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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 12 พ.ศ. 2562 

ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาง ดวงแก้ว ลิ่มสกุล 

2 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาย สาธิต ทิมข า 

3 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นางสาว นันทิกา พัฒน์ทอง 

4 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นางสาว สุพัตรา พัฒน์ทอง 

5 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาง กมลวรรณ บุญญวงศ์ 

6 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาง สายพิน ตันกุล 

7 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาย ชยพล บัวดิษ 

8 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาย สมชาย หัสจักร์ 

9 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นางสาว มินนา นิ่งราวี 

10 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาง ระพี น  าจันทร์ 

11 เครือข่ายจังหวัดระนอง  นาง วิภา พัฒน์ทอง 

12 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาย วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ 

13 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นางสาว เอมอัชนา แสงค า 

14 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาง ฐาปนีย์ เลขวิวัฒน์ 

15 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาย บุรี ส าเร็จ 

16 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาย รัชธภัทร แวววับ 

17 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาย มานพ สนิท 



2 
 

ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

18 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นางสาว ยุวพร ดีพุดซา 

19 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาง สุธีรา ผ่องใส 

20 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาง รสสุคนธ์ ชูสุวรรณ 

21 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นาย พีรติ ทัศนมณเฑียร 

22 เครือข่ายจังหวัดระยอง  นางสาว พรภินันท์ ชัยกีรติพันธ์ 

23 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง 

24 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาง ปาริชาต พฤกษ์สุนันท์ 

25 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาง นิลวรัตน์ พลบุรณ์ 

26 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  ร.ต.อ. รัฐภูมิ โพธิ์ศรีดา 

27 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาย เกษม แก้วบริสุทธิ์ 

28 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาง พิมพ์วิมล 
บุญดีเพ่ิมสุข
เจริญ 

29 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาย รัฐสิทธิ ์ สหพิบูลย์ชัย 

30 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาง วิรัลพัชร สิทธิ์ธนากิตติ์ 

31 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นางสาว สุมนทิพย์ อารีย์ 

32 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี  นาง ปภาดา วงศ์นิติกร 

33 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย อ านาจ ช่วงฉ่ า 

34 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย นนทวัจน์ ผ่องใสกุลรัตน์ 

35 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาง ณัชชามน เดือนแจ้ง 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

36 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  ดร. ศตพล มุ่งค  ากลาง 

37 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย ชูวิชญ ์ ทองใบ 

38 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย เจริญ พิมพ์ขาล 

39 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  พระครู อ านาจ ปั้นมยุรา 

40 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย อภิชาติ โล่ห์สุวรรณ 

41 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาย ณิชกมล เปียอยู่ 

42 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี  นาง จุฑาพร พันธุ์วัฒนา 

43 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาย ประยุทธ ศรีกระจ่าง 

44 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาย สมชาย ปัญญา 

45 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาง ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย ์

46 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาง พัชยา โพธิ์ทอง 

47 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาง ปานิตา ปทีปวณิช 

48 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาย พิรานันท์ วานเวียง 

49 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาง ดารุณี พิริยะชนานุสรณ์ 

50 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาง นรัถภร สายค าฟู 

51 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นาย ไพรัตน์ หริณวรรณ 

52 เครือข่ายจังหวัดล าปาง  นางสาว นงนุช สุวิทย์วงศ์ 

53 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย วิทยา พลสีลา 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

54 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาง บานเย็น ปัญโญใหญ่ 

55 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย สมาน พรวิเศษศิริกุล 

56 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นางสาว กัญญารัตน์ สุริยะวงค์ 

57 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย อดิศักดิ์ จันทะราชา 

58 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นางสาว อรศิริ ศิริสุทธา 

59 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นางสาว นิษฐ์วดี สายหล้า 

60 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย รักษา สุทธิพงศ์ 

61 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย นฤเทพ พรหมเทศน์ 

62 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย นายชาญวิช อภิวงศ์งาม 

63 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย วิชัต ประธานราษฎร์ 

64 เครือข่ายจังหวัดล าพูน  นาย นคร อุนจะน า 

65 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาย ชนาส ชัชวาลวงศ ์

66 เครือข่ายจังหวัดเลย  นางสาว แสงระวี ดาปะ 

67 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาง อชิรญาณ์ ละลี 

68 เครือข่ายจังหวัดเลย  นางสาว ปภัสรา ศรีหวาด 

69 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาย กรกช จ าปาม่วง 

70 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาย ทิตย์อุทัย พิลาชัย 

71 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาย ประสิทธิ์ พยอมหอม 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

72 เครือข่ายจังหวัดเลย  นาย ธนกฤต โยทองยศ 

73 เครือข่ายจังหวัดเลย  นางสาว วันเพ็ญ แก้วสีโส 

74 เครือข่ายจังหวัดเลย  นางสาว ฐิติชญา ตองหว้าน 

75 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาย วิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ 

76 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นางสาว จิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ 

77 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาย ชญานิน กฤติยะโชติ 

78 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาง บุญช่วย ชมบุตรศรี 

79 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาย ปัญญาวุฒิ บุรกรณ์ 

80 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นางสาว จินดาพร อุปถัมภ์ 

81 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาง พรรณนภา ศรีสวัสดิ์ 

82 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาง โชติรส อัครธนาโชติ 

83 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาย วนันดร โกเมศ 

84 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  นาย อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ 

85 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นางสาว จริยา เครือค า 

86 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาง ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง 

87 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาย ภานุพงษ์ ชาเหลา 

88 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นางสาว กิตติยา ไกรยราช 

89 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาง ชนานุช พันธ์เพียง 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

90 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาย กิตติศักดิ์ ไท้ทอง 

91 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาย ศุภศิษฐ์ ราชกรม 

92 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาง สมพร อาจหาญ 

93 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นางสาว ญาริณฎา กันติศาฤทธิ 

94 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร  นาย ฐิติวัชร ์ ฮ้อพิทักษ์สกุล 

95 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาง ปิยนันท ์ สิงห์ทอง 

96 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาย ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล 

97 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาย ชาญวิทูร สุขสว่างไกร 

98 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาย อะหมัด หลีขาหรี 

99 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาง ทิวาพร ทวีทรัพย์ 

100 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นางสาว บารีย๊ะ ยาด า 

101 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาย ธัชกร ศรีบุญแก้ว 

102 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นางสาว รัฐชญา ล่องเซ่ง 

103 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาย ประเสริฐ สังขกุล 

104 เครือข่ายจังหวัดสงขลา  นาง บุณย์บังอร ชนะโชติ 

105 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย ศักระ กปิลกาญจน์ 

106 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา 

107 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาง เปรมยุดา พัฒชนะ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

108 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย เจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน 

109 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นางสาว นิธิมา บินต ามะหงง 

110 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย รัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม 

111 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย วรวิทย์ กาเส็มส๊ะ 

112 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย อับดุลเลาะฮ์ นารอยี 

113 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาย สมชาย นิยมราช 

114 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นาง ทิพย์พากร ผดุงวิทย์วัฒนา 

115 เครือข่ายจังหวัดสตูล  นางสาว อนัญญา แสะหลี 

116 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาย ธนวัฒน ์ กล่ าพรหมราช 

117 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาง ศรีประไพ กาญจนกันทร 

118 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาง ทิพาภรณ์ สังขพันธ์ 

119 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาย ประกิต ศีลพิพัฒน์ 

120 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาย วิโรจน ์ เวทยาวงศ์ 

121 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาย วันชาติ แก้วนุช 

122 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นางสาว อังคณา ขาวเผือก 

123 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาง ปิ่นอนงค์ อุปพงษ์ 

124 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นางสาว สุณี กุมแก้ว 

125 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  นาง ณัฐชา ชัยมี 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

126 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาง วรณิสร์ ภัควันต์ 

127 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย หทัย พันธ์พงษ์วงศ์ 

128 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ป้านสวาท 

129 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสาว อุษา เทียนทอง 

130 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย บุญวัฒน์ ไทรย้อย 

131 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย ไพโรจน์ ด าหมึก 

132 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสาว มนัสนันท์ นามอ าไพ 

133 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย สุริยงค ์ รักจรรยา 

134 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย ทรงศักดิ์ สังข์มณีโชติ 

135 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 

136 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  นาย ธนัย พ้นภัย 

137 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นางสาว สุพรรษา ส่งชัย 

138 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย ธีระชัย บุญอารีย์ 

139 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย บรรลือ ดอกเตย 

140 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาง สุภาพิณ บุญอารีย์ 

141 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย สงวน แท่นนิล 

142 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย สมชัย เหลืองอ่อน 

143 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย สนั่น เจษฎาพิทูร 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

144 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย บุญชอบ ทับไกร 

145 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย ทองสง่า ผ่องแผ้ว 

146 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร  นาย บุญส่ง จันทร์จ ารัสศรี 

147 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย ภูมิวัชร ์ อุดมทรัพย์ 

148 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย ณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ 

