
 

คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๒/๒๕๖๕      ๑  ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 
เร่ือง รายช่ือสมาชิกผูJมีสิทธิเลือกต้ัง 

 

ตามประกาศสหภาพแรงงาน รัฐ วิสาห กิจ วิท ยุการบินแหH งประเทศไทย (สรร.ว .ท .)                    

ท่ี ปก ๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ืองแตHงต้ังกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง และกรรมการ

เลือกต้ังสาขาภูมิภาค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย 

ชุดท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๘ เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ การประชุมใหญHสามัญประจำปZ ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามข[อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก[ไข ๒๕๖๓ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการ

บินแหHงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วHาด[วยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย ชุดท่ี ๙        

(คกก. เลือกต้ัง สรร.ว.ท.) คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

จึงขอประกาศรายช่ือสมาชิก สรร.ว.ท. ผูJมีสิทธิเลือกต้ัง การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙  โดยรายช่ือเรียงลำดับตัวอักรษร จัดกลุAมราย      
กอง/ศูนยS/สำนัก ตามเอกสารแนบทJายประกาศฉบับน้ี และจะติดประกาศ ณ ปUายประกาศสำนักงาน สรร.ว.ท. 
ทุAงมหาเมฆ กรุงเทพฯ และเว็บไซตS www.aerothaiunion.com และ Page Facebook  “สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย” ซ่ึงสมาชิก สรร.ว.ท. สามารถตรวจสอบสิทธิ และโตJแยJงรายช่ือ
สมาชิกผูJมีสิทธิเลือกต้ังไดJ ดJวยการติดตAอคณะกรรมการเลือกต้ังสAวนกลาง นับต้ังแตAวันท่ีออกประกาศฉบับน้ี 
ตามระเบียบ สรร.ว.ท. วAาดJวยการเลือกต้ังฯ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕                          

 

 

             นางธีราวัลย\ ยองใย 

                                                             ประธานกรรมการเลือกต้ังสHวนกลาง 

   กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหHงประเทศไทย  ชุดท่ี ๙ 
 
สำนักเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห9งประเทศไทย โทรศัพท? ๐-๒๒๘๕-๙๓๖๒ โทรสาร  ๐-๒๒๘๗-๒๐๙๒ 



เอกสารแนบท+ายประกาศ คกก.เลือกตั้ง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 



 กผ.วบ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กมัปนำท เรอืงรำยวัน
2 กติตศิักดิ ์ธรณธติิ
3 เกง่ ข ำป่ำน
4 เกยีรตศิักดิ ์เจรญิบญุ
5 ไกรวทิย ์แกน่สำร
6 ชำญณรงค ์รุง่เรอืงดว้ยบญุ
7 ชำตชิำย ยกุตำนนท์
8 ทรงวทิย ์พงษ์พำนชิ
9 ทัศพร ฉัตรด ำรงสกลุ

10 ธรียทุธ ชปูระวัต ิ
11 นพพร วรีะประเสรฐิสกลุ
12 นวลอนงค ์ทองประเทอืง
13 นวยิำ โนนสงูเนนิ
14 พงศภัทร ทองเรไร
15 พันทพิย ์ภชูำญ
16 ภำวติร ีทัพพะวัฒนะ
17 มำนพ กรแกว้
18 รัตตัญญ ูกลิน่พกิลุ
19 วทิรู นุนำบี
20 วริยิะ จรยิวทิยำนนท์
21 วสิตูร ธรุะกจิ
22 ศรำยธุ อกัษรศริกิลุ
23 ศักรำช คงพันธุ์
24 สมคดิ คะเต็บหมดั
25 สมยศ บญุประทำนพร
26 สรุศักดิ ์ไกรเลศิ
27 โสธร ชำ้งทอง
28 อดลุย ์ดเีจรญิ
29 อศันัย ปทมุมนิ

จ ำนวนทัง้หมด 29 คน

หนา้ที ่1/1

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



 กพ.บท.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนษิฐา นวมารค
2 กติตศิักดิ ์สริธินาคม
3 เกษม ธรีพงศ์
4 จงกลศริ ิแตงอนิ
5 จักรภัทร ทองยอ้ย
6 ชนัยพงษ์ โมนยะกลุ
7 ชอ่แพร วทิยาเวช
8 ธัญธารยี ์บญุมาก
9 บญุยฤทธิ ์พรงาม

10 มนตช์ัย วรีะพลเทพ
11 เรนุมาศ พงศส์ าราญ
12 วงศช์นก จริายวุัฒน์
13 วรรธมล ลิม้ทองกลุ
14 วัชรชัย เลศิประเสรฐิกจิ
15 วานชิ ศรอีทุารวงค์
16 วทิยา สงวนพงศ์
17 วฒุชิัย อนิทรเวศนว์ไิล
18 ศศพิมิพ ์เกีย่วกลางโคกสงู
19 สรรชัย ลิม้ทองกลุ
20 สพุรรณกิาร ์ปณุโณทก
21 อมรลักษณ์ นาคเอีย่ม
22 อารยีา ฉัตรมานพ

