ.พะเยา
เชียงใหม่ / 1
13
8 มีค 2496 49/1 ถ ทุ่งโฮเต็ล ต วัดเกตุ
เมือง จ เชียงใหม่ 50200
น่าน / 1
14
31 พ.ค 2503 - 115/4 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
แพร่ / 1
15
1 มี.ค2499-สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแพร่
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
อุดรธานี / 10
16
5 มี.ค 2499 - 50/4 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข็ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สุ โขทัย / 2
17
18 มิ.ย 2491 - สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สุ โขทัย อ.เมือง จ. สุ โขทัย 64000
นครสวรรค์ / 3
18
26 ก.ย 2500 - 591/12 ซ.สามัคคีสุข 2
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เบอร์ โทรศัพท์
09-7175484
043-511205
09-5557376
053-910307
053-910300
01-9922784

ประเภท
สามัญ

09 8543457

สามัญ

01-8839473
054-710801
01-9517809

สามัญ

01-0480876
042-222356
01-8883265

สามัญ

01-0441031
056-326635

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

หมายเหตุ

วดป
23 ม.ค 49

ชื่ อ - สกุล
นายวิทยา ศรี หนารถ

23 ม.ค 49

นางราเพย ตูท้ อง

23 ม.ค 49

นายชัยชนะ วีระสุ ชาติ

23 ม.ค 49 นายเจษฎาจักรี เชาว์ประสิ ทธิ์
นายเด่นชัย ศรกิจ
23 ม.ค 49

นายยงยุทธ กลับประทุม

23 ม.ค 49

นายนิพนธ์ วงษ์ตา

23 ม.ค 49 นายประสิ ทธิ์ ฟุ้ งสร้อยระย้า
16 ม.ค 49

นายเนาวรัตน์ ตัณศิลา
นายนัฐวุฒิ ประเสริ ฐสิ ริพงศ์

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
ปทุมธานี / 4
19
2 ส.ค 2501 - 14 ถ.รัฐอานวย ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สิ งห์บุรี / 5
20
24 พ.ย 2499 - 150 ม.4 ต.บางน้ าเชี่ ยว
อ.พรหมบุรี จ.สิ งห์บุรี 16120
นครนายก / 8
21
10 มิ.ย 2507 - 80/14 ม.4 ถ.บ้านไร่ วลั เลท
ต.ศรี นาวา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
นครพนม / 11
22
6 เม.ย 2504 - 168/1 ถ.สุ นทรวิจิตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
22 มีค. 2496
42511567
สุ รินทร์ / 13
23
22 เม.ย 2497 - 707 ม.5 ต.หนองจะบก
อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
ยโสธร / 14
24
10 ธ.ค 2507 - 553/18 ต.เมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
ระนอง / 15
25
11 ก.ค 2500 - 1/7 ซ.ผาดาด2 ถ.ผาดาด
ต.เขานิ เวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ชุมพร / 15
26
9 มี.ค 2490 -1/10 ซ.ปรมินทรรคา ต.ท่าตะเภา
ถ.ปรมินทรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
2 มิย. 02

เบอร์ โทรศัพท์
ประเภท
01-1726875
สามัญ
02-9588384
06-0131424
สามัญ
036-511614
09-9311965
สามัญ
037-315401
01-3808054
สามัญ
042-513681
42511410 f 042512463
813802580
01-8768785
สามัญ
044-353962
09-6276839
สามัญ
045-724588
01-3677595
สามัญ
077-811076
01-4776386
สามัญ
077-511993
814764288

