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เลขท่ีสมาชิก รายช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
001 นายประเสริฐ เทพนรประไพ สพข.1
002 นางมัทธนา ชัยมหาวัน สพข.1
003 นางอารีรัตน์ สีคล้าย ฝ่ายบริหารทั่วไป (หน.)
004 นายทวีแสง พูลพุฒ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ฯ (CESRA) เดิมอยู่ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
005 น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ กลุ่มวิเคราะห์ดิน (ผอ.)
006 นายณัฐพร สําราญจิตต์ สพข.12 เดิมอยู่ กลุ่มสํารวจฯ (กลุ่มสํารวจฯ จัดเก็บ)
007 นายสุรชัย สุวรรณชาติ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (ผอ.)
008 นางอําไพ มณีโชติ ฝ่ายบริหารทั่วไป
009 น.ส.สุดา สารักษ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
010 นายสมจิตร์ ภาคสุชล ฝ่ายบริหารทั่วไป
011 นายไพบูลย์ ปิติเขต ฝ่ายบริหารทั่วไป
012 นางสายทอง บัวเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป
013 น.ส.รัตติยา โตจีน สพด.พระนครศรีอยุธยา
014 นายพงษ์ศิลป์ อุ่นแก้ว สพด.อ่างทอง เดิมอยู่ สพด.พระนครศรีอยุธยา
015 นางสุณิสา อํ่าจีระ ฝ่ายบรหิารทั่วไป
016 น.ส.นงลักษณ์ ศรสินชัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
017 นายจิระ มาตรทอง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
018 นายพินิจ งาเนียม สพด.นนทบุรี (ผอ.)
019 น.ส.สินีนาฎ ทองย่อย สพด.นนทบุรี
020 นางสุภาพร เอมดิษฐ์ สพด.นนทบุรี
021 น.ส.อารีรัตน์ รัตนบุษยาพร สพด.นนทบุรี
022 น.ส.ปุญชรัสม์ิ ยาใจ สพด.นนทบุรี
023 น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
024 น.ส.ฐนชนก คําขจร กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
025 นายพิศาล พูลเกษม กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
026 นางจรัสศรี สุมะนังกุล กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
027 น.ส.ฉลวย ดวงดาว กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
028 น.ส.วนิศรา ม่วงศรี กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
029 นายทรงสิทธ์ิ ชุมเทพ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
030 น.ส.ขวัญหทัย ป้ันศรี กลุ่มวิเคราะห์ดิน
031 น.ส.ศริิวรรณ แดงภักดี กลุ่มวิเคราะห์ดิน
032 น.ส.เพชรดา ปิ่นวิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ดิน
033 นายธนบูรณ์ กาษฐะโกศล กลุ่มวิเคราะห์ดิน
034 น.ส.ศิรินันท์ สุดสังข์ กลุ่มวิเคราะห์ดิน
035 นายอภิชาติ โหมดตาล กลุ่มวิเคราะห์ดิน
036 น.ส.ปิยวรรณ ธูปทอง กลุ่มวิเคราะห์ดิน
037 นางบัวเรียน ถนอมวํา กลุ่มวิเคราะห์ดิน
038 นายสายันต์ เลิศสันเทียะ กลุ่มวิเคราะห์ดิน
039 นายสมศักด์ิ อ่ิมสําราญ เกษียณอายุราชการ เดมิอยู่ สพด.อ่างทอง (สพด.ลพบุรี จัดเก็บ)
040 น.ส.บุญตา ทิพย์นําภา สพด.อ่างทอง
041 น.ส.สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ สพด.อ่างทอง
042 น.ส.นาฏยา ปิตานุสร สพด.อ่างทอง
043 นางสุดใจ วงษ์สวนน้อย สพด.อ่างทอง

ทะเบียนคุมรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการของ สพข.1
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044 นายชูชาติ ตรุษเพชร สพด.อ่างทอง
045 น.ส.อ่ิมสุข สุริยาประสิทธ์ิ สพด.นนทบุรี
046 นายสามารถ ถนอมวํา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
047 นายศักดา จันทร์แก้ว สพด.สระบุรี (ผอ.)