จ านวนทัง้หมด 22 คน

บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้
 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่1/1



คก.นบ.                                         
1 ฐณัณธรณ์ เทยีนทพิยรัตน์
2 ธานนิทร ์เตก๊สงวน
3 อ านรรฆ พพิธุวัฒน์

จ านวนทัง้หมด 3 คน

บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้
หนา้ที ่1/1

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กตัญชล ีวรีเดชะ
2 กนกอร เพรดิพริง้
3 กมลชัย ศริเิพิม่พลูธรรม
4 กมลวรรณ วฒุวิมิล
5 กมลวรรณ สดุใจ
6 กมลอร เรอืงสอาด
7 กรองใจ จันทรส์วา่ง
8 กฤตญิา ชัยเสนา
9 กฤตนิ บัวสนิ

10 กฤษฎิธ์เิชษฐ ์เตมหวิงศ์
11 กฤษณ์ จันทรโกศล
12 กฤษณะ ธฉิลาด
13 กวติา จริภัทรดลิก
14 กษมา อนิเทยีม
15 กอ้งบญุ เสมพลู
16 กนัตภณ ลลีะฉายากลุ
17 กลัยรัตน ์นานาศรรัีตน์
18 กลัยาณี กาญจนวภิาพร
19 กิง่อนงค ์บัวแกว้
20 กติตพิงศ ์สนุทราเดชองักรู
21 กติพินธ ์กติกิลุ
22 กรีต ิปัญโญวัฒนก์ลู
23 เกรยีงศักดิ ์สหะชาติ
24 เกศกญัญา ดวงเดอืน
25 เกยีรตภิญิโญ วัฒนะแสงมชีัย
26 ไกรสร โลหนันทน์
27 คณพร ไทยพริยิะกลุ
28 คเณศ ชะนันชนะ
29 คณุานนท ์แทนรนิทร์
30 จงกล นากศรงีาม
31 จตพุร ธารด ารงค์
32 จณัิฐตา วัดค า
33 จติรลัดดา มว่งบญุศรี
34 จริพัชร โพธิง์าม
35 จริวฒุิ ์เหลอืงทองค า
36 จริะ แกว้ไทรหาญ
37 จมุพล วัฒนะ
38 จฬุารัตน ์ขนัธโิชติ
39 เจษฎา วัฒนคุม้
40 ฉัตรอมร นอ้มมนัส
41 ชนัญชดิา พรหมสาขา ณ สกลนคร
42 ชยกฤต ไชยชนะ
43 ชยกฤต บัลลังกโ์พธิ์
44 ชวกร พมิสาร
45 ชัย กนกนาค

หนา้ที ่1/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ชัยยนัตร ์ตันตสิวัสดิว์งศ์
47 ชัยรัตน ์ปาณภัทรกลุ
48 ชาตร ีพวงเพชร
49 ชารล์ส ์ลิม้สวุัฒนกลุ
50 ช านาญ นุ่มดี
51 ชนัิมพร จันทรเ์รอืง
52 โชตกิา ธงชัยนันท์
53 ณฐวรรธ ไชเดโช
54 ณภัทร รอดเหตภัุย
55 ณหทัย เสนาะวรานนท์
56 ณัชณศักย ์ทรัพยท์มิ
57 ณัฏฐธ์นกิ ลูส่วุรรณเลศิ
58 ณัฏฐพงศ ์นาคเอีย่ม
59 ณัฏฐนิี นนทค์ าภา
60 ณัฐ ตันธวัช
61 ณัฐจริา มรียิะเกดิ
62 ณัฐฐ ์คันธววิรณ์
63 ณัฐธดา จติจง
64 ณัฐพนธ ์ยงูศริกิาญจน์
65 ณัฐพร อนิสวา่ง
66 ณัฐพล ประยรูศริศิักดิ์
67 ณัฐา เรอืงเดช
68 ณาญาฌ ์เหลอืงสกลุพานชิ
69 ณชิรัตน ์มะลมิาศ
70 ดนัย เลาหทวโีชค
71 ดรรชพร จติตรขีนัธ์
72 ดวงพร พนูสงัข์
73 ด ารง พานชิ
74 ด าร ิตลุยวรเศรษฐ์
75 เดีย่ว แมน้เดช
76 ทศพร กาญจนอไุรโรจน์
77 ทัชชา รัตตธิรรม
78 ทพิวรรณ นนทรยี์
79 ทยิาพรรณ เอือ้อภสิทิธิว์งศ์
80 เทอดพงษ์ กลา้หาญ
81 ธนพร ธาดาทองกลุ
82 ธนาพงศ ์พฒุไิชยนันท์
83 ธนดิา วรสรรพวทิย์
84 ธนติ แจม่แจง้
85 ธนติ อิม่ใจ
86 ธนติา กติตวิรรณ
87 ธวัชชัย ชนปัญญาสกลุ
88 ธัญญพัทธ ์จันทรก์ติตชิัย
89 ธัญพชิชา ดวงทองพลู
90 ธดิา พงษ์เจตสพุรรณ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 ธติกิานต ์พันธพั์ฒนกลุ
92 ธรีพล โกศัลวัฒน์
93 นงลักษณ์ โกมทุแดง
94 นนทนัช เนตพัิฒน์
95 นภพล โรจนวภิาต
96 นภาพร นภิานพดล
97 นรัญจ ์โสวรรณไพบลูย์
98 นฤตยช์นม ์มผีดงุ
99 นฤมล จวิะณโกศลวงศ์

