
 
 
 
 
 

 
 
ที่  ว. 3450 / 2561 
              

15  สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเพื่อจ่ายเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจ าปี 2561 
 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช. และผู้แทนสมาชิก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในสิ้นปีบัญชี 2561  จ านวน  1  ชุด  
   

ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  ไดส้ ารวจรายชื่อสมาชิก สอ.พช.           
ที่มอีายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในสิ้นปีบัญชี 2561  เพื่อจะไดป้ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนสมาชิก
อาวุโส  ตามระเบียบฯ  วา่ด้วยเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2553  นั้น    

เพื่อให้การจ่ายเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโสถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด          
จึงได้ส่งรายชื่อสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  ในสิ้นปี 2561  ตามฐานข้อมูลสหกรณ์ ณ วันที่           
31 กรกฎาคม 2561  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)  ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง  1 มกราคม 2501 ถึง 31 ธันวาคม 2501 
โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก            
ให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิด  กรณีที่หน่วยงานของท่านมีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์              
แตไ่ม่มีในรายชื่อตามบัญชีที่แนบ  กรุณาแจ้งสหกรณใ์ห้ทราบด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวและแจ้งให้สมาชิกในหน่วยงานของท่านส่งเอกสารดังกล่าวให้สหกรณ์ภายในวันที่                  
28 กันยายน 2561  เพื่อสหกรณ์จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
    

     ขอแสดงความนับถือ 
  

 
 

                         (นางอนัญญดา  ตันวิสุทธิ)์ 
                        ผู้จัดการ 

                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชมุชน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสวัสดิการ  โทร. 02-1438144-51 ต่อ 102 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210    
โซนทิศใต้  ชั้น  1   โทร. 02-143-8144 - 51  โทรสาร  02-143-8970 
 

 



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
1 4062 นาง ดาวเรือง หินเพชร 31/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
2 4183 น.ส. ปัทมนิภา นิ่มสกลธ์ 1/7/2501 (009) ลูกจ้าง
3 4682 นาย ธนชัย แสงมณี 5/8/2501 (185) นครราชสีมา
4 4706 นาย พิเษก จันทร์กล้า 19/2/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
5 4720 นาง วัฒนา แก้วเสถียร 25/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
6 4751 นาย เทิดทูน เสือรักษ์ 23/8/2501 (102) ชัยนาท
7 4762 นาย ชาญชัย ขุนเพชร 19/2/2501 (173) สงขลา
8 4769 นาง นันทพร ไชยวงศ์น้อย 17/11/2501 (144) เพชรบูรณ์
9 4773 นาย สมชาติ ไชยศิลา 5/3/2501 (143) พิจิตร

10 4781 นางสาว พมิพม์าดา อัตถชยานันท์ 10/7/2501 (131) อุดรธานี
11 4799 นาง ยุพา ชัยชาญ 4/7/2501 (112) ปราจีนบุรี
12 4805 นาง นิทรา เทีย่งธรรม 19/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
13 4840 นาย สมพร รักรู้ 16/4/2501 (156) กระบี่
14 4843 นาง ศิริพร จู้สกุล 11/12/2501 (161) พังงา
15 4887 นาง ผุสดี อาจนาวัง 17/8/2501 (105) สระบุรี
16 4909 นาย วิทยา นุ่มนวลพิทักษ์ 25/12/2501 (120) ศรีสะเกษ
17 4916 นาย อับดุลรอฮิม เซะบารู 1/1/2501 (169) ปัตตานี
18 4931 นาย เกษม พึง่ธรรม 25/10/2501 (183) ชัยภูมิ
19 4945 นาง พจนีย์ รางแดง 1/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
20 4994 นาย บุญธรรม พลฑา 12/8/2501 (173) สงขลา
21 5013 นาง ปภาดา แก้วทองประค า 4/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
22 5032 นาย สาโรจ เพชราเวช 23/12/2501 (128) สกลนคร
23 5042 นาย อารมณ์ นิลวิสุทธิ์ 29/10/2501 (304) ช่วย ศอ.บต.
24 5043 นาง มาลินี จันทรจุติ 25/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
25 5079 น.ส. สุภา บวรพาณิชย์ 20/6/2501 (124) ขอนแก่น
26 5080 น.ส. อารีรักษ์ คูหาทอง 20/2/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
27 5092 นาง นิศากร สิงห์เสนา 29/7/2501 (119) ร้อยเอ็ด
28 5094 นาย ประดิษฐ์ พุมพาน 7/2/2501 (124) ขอนแก่น
29 5126 นาย โสภณ อินทรพรหมมา 2/11/2501 (117) มุกดาหาร
30 5147 นาง วาสนา คงอินทร์ 10/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
31 5155 นาย เชาวลิต ไชยยงค์ 25/8/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
32 5158 นาย โชติ จันทรสีชัง 10/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
33 5183 นาย นิตย์ มูลประโคน 22/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
34 5194 นาง สุณี กรุณกิจ 21/6/2501 (167) ตรัง