048 น.ส.นฤชา ทองจุ้ย สพด.พิจิตร เดิมอยู่ สพด.สระบุรี
049 นายปรุฬห์ริศ มนปราณีต สพด.สระบุรี
050 น.ส.สายวรุน แสนเมืองมูล สพด.สระบุรี
051 นางมาเรียม รัตนวิกรม สพด.สระบุรี
052 น.ส.นํ้าฝน อิสระ สพด.สระบุรี
053 นางสุภาพ สมนึก สพด.สระบุรี
054 น.ส.ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข สพด.สระบุรี
055 นางวรรฒณา กรองทอง สพด.สระบุรี
056 นางสายวรุณ นามวงษา สพด.สระบุรี
057 น.ส.ธัญญา ศรีอินทรสุทธ์ิ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
058 นายเศรษฐภัทร บุญชู สพด.สระบุรี ลาออก 25 ต.ค. 61
059 น.ส.ไพลิน อนันทสุข กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
060 นายกฤษณะ  ศิริจันทร์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ลาออก 11 ธ.ค. 61
061 นางชุติมา ทองกูล ฝ่ายบริหารทั่วไป
062 นายวันชัย วงษา สพด.สุพรรณุบรี (ผอ.)
063 นายทนง ไม้เล้ียง สพด.สุพรรณุบรี
064 นายองอาจ นักฟ้อน สพด.สุพรรณุบรี
065 นางชดาภร ฉิมบรรเทิง สพด.สุพรรณุบรี
066 นายณัฐพล อินทรวิชัย สพด.สุพรรณุบรี
067 นายไพโรจน์ ประสิทธ์ินอก สพด.สุพรรณุบรี
068 นายเกรียงศักด์ิ คําเลิศ สพด.สุพรรณุบรี
069 น.ส.อุไรวรรณ แย้มทับทิม สพด.สุพรรณุบรี ลาออก 30 ต.ค. 61
070 นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร สพด.สุพรรณุบรี
071 น.ส.พัชรินทร์ บัวเอ่ียม สพด.สุพรรณุบรี
072 น.ส.มนฤดี เผ่ือนสุริยา สพด.สุพรรณุบรี
073 ว่าที่ร้อยตรีศิริศักด์ิ จําลองสอง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ลาออก 1 มี.ค. 62
074 น.ส.นํ้าทิพย์ ยั่งยืน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
075 น.ส.ฤทัย พริกมาก กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
076 น.ส.รัชชฎาพัชร์ สงทอง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
077 น.ส.สิริพร เจริญโห้ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
078 นายวิชัย ทองขาว สพด.อ่างทอง (ผอ.)
079 นายวันวิสาข์ จันทิกา สพด.ชัยนาท
080 นายศรัณยู ผ่องคล้าย สพด.ชัยนาท
081 นางจารุวรรณ มีสม สพด.ชัยนาท
082 น.ส.นรีรัตน์ สภาพญาติ สพด.ชัยนาท
083 นายสายชล ป่ินนาค สพด.ชัยนาท
084 นายวิรัตน์ พวงจันศรี สพด.ชัยนาท
085 นายวิษณุ ริ้วทอง สพด.ชัยนาท
086 นายวัลลพ พงษ์ราศรี สพด.พิจิตร เดิมอยู่ สพด.สิงห์บุรี
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087 นายนพดล จุลนวล สพข.11 เดิมอยู่ สพด.สิงห์บุรี
088 น.ส.ชินภา ดวงศรี สพด.สิงห์บุรี
089 นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ สพด.พระนครศรีอยุธยา (ผอ.)
090 น.ส.อุดมลักษณ์ แก้วจีน สพด.พระนครศรีอยุธยา
091 นายสกล ผ่านเมือง สพด.ปทุมธานี
092 น.ส.วัลลภา ชัยมาต สพด.ปทุมธานี
093 นายประดิษฐ ยืนชุ่ม สพด.ปทุมธานี
094 นายสมนึก แสงศร สพด.ปทุมธานี
095 นายการณิ อินทรวิชัย สพด.ปทุมธานี
096 น.ส.ละออ เพ็งเมือง สพด.ปทุมธานี
097 น.ส.อังคณา สังข์แก้ว สพด.ปทุมธานี
098 น.ส.วิมลรัตน์ มวลจุมพล สพด.ปทุมธานี
099 น.ส.ฐานนันท์ คตดี สพด.ปทุมธานี
100 น.ส.สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย สพด.ปทุมธานี
101 นางยุพา แม้นสมุทร สพด.ปทุมธานี
102 นายโชคชัย จงใจรัก สพด.ปทุมธานี
103 นางฉวี ดวงจิต สพด.ปทุมธานี
104 นางเรณู ดีศิริ สพด.กทม.
105 นายประยูร ชํานาญนา สพด.ลพบุรี
106 นางสุพิชฌาย์ พันธ์ุวิเศษ สพด.สุพรรณบุรี เดิมอยู่ สพด.สิงห์บุรี
107 นายทรงกลด รอดไม้ สพด.ปทุมธานี
108 นางอุษา อุตสาหกุล สพด.นครปฐม (ผอ.)