100 นลนิ ีเอือ้สมทิธ์
101 นวลวรรณ แกว้วเิชยีรพี
102 นวลหง จติตจ์รัส
103 นวสทิธิ ์ศรจัีนทรทั์บ
104 นศริ ์ศรทีองแท ้
105 นันทวัน แสงธาราทพิย์
106 นัยสทิธิ ์วงษ์เกลยีวเรยีน
107 นรัินดร ์พนูวงศป์ระชา
108 นริธุ พทุธสถติย์
109 เนตรชนก คณุโฑถม
110 บดนิทร ์รอดตัว
111 บัญชา ขงิหอม
112 บัญชา รวสีวัสดิ์
113 บลูวภิา สูเ่จรญิ
114 ประทปี แกว้สรุวิงษ์
115 ประธาน อน้ปันส์
116 ปรวิรรต ภูโ่ชติ
117 ปัฐมาภรณ์ กรณ์ทอง
118 ปัณณวชิ หนองเตา่ด า
119 ปันนา ทาระพันธ์
120 ปิยเนตร ฉ่ัวสมบรูณ์
121 ผจงสรรค ์ประพัฒนท์อง
122 พงศธร สายวงคอ์นิทร์
123 พงษ์ศักดิ ์มากมิง่
124 พนติตา อภสินุทรางกรู
125 พรปวณ์ี พสิฐิประภา
126 พรพรรณ พรณรงค์
127 พรพรรณ โลห่ช์งิชัยฤทธิ์
128 พรรณนท ีงามเจรญิ
129 พฤษภ ์สมพงษ์
130 พลสกัก ์จติระวัง
131 พักตรพ์ริง้ ธนาทววีัฒน์
132 พจิติรา ทองเนยีม
133 พชิอาภา พริยิหะพันธุ์
134 พริยิากร ตัง้อรณุสนัติ
135 พสิทุธิ ์มากศริิ

หนา้ที ่3/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ
136 พรีนธิ ิพุม่บา้นเซา่
137 พธุฒ ิเมฆธารา
138 ไพลนิ พรีะพันธ์
139 ภรนิทร เรง่ส าประทวน
140 ภวัต เดชะไชย
141 ภัทรพ์ชิชา แสงทอง
142 ภัทรวด ีจงึมลีาภ
143 ภัทราภรณ์ เฉลมิสขุ
144 ภัสสรจ์รรย ์มาศโอสถ
145 ภาณุพันธุ ์สงิหตระกลู
146 ภานุพงศ ์ดษิฐวศิาล
147 ภารด ีเศตะพราหมณ์
148 ภศีเดช เดชจรัสศรี
149 ภพัูตรา ภรูนัีนทนมิติ
150 มนวภิา พลเสน
151 มนัสว ีสมเพชร
152 มยรุ ีองัธนากลุ
153 มกุ ชัยวัฒนะ
154 ยวุพร วงสากล
155 รตกิาญจน ์งานดี
156 รมนนติย ์ศริเิพิม่พลูธรรม
157 รสธร บญุรอด
158 รังสรรค ์ราวศีรี
159 รัชดา จงสขุเกษม
160 รัชนกีรณ์ มณฑลผลนิ
161 รัชวด ีเลศิศักดิว์านชิ
162 รัฐศักดิ ์สมานสนิ
163 รัตตา ปัญจมหาเศรษฐี
164 รัตนว์ด ีสอ่งแสงเจรญิ
165 รัตนา เสมาทัศน์
166 รัตนาภรณ์ อาลัยสขุ
167 รจุเิรข ค าโมง
168 ลภัส เพชรรัตน์
169 วงศว์รัณ ศลิานอ้ย
170 วชริาภรณ์ ชัยวัฒนากลุกจิ
171 วด ีนามมนตรี
172 วนาลักษณ์ พัฒนวราภรณ์
173 วรรณพร ชอบเจรญิ
174 วรรณวสิา เมฆฉาย
175 วรวมิล คชทนิ
176 วรัตถช์ัย พฤกษ์พราวพงศ์
177 วราพร จติรบรรจง
178 วศนิ ดามพส์กุรี
179 วศนิ สงัคตีานนท์
180 วศนิ ีวโิรจนย์ะกลู