149 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย สมิทธิ์ เย็นสบาย 

150 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย ธรรมธร บุญธรรม 

151 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย วิทวัต เสาเเก้ว 

152 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย จาตุรงค์ จันทร์เรือง 

153 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาง ธัญญ์นลิน พรกุลหิรัณย์ 

154 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย สมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ 

155 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นางสาว ทิพมาศ จ านงค์รักษ์ 

156 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  นาย กองค า รอดภัย 

157 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร 

158 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย สุจิน บุญมาเลิศ 

159 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นางสาว วรารัตน์ เพ็งรุ่ง 

160 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย วิสุทธิ ์ สุกรินทร์ 

161 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย จ านงค์ จันทา 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

162 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย มานพ ทองตัน 

163 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย สุปรีดี วิสุทธ ิ

164 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย พัสกร สงวนชาติ 

165 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาง อุบลรัตน์ ชื่นสมานศรี 

166 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย ประพนธ์ เป้าทอง 

167 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี  นาย สุขสวัสฎ ์ วงศ์เตชะ 

168 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ณัฐพล ธานีรัตน์ 

169 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย เสรี ยอดระยับ 

170 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ประชาญ มีสี 

171 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ทวีศักดิ์ กันตี 

172 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ศักดิ์ชาย โตอ่อน 

173 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  ร.ท. บัญชอบ สมัครวงษ์ 

174 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ขจิต นาวีระ 

175 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ประสงค์ สังข์ทอง 

176 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย สิทธิโชค ตันประดับสิงห์ 

177 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ชาญ ยิ มจันทร์ 

178 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี  นาย ชนะการณ์ สืบศรี 

179 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาย ปองพล วรปาณิ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

180 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นางสาว เบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ 

181 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาย กิติพนน์ ทิมฆะ 

182 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นางสาว วิภาพร บุญเรือง 

183 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาง ศศิพร บัวหงษ ์

184 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาง อรพิน ขอบเขต 

185 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาง สุดคนึง เจ็กภู่ 

186 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นางสาว จตุพร ไกรกิจราษฎร์ 

187 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นางสาว กนกวรรณ แสงเมือง 

188 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  นาย วิฑูรย์ อ้นชู 

189 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาง ประนอม กาญจนวณิชย์ 

190 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นางสาว วิชิต อินทร์ล าพันธ์ 

191 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย สุนทร 
อุทรทวิการ ณ 
อยุธยา 

192 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาง ชญานัตถ์ ชิตชิกูล 

193 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาง คมคาย กิจวัฒนชัย 

194 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นางสาว สุพัตรา จันทร์ฉาย 

195 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย สมควร เณรจาที 

196 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย ชัยวัฒน ์ ตระกูลราษฎร์ 

197 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย สมควร ศรีราค า 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

198 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย เกษมชัย แสงสว่าง 

199 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย กฤษฎา เคหะจิตต์ 

200 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  นาย เชน กาฬษร 

201 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย ก่อเกียรติ อินทรักษ์ 

202 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น 

203 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย สอรัฐ มากบุญ 

204 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาง ศศิรัตน์ บัวรัตนกาญจน์ 

205 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาว สุริยา ชัยยศ 

206 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาว ศิริญา อยู่อ าไพ 

207 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย วรรณะ เมืองนิเวศน์ 

208 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย บุญรอด เวชสุวรรณ 

209 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาว อมรรัตน์ รุ่งโรจน์ 

210 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย สมหวัง ชูชาติ 

211 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นาย สัมพันธ์ นาคบ ารุง 

212 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นางสาว ลดาวัลย์ ปัญตะยัง 

213 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นางสาว สุมาลี คุ้มสดวก 

214 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นาย ชาติพิพัฒน์ บุญสุนทรสวัสดิ์ 

215 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นาง วริศราลี แก้วปลั่ง 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

216 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นาง สุขใจ สมพงษ์พันธุ์ 

217 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นาย เสน่ห์ สุจินพรัหม 

218 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นาย สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ 

219 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นางสาว ศราวัณ พอกเพ่ิมดี 

220 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์  นางสาว สัญญา ทิพบ ารุง 

221 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย สุชน ภัยธิราช 

222 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย สมปอง จันทพันธ์ 

223 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย บัน ยีรัมย์ 

224 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นางสาว นิภาภรณ์ ไชยคิรินทร์ 

225 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาง ณัฐกาญจน์ ริยะบุตร 

226 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย อิสสระ แพนลิ นฟ้า 

227 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาง ศิริพร มณี 

228 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย เอกอมตะอุทรฑ์ เกฐสิทธิ์ 

229 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย สิทธิชัย คล่องดี 

230 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาง หวานตา ไชยรัตน์ 

231 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาง ภักด ี ดุษณีภาพ 

232 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย  นาย ชัยกฤษณ์ อักษรศรี 

233 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นาง สลิตา อุประ 
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234 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นางสาว ปานวิญญาณ์ อุประ 

235 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นาง ปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน ์

236 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นางสาว เอมอร หล้าฤทธิ์ 

237 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นางสาว ผ่องอ าไพ เทพดู่ 

238 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นาย แคล้ว มนตรีศรี 

239 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นาย กฤติน สัมมา 

240 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นางสาว ศุรีมาศ สุพรรณภูวงษ์ 

241 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล าภู  นาย ภาคินัย ยศเฮือง 

242 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร 

243 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาย ศรีศักดิ์ ตั งจิตธรรม 

244 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาง ประทิน มีพัฒนะ 

245 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาง ประไพ อยู่เจียม 

246 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นางสาว นันทา แย้มมงาม 

247 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาย ภาษิต ชุนศิริวัฒน์ 

248 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาย สุวิทย์ สร้อยแสง 

249 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาง เพียงทิพย์ จันทร์มณี 

250 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  ดร. ธงชัย กันพันธ์ 

251 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาง สาลี ลอยเลื่อน 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

252 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง  นาง ณัฏฐนันมท ์ ปัญญาเพชรกุล 

253 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นายแพทย์ ประภาส วีระพล 

254 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย นภัทร งามเถ่ือน 

255 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย วิรัตน์ สุขกุล 

256 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย เข็มพร ธรรมรักษ์ 

257 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นางสาว พัชรินทร์ ทองพรม 

258 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย หนูพันธ์ ธรรมบุตร 

259 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นางสาว นุจลี จุลบุตร 

260 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นางสาว อัญชลินทร์ พรสินธุเศรษฐ 

261 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย รังสรรค์ ศิริชัย 

262 เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ  นาย จักรพันธ์ ท าชอบ 

263 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย คงพิทักษ์ คงประสานกาล 

264 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  ผศ. พิศมัย ธารเลิศ 

265 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาง สุนันฑา บัดราช 

266 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย ประยุทธ จิตราคนี 

267 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย ธนกฤต วิทยารัตน์ 

268 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย สิทธิพล เหล่าสิงลา 

269 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย ปุรินทร์ จุนโกเศศ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

270 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นางสาว ปรัชญานันท์ เวียงนนท์ 

271 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี  นาย ธนดร เบ็ญจจินดา 

272 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาง มาลี โชคเกิด 

273 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  ว่าที่ ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ 

274 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาว วรัญญา จันทร์อุดม 

275 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาว ชญาภา อ ามาตย์โท 

276 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาง ไสว ใจมัง 

277 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาว ศรีรัตน์ ศรีทอง 

278 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาย อรุณ ยอดญาณะ 

279 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาว ธนศวรรย์ กันภัย 

280 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาง สุวัชร ี แสวงรุจิธรรม 

281 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาย จิตรกร แสงทอง 

282 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์  นาย ธนวัฒน ์ จอมประเสริฐ 

283 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นาย ทวีป สมัครการไถ 

284 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นาย ส ารวย ศรีกลัด 

285 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นางสาว ดลกมล เทียนเงิน 

286 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นาง ชวาล ี ทวีกสิกรรม 

287 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  เรือตรี จิร ศรีรัตนกูล 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

288 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นางสาว ชวนชม สีด า 

289 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นาย ประทีป วิเศษศรี 

290 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี  นาย พิทยา ขามาลา 

291 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาว จงกลนี ศิริรัตน์ 

292 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาว ดวงมณี นารีนุช 

293 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาย ทัพไท ชุ่มนาเสียว 

294 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุวรรณกูฏ 

295 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาย พัฒนะ รุ่งรัศมีทวีมานะ 

296 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาย วศิน โกมุท 

297 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาย พัทธพล อักโข 

298 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาย พงษ์ศักดิ์ ค านาโฮม 

299 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  นาง อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ 

300 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นางสาว ขจีรัตน์ ปรักเอโก 

301 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ธนาวิทย์ ฤทธิศรี 

302 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ศิริศักดิ์ หาญชนะ 

303 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย วรชัย พิลาสรมย์ 

304 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง พรรณี มานหมัด 

305 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง ณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

306 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นางสาว มันทนา อดิสยเทพกุล 

307 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง นิศานาถ รัตนนาคินทร์ 

308 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง อรจิตต์ บ ารุงสกุลสวัสดิ์ 