109 นายธราธิป บุญบุตร สพด.นครปฐม
110 น.ส.ขวัญนุช หัสดินทร ณ อยุธยา สพด.นครปฐม
111 น.ส.ไพจิตต์ จันทรมาตย์ สพด.นครปฐม
112 น.ส.มณี เอกจีน สพด.นครปฐม เสียชีวิต 25 มี.ค. 62
113 นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย สพด.นครปฐม
114 น.ส.ธัญวลัย จ่ันนํ้าแดง สพด.นครปฐม
115 นายธนัฐ ม่วงกลํ่า กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
116 นายไพบูลย์ ชาญชัยสัมฤทธ์ิ กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
117 นายสมชาย คตดี กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
118 น.ส.สุลาวรรณ์ พ่ึงพัก กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
119 น.ส.ตวงพร ต้นหลุบเลา กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
120 นายสุนทร ชาธิพา กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
121 นายอาณัฐ เจตนเสน กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่
122 นายวัชระ สิงห์โตทอง สพด.ปทุมธานี (ผอ.)
123 นายไลซันต์ ต้ังภูมิ สพด.นครนายก (ผอ.)
124 น.ส.นงลักษณ์ เดชบํารุง สพด.สิงห์บุรี
125 นางพิสมัย ยกย่อง สพด.นครนายก
126 นายเพชรราช มณีนิล สพด.นครนายก
127 น.ส.วิลาวัลย์ เรียนเวช สพด.นครนายก
128 น.ส.มัณฑนา สุริยวงศ์พงศา สพด.นครนายก
129 นายดุสิต พนมใส สพด.นครนายก
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130 นายวีรัศพัทธ์ สุขสมบูรณ์ สพด.นครนายก
131 นายสงกรานต์ คําแหง สพด.นครนายก
132 นายสุชาติ ไทยเจริญ สพด.นครนายก
133 น.ส.อรวรรณ สละบาป สพด.นครนายก
134 นางวราภรณ์ หม่ันดี สพด.นครนายก
135 นายทวิท พรหมณี สพด.นครนายก
136 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร สพด.แพร่ เดิมอยู่ สพด.สมุทรปราการ
137 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ สพด.สมุทรปราการ
138 นายสุขสริตร จันทบุตร สพด.สมุทรปราการ
139 น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี สพด.สมุทรปราการ
140 น.ส.พิมลพรรณ ไทยนันทน์ สพด.พระนครศรีอยุธยา
141 นายวิทยากร ภูมาศ สพด.อุบลราชธานี เดิมอยู่ สพด.อยุธยา (สพด.อยุธยา จัดเก็บ)
142 นายกิตติศักด์ิ เผ่าผาง สพด.นครปฐม
143 น.ส.บุษบา รู้น้อม สพด.นครปฐม
144 นายเดชา ท่านํ้าต้ืน สพด.นครปฐม
145 นายนัฐชัย ผ่านเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป
146 นายสมเกียรติ เหลืองเจริญทิพย์ สพด.สระบุรี
147 นายประดิษฐ์ วงษ์เพ็ชร สพด.นนทบุรี
148 นายณปภัช งามเนตร์ สพด.อ่างทอง
149 นายธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา ฝ่ายบริหารทั่วไป
150 น.ส.สมพร ใหม่อ่อง สพด.พระนครศรีอยุธยา
151 นายอธิโรจน์ หัตถ์สุวรรณกุล สพด.พระนครศรีอยุธยา
152 น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน สพด.พระนครศรีอยุธยา
153 นายทองใบ คตดี สพด.ปทุมธานี
154 นายสนอง คําสองสี สพด.เชียงราย เดิมอยู่ สพด.ลพบุรี
155 นายชวพล อ่อนเรือง สพด.ลพบุรี (ผอ.)
156 นายชัยชนะ บัวชุม สพด.กทม. (ผอ.)
157 น.ส.สายรุ้ง วงศ์สามารถ สพด.สระบุรี
158 นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ (ผอ.)
159 นายคํานึง แสงขํา สพด.สมุทรปราการ (ผอ.)
160 นายประชา ตามสมัคร สพด.สิงห์บุรี (ผอ.)
161 น.ส.วรรธกร ไป่ทาฟอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
162 นายวิญญู เสมียนรัมย์ สพด.ชัยนาท (ผอ.)
163 น.ส.บังอร บับพาน สพด.สระบุรี
164 น.ส.ดารณี ห่อทอง สพด.สุพรรณบุรี
165 น.ส.พรไพลิน น่ิมนวล สพด.พระนครศรีอยุธยา
166 น.ส.ยุพา บุญส่ง สพด.อ่างทอง
167 น.ส.วัลยา กาบแก้ว สพด.กทม.
168 นางปราณี เฉลยวาเรศ สพด.อ่างทอง
169 น.ส.เพ็ญศรี ธรรมศิริ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