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่4/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ
181 วันมาฆ ์ชทัูบทมิ
182 วัลยล์กิา งามจรรยาภรณ์
183 วารารัตน ์ถริะศักดิ์
184 วารสิ แกว้เอก
185 วทิธวัช พวงสายใจ
186 วธิดิา ศรัทธาพร
187 วภิาชเอก วาทหงษ์
188 วภิาดา สมหวัง
189 วไิลรัตน ์อานนทต์ระกลู
190 วสิสตุ จัดพบิลูย์
191 วฒุ พทุธาวฒุไิกร
192 ศรัณยา แป้นถงึ
193 ศศชิา วงษ์สมทุร
194 ศศวิภิา ศรัณยพงศ์
195 ศักดิร์พ ีทมิมาศย์
196 ศริประภา ประดับพงษา
197 ศริชิัย สงิหท์อง
198 ศวิกร สะสมสนิ
199 ศวิพร พานชิ
200 ศภุรัชต ์มั่นระวัง
201 ศภุสทิธิ ์สภุกรรม
202 ศภุาภัค เมฆใหญ่
203 เศกสรรค ์พยคัฆะโส
204 สมรพรรณ จันทรก์ระจา่ง
205 สรัญรักษ์ พชิญธนากลุ
206 สาธติ เสกน าโชค
207 สชิล รอดตัว
208 สทิธา จันทรากา
209 สทิธโิรจน์ ชมเชย
210 สรินิดา แซต่ั๊น
211 สริยิากร จันทหาร
212 สชุาธษิณ์ สงิหปั์น
213 สพุรรณี จันทรน์อ้ย
214 สพุลศษิฏ ์อูว่เิชยีร
215 สรุวด ีสกลุรักษ์
216 สรัุสวด ีรุง่สวา่ง
217 สรุวิงษ์ ใยสอน
218 สรุยีพ์ร มสีงา่
219 สวุนยี ์กนัตะปีติ
220 สวุชิชา วาทหงษ์
221 หรัิญ สทิธปิระเสรฐิผล
222 เหริฟ้า ภตูพัินธุ์
223 อชริญาณ์ ภรูคิปุต์
224 อดชิล พทุธสวุรรณ
225 อธปิ สมเชือ้เวยีง

หนา้ที ่5/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



คจ.ศก.                                         
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ
226 อนันต ์เชือ้สพุรรณ
227 อภดิาภา มณีโชติ
228 อภรัิกษ์ พรหมชนะ
229 อมร ลวีัฒนาวงศ์
230 อรด ีเบญจพงษ์
231 อรรคสทิธิ ์เหลา่วนชิย์
232 อรอนงค ์สวุลรัีตน์
233 อคัรวนิท ์ตูจ้นิดา
234 อคัราวัส สนุทรทัยโรจน์
235 องัสมุา จันทรโ์ยธี
236 อณัณ์ณชิา มโีชค
237 อศัวนิ คงคาหลวง
238 อานนท ์ไพศาลอชัพงษ์
239 อาภากร วัฒนจัง
240 อสิรา ทัพพวบิลู
241 อสิรยิา แกว้กลัยา
242 อสิรยี ์ค ากลิง้
243 เอกบรุษุ ปัญจมหาเศรษฐี
244 เอกพงศ ์พน้ภัย

จ านวนทัง้หมด 244 คน

หนา้ที ่6/6
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



สจ.ศก.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 คณิน ควิเกษมสวสัดิ ์
2 ฐาปนพงษ์ ศวิรกัษ์
3 ฐติาสริ ิจติต์ประเสรฐิ
4 ธนชันนัท์ ศรีนวล
5 ปทัมา เกตเุลขา
6 ปารชิาต ิสขุเลศินนัทกจิ
7 วรรตัน์ ปชัชา
8 สนุิสา ราษฎร์ดษุฎี
9 อรศิรา ววิฒันาภกัดี
10 อนิทรเดช เกาะแกว้

จ ำนวนทัง้หมด 10 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คจ.ศจ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกนุชำ ชว่งฉ ่ำ
2 กรกฎ จันทโรภำส
3 กรเพชร ท ำประโยชน์
4 กฤตยำ คงสมัมำ
5 กฤตยำ สทิธวิำงคก์ลู
6 กฤตนิ อนุคำนนท์
7 กอ้งเกยีรต ิจำรสุกลุ
8 กญัญำณัฐ พนมรัตน์
9 กนัณพงศ ์สตติรกึ

10 กลัยำพร ท่ังทรัพยศ์ริกิลุ
11 กำญจนำ กำญจนเพ็ญ
12 กำนตพงศ ์พงศศ์รภีญิโญ
13 กติตพิงษ์ สำธติภำณุวัฒน์
14 กติตภัิฏ จฑุำวรพงศ์
15 กติคิณุ ภำคอทัุย
16 เกวล ีเจรญิอนุสรณ์
17 ขวัญชัย กลุลิม้รัตนช์ัย
18 คณนิ ชว่ยเยยีวยำ
19 คนงึนติ ชนิอกัษร
20 คัมภรี ์วำสกิศริิ
21 โฆษิต โนนศรี
22 จตรุพร ประหยดั
23 จริศักดิ ์ข ำศริิ
24 จฑุำทพิย ์สปัุตติ
25 เจนนสิำข ์จังปีตทัิศน์
26 เจนวทิย ์บญุญะธนำสทิธิ์
27 ฉัตตรภัีทร อรณุวัชรพัชร์
28 ฉัตรฐยิำ นำรำธรรมนนท์
29 ชญำนนิ อิม่ทวกีลุ
30 ชนัญกร สวุรรณชืน่
31 ชนษิฎำ ภัทรนธิมิำ
32 ชัชประวทิย ์โพธยำนุวัตร
33 ชัยภัทร ประสมทอง
34 ชตุภัิทร ภมูพัินธุ์
35 ชมุำพร จติรชู
36 ไชยวชิฌ ์สชีำลี
37 ฌำว ีดวงมณี
38 ญำดำ นรีะเสน
39 ฐำนวฒุ ิโกษำกลุ
40 ณญำดำ ศังขจันทรำนนท์
41 ณฐทภัค อกัษรกจิ
42 ณภำภัชร ์ปนัดเศรณี
43 ณัฐชลัยย ์ซือ่สตัตบงกช
44 ณัฐพงษ์ จรัสพันธุก์ลุ
45 ณัฐพล หงสป์ระภำส

บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้
หนา้ที ่1/5

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คจ.ศจ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ณัฐภมู ิโพธสินุทร
47 ณำรนิทร ์คณุะสำรพันธ์
48 เดชมนตร ีเทพกญุชร
49 ตวษิ โรจนไ์พศำลสกลุ
50 ตอ่พงศ ์พเิชยีรโสภณ
51 ไตรภำค คงมำนุสรณ์
52 ทรงพันธุ ์วรสงิห์
53 ทักษพงศ ์สโุข
54 ธณพล ใจเทยีมศักดิ์
55 ธนกำญจน ์ช ำนำญกจิ
56 ธนดล แสงกติตกิร
57 ธนพล เด็ดดวง
58 ธนพล สนิสขุเศรษฐ์
59 ธนัญญำ ธรรมนรัินดร
60 ธนัตถ ์สปุระสงคส์นิ
61 ธรำธร งำมมำนะ
62 ธันยก์มล รืน่จติรว์รโชค
63 ธติวิฒุ ิพเิชษฐนำวนิ
64 ธรีรัฐ แสงงำม
65 ธรีะ นุ่มอมัพรศริิ
66 นนทวฒุ ิชวีศรรีุง่เรอืง
67 นภำภัทร มว่งศรงีำม
68 นฤเบศ ชัยพันธุ์
69 นลนิ ีจักรกรชิกลู
70 นันทณ์ภัสร กำรงำน
71 นันทวรรณ สสีมยำ
72 นกิร ไทพำณชิย์
73 นชิำภำ ทรงสริอิำชำ
74 นธิศิักดิ ์นันทช์ัย
75 นวิัต กิง่แกว้
76 นุจร ีสตัยำรักษ์
77 บรบิรูณ์ ลวำกร
78 บวร ทำยำทสวุรรณ
79 บวรนำถ สวุวิัฒน์
80 บญุตำ บญุน ำ
81 บรุนิทร ์ศภุฤกษ์ไมตรี
82 ปฐมำภรณ์ โตเต็มโชคชัยกำร
83 ประศลิป์ กนัทะวงศ์
84 ปรชีำวธุ เฉลมิศริิ
85 ปวล ีบ ำรงุเมอืง
86 ปวณีำ ประชำกรชิ
87 ปวนัีนท ์วงศศ์รวีัฒนกลุ
88 ปัญจมำ คงพลู
89 ปำจรยี ์อทิธรัิตนโชติ
90 ปำรติ วรศรี

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :

หนา้ที ่2/5
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



คจ.ศจ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 พงศว์รธัช โตธนะรุง่โรจน์
92 พงษ์ภัทร ์กจิโอภำส
93 พชร พหวูณชิ
94 พธกูมล พำนชินก
95 พรทพิย ์ทำทอง
96 พรเทพ โคว้ประเสรฐิสขุ
97 พรพรรณ เกำะแกว้
98 พรพล เจยีมเจรญิ
99 พัฐวัชร ์ถอืทอง

100 พัลลภ อรรธนศิำสขุ
101 พำทศิ บรรณโศภษิฐ์
102 พชิญำ พันธุอ์บุล
103 พเิชษฐ อยูด่ี
104 พมิมำศ มชีขูนัธ์
105 พมิลพรรณ โพธสินุทร
106 พเิรศ สกุใส
107 เพชรลดำ รุน่เจรญิ
108 เพชรสดุำ มหำดไทย
109 ภคณติ ไชยำค ำ
110 ภรภัทร รัตนะ
111 ภัทรวทิย ์ไชยวรรณะ
112 ภัสกร สจุรติพำนชิ
113 ภำนุพงษ์ นอ้ยแนม
114 ภฆูนิทร ์พทุธกลู
115 ภมู ิยตุธิรรม
116 ภวูดล ภำนุมำส
117 มนันยำ วศิำลคณุำ
118 มชัฌมิำ ลีต้ระกลู
119 มำณติำ สวุรรณกฏู
120 มกุชฎำ เบญจศรี
121 เมทนิ ีนุ่มดี
122 เมธัส เรยีงวงศ์
123 เมธำ สธุำพันธ์
124 เมธำยำ ศรวีงศ์
125 เมธ ีค ำแหง
126 ยมนุำ กลบีสตับศุย์
127 ยลรว ิคปุตะสนิ
128 ยอดเถำ ทรัพยพ์ว่ง
129 รดำวัลย ์แสงกติตกิร
130 รังสรรค ์ชัยเจรญิ
131 รัชกำนต ์กนะกำศัย
132 รัชดำภรณ์ แพฟ้ืน
133 รัญชนก คุม้พงษ์
134 รัฐ จรัสเลศิรังษี
135 รัตนำ วชริวศิษิฏ์