309 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง พีรานุช ตรีรัตนชวลิต 

310 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง มณี จิรโชติมงคลกุล 

311 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นางสาว ณัฐวดี มิ่งชัย 

312 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง สุกัญญา เเต่งศรี 

313 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร   
สมัครร พรมนิล 

314 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย พลายแก้ว สุวรรณะ 

315 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง ศรีรัตน์ จันทร์มี 

316 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นางสาว รมย์ลักษณ์ สุพัฒนเมธีกุล 

317 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง ปุณฑริกา พันธ์ไพศาล 

318 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ไพสิฐ ตั งสุนันท์ธรรม 

319 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ทินกร จรรยา 

320 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาง ดวงเดือน อินทนู 

321 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา 

322 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร  นาย ประไพ สานุสันต์ 

323 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย กฤษณะ คงมาก 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

324 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาง สุจิตรา วัฒนศรี 

325 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย วิทยา วัฒนเรืองโกวิท 

326 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาง รัชนีเพ็ญ พูนสุขประเสริฐ 

327 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นางสาว ฐิติมา ผลึกเพชร 

328 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย ทวีชัย อ่อนนวน 

329 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาง ปรีดา ภูชฎาภิรมย ์

330 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย สุเทพ ตะลุง 

331 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย พัทธนันท์ คงมาก 

332 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาง สุนิษา สาระภี 

333 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นาย ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล 

334 เครือข่ายจังหวัดกระบี่  นางสาว สร้อยสุดา ห้วยลึก 

335 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย บวรศักดิ์ วานิช 

336 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาง จารีรัตน์ บุญประดิษฐ 

337 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นางสาว วรรณวิภา ศรีวงศ์ 

338 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย ทศพล พรมส่วน 

339 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย กัณฑ์อเนก ศรมาลา 

340 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นางสาว ปัทมาวดี ช้างเพชร 

341 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย ชัยยุทธ เจติยานุวัตร 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

342 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย จรุง วรบุตร 

343 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาง ดารณี เรือนอินทร์ 

344 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาย วิษณุ อัสธิ 

345 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี  นาง นงนภัส ศักดิ์พิสิษฐ์ 

346 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาย สม นาสอ้าน 

347 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาย สุขี ซองศิริ 

348 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาง คณางค์ กงเพชร 

349 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาง อาภรณ์ อาษาไชย 

350 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาย วสุพล นาใจดี 

351 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาง เยาวรัตน์ ไชยหอม 

352 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาย ถาวร ผลถวิล 

353 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาว นงนภัส ยืนยาว 

354 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ. ถวัลย์ศักดิ์ ภูไสว 

355 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์  นาย มงคล กงเพชร 

356 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  สิบเอก นครไทย ยวนแห่ว 

357 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาย อาริยะ บุญเกตุ 

358 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นางสาว ภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท 

359 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นางสาว พรพรรณ แก่นสาร 



21 
 

ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

360 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาง ตฤณศร สัมทับ 

361 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาย ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 

362 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาย บุรี ค าเพ็ญ 

363 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาย ศักดิ์ชัย สัมทับ 

364 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นางสาว ผกามาศ เชียงสีทอง 

365 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาย สายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์ 

366 เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร  นาง ณัฎฐา สนิทมาก 

367 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นาย สมชายโชต ิ ปิยวัชร์เวลา 

368 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นางสาว วรนุช จันทะบูรณ์ 

369 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นางสาว จริยา โนนแดง 

370 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นาย วิรัช มั่นในบุญธรรม 

371 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นาย สุพัฒน์ จ าปาหวาย 

372 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นาย ภิรนันท์ เศษมา 

373 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นาง ปรียานุช ป้องภัย 

374 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  นางสาว จุฑารัตน์ อินทพันธ์ 

375 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น  ดร. สายัณต ์ แก้วบุญเรือง 

376 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาง พัฒนาพร กิตติวิบูลย์ 

377 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาง ประภา วัฒนชีพ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

378 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาง คัทลิยา วสุธาดา 

379 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาย สุรวัฒน ์ ติงสุวาทิตย์ 

380 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นางสาว วรรณศิริ ศรีสุข 

381 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาย บัญชา พร้อมดิษฐ์ 

382 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นางสาว เพ็ญนภา พิสัยพันธ์ุ 

383 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาย เทวิน อินทะจักร์ 

384 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาย สุวิชาณ สุวรรณาคะ 

385 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  นาง สุจิตรา ชนะสิทธิ์ 

386 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสาว ขวัญใจ พรหมศรี 

387 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาง สร้อยทอง ออกบัว 

388 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาง สมบัติ ไทยอุดม 

389 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสาว สารี่ วันเทวิน 

390 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาย น  าค้าง มั่นศรีจันทร์ 

391 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาง นภา วรรณโอทอง 

392 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาง ดาวรุ่ง มิตโกสุม 

393 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาย ทน ู ใหม่หะลา 

394 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นาย สายชล ใหม่บุตรดา 

395 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสาว จิรธยาน์ เงาศรี 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

396 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย อภิรัต กตัญญุตานนท์ 

397 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นางสาว เพ็ญแข ไพรอนันต์ 

398 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย อภิรัต กตัญญุตานนท์ 

399 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย วิทยา ปิยะพงษ์ 

400 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย พร พนาวัน 

401 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย มโน เพชรบูรณ์ 

402 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย สายชล ประมวล 

403 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย วิรัตน์ ช้อยชื่น 

404 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย ธนวุฒ ิ ทองค าพันธุ์ 

405 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย เอกอนันต์ บุญธรรม 

406 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย ณรงค์ สุนทรรัตนกิจ 

407 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี  นาย วันชัย เอมโอษฐ 

408 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาง สุกัญญา ชื่นนิ่ม 

409 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาง จริภรณ์ เกตุกรุด 

410 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาย พงศภัค เปี่ยมศิริ 

411 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาง อุไร ศรีรักษา 

412 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นางสาว ปนัดดา จานโอ 

413 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นางสาว เพ็ญนภา จรรยา 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

414 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาย สมบัติ แพ่งประสิทธิ์ 

415 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาย นิพนธ์ เกิดเพชร 

416 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นางสาว สายน  าผึ ง สีสด 

417 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท  นาย ณัฐฐณัย งิ วเชียง 

418 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาง จันทร์ทิพ วงศ์ฮาด 

419 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย วชิระ บถพิบูลย์ 

420 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 

421 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นางสาว พิมพร ศุภสุข 

422 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย ธุวชิต เจริญเกียรติ 

423 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย กิตตินนท์ โพธิ์นอก 

424 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร 

425 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาย จักรกฤษณ์ ยศปัญญา 

426 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาง ทัศน์วรรณ มาศขุนทด 

427 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นาง จิราวรรณ ชัยประสิทธิ์ 

428 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ  นางสาว ศุภรัตน์ จันดาเขียว 

429 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นางสาว กฤตพร ดีสมุทร 

430 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาย จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 

431 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาง ชิดสุภางค์ ช านาญ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

432 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นางสาว ปรายฟ้า สุทธิภาค 

433 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาย เทิดศักดิ์ ขนอม 

434 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาง เพ็ญศรี เวชสุนทร 

435 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาง สุนีย์ พัฒราช 

436 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นางสาว หนึ่งฤทัย พันกุ่ม 

437 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาย อารมณ์ ร่มเย็น 

438 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นาย สิทธิโชค เล็งไพบูลย์ 

439 เครือข่ายจังหวัดชุมพร  นางสาว กรวรรณ ไกรวิลาศ 

440 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาย ภาสกร บุญญลักษม์ 

441 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาง นัธทยภรณ์ เพ็ชร์ 

442 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นางสาว มาลีวัลย์ ศรีวิลัย 

443 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาย นิรันดร์ แปงค า 

444 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาย วิวัฒษ์ กณะบุตร 

445 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาย สมัย รัตนจันทร์ 

446 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  ว่าที่ร้อยตรี สมสิฎฎ ์ ชาญชัย 

447 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นางสาว พยอม ดีน้อย 

448 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นางสาว อัญชลี อินต๊ะวงค์ 

449 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาง อาภา หน่อตา 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

450 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาง เบญญภา มุฆชานันท์ 

451 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย  นาย ธนชัย ฟูเฟ่ือง 

452 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล 

453 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง ล าดวน มหาวัน 

454 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  

พันจ่าอากาศ
เอก สุนทร สายแก้วราช 

455 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง สุมาลี เรือนแก้ว 

456 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง ภัทรวดี นีละภมร 

457 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นางสาว สุชาดา สุวรรณเทศ 

458 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง ศุภลักษณ์ นามเมือง 

459 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง ประภัสสร ไชยโสภา 

460 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นาง มัลลิกา ตะติยาพรพันธ์ 

461 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  นางสาว นิรามัย สุวรรณ์ 

462 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาย อนันต์ อัครสุวรรณกุล 

463 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาง ธมลวรรณ อินทนู 

464 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาง สุวรรณี เต็งรัง 

465 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นางสาว อรอ าไพ โออิน 

466 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาย พระพีระพัฒน์ พลรักษ์ 

467 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาง ซัยนัฟ ระยา 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