หมายเหตุ

วดป
23 ม.ค 49
23 ม.ค 49
23 ม.ค 49
23 ม.ค 49
23 ม.ค 49
23 ม.ค 49

23 ม.ค 49
20 ม.ค 49
23 ม.ค 49

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ชื่ อ - สกุล
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
นางอนงค์ หงส์ทอง
ภูเก็ต / 17
27
9 มี.ค 2502 - 5 ซ.พะวงทอง ถ.หงส์หยกอุทิศ
ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต 83000
นายเกษม แซ่ล้ ี
ยะลา / 19
28
10 พ.ค 2501 - 54 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
นางนุกูล สว่างเย็น
ปั ตตานี / 18
29
14 เม.ย 2498 - 2/55 ถ.หนองจิก อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
นางอรสา บุรีรัตน์
นครศรี ธรรมราช / 16
30
2 ส.ค 2496 - 184 ถ.เทวบุรี ม.7 ต.โพธิ์ เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
นายสมชาย ประสิ ทธิ์ วรนันท์
พังงา / 17
31
6 เม.ย 2504 - 100/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม
ต.นขปริ ง อ.เมือง จ.พังงา 82000
นายอุทิศ อุ่นท้าว
อานาจเจริ ญ / 14
32
8 ก.ย 2505 - สานักงานสาธารณสุ ข
อานาจเจริ ญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนาบแท่ง
อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
นายสุ รศักดิ์ ขยันการ
กระบี่ / 17
33
10 ธ.ค 2500 - 172 ม.1 ต.คลองเขม้า
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
นายสมนึ ก เหมประพันธ์
สุ ราษฎร์ธานี / 15
34
5 มิ.ย 2493-90/6 ม.2 ถ.อนามัย ต.ท่าทองใหม่
อ. กาญจนดิษฐ์ จ.สุ ราษฎร์ธานี 84290
นายอิสรา ตุงกระโทก
นครราชสี มา / 13
35
6 พ.ค 2507 - 222 ม.11 ต.โคกกรวด
อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30280

เบอร์ โทรศัพท์
01-5974796
076-223896
01-5999742
074-312423
06-6934551
073-334296
01-9566456

ประเภท
สามัญ

01-9796280
076-43060
09-6260143
045-451512-3

สามัญ

01-8951157
075-611012-3
09-6491826
077-227261
01-6601530
044-465010-4

สามัญ

สามัญ
สามัญ
สามัญ

สามัญ

สามัญ
สามัญ

หมายเหตุ

วดป
30 มค 49
30 มค 49
30 มค 49
30 มค 49
3 กพ 49
3 กพ 49
3 กพ 49
6 กพ 49
6 กพ 49
14 กพ 49

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ชื่ อ - สกุล
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
นางสาววินนา ชาญวุฒิลือชากุล สมุทรสาคร / 7
36
12 มี.ค.2500 49/988 ถ เอกชัย ต โคกขาม
อ เมือง จ สมุทรสาคร 74000
นายวิเชียร จิระนภากุลวัฒน์ สมุทรสงคราม / 7
37
15 พ.ค.2494 -79/1 ถ ริ มคลองด่าน ต บางศอ
อ จอมทอง กทม. 10160
นายสิ ทธิ พร ทรัพย์แสนดี
ระยอง / 9
38
18 ก.ย.2497 - 10/93 ม. 2 ต. เสม็ด อ. เมือง
จ ชลบุรี 20000
นายสะไกร กั้นกางกูล
หนองบัวลาภู / 10
39
10 ม.ค.2507 - 458/2 ตรอก ประชาสนติ
ต.หมากแข้ง อ .เมือง จ.อุดรธานี 41000
นายกิตติชยั เมียงอารมณ์
ฉะเชิงเทรา /8
40
12 ต.ค.2501 - 30 ม. 8 ต.บางไผ่ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
นายสมพงษ์ แสนประสิ ทธิ์
เลย /10
41
23 ก.ย.2507 - 28 ม.3 ต. ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย
จ.เลย 42000
นางอรพิน ไชยศิริ
กาฬสิ นธุ์ /11
42
12 ก.พ.2493 - 36 ถ.เขตสาคร ต. หลักเมือง
อ.กมลาไสย จ. กาฬสิ นธุ์ 46000
นายวิชยั กุลศรี วนรัตน์
มุกดาหาร/11
43
9 ก.ค.2503- 92 ถ.วิวิธสุ รการ ต.ในเมือง
จ.มุกดาหาร 49000
นางสายหยุด มณี กนั
พิจิตร/3
44
14 ก.ค.2501-155/1 ม.7 ถ.พิจิตร-สามงาม
ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
นางสาวเรวดี คาประภา
กาแพงเพชร /3
45
26 ธ.ค. 2500- 35 ซ.4 ถ. ราชวิถี ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