หนา้ที ่3/5
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คจ.ศจ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

136 ฤทธิณ์รงค ์กลอ่มจติร์
137 วรรณวจิติร บัวแยม้
138 วรวทิย ์ธนกำรพำณชิ
139 วรศักดิ ์วรพพัิฒน์
140 วรัสชญำน ์สริวิรรณวชิญ์
141 วรำงครั์ตน ์แสงหรัิญ
142 วรำภรณ์ เทยีนแสงอทัุย
143 วรำรัตน ์โลง่จติร
144 วัชรพงษ์ ศริปินู
145 วัสรำ ตัง้ตรำสทิธิ์
146 วำณี อบัดลุมบูลิ
147 วจิติรำ โสรนิทร์
148 วชิญวัชร ์จริอนันตก์ลุเดช
149 วทิวัส ฟตูระกลู
150 วทิติพันธุ ์เจรญิขวัญ
151 วริำอร อนิทรแ์กว้
152 วเิลขำ ตัง้พชิติพำนชิ
153 วไิลลักษณ์ พกุสอน
154 ศรัณยำ ไกรสทิธศิริกิลุ
155 ศศชินก เฟ่ืองไพบลูย์
156 ศญิำภัสร ์กติตริพสีทิธิ์
157 ศริดำ เจรญิพันทวสีนิ
158 ศเิรมอร วฒุชิำตวิำนชิ
159 ศภุพล นำคบรรพต
160 ศภุฤกษ์ จตรุนตรั์ศมี
161 สมภพ ผดงุสนัต์
162 สรนิทญ์ำกรณ์ วรำเตชสษิฐ์
163 สลลิ คณุำพรสจุรติ
164 สภัยำ บญุทรัพย์
165 สำยรุง้ ศรสีวุรรณรัตน์
166 สทิธกิำรณ์ อุน่จติต
167 สทิธโิชค วงศป์ระยรู
168 สริชิัย อนันตมติร
169 สริธีร สขุทอง
170 สริธีร สนุทรวัฒน์
171 สดุำรัตน ์มว่งศรเขยีว
172 สพัุชรำ ไตรวชิำ
173 สภัุค รพพัีนธ์
174 สเุมธ อศัววไิลรัตน์
175 สรุเชษฏ ์พมิำพันธุศ์รี
176 สรุนิทร ์แยม้รักษำ
177 เสำวภำคย ์ใจสกุใส
178 เสำวรส สมัมำพล
179 เสำวรัตน ์ลิม้สวุรรณ
180 หัทยำ ถริะวันธุ์

หนา้ที ่4/5
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คจ.ศจ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

181 อชติ ภมูชิำญำนันท์
182 อดศิร กมิขำว
183 อตคิณุ ตัง้เจรญิเวช
184 อนันตก์รณ์ กมัพลด ำรงรักษ์
185 อนันตญำ เหลอืงอมรสริิ
186 อนุรัตน ์ชนะหตุำนนท์
187 อนุสรณ์ เจรญิธนำ
188 อภริำม ธรีนวกรรม
189 อภสิทิธิ ์ภริมยเ์ลศิ
190 อมรเทพ ศรวีงศ์
191 อรรถ สำรกิำรนิทร์
192 อรสริญีำณ์ รอดเดช
193 อรศิรำ ธนำนันท์
194 อรสิรำ ใจมั่น
195 อคัรัช คชสหี์
196 อญัชล ีหอมชง
197 อำชวนิทร ์มว่งศรงีำม
198 อำทติย ์เลำหทวโีชค
199 อนิทรน์วัต สงัขม์นัส
200 อมิภัทรำ หมอดี
201 อบุลวรรณ คงเกลีย้ง
202 อบุลวรรณ เซคลูชิ
203 เอนก เชำวส์นิธ์

จ ำนวนทัง้หมด 203 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :

หนา้ที ่5/5
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



สจ.ศจ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนัตภคั กฤตยากลุภทัร์
2 ชลวุฒ ิอนะมาน
3 ณฐัพล เวโรจนกลุ
4 ดวงแกว้ ครุธจนัทร์
5 เดอืนเพ็ญ มหทัธนธรรม
6 ธรรมนูญ ทนัรงักา
7 ธาราทพิย์ สขุศวิานนัท์
8 นภาภรณ์ โชตชิว่ง
9 บงกช สดวกการ
10 เบญจพร วงศ์แสนสขุ
11 ปิยณฐั เบญจางค์วศิณุ
12 พษิณุวฒัน์ สกัการเวช
13 ภนิโนทร มะกรสาร
14 มทันียา ทรพัย์ประเสรฐิ
15 ยุทธนา กติตธิาดากลุ
16 รพีพรรณ ลิม่ดลุย์
17 รมยา ตาไว
18 วรวทิย์ แสงเขยีวงาม
19 หฤทยั ศริริตัโนทยั
20 อรวรรณ โลกวทิย์
21 อร่าม เลศิล า้