468 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาย จักรพันธ์ โงกเขา 

469 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาย จักรพงศ์ แก้วไชยชนาสิน 

470 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นาย ธีระยุทธ หลังหล า 

471 เครือข่ายจังหวัดตรัง  นางสาว ยอยศพร อรรคไกรสีห์ 

472 เครือข่ายจังหวัดตราด  นางสาว ลาวัณย ์ ถนอมสัตย์ 

473 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาย อาคม ภูติภัทร์ 

474 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาง วราพร จิตรตรง 

475 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาย ศุภชัย สถาการ 

476 เครือข่ายจังหวัดตราด  นางสาว มัจซ ี สง่างาม 

477 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาง อัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์ 

478 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาย วีระ จงไพศาล 

479 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาง ชุติกาญจน์ สุขสะอาด 

480 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาย โกมล ผิวสอาด 

481 เครือข่ายจังหวัดตราด  นาง ปริชาติ ดิษฐอ่วม 

482 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย ณัฐวุฒิ ทวีเกื อกูลกิจ 

483 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาง สวาท ไพศาลศิริทรัพย์ 

484 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาง ภัคสรณ์ หล้าแปง 

485 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย ธงชัย แตงทอง 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

486 เครือข่ายจังหวัดตาก  นางสาว วนิดา นิลพะเนาว์ 

487 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย ประทวน แก้วประสิทธิ 

488 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย อุทัย แก้วปาค า 

489 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย ถนอม สอนไว 

490 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย สีมูล ติ๊บวงศ ์

491 เครือข่ายจังหวัดตาก  นาย ประครอง ลังกาวงค์ 

492 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาง เรวดี โตศักดิ์ 

493 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย วิโรจน ์ รัตนอมรสกุล 

494 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย เอนก มณีนาค 

495 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นางสาว มาลัย ศรีทา 

496 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย สกิด ทางาม 

497 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย ณัฐพัชร์ ทัศนา 

498 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย ไชยวัฒน์ นามเมือง 

499 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นางสาว สุภาภรณ์ ทัพหิรัญ 

500 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย บพิตร ทองขาว 

501 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาง วิไลวรรณ ทับทิมทอง 

502 เครือข่ายจังหวัดนครนายก  นาย ประทีป เบญจมาหา 

503 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นางสาว ใกล้รุ่ง กองแก้ว 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

504 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นาย บรรพต กาญกมล 

505 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นาย ณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ 

506 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นางสาว อัมพร กิจการจรัส 

507 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นาย ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ 

508 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นาย ธวัชชัย นาคศรีสังข์ 

509 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม  นาย นพรัตน์ ศิริจันทร์ 

510 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย สมชอบ นิติพจน์ 

511 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย สมภพ แสงจันทร์ 

512 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นางสาว นวรัตน์ ลิจ้วน 

513 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย อภิชาติ หงษาวงษ์ 

514 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย ศราวุฒิ เหล่าสาย 

515 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาง กุลธินี บัวเผื่อน 

516 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา 

517 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาง รุจิรา สิทธิกานต์ 

518 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาง อาภาวดี พรหมจอม 

519 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาง พัทธมน อุดมกัน 

520 เครือข่ายจังหวัดนครพนม  นาย สมคิด จันโทวาท 

521 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาง มะลิ โพธิพิมพ์ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

522 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นางสาว วลัญช์ชยา เขตบ ารุง 

523 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาย ธีรยุทธ อุดมพร 

524 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาย พิรุฬห์ ศิริทองค า 

525 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาย กรฐณธัช ปัญญาใส 

526 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาย สมพงศ์ เบอร์ไธสง 

527 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาง พันธ์ทิพย์ แอเขี่ยม 

528 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นาย เสด็จ เขียวแดง 

529 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา  นางสาว เบญญาภา มะโนธรรม 

530 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย อานนท์ มีศรี 

531 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย วรวิชญ ์ กฐินหอม 

532 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ปารณีย์ อารีชล 

533 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย ปรัตถกร ช่วยปลอด 

534 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย จ านง หนูนิล 

535 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาย เจกะพันธ์ พรหมมงคล 

536 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาง ธัญวลัย คงมา 

537 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาง กชมน โพธิ์ถาวร 

538 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางสาว ณัฐณิชา นาไชย์ 

539 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย ไกรสิน ศิลปาจารย์ 
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540 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย นิมิต ยืนยง 

541 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย ถนอมชัย บุญมาคลี่ 

542 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย กฤษณะ ไกรสี 

543 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาง ธิติมา บุญเจริญ 

544 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาง กานต์พิชชา เจริญข า 

545 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นางสาว จิตรลดา ปฏิมาประกร 

546 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย ระเบียบ ดวงจันทร์ 

547 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย ปัญญา มาลีแย้ม 

548 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  นาย อภิชาติ พ่ึงทอง 

549 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาง ธนสรณ์. ศรีใช้ประวัติ 

550 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ 

551 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  รศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ 

552 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นางสาว ภาลดี ยิ มแย้ม 

553 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาง สุวดี แซ่ตั ง 

554 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาย พล พลพนาธรรม 

555 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาง สุเนตรา ภาคเจริญ 

556 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาง จินตนา กวาวปัญญา 

557 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นาง จินต์ภาณ ี อรชร 
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558 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี  นางสาว กรองทอง แสงแจ่ม 

559 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย ไพโรจน์ จริตงาม 

560 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย กูเซ็ง ยาวอหะซัน 

561 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย เมธา เมฆารัฐ 

562 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย อหมัดมูซูลัม เปาะจิ 

563 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย มาหะมะ เมาะมูลา 

564 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย มะยูนัน มามะ 

565 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย ฮาซัน สาตาลา 

566 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย มูหัมหมัดกอเซ็ง สมารา 

567 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย อัศว์มันต์ บินยูโซะ 

568 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย สะรอนี ดือเระ 

569 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส  นาย อับดุลเลาะ วงศ์พิทักษ์ล าเนา 

570 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาย คณิต ตันติศิริวิทย์ 

571 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาง แสงอรุณ ตันติศิริวิทย์ 

572 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาง สุภาพ สิริบรรสพ 

573 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาง นภาพร มหายศนันท์ 

574 เครือข่ายจังหวัดน่าน  ดร. ไพจิตรา ล้อสกุลทอง 

575 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาย ชวลิต รวมศิลป์ 



33 
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576 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาง ศรีวรรณ โนศรี 

577 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นางสาว ช่อเอื อง ปันต ิ

578 เครือข่ายจังหวัดน่าน  นาง กมลรัตน์ กันทะ 

579 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  นาย เจตน์ เกตุจ านงค์ 

580 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  ดร. ค าไฝ พลสงคราม 

581 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วุฒิพงศ์ 
บุษราคัม บุษราคัม 

582 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  นาง นุชวรา ดอนเกิด 

583 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  นาง สุภลักษณ์ ไชยเสน 

584 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  นาย จตุรงค์ ศรีสุธรรม 

585 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  พันจ่าเอก สมพร การบุรุษ 

586 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  นาย ประเนตร พระสว่าง 

587 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  ส.อ. นาวิน ปะจักโก 

588 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย ทรงเกียรติ บุญถึง 

589 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาง ขวัญเนตร ศรีเสมอ 

590 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย ค  า วิชาพูล 

591 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย อภิชาติ คุ้มสุข 

592 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย ทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน 

593 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย ประเสริฐ สาวีรัมย์ 
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594 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาง เรวดี 
เพ็ญไพบูลย์
เสถียร 

595 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย ปัญญา โขงรัมย์ 

596 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์  นาย บรรจง พรหมจิตร 

597 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นางสาว ศกลวรรณ วงษ์แจ้ง 

598 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาย สุรินทร์ สืบซึ ง 

599 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาง ฉลวย กะเหว่านาค 

600 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาย พงศธร จันทรอ าพร 

601 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาย ประกาศ เปล่งพานิชย์ 

602 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นางสาว สุภัทรานิษฐ์ นันชัยวงศ ์

603 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาย อ านาจ จันทร์ข่วง 

604 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นางสาว ประนบ ผลมะขาม 

605 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นางสาว สุนทรี ดนตรีเสนาะ 

606 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาง อรุณวรี วังกดิลก 

607 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี  นาง วรญา เหลืองอ่อน 

608 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาว จิราภรณ์ แก้กวมณี 

609 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นาย ดารานาถ อินภิวาท 

610 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาว อรรจน์ภรณ์ ภูมิล าเนา 

611 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นาย ศุภชัย ศราภัยวานิช 
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612 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาว อมรรัตน์ ภิรมย์รอด 