รายชื่อสมาชกิทีม่อีายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในสิ้นปี 2561
ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
35 5210 นาง ฐิติรัตน์ พงษ์พันธุ์ 2/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
36 5219 นาง ปราณี เหมราช 8/2/2501 (009) ลูกจ้าง
37 5253 นาย นิพนธ์ หนูแป้น 26/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
38 5281 นาย ศรีทะยา ศรีสมบูรณ์พงศ์ 1/5/2501 (117) มุกดาหาร
39 5283 นาย ชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ 24/6/2501 (109) ฉะเชิงเทรา
40 5286 นาง พรทิพย์ พลอยจั่น 6/3/2501 (108) จันทบุรี
41 5294 นาง อรทัย คามวุฒิ 6/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
42 5311 นาง พฤฒิยา วิชัยดิษฐ 23/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ

43 5312 นาง พิมพร กล้ากสิกิจ 25/12/2501 (195) นครสวรรค์
44 5318 นาย ประยุทธ์ สิทธิน์้อย 3/4/2501 (122) อ านาจเจริญ
45 5321 น.ส. ประภา โค้วศิริ 19/8/2501 (181) อ่างทอง
46 5331 นาง สุมาลี ศรีจันทร์งาม 27/2/2501 (170) พัทลุง
47 5340 นาย ส าราญ ไชยศร 13/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
48 5356 นาย วีระชัย เวียงนนท์ 28/12/2501 (129) หนองคาย
49 5411 นาย ธนมาตร รักรอด 16/2/2501 (174) สตูล
50 5442 นาย วินัย สังข์แก้ว 25/12/2501 (167) ตรัง
51 5527 นาง นวลฉวี สัตยาภรณ์ 6/2/2501 (164) ระนอง
52 5603 นาย ณภัทรพส กาเล่ียง 3/2/2501 (173) สงขลา
53 5605 นาย บัญชา ศีลบุตร 13/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
54 5610 นาย ทนง บุรีรักษ์ 20/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
55 5631 นาง ศศิธร ฤทธิพร 1/1/2501 (180) สุพรรณบุรี
56 5650 น.ส. สุจิตติมา คงธนะรุ่ง 15/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
57 5677 น.ส. จิตตรา อินทรปานนท์ 29/9/2501 (196) สุโขทัย
58 5688 นาย ทวี ทองหลาง 8/6/2501 (051) กรมป้องกัน ลูกจ้าง
59 5699 นาย ทวี ด ารงเลิศบวร 19/9/2501 (126) นครพนม
60 5704 นาง สกาวรัตน์ กลีบโกมุท 15/10/2501 (105) สระบุรี
61 5719 นาย พิสิษฐ์ พลหาราช 28/2/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
62 5733 นาย วรเชฏฐ์ หน่อค า 9/11/2501 (135) พะเยา
63 5769 นาง ปัญญารัตน์ หุน่ดี 21/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
64 5788 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีกงพาน 10/1/2501 (131) อุดรธานี
65 5800 น.ส. ศศิธร ปัญญาไว 13/8/2501 (117) มุกดาหาร
66 5810 นาย ถาวร ทองทา 23/9/2501 (144) เพชรบูรณ์
67 5862 นาง วรรณี รุ่งรัตน์ 29/3/2501 (173) สงขลา
68 5888 นาย วิรัตน์ ค าโฮง 25/3/2501 (124) ขอนแก่น

ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
69 5904 นาย ถนอมศักด์ิ ศรีชมภู 15/1/2501 (102) ชัยนาท
70 5954 นาง สุมาลี พลแสน 24/3/2501 (119) ร้อยเอ็ด
71 5978 นาย ประเสริฐ ไชยบุระ 4/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
72 6094 นาย เพทาย อิ่มทรัพย์ 15/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
73 6119 นาง วลัยพร จินดามณี 15/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
74 6151 น.ส. รัศมี จ านงค์ไว 29/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
75 6156 นาย ไชยจรูญ มหายศนันท์ 25/2/2501 (019) ลูกจ้างบ าเหน็จ
76 6163 นาง ประภาพรรณ พิมพามา 25/9/2501 (127) เลย
77 6169 นาง บุญเทียม ดีประสิทธิ์ 8/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
78 6208 นาง วันเพ็ญ ส่ือกลาง 5/1/2501 (128) สกลนคร
79 6250 นาง ราตรี ปานสว่าง 12/10/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
80 6253 นาง นิภาพร ขวัญรักษ์ 30/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
81 6271 นาง เบญจพร แก้วเขียว 30/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
82 6283 นาย พิทยา กองกิจ 10/2/2501 (196) สุโขทัย
83 6296 นาง จันที เรืองสา 3/2/2501 (009) ลูกจ้าง
84 6302 น.ส. วรพันธุ์ รุ่งกรุด 28/3/2501 (008) สน.ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและวสิาหกิจฯ

85 6322 น.ส. สุรนาฏ พฤกษเศรษฐ 7/8/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
86 6331 นาย อนัษฐพงษ์ วิหคเหิร 16/5/2501 (109) ฉะเชิงเทรา
87 6345 น.ส. นิภา ฉิมโหมด 20/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
88 6350 นาย อดุลย์ อินทรพาณิชย์ 26/1/2501 (126) นครพนม
89 6353 นางสาว อุไร มิตรรัน 3/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
90 6355 นาย นิพันธ์ สมคะเณย์ 13/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
91 6361 นาย วัฒนวิทย์ โนจิตต์ 13/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
92 6368 นาย ประยุทธ เจริญทรัพย์ 4/6/2501 (193) ตาก
93 6376 นาง สุดจิตร พรหมทอง 21/4/2501 (169) ปัตตานี
94 6377 น.ส. พรทิพย์ สุวรรณภูมิ 5/12/2501 (113) ระยอง
95 6386 นาย สุธี ไวปัญญา 18/4/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
96 6419 นาย สกุลพันธ์ วัฒนกูล 7/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
97 6421 นาย วันไชย ไชยมงคล 29/1/2501 (158) นครศรีธรรมราช
98 6422 นาย ประเทือง นิภัสตรา 10/5/2501 (158) นครศรีธรรมราช
99 6438 นาง นวพร เบ็ญจวรรณ์ 8/12/2501 (149) นครปฐม

100 6485 นาย วรวัฒน์ รัตนวราหะ 24/5/2501 (106) สิงห์บุรี
101 6492 นาย สมศักด์ิ สิทธิธรรม 20/5/2501 (102) ชัยนาท
102 6497 นาง ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ 31/7/2501 (102) ชัยนาท

ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
103 6502 นาย วีระยศ ทรงพุฒิ 7/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
104 6517 นาง สุภาณี จินดารัตน์ 28/11/2501 (169) ปัตตานี
105 6528 นาง สุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ 20/4/2501 (110) ชลบุรี
106 6537 นาง ศิรินันท์ รักขติวงศ์ 25/8/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
107 6565 นาย วิบูลย์ศักด์ิ วัฒนวิเชียร 26/1/2501 (112) ปราจีนบุรี
108 6591 นาง รุ่งนภา จรันรัก 12/11/2501 (122) อ านาจเจริญ
109 6601 นาย อนันต์ ศรีรักษาแก้ว 26/6/2501 (195) นครสวรรค์
110 6620 นาง คุณัญภา ทวีกุล 12/12/2501 (105) สระบุรี
111 6628 น.ส. สุกัญญา จินะธรรม 21/8/2501 (315) เทศบาล
112 6629 นาง ศุภวรรณ แก้วขวัญ 30/8/2501 (315) เทศบาล
113 6631 นาย พินิจ งามรุ่งโรจน์ 1/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
114 6635 นาย สมพร แสงประสิทธิ์ 5/7/2501 (169) ปัตตานี
115 6651 น.ส. พรรณา โมราถบ 19/10/2501 (142) พิษณุโลก
116 6669 นาง ฐิตารีย์ อุ่นส าราญเจริญ 9/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
117 6692 นาย พันธ์ศักด์ิ รัตนวิเชียรโชค 21/5/2501 (196) สุโขทัย
118 6714 ว่าที ่พ.ต. สุเนตร ทองดี 24/7/2501 (148) กาญจนบุรี
119 6724 นาย จักริน บุญณสะ 27/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
120 6750 น.ส. สมร อังกาพย์ละออง 6/1/2501 (171) ยะลา
121 6755 น.ส. นวลละออ จุลพันธ์ 24/12/2501 (124) ขอนแก่น
122 6759 นาย เสรี ประยศ 2/12/2501 (133) เชียงราย
123 6763 นาง เต็มเดือน คงสัตย์ 17/8/2501 (185) นครราชสีมา
124 6771 น.ส. วาสนา บุญรอด 31/12/2501 (158) นครศรีธรรมราช
125 6775 นาย สุรนาถ ขุนศรี 19/4/2501 (136) แม่ฮ่องสอน
126 6784 นาง พรศรี ขาวแก้ว 3/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
127 6797 นาย สุชาติ นาระต๊ะ 17/3/2501 (133) เชียงราย
128 6824 น.ส. อ าพร งามศรีวัฒนาสกุล 27/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
129 6830 นาย ฉัตรชัย อนิวรรตเมธี 5/5/2501 (124) ขอนแก่น
130 6833 นาย อุทัย คงบัว 21/12/2501 (009) ลูกจ้าง
131 6842 นาง จุรีพร แก้วมณี 9/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
132 6847 นาย วันชัย สืบประวัติ 10/10/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
133 6890 นาย อรุณ ศรีทองขวัญ 7/12/2501 (151) เพชรบุรี
134 6902 นาง ดวงสุดา เมืองวงษ์ 18/6/2501 (320) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
135 6938 นาย ต่อศักด์ิ โกมลรัตน์ 1/10/2501 (193) ตาก
136 6942 นาง อนงค์ ไชยกุล 3/12/2501 (197) อุทัยธานี

ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
137 6958 นาง กรรจนา อินทนาม 28/8/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
138 6962 นาย ประสิทธิ์ อินทร์แก้ว 20/1/2501 (161) พังงา
139 6964 นาง สมจิต ลุนส าโรง 19/10/2501 (126) นครพนม
140 6974 นาง สุภาทิพย์ ประสงค์สุข 15/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
141 7026 นาย ประสิทธิ์ ค ามี 8/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
142 7028 นาง จิณหธาน์ สุยพงษ์พันธ์ 28/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
143 7102 นาย ชูศักด์ิ เดชะเทศ 26/12/2501 (133) เชียงราย
144 7119 นาย เสริมพงษ์ รัตนะ 8/11/2501 (025) ส านักงานศาลปกครอง
145 7155 นาย โสภัณ คุณประทุม 24/11/2501 (127) เลย
146 7159 นาง กรวรรณ กาญจนวงศ์ 29/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
147 7166 นาย นิรันดร์ สุวรรณโณ 29/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
148 7177 นาง สมคิด แสงเพ็งเคน 5/12/2501 (128) สกลนคร
149 7180 นาง น้ าทิพย์ จันทรสกุล 12/4/2501 (303) ศอ.บต.
150 7189 นาย สันติ อิ่มวัฒนกุล 5/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
151 7194 นาย ศรชัย อินตะเทพ 17/3/2501 (136) แม่ฮ่องสอน
152 7207 นาย ชลอ หนูนาค 29/4/2501 (167) ตรัง
153 7226 นาย คฑาเทพ กรึงไกร 24/6/2501 (105) สระบุรี
154 7240 นาย ชัยโรจน์ ธนสันติ 25/12/2501 (105) สระบุรี
155 7316 นาง จงกลนี โสตถิปิณฑะ 12/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
156 7366 นาง จริยา นุชพงษ์ 25/7/2501 (106) สิงห์บุรี
157 7367 น.ส. จันทนี ยุติบรรพ์ 15/7/2501 (157) ชุมพร
158 7394 นาง ร าพา ชนะพลชัย 20/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
159 7429 นาย แสงอาภรณ์ สงคง 7/11/2501 (161) พังงา
160 7441 นาง นฤมล ไชยโย 24/4/2501 (121) อุบลราชธานี
161 7460 นาย สุทธา สายวาณิชย์ 30/1/2501 (318) ข้าราชการ สป.
162 7468 นาย สมัย นันทบุรมย์ 18/11/2501 (116) กาฬสินธุ์
163 7495 นาง นิภา ตันสาโรจน์วนิช 23/9/2501 (195) นครสวรรค์
164 7498 นาย สมพจน์ โศภิษฐพันธ์ 2/6/2501 (165) สุราษฎร์ธานี
165 7513 นาง สายพิรุณ น้อยศิริ 7/4/2501 (318) ข้าราชการ สป.
166 7544 นาง สิริลักษณ์ วิถีเทพ 1/2/2501 (124) ขอนแก่น
167 7580 น.ส. ศรีรัตน์ ฤกษ์มงคล 27/1/2501 (181) อ่างทอง
168 7589 นาง กชพร ศรีศักด์ิ 13/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
169 7605 นาง ร าพรรณ ศิริจันทนันท์ 16/8/2501 (315) เทศบาล
170 7655 นาย เธียรชัย ล่ิมกุล 20/3/2501 (158) นครศรีธรรมราช

ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
171 7656 นาง ชัชนีย์ จันเสง่ียม 13/4/2501 (110) ชลบุรี
172 7665 นาง พิมรตี ตันยงค์ 4/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
173 7667 นาง อัมพร ภาวะกุล 21/12/2501 (134) เชียงใหม่
174 7674 น.ส. ขันทอง อินทร์หา 24/1/2501 (118) ยโสธร
175 7705 นาง ศิริ ก าปัน่ทอง 11/4/2501 (149) นครปฐม
176 7710 นาย ภาคภูมิ สุขส าราญ 19/2/2501 (145) แพร่
177 7714 น.ส. สุชลี วาทะสัตย์ 26/12/2501 (149) นครปฐม
178 7758 นาง ธัญลักษณ์ ปัญญากาศ 19/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
179 7767 นาง นิภา ศรีสุขใส 3/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
180 7799 นาง ฐิติมา คล่องค านวณการ 10/8/2501 (138) ล าปาง
181 7800 นาง ยุพา ศรีแก้วหล่อ 8/8/2501 (195) นครสวรรค์
182 7809 นาย กมล ตังคโนภาส 6/1/2501 (148) กาญจนบุรี
183 7837 นาย สุริย์เดช ยอดอุดม 27/12/2501 (157) ชุมพร
184 7856 นาย ณรงค์ ประพฤติชอบ 24/2/2501 (168) นราธิวาส
185 7921 นาย ชัชวาล นิราศภัย 14/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
186 7944 นาย ไกรวิทย์ จิรเสรีอมรกุล 28/5/2501 (104) ลพบุรี
187 8085 นาย ชรินทร์ เทวโรอุปโค 11/1/2501 (143) พิจิตร
188 8160 นาย สมพงษ์ สร้อยศรีสุวรรณ 16/6/2501 (051) กรมป้องกัน ลูกจ้าง
189 8165 นาง วิไล อภิชาติ 6/7/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
190 8185 นาย สินชัย ถนอมสิน 11/5/2501 (014) ส านักตรวจราชการ
191 8245 นาย นิวาส ศรีสุระ 22/4/2501 (121) อุบลราชธานี
192 8290 นาย ลิขิต สุขสมบูรณ์ 19/10/2501 (148) กาญจนบุรี
193 8294 นาง กรรณิการ์ นะเสือ 10/1/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
194 8451 นาย ผดุงศักด์ิ ยศแก้ว 23/9/2501 (051) กรมป้องกัน ลูกจ้าง
195 8469 นาย วิชาญ เศรษฐพงศ์ 19/1/2501 (171) ยะลา
196 8507 นาย สมพงษ์ อากาศโชติ 6/5/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
197 8608 นาง สมศรี ประชาบุตร 20/8/2501 (161) พังงา
198 8658 นาง นวนันทน์ พรหมพิทักษ์ 18/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
199 8682 นาย ประสาน สกุลมณี 10/3/2501 (171) ยะลา
200 8739 นาย สวาท จัวนาน 20/5/2501 (188) บุรีรัมย์
201 8796 นาย เกียรติศักด์ิ เรือนทองดี 7/4/2501 (148) กาญจนบุรี
202 8960 นาย บุญยงค์ ภาคสุริยัน 9/6/2501 (167) ตรัง
203 9080 นาย สุชาติ ปริญญาเชษฐ 13/1/2501 (190) สุรินทร์
204 9138 นาย ชัยรัตน์ สุวัตธิกะ 15/12/2501 (128) สกลนคร