จ ำนวนทัง้หมด 21 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คจ.ศบ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกพร ภมูวิัฒน์
2 กมลวรรณ พลสมคัร
3 กรกต สทิธธินกลุ
4 กติต ิสงัขเ์มอืง
5 กติตกิำ อรำ่มรัตนพันธุ์
6 กติตพัินธ ์นวิัฒนบ์รรหำร
7 กณุฑ ีชว่ยวงศญ์ำติ
8 คเณศ ปุ้ งโพธิ
9 จนิดำมณี ศรทีอง

10 จริวรรณ ศริชิพีชัยยนัต์
11 ชนติำ มลีำภ
12 ชมภัทสร หลำ้วงษำ
13 ชลมำรค เดอืนแจม่
14 ชววทิย ์อนิทรวชิัย
15 ชัยโรจน ์รว่มรัก
16 ฏมิำพร เอือ้ประชำนนท์
17 ณชิพงศ ์บรุำไกร
18 ทฆิัมพร นวลเสน่ห์
19 ธนพร พทุธำธร
20 ธรรมรักษ์ เปลง่แสงศรี
21 ธันฏวรรณ สงิหกำร
22 ธรีพัฒน ์หอมทอง
23 นศิำชล เมฆกระจำ่ง
24 บญุจริำ ศรทีอง
25 ปรญิ ป่ินมณี
26 ปำรชิำต ิกญุชร
27 ปิยฉัตร พจนก์ระจำ่ง
28 ปณุณวชิ ศรอีทุก
29 เปรมนิทร ์โยธำปำน
30 พนนิทรำ โชคประเสรฐิถำวร
31 พัณณ์ณญิำ สรรพประเสรฐิ
32 พพัิฒน ์อำรมณ์ดี
33 พมิพณ์ดำ แตป้ระจติร
34 ไพรัช ดำมำ
35 ภำไพลนิ มำนวศิษิฎ์
36 มณนิทรำ สขุประเสรฐิ
37 มนเทพ แผว้พลสง
38 มำดำ๊ด หมีมหิน๊ะ
39 มำลนิ ีเกษมตุิ
40 รทิธรินท ์ธรรมพทัิกษ์จติ
41 รจุนัินท ์จรญูลักษณ์
42 วรภัทร สำยอบุล
43 วรรัตน ์ลำวัณยกลุ
44 วรันธร ผดงุศลิป์
45 วัฒนชัย จติรอบอำรยี์

หนา้ที ่1/2
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :
 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9



คจ.ศบ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 วำสฐิตำ พเิชยีรเศวตธำรำ
47 วชิชดุำ นจิพันธ์
48 วชิำญ แพทยเ์พยีร
49 วฒุพิงศ ์รอดปัญญำ
50 เวชยนัต ์อิม่อำรมณ์
51 ศรัณย ์จริบญุเรอืง
52 ศวิำพร ลิม้ทววีงค์
53 ศภุรัตน ์พงศพั์นธุ์
54 ศภุสทิธิ ์พรหมณี
55 สโรชำ สำยวงศ์
56 ส ำเนำ หว้ยหงษ์ทอง
57 สดุำทพิย ์กรป้องกนั
58 สนุสิำ สขุมำก
59 สภัุทรำ ขนัธพร
60 สลุำวรรณ พัศดรัุกษำ
61 อรรณพ แพงหนู
62 อญัชฎำ อดุมจรรยำ
63 อญัญำ มณัฑนำพงศ์
64 อ ำนำจ คชพลำยกุต์
65 องิครักษ์ จำ่ยวำนชิ
66 อทิธเิดช ศศพิยงุศักดิ์
67 เอกวรษิฐ ์กลัยำณมติร

จ ำนวนทัง้หมด 67 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



สจ.ศบ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ณฏัฐนิน สว่างอารมย์
2 พภสัสรณ์ แสงภู
3 วรรณา พรหมจนัทร์
4 ศศธิร ศรีสหวณิชย์
5 สดุนภา จนัทนา
6 เอกชยั พลิกึ

จ ำนวนทัง้หมด 6 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



คป.มป.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ถริะพธัน์ บวัขาว
2 เทพรตัน์ ทนิสมบรูณ์
3 นฐัธีรา รตันสภุาพนัธ์ุ
4 พงศ์พฒันา พลอนิทร์
5 วรศกัดิ ์เหล่าวฒันโรจน์
6 สพุรียา แสงเพลงิ
7 อรณิชชา ตถัยานุกลู
8 อรณี พพิธิภณัฑ์
9 อรพมิ แจ่มเมฆ