613 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นาง สุนทรี บ าเพ็ญผล 

614 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาว ปริมประภา เดชปาน 

615 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาว นงเยาว์ นวลพรหม 

616 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นาย กฤษฏ์ ศรีเพ็ญ 

617 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย วรพจน์ แววสิงห์งาม 

618 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย ศิลา พีรดาพัฒนพงศ์ 

619 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย โอรส วงษ์สิทธิ์ 

620 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาง มาลินี วงษ์สิทธิ์ 

621 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย สมิทธิ์ สาสะเดาะห์ 

622 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย นัฐพงษ์ ขันธรักษ์ 

623 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย เชิดพงษ์ ทองสุข 

624 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย วิทูร บุญส่ง 

625 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาว สุพัตรา ขุนภิรมย์ 

626 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาง ระตะนะ ศรีวรกุล 

627 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี  นาย วีระพรรณ พรมบุตร 

628 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาย เศรษฐ์ อัลยุฟรี 

629 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาง เปรมจิต หงษ์อ าไพ 
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630 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาย อาลียะห์ เจะอาลี 

631 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาง จิราพร เงินกอง 

632 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นางสาว ศทิชา รัตนเดช 

633 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นางสาว มานิดา สาเล็ง 

634 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาง ปิยะจิตต์ ณ.นคร 

635 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาย ดนยา สะแลแม 

636 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาง มาเรียม ยะสะแต 

637 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาย ปัญญทีป เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 

638 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี  นาย รอซาลี สะรีเดะ 

639 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาง วลีย ์ ไกรพจน์ 

640 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาว ชลดา บุญเกษม 

641 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย ภาวัต พูลสุข 

642 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาว นันท์นภัส ด่านชัยสิทธิ์ 

643 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย ธนรัช แก่นทอง 

644 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาว วนิดา ด่านชัยสิทธิ์ 

645 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย ธนกฤต ตรีโภคา 

646 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย สันติ โฉมยงค์ 

647 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย เจริญ ขันธรูจี 
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648 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  พลตรี ชัชวาลย ์ กุลกุศล 

649 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย ประยูร เผ่าเต็ม 

650 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นางสาว อรนิตย์ กรมติ 

651 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย นพดล จ ารัส 

652 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาง ชรีพร ยอดฟ้า 

653 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย จ ารัส เลาสัตย์ 

654 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย ศุภชีพ สิริวงศ์ใจ 

655 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย ทวีสิน วงศ์เรือง 

656 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย ลาภิศ ฤกษ์ดี 

657 เครือข่ายจังหวัดพะเยา  นาย สมศักดิ์ เทพตุ่น 

658 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาง จุรีรัตน์ ฐิตวังโส 

659 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย บ ารุง ปิยนามวาณิช 

660 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ 

661 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย จุมพล ขอพงษ์ไพบูลย์ 

662 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย อาณัฐพงศ์ ประสานพันธ์ 

663 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นางสาว อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ 

664 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย ก าธร ขันธรรม 

665 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาง ภาวนา มณี 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

666 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย สมใจ ชมขวัญ 

667 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาย ช านาญ พ่ึงถิ่น 

668 เครือข่ายจังหวัดพังงา  นาง ชาตรี มูลสาร 

669 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์ 

670 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย เสณี จ่าวิสูตร 

671 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย ไพฑูรย์ ทองสม 

672 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย สมนึก นุ่นด้วง 

673 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นางสาว จุรีย์ หนูผุด 

674 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย นเรศ หอมหวล 

675 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาง ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา 

676 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย วีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม 

677 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย กมล เนตินานนท์ 

678 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง  นาย สมคิด ทองสง 

679 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย สุเทพ วงษ์พาณิช 

680 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย ธีระพงษ์ แก้วภมร 

681 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นางสาว วรารัตน์ หมวกยอด 

682 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาง หนูทิพย์ คงหนู 

683 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาง ราตรี สุขประเสริฐ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

684 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย บรรเทิง ศรีนาก 

685 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย พิทักษ์ เมฆาวรนันท์ 

686 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย วรพงษ์ บุญคุ้ม 

687 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นางสาว เกษกนก หละวัน 

688 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นางสาว ศุทธิรัตน์ ชัยชิตธีรานันท์ 

689 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร  นาย มานะ จันทโชติ 

690 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาย ไพบูลย์ ณะบุตรจอม 

691 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาย ปิยะ ศิริลักษณ์ 

692 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาง พึงจิต สุขะตุงคะ 

693 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาย สุเทพ นาคจันทร์ 

694 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นางสาว ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 

695 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาย สามารถ เอื อมเก็บ 

696 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาง รสสุคนธ์ ศรีอ่อน 

697 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาง เกษมสรวง แก้วสะแสน 

698 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นางสาว อรุณศรี เงินเสือ 

699 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นาง สุเนตร ทองค าพงษ์ 

700 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก  นางสาว กาญจนา บุญมาก 

701 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย ทวีศักดิ์ วัดอุดม 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

702 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาง พรรัชน์ บุตรค าโชติ 

703 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย อาทรเกติ์ แสงเพชร 

704 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นางสาว พัชราภรณ์ อยู่ยืน 

705 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย นิพนธ์ ค าแถม 

706 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาง รื่นจิต เอมดี 

707 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย พนัส ชัยรัมย์ 

708 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นางสาว อุบลศรี กรแก้ว 

709 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย พิชัย เรืองวิชา 

710 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาง อโณณิชา รุ่มรวย 

711 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี  นาย อนุชา บุญมา 

712 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาย ชัยวัฒน ์ ทองไหม 

713 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาย สมชาย เผือกตระกูลชัย 

714 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาย เจษฎา อ่ิมสุข 

715 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาง แขก บุญมาทัน 

716 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาว อรวรรณ์ ดวงดี 

717 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาว กอบกุล ขันยศ 

718 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาย สุชาติ น้อยคนดี 

719 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  ว่าที่ พ.ต. สุชิน ชาญสูงเนิน 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

720 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  ดร. ดลรวี สิมค า 

721 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์  นาง ส ารวย มหาราช 

722 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาง พัชรี อรุณราษฎร์ 

723 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาย สุวิทย์ สมบัติ 

724 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาง ค าเกี ยว เมืองเอก 

725 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาง พิมพ์ใจ สีขวา 

726 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นางสาว เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร ์

727 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาย ทินกร พื นดี 

728 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาย ไพรัตน์ รัตนชมภู 

729 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาย ไมตรี วงศ์งาม 

730 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาย พิสิษฐ์ ตาจา 

731 เครือข่ายจังหวัดแพร่  นาง เอมอร พรหมดี 

732 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย สุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ 

733 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย วิโรจน ์ ภู่ต้อง 

734 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย มาโนช สายทอง 

735 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาง เบญจมาศ  ่ช่วยเกื อ 

736 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย อัสมีน ถิ่นเกาะแก้ว 

737 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย มนตรี สุดสม 



42 
 

ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

738 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต  นาย พิมล เตียวนะ 

739 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย พรสิทธิ์ ทวยนันท์ 

740 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาง สุกัญญา สุภาวุฒ ิ

741 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา 

742 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาง ทิพยาภา ดาหาร 

743 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย สุริยพงศ์ สีเทา 

744 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย เฉลิมชัย เชียงพฤก 

745 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย ณัฐพล จันทรคติ 

746 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาง อะนุตย์ ปุริสังข ์

747 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นางสาว กาญจนา ไชยประดิษฐ์ 

748 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย นายมาวิน ทับแสง 

749 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม  นาย สมศักดิ์ 
อาภาศรีทองสก
กุล 

750 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย ชยันต์ ศิริมาศ 

751 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย วิริยะ ทองผา 

752 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย ประวิตร ศรีบุญรัตน์ 

753 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย จรูญ วงค์นารี 

754 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย พิน สุวรรณไตรย์ 

755 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย ชุมพล อาจวิชัย 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

756 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย ปรีดา ชาญรบ 

757 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย ไวกูณฐ์ เมืองโคตร 

758 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย วีระชัย คงมงคล 

759 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นางสาว ศิรินภา ทองพูล 

760 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาง รัชนี ภูขามคม 

761 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร  นาย พลเอก วัฒนดิลก 

762 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาว หทัยรัตน์ ทองเขียว 

763 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย โชคชัย เวชกิจ 

764 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย ประเสริฐ ประดิษฐ์ 

765 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาว ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ์ 

766 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย ปณชัย จันตา 

767 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาว มณีรัตน์ หลีจา 

768 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย ทวี มงคล 

769 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย เฉลิม ไพโรจน์ 

770 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย อดิศร ปันเซ 

771 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย ภูวดล พัสกาลปักษ์ 

772 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นาย ณัฐพงษ์ วงค์ใจ 

773 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาย ชัชวาลย ์ ค าอ้อ 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