ชื่อ - สกุล



ล าดบั เลขทะเบียน วัน/เดอืน/ปีเกิด หน่วย
205 9207 นาง นวียา ผดุงถิ่น 9/4/2501 (319) บ านาญ สป.
206 9567 นาย เอนก ประกอบกิจ 7/4/2501 (009) ลูกจ้าง
207 9575 นาง ประคอง ตระกูลกาญจน์ 18/11/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
208 9580 นาง อนุสรณ์ ศรีประจันทร์ 10/11/2501 (158) นครศรีธรรมราช
209 9591 นาง ภาวิณี กระบวนสืบ 12/10/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
210 9672 นาง วิลาวัลย์ มนตรี 30/6/2501 (127) เลย
211 9680 นาย อานนท์ ผลจันทร์ 5/8/2501 (133) เชียงราย
212 9708 นาย ชาตรี ขวัญสุวรรณ 29/6/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
213 9776 นาย สุทธิพงษ์ สายสุวรรณ 14/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
214 9803 นาย ประภาส ขุนชิต 7/6/2501 (167) ตรัง
215 9816 นาย สนั่น ทนุศักด์ิ 18/1/2501 (009) ลูกจ้าง
216 9951 นาย ปรีชา ทัศวงศ์ 23/9/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
217 10177 นาย ปิยทัศน์ เฉลิมรักษ์ 4/4/2501 (025) ส านักงานศาลปกครอง
218 10209 นาง สุชาดา สุพรรณ 17/10/2501 (143) พิจิตร
219 10224 นาย วิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ 1/7/2501 (044) ศูนย์ฯ จังหวัดล าปาง
220 10303 นาย สมศักด์ิ จันทร์ควง 27/10/2501 (009) ลูกจ้าง
221 10330 นาย ธนพงษ์ โพธา 19/5/2501 (134) เชียงใหม่
222 10808 นาย สถาน แสนสุข 9/2/2501 (111) ตราด
223 11348 นาง เกสรี ราชพิทักษ์ 1/4/2501 (173) สงขลา
224 11812 นาง เพียงใจ เพียรด า 7/7/2501 (128) สกลนคร
225 12375 นาย อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ 31/8/2501 (134) เชียงใหม่
226 12479 นาง เพ็ญจิตร เจริญชัย 14/1/2501 (183) ชัยภูมิ
227 12757 นาง กชวรรณ เพชรทอง 18/8/2501 (018) กองประชาสัมพันธ์
228 12787 นาย วัชรินทร์ พระแก้ว 7/5/2501 (051) กรมป้องกัน ลูกจ้าง
229 12817 นาย บัวยัญ สุวรรณมณี 8/3/2501 (321) ส านกังานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

230 13070 นาย สมชาย วิทย์ด ารงค์ 26/6/2501 (318) ข้าราชการ สป.
231 13171 น.ส. นันทพร ครุฑนาค 10/11/2501 (144) เพชรบูรณ์
232 13351 นาง กาญจนา ศรีทิพโพธิ์ 28/10/2501 (195) นครสวรรค์
233 13393 นาย พัฒนพงศ์ กุญชะโร 22/10/2501 (189) มหาสารคาม
234 13498 นาย ธนาเดช ศรีแจ่มดี 30/3/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
235 13500 น.ส. ยุพิน แสงเหมือนขวัญ 22/10/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
236 13851 นาย นิเลาะ นิธิพันธุก์ุล 17/7/2501 (171) ยะลา
237 14010 นาง พรรณี อัลภาชน์ 3/12/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ
238 14230 นาย เจริญ บุณยาดิศัย 4/8/2501 (012) ข้าราชการบ านาญ

ชื่อ - สกุล