เบอร์ โทรศัพท์
01 9959395

ประเภท
สามัญ

01 4227036

สามัญ

06 3051343

สามัญ

01 3808525

สามัญ

01-7776088

สามัญ

01-2624576

สามัญ

01- 9547532

สามัญ

09 -7120790

สามัญ

09-5670843

สามัญ

01-707-7874

สามัญ

หมายเหตุ

วดป
14 กพ 49

ชื่ อ - สกุล
นางบุญยืน อยูย่ อด

14 กพ 49

นายสุ พฒั น์ ขวัญแก้ว

17 กพ 49

นายกิจจา กฤตศิลป์

20กพ49 นายมนูญ สรรพวรพงษ์
20 .กพ 49

นางรัชนี ผลสวัสดิ์

20กพ49 น.ส.จุฑากาญจน์ เลาหะเดช
20กพ49

นายมนัส ประเทืองจิตร์

20กพ49

นางวรนุช ศรี สวัสดิ์

20กพ49

นายสิ ทธิ ชยั ชูประดิษฐ์

20กพ49

นายบุญเทอด ใจคาสื บ

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
เพชรบุรี /7
46
9 ก.พ.2490-98 ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ /2
47
24 ก.ค.2498-114ม.3 ต. บ้านโสด อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
พิษณุโลก /2
48
4 เม.ย.2501- 100 ถ.สันติบนั เทิง ต.ไผ่ลอ้ ม
อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก
สตูล/19
49
11 สค2501 - 18/11 ถ ยาตราสวัสดี ต พิมาน
อ เมือง จ สตูล
มหาสารคาม /12
50
12มิถุนายน 2492-89/51 ตรอก นฤมิน81
สุ ขาภิบาล1 อ.คลองกุ่ม จ. กรุ งเทพ
ปราจีนบุรี / 8
51
25กพ2498-1220/2 ถ ปราจีนอนุสรณ์
อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ/8
52
29มีนาคม2507-2507-492/3 ต .ปากน้ า
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สงขลา/19
53
23ตุลาคม- 67/4 ถ.นิพทั ธิ์ สงเคราะห์3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พัทลุง/16
54
14มกราคม2499-71 ถ.ช่วยทุกขราษฏร์
ต.คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง
อุตรดิตถ์ / 2
55
23มิถุนายน2503-47/19 ต.ท่าเสา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เบอร์ โทรศัพท์
01-9812945

ประเภท
สามัญ

09-7035878

สามัญ

01-2835509

สามัญ

06-6952030

สามัญ

01-9548485

สามัญ

01-6580858

สามัญ

06-8076051

สามัญ

01-9909013

สามัญ

01-9599299

สามญ

01-9714981

สามัญ

หมายเหตุ

วดป
22 พ.ค49
22 พ.ค49

ชื่ อ - สกุล
นางกรจะณา สั ตยชิติ
นางอรพันธ์ วัฒนา
นายบุญวงค์ ล้ นเหลือ

นางสาวดนุชา ปาลบุญ

นางสาวคาหมาด ใจสู้ ศึก

นายอนุพันธ์ ประจา
นางกาญจนา แสงศรี
นายศุภกิจ

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
นราธิวาส /18
56
9 พย 2508 - 56 ถ วัชรีบารุง
ต บางนาค อ เมือง นราธิวาส 96000
ชลบุรี / 9
57
22พค2497 -101/93ม3 ต เสม็ด อ เมือง
ชลบุรี 20000
ขอนแก่ น /12
58
9 มีค 2498- 121 ม1 บ้ านสะอาด
ถ เหล่ านาดี ต เมืองเก่ า
อ เมือง ขอนแก่ น 40000
ลพบุรี / 5
59
28 พค 2502- 260/57 ถ พหลโยธิน
ต เขาสามยอด อ เมือง ลพบุรี
15000
สกลนคร /11
60
26 พย 2502 - 1867/4 ถศูนย์ ราชการ
ต ธาตุเชิงชุม อ เมือง สกลนคร
47000
ศรีสะเกษ
61
6 มค 2506- 488ม6 ถ ศรีสะเกษ-กันทร
ลักษณ์ อ เมือง ศรีสะเกษ 33000
ตาก /2
62
อุทัยธานี / 3

63

26 ตค. 09

เบอร์ โทรศัพท์

ประเภท
สามัญ

09-4666-930
01-86107781

สามัญ

01-8721773

สามัญ

06-6105502

สามัญ

01-3800887

สามัญ

01-2645914

813793039

หมายเหตุ

วดป

ชื่ อ - สกุล

นายระวี

ทะเบียนสมาชิกชมรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
จังหวัด / เขต
เลขที่สมาชิ ก
วัน เดือน ปี เกิด และ ทีอ่ ยู่
อยุธยา 4
64
อ่ างทอง /4

65

สระบุรี /5

66

นครปฐม / 6

67

หนองคาย /10

68

ชัยภูมิ /13

69

บุรีรัมย์ /13

70

ตรัง /16

71

เบอร์ โทรศัพท์

ตราด

27 สค. 04

813770772

สระแก้ ว

25 กค. 2500

818647191

ประเภท

หมายเหตุ