774 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาง กาญจนา เสียงใส 

775 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาง นิภา คงเพชร 

776 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาย นายสงวน บุญธรรม 

777 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาง นวลจันทร์ บุญธรรม 

778 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาย จ ารูญ สีลาลาด 

779 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาย ธนพล ชูรัตน์ 

780 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาย สัญชาติ พลมีศักดิ์ 

781 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นาง พนมวรรณ คาดพันโน 

782 เครือข่ายจังหวัดยโสธร  นางสาว ธัญญา ล.วีระพรรค 

783 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาย ระเด่น สะมะแอ 

784 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาง สุพัฒนา เนียมน้อย 

785 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาย สัญญา ยือราน 

786 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาง กรองทิพย์ รัตนมุสิก 

787 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาง อัญชลี คงศรีเจริญ 

788 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาง นุชรีย์ อับดุลคานาน 

789 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นางสาว ซอลีฮะห์ เปาะโซะ 

790 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นาย  ุุมะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ 

791 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นางสาว ซารีนี มิตรอนุรักษ์ 
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792 เครือข่ายจังหวัดยะลา  นางสาว สุรัตน์ เทียมเทศ 

793 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย คม กนกนภากุล 

794 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย ปิต ิ ทั งไพศาล 

795 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย เพ่ิมพูล ร่มศรี 

796 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นางสาว กัลยา ยิ่งยงสันต์ 

797 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาง สุภาวด ี เปล่งชัย 

798 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย เชษฐา คณารัตน์ 

799 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย อุปกรณ์ ดีเสมอ 

800 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาง อาภรณ์ อะทาโส 

801 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย สัมฤทธิ์ ศรีประทุม 

802 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย จตุรงค์ ธีระกนก 

803 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  นาย ศิริรัตน์ พ่ึงสันเทียะ 

804 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 1  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร. วรัญญู รีรมย์ 

805 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 1  นาย วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ 

806 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 1  นาย ยุทธพล ด ารงชื่นสกุล 

807 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 2  นาย ชาติรัฐ เครือหงษ์ 

808 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 2  นาง รุ่งอรุณ ค าโมง 
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809 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 2  นาย วัฒนา มหาราช 

810 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 3  ดร. ช านาญ วัฒนศิริ 

811 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 3  นาง ดวงพร อิฐรัตน์ 

812 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 3  นาง เพชรรินทร์ ศาลิคุปต 

813 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 4  นาย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ 

814 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 4  นาง กนกวรรณ วงษ์ศรีเผือก 

815 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 5  นางสาว ภิรมย์ ลี สุวรรณ 

816 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 6  ว่าที่ร้อยตรี จราวุฒิ อ านักมณี 

817 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 6  นางสาว ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 

818 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 6  นางสาว โชติกา ธ ารงลักษณ์กุล 

819 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 7  นาย สุทธินันท์ บุญมี 

820 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 7  นาย ศิร ิ สุริโย 

821 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 8  นาย คงศักดิ์ สวัสดิภาพ 

822 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 8  นาย อภิชาติ สะบู่แก้ว 

823 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 8  นาง สมัย ชนาราษฎร์ 

824 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 9  นาง มธุรส ชัยวรพร 

825 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 9  นาย วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

826 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 9  นาง อังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา 
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827 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 10  นาย ประสงค์ จันจ าปา 

828 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 10  นาย ชลธิษ จันทร์สิงห์ 

829 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 10  นาง จรรยา แสนสุภา 

830 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 11  นาย ปรเมษฐ์ จินา 

831 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 11  นาย สหัส ทุมรัตน์ 

832 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 11  นางสาว แสงนภา หลีรัตนะ 

833 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 12  นางสาว มาเรียม ชัยสันทนะ 

834 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 12  นาย ทรงชัย ไชยสุวรรณ์ 

835 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 12  นาง ราณ ี ตาเดอินทร์ 

836 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 13  นาย ณัชพล เกิดเกษม 

837 เครือข่ายเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต 13  นาย ประสาร ประดิษฐ์โสภณ 

838 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  นาย สุทธิสาร แก้วดี 

839 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  นาย ชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช 

840 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  นางสาว เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 

841 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  นาง ราศ ี ทองเงิน 
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842 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  นาง สุพินดา คูณมี 

843 
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  รศ.นพ. โยธิน เบญจวัง 

844 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  นางสาว วริศรา นิ่มทอง 

845 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  พันจ่าเอก แดงรัตน์ชัย คงสม 

846 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  นาย พีระยุทธ สานุกุล 

847 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  รศ.ดร. ศิริอร สินธ ุ

848 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  นาย ธีรศักดิ์ ประสานพิม 

849 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นางสาว เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล 

850 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นางสาว นลินี ศรีพวง 

851 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาง ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล 

852 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาง จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย 

853 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาง วิมล โรมา 

854 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นางสาว เมษิณี ประสานจิตต์ 

855 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาย สุชัช ศุภวัฒนาเจริญ 

856 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาย ศิวากานต์ ชัยนนถี 

857 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาย ภาคภูมิ ยอดปรีดา 

858 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  ศ.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร 
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859 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาง สายชล ศรทัตต์ 

860 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง  นาง ปาริชาด บุณโยดม 

861 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นาย โกเมนทร์ ทิวทอง 

862 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ภก. ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ 

863 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นางสาว สมฤทัย สุพรรณกูล 

864 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นาย อ าพล มุ่งคิด 

865 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นาง วนิดา วินิจจะกูล 

866 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นาย ธนพลธ์ ดอกแก้ว 

867 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  อ.ดร.ภก. ศุภชัย อินสุข 

868 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นาย พิชญภณ หนุน 

869 
การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  นางสาว ภัทรี สินอนันต์พัฒน์ 
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870 กลุ่มเครือข่ายแพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา แพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา นาย พชร ศรีปน 

871 กลุ่มเครือข่ายแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์ คมกริบ ผู้กฤตยาคามี 

872 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นาย อานุภาพ เลขะกุล 

873 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารย์
คลินิก 
นายแพทย์ สุวัฒน ์ เบญจพลพิทักษ์ 

874 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นาย สุธรรม ปิ่นเจริญ 

875 กลุ่มเครือข่ายสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล รศ.ดร. เรณ ู พุกบุญมี 

876 กลุ่มเครือข่ายสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 

877 กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี นาย สุชาติ สุจินตวงษ ์

878 กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ดร. ชฎาภา ประเสริฐทรง 

879 กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี นาง นพวรรณ ภัทรวงศา 

880 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ กลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ นาง จุรีวรรณ มณีแสง 

881 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ 2 สภาเภสัชกรรม นาย จรัญวิทย์ แซ่พัว 

882 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ 2 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) นาย อ านวย พฤกษ์ภาคภูมิ 

883 
กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการวิชาชีพตาม พ.ร.บ.ประกอบ
โรคศิลปะ 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย นางสาว ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ 
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884 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบัด สภากายภาพบ าบัด นางสาว สิริรัตน์ มิตรเจริญถาวร 

885 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบัด สภากายภาพบ าบัด นางสาว มุกดา แซ่เตีย 

886 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบัด สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย นาย ปรีชา อัศวโกสินชัย 

887 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบัด สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย ผศ.ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 

888 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัด สภาสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย นางสาว ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ 

889 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัด สภาสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย นางสาว ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 

890 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ สถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร. ไข่มุกดิ์ ช่างศรี 

891 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ผศ.ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล 

892 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) นางสาว ชฎาพรณ์ เตียวสกุล 

893 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่าย
สถาบัน 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  ทัศนีย์ ญาณะ 

894 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) นางสาว ชนิดา เอกอัครรุ่งโรจน์ 

895 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นาย สกรณ์ ชุณหะโสภณ 

896 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นาง ฐิตาภา ข าเลิศ 

897 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) นาย พงศ์ธร จันทรัศมี 

898 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1 ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นาย ภูวดล พลศรีประดิษฐ์ 
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899 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1 ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน นาง มธุรส จันทร์แสงศรี 

900 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1 ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นาย ประพัทธ์ ธรรมวงศา 

901 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2 ชมรมเภสัชชนบท นาย ภาณุโชติ ทองยัง 

902 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 

ศาสตร์ตรา
จารย์เกียรติ
คุณ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 

903 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ นาย วิชิต พุ่มจันทร์ 

904 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ นาย พงค์กิจ ศิริยงค์ 

905 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ นาย พงษ์ศักดิ์ นิลค า 

906 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นาย สมโชค คุณสนอง 

907 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์ วิศวกรรม เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพ่ือสังคม นาย ชุณหเดช พรหมเศรณี 

908 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์ วิศวกรรม สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.) นาย ภราดร ธัญญาพันธุ์ 

909 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ผศ. พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศืลป์ 

910 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ 
สภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (สววท.) นางสาว รัชนี แววดี 

911 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี นาย คณาโชค ตามจิตเจริญ 

912 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย (สนวท.) นาย คณาวุฒิ กันทพลหาญ 

913 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นาย อาทิตย์ แสงสว่าง 

914 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย นาย อัสลัน ถิ่นเกาะแก้ว 
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915 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และ
ประชากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.พ.ต.หญิง 
ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ 

916 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และ
ประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว ชเนตตี มิลินทางกูร 

917 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์ 

918 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน  าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย สมบัติ อินทร์คง 

919 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย นาย บุญเลิศ วงคโ์พธิ์ 

920 
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย นาย วินัย วีระวัฒนานนท์ 

921 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รอง
ศาสตราจารย์ ด ารงศักดิ์ จันโททัย 

922 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพครู ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) นาง เกศนภา จึงด ารงกิจ 

923 กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นาง ธันวด ี สุขสาโรจน์ 

924 กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นาย สมศักดิ์ วงศาวาส 

925 สถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน นางสาว ปารดา ศราธพันธ์ุ 

926 สถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน นาย พิทยา ทิพวัจนา 
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927 เครือข่ายวิชาการ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภฎพิบูลย์สงคราม 

ว่าที่เรือ
อากาศตรี 
ดร. บัญชา ส ารวยรื่น 

928 เครือข่ายวิชาการ เขต 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
พ.ต.ต. หญิง 
ดร. คัติยา อีวาโนวิช 

929 เครือข่ายวิชาการ เขต 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นางสาว สถาพร ดียุ่ง 

930 เครือข่ายวิชาการ เขต 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นาง อัจฉรา จินวงษ ์

931 เครือข่ายวิชาการ เขต 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นาย พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ 

932 เครือข่ายวิชาการ เขต 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวงษ์ชวลติกุล นางสาว จิราภรณ์ ประธรรมโย 

933 เครือข่ายวิชาการ เขต 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

934 เครือข่ายวิชาการ เขต 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาง นัยนา หนูนิล 

935 เครือข่ายวิชาการ เขต 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน 

936 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นาย สมพงษ์ บัวระภา 

937 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นาย อนุศิษฏ์ แซ่สง 

938 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาว พิชญาภา เจนนุวัตร 

939 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กาญจนา ชื่นทองอร่าม 

940 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาย ตฤณ ศรีวงศ์ 

941 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาย จิณณะ เพียรพิทักษ์ 

942 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาว วรีพรรณ วัชรางค์กุล 
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943 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นาย ชัยศักดิ์ เศรษฐาไชย 

944 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาว วัลภา เล็กวัฒนานนท์ 

945 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นาย เอกพล ดวงศร ี

946 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นาง อัจนา สุขกล่ า 

947 กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย นางสาว สุทิศา ชุณหเรืองเดช 

948 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นาง ศิโรรัตน์ ชินอักษร 

949 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาว เพ็ญนภา ดีประเสิรฐ 

950 กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นาย ดรัณภพ ดีอุดมวงศา 

951 กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาว จินัญญา ค านนท์ 

952 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นาย ธนกร ธีระสุคนธ์ 

953 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม.) กรุงเทพมหานคร นาง ณัชชา ประภายนต์ 

954 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม.) กรุงเทพมหานคร นางสาว นงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ 

955 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (พัทยา) เมืองพัทยา นาง สุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ 

956 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาว ปุณิกา จันเทวี 

957 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ จามรนฤมิต 

958 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง นางสาว ลีลยา จักขุจันทร์ 

959 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาว ดารณี คัมภีระ 

960 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม นาง พิรงรอง เนตรกลาง 
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961 กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ นาย ปราการ ถมยางกูร 

962 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นาย เทวัญ ธานีรัตน์ 

963 กรมอนามัย กรมอนามัย นางสาว จุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ 

964 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาง วรารัตน์ กิจพจน์ 

965 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์ ศักดิ์ชัย กาญจวัฒนา 

966 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร. สิรินาฎ นิภาพร 

967 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นาย วิทูรย์ บุตรสาระ 

968 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นางสาว ปญาดา ชื่นส าโรง 

969 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นาย ภูมินทร์ เล็กมณี 

970 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นาย ปารเมศ ทองเจริญ 

971 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นาย ไสว แสงสว่าง 

972 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นาง สุดาภรณ์ ปัจฉิมเพ็ชร 

973 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง นาง สตตบงกช กล่ าศรี 

974 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน นาย ไพศาล ดุลยพัชร์ 

975 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร นางสาว ฐิติมา แก่นท้าว 

976 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นาง วนิดา รุ่มโรย 

977 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม นางสาว ณิชาภา สุวรรณภาพ 

978 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาว ฐิติพร อนุชาตานนท์ 
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979 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาว สุตาภา ทองสมจิต 

980 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาว เพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา 

981 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี นางสาว สุภัสสร ทาดี 

982 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย วีรนิต ฐานสุพร 

983 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน  า นางสาว ดวงใจ ศรีธวัชชัย 

984 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นาย รัชศักดิ์ เผ่าวงศา 

985 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาว มุทาทิพย์ รอดทิม 

986 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื นฐาน และการเหมืองแร่ นางสาว ดารินทร์ แซ่ตั ง 

987 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาง นงลักษณ์ โรจน์วีระ 

988 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นาย สง่า วงศ์ษาพาน 

989 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาว อุมาพร ครองสกุลสุข 

990 กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกันสังคม นางสาว นิสาชล มโหทาน 

991 กระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาว พัชรศรี ศรีเมือง 

992 กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมประพฤติ นาง พิชชาวีร์ ปัจฉิมานนท์ 

993 กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ นาย สิงหา พรมเพ็ง 

994 กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นาย พรภณ พงษ์เพชร 

995 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ นาย อนันต์ เกตุวิวัฒน์ 

996 กระทรวงยุติธรรม กรมราชฑัณท์ นาง ณภัสร์ เขียวศิริ 
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997 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นาย จิรพล อ่อนอุระ 

998 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล ส านักงานศาลปกครอง นาย ทศพนธ์ นรทัศน์ 

999 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล ส านักงานศาลปกครอง นาย มะตามีซี อาแว 

1000 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นาย ปรเมษฐ์ รัตนมาศ 

1001 สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า นางสาว มนัสนันท์ เอกฉัตร 

1002 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาว อัจฉรา ฉายากุล 

1003 กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นาย อนุสรณ์ เกื อทิพย์วิทยา 

1004 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ นางสาว ฐิติมา งามประเสริฐ 

1005 กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางสาว สินีนาฏ พิมพ์โพธิ์ 

1006 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นาย นิพนธ์ เพ็ชรวิเศษ 

1007 กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร นาย ก้องภพ เทอดสุวรรณ 

1008 กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต นาย ทีปกร ลีลายุทธ์โท 

1009 กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาว พิณ ศรีดุรงคธรรม 

1010 กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่าที่ร้อยตรี กิตติธัช พาเหมาะ 

1011 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา นางสาว เรณ ู รัตนชัยเดชา 

1012 กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นาย สาโรจน ์ เล้าเจริญสมบัติ 

1013 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาว ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล 

1014 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา นางสาว ฉัตรดาว อนุกูลประชา 
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1015 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ นางสาว กรกมล เนียมละมุน 

1016 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. นาง เมตตา ปรีชากุล 

1017 องค์การมหาชน สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา คุณ เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ 

1018 องค์การมหาชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นางสาว นปภัช ฑิรากัณฐิก 

1019 องค์การมหาชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางสาว ธัญญ์พิชชา ทองฟัก 

1020 องค์การอิสระในก ากับฝ่ายบริหาร การธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาว ดวงฤทัย นาสา 

1021 องค์การอิสระในก ากับฝ่ายบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย นางสาว ชลลดา สุทธิวิไชย 

1022 กระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอก กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร 

1023 กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย นาง ส าฤทธิ์ จินตนาวงศ ์

1024 กระทรวงกลาโหม กองทัพบก พ.ต.หญิง อารีรัตน์ ตั งศรีวิริยะกุล 

1025 กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ 
นาวาเอก
หญิง สุมนา วะสีนนท์ 

1026 กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ 
นาวาอากาศ
ตรีหญิง อุดมพร ไวยเนตร 

1027 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นางสาว กิ่งกาญจน์ แก้วก้อน 

1028 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นาง รัตนา สามารถ 

1029 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นาง นันท์นภัสร์ ชัยศัตรา 

1030 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ นาย อภิชาติ ธัญญาหาร 
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1031 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา นาย สมชาย นุชประมูล 

1032 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวง นาง เสาวนีย์ สระบัว 

1033 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวง นางสาว จันทนา ฉิมแฉ่ง 

1034 กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นาย ธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ 

1035 กระทรวงพลังงาน กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ นาง ฤทัย วัฒนวรรณ 

1036 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสาว ปรางค์วิไล ชัยยา 

1037 รัฐวิสาหกิจ1 โรงงานยาสูบ นางสาว จิตภินันท์ วัฒนาธนะภิรมย์ 

1038 รัฐวิสาหกิจ1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาว ธาริณี สุนทรนันทกิจ 

1039 รัฐวิสาหกิจ2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นาย พรเทพ สายสินธุ ์

1040 รัฐวิสาหกิจ2 การเคหะแห่งชาติ นางสาว สมฤทัย ชุนสุดา 

1041 รัฐวิสาหกิจ2 การประปานครหลวง นาย วิโรจน ์ วงศ์มีแก้ว 

1042 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ 

1043 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจนครบาล นาย นพคุณ ประทุมเพ็ชร 

1044 องค์กรและกลไกในก ากับฝ่ายนิติบัญญัติ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาว รุ่งนภา ขันธิโชต ิ

1045 องค์กรและกลไกในก ากับฝ่ายนิติบัญญัติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นาง พิมพ์รวีย์ สุจินดาวัฒน์ 

1046 องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั งขึ นตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง นางสาว ธนพร พิลาวัลย์ 

1047 องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั งขึ นตามรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ นาย สุรศักดิ์ คุณขยัน 

1048 องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั งขึ นตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานอัยการสูงสุด นางสาว มุ่งหมาย ซื่อตรง 
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1049 กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอ่ืน ๆ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) นางสาว จีรารักษ์ โสกัณทัต 

1050 พรรคการเมือง พรรคประชาธิปไตยใหม่ นาย ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตรปรีชา 

1051 พรรคการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนา นาย อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา 

1052 พรรคการเมือง พรรคประชาชาติ นาย มนตรี บุญจรัส 

1053 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 1 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ นาย สมภพ แสงจันทร์ 

1054 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 2 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร นาย สุรินทร์ ธนวงค์ประเสริฐ 

1055 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 2 
ส านักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว) นาย นิติธร ธนธัญญา 

1056 กลุ่มเครือข่ายสตรี 2 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี นางสาว จิราพร สามารถ 

1057 กลุ่มเครือข่ายสตรี 3 สมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นาง พนิดา ดวงจินดา 

1058 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นางสาว สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ 

1059 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นาย ธีระศักดิ์ เพ็งยิ ม 

1060 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นาย ภูชิต ธรรมสอน 

1061 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1 ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน นาย วัชรา ค้าขาย 

1062 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) นางสาว นริศา ลิมปภาสวัต 

1063 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) นางสาว พิชามญชุ์ โรจนรัตน์ 

1064 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) นาย สุวินัย จิระบุญศรี 

1065 กลุ่มเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 1 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นางสาว พัชราวรรณ จันทร์ฝอย 
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1066 กลุ่มเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร นางสาว นันท์นภัส ชูวงศ์ 

1067 กลุ่มเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 1 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี นางสาว สาลี่ รัตนโชต ิ

1068 กลุ่มเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 2 เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นาง กรแก้ว วิริยะวัฒนา 

1069 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1 คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ นาย วิเชียร หัสสถาดล 

1070 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นาย ดุสิต สมันเลาะ 

1071 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1 สมาคมเพ่ือคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นาง ฉันทนา พิกุลทอง 

1072 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1 สมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นาง พิศมัย สุวรรณรังษี 

1073 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 2 มูลนิธิออทิสติกไทย นาง กุมภา ศรีสงเคราะห์ 

1074 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 1 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาว ธนาพันธ์ เค้าสิน 

1075 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 1 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ นาง ประนอม รอดค าดี 

1076 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 1 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นาย ประเสริฐ เพียรดี 

1077 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 1 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี นาง สมจิตร์ รามนันทน์ 

1078 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 2 สภาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นางสาว จรรยา บัวศร 
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1079 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 2 สภาศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย นาย วันเสาร์ ไชยกุล 

1080 
กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด าเนินการเพ่ือคน
พิการ 2 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา นาย ธนยศ เทียนศรี 

1081 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 1 
สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท างานและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย นาย ลิขิต ศรีลาพล 

1082 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ 
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย(ศวท.) นางสาว วริศรา เลิศถาวรชัยสกุล 

1083 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ บ้านพลังเด็กและครอบครัว นาย กฤติพงศ์ จูเปาะ 

1084 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น นาย บุญเสริม ประกอบปราณ 

1085 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ เครือข่ายชนเผ่าพื นเมืองแห่งประเทศไทย นาย ศักดิ์ดา แสนมี่ 

1086 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ เครือข่ายชาวเลเมอแกน นาย วิทวัส เทพสง 

1087 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื นเมืองแห่งประเทศไทย นางสาว คะติมะ หลี่จ๊ะ 

1088 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ มูลนิธิเพ่ือการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื นเมืองแห่งเอเชีย นาย ไวยิ่ง ทองบือ 

1089 กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย นางสาว อนงค์นาฏ อ่ าพันธุ์ 

1090 กลุ่มเครือข่ายด้านการเมือง สมาคมรัฐธรรมนูธเพ่ือประชาธิปไตย นาย ชาตวิทย์ มงคลแสน 

1091 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต นาย สุนทร รักษ์รงค์ 

1092 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นางสาว เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 

1093 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร 
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่นเพ่ือ
ความมั่นคงสุขภาวะ นาย ก าราบ พานทอง 
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1094 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ นาย ภาสันต์ นุพาสันต์ 

1095 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 1 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม นางสาว จรัสศรี แสงงาม 

1096 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2 มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก นาย ตวงเพชร ทองแทน 

1097 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 1 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายแพทย์ สุรพจน์ สุวรรณพานิช 

1098 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 2 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ทนพญ. วรรณสุรางค์ ภัทรเพชรศิริ 

1099 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 3 สมาคมร้านขายยา นาย วิจิตร จิตุทิพย์สมพล 

1100 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมในสังกัด นาง ศศิวัณย์ ศรีพรหม 

1101 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นาย ธวัชชัย อนันตาวะระ 

1102 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1 มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย นางสาว อัจจิมา มีพริ ง 

1103 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1 สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย นางสาว บงกช จงกิตติพงศ์ 

1104 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1 สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา นาง กสิณา สริจันทร์ 

1105 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา นาง ยุพดี ศิริสินสุข 

1106 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม มูลนิธิสุขภาพไทย นาย วีรพงษ์ เกรียงสินยศ 

1107 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม มูลนิธิหมอชาวบ้าน ผศ. เนตรนภา ขุมทอง 

1108 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 
นายแพทย์ สุพร เกิดสว่าง 

1109 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง สมาคมการอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาสังคมไทย นาย ไพทูรย์ บุญอารักษ์ 

1110 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพเพ่ือสังคม  วิศัลย์สิริ ตันตระกูล 
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ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1111 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนครบาล นางสาว นฤชา ตันตระกูล 

1112 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร นาง วัลลภา นีละไพจิตร 

1113 กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ท างานด้านเอชไอวีและเอดส์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นาย นิมิตร์ เทียนอุดม 

1114 กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ท างานด้านเอชไอวีและเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย นางสาว สุนีย์ ตาฬวัฒน์ 

1115 กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ท างานด้านเอชไอวีและเอดส์ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ นางสาว สายชล รัตนติวสร้อย 

1116 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ชมรมเพ่ือนโรคไต นาง สาวิตรี นาคฤทธิ์ 

1117 
กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภญ. สรีรโรจน ์ สุกมลสันต์ 

1118 
กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) นาย ชินวัจน ์ แสงอังศุมาลี 

1119 
กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กลุ่มศึกษาปัญหายา นาง 

สุนทรี ทับทิม
ไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค 

1120 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไป สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค นาง สุชาดา 
พากเพียร
กิจวัฒณา 

1121 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไป สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย นาย ธงชัย บริสุทธิ์ 

1122 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1 มูลนิธิชุมชนไท นาย ภควินท์ แสงคง 

1123 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นางสาว อุไร หอมทวี 

1124 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 2 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) นางสาว อนุสรณ์ ไชยพาน 

1125 กลุ่มเครือข่ายศาสนา เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย นาย จ านงค์ น่วมอ่ิม 



66 
 

ล าดับ กลุ่มเครือข่าย ชื่อองค์กร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1126 กลุ่มเครือข่ายศาสนา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปาริชาติ อินทุภูติ 

1127 กลุ่มเครือข่ายศาสนา มูลนิธิสังฆะเพ่ือสังคม (ส.ฆ.ส.) พระ ปัญญา ยงยิ่ง 

1128 กลุ่มเครือข่ายศาสนา มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย นาง พรทิพย์ มหาภาส 

1129 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1 มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม นางสาว อารีย์ อาภรณ์ 

1130 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1 สภากาชาดไทย เภสัชกรหญิง วรรณี อิทธิวัฒนกุล 

1131 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 2 โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ฮามีดะห์ เจะแต 

1132 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1 
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลางและ
ตะวันออก นางสาว ศุภมาศ แก้วบริสุทธิ์ 

1133 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ นาย กิตติ วงศรัตนาวุธ 

1134 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด นาง รัตนา วิทยพิบูลย์ 

1135 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ 

1136 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย นาง กอบแก้ว คุตตวัส 

1137 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2 เครือข่ายพันธมิตรสื่อสมัชชาสุขภาพ นาย ประสิทธิ์ ชูสุทธิ ์

1138 กลุ่มเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย นางสาว ฉวีวรรณ แก้วจีน 

1139 กลุ่มเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นาง กรกมล เอ่ียมธนะมาศ 

1140 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก สถาบันการศึกษาทางไกล นางสาว สุมาลี นุ่นแก้ว 

1141 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก มูลนิธิอริยาภา นาง จินตนา สมพงศ์ 

 