จ ำนวนทัง้หมด 9 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



มก.มป. 
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กลัยกร ภมรบตุร
2 กติตกิร ศรีมว่ง
3 จตพุล จวนสำง
4 โชตกิำ พุ่มกำหลง
5 ญำดำ ณ ล ำพูน
6 ทศัน์พล งำมปล ั่ง
7 ภตัตคิณุ ล้อมทรพัย์
8 ภริชัญำ วีระสโุข
9 วรษินนัท์ เหล่ำอภชิยัวงศ์

10 วำรด ีกลิน่หอม
11 วชิณชั ภมูผิวิ
12 วชุิภรณ์ บณุยศริพินัธ์ุ
13 วสิสนีิ เตโชตริส
14 ศมลยำ ทองประทมุ
15 ศำนิต คงศกัดิ ์
16 สรุำงค์ แสงเจรญิ
17 อนิรุทธิ ์ตระกลูไตรตรงึ

จ ำนวนทัง้หมด 17 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



มว.มป. 
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กติตศิกัดิ ์นกัคิม้
2 จุรนิทร์ จนิตกสกิรรม
3 ชญำภรณ์ นนัท์นฤมติร
4 ชชัรนิทร์ สนูยีข่นั
5 ถนอมจติ ตณัฑ์ธนศวิะกลุ
6 ทวนทอง คดดี
7 ธนำวุฒ ิมโนวลยัเลำ
8 ธีรยุทธ เลำกลุศำนต์
9 ปวเรศ โรจนกลุ

10 ปวณัรตัน์ เนำวรตัน์พงษ์
11 พศิสม ขำวผอ่ง
12 มำนิตย์ รอดยอดสรอ้ย
13 ศกัดิช์ำย เกตปุรำชญ์
14 ศภุกฤต เกตวลัห์
15 สถำพร คุม้ศร
16 สขุครีนิทร์ กลิน่สำโรจน์
17 สรุเชษฐ์ วฒันไพโรจน์
18 อคัรวฒัน์ ลิม้วฒันนนท์

จ ำนวนทัง้หมด 18 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



งน.งบ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ภคัภญิญา แสงธิ
2 สชีุรา แสงทอง

จ ำนวนทัง้หมด 2 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



งป.งบ.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ภาณี เจมิประไพ
2 วรุษา น่ิมละมยั

จ ำนวนทัง้หมด 2 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



บช.งบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ธติพิร เถือ่นดี
2 ปรญิดำ ประสพธรรม
3 ยุพำวด ีปลดัสงครำม

จ ำนวนทัง้หมด 3 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ตน.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 เจษฎาพงษ์ สงวนรษัฎ์
2 ฐติริตัน์ สภุทัร์วนั
3 นารถฤด ีหริญับฏั
4 วีรวฒัน์ วนิยัแพทย์
5 ศภุกร พวงสวุรรณ
6 สวุรรณา เทพกจิ
7 อทุมุพร แกน่กระโทก

จ ำนวนทัง้หมด 7 คน

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ธน.ธก.                                         
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ณทัธร ปาลวินิช
2 นราธปิ ซ้ือสวุรรณ
3 ประยูร สโุคตร
4 พงศ์ศวีร์ วรพนัธ์ุ
5 พมิ รกัส าหรวจ
6 มนสัสวาท จรรยงค์
7 ศภุางค์ เมณฑกา
8 สมพล พรหมไทย
9 สจุติรา อภริกัษ์นุสทิธิ ์
10 อดุม คงทอง
11 อานนท์ ใหญส่ว่าง

จ ำนวนทัง้หมด 7 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สธ.ธก.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรพนิธ์ุ ไชยะบรุนิทร์
2 ชญานุช ตามไท
3 ณมารี คณะเจรญิ
4 ดษิยา อศิรางกรู ณ อยุธยา
5 นิพทัธา พวงสวุรรณ
6 สมบตั ิวรพรเบญจกลุ
7 สชีุพ เอกฉาย
8 สทุธาสนีิ มณีศลิป์
9 สภุา ชาเขยีว
10 สภุาพ ไตรรตันสวุรรณ์
11 องัคณา มหรรทศันพงศ์
12 โอภาส คนัธววิรณ์

จ ำนวนทัง้หมด 12  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



นต.บท.                             
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ทรงชยั กานต์ดา
2 เพิม่พงศ์ ภมูปิระเสรฐิ

จ ำนวนทัง้หมด 2 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



บค.ทบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กมลวรรณ พนัธำภำ
2 พงษ์พนัธ์ ปำนนุ่น

จ ำนวนทัง้หมด 2 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



พส.ทบ.           
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 คณุำนนต์ รกัยงค์
2 เดชำกติ ปิลนัธนดลิก
3 พริยิำ สงำ่แสง
4 ศริพิรรณ พงศ์พฤทธิ ์
5 แสงเดอืน ภยูำนนท์
6 อนญัญำ อร่ำมศรี
7 อมรพงศ์ รอ้งแกว้

จ ำนวนทัง้หมด 7 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ลส.ทบ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 จนิดำ เช้ือชยั
2 จริำยุส ป่ินแสง
3 ชชัชญำ มณีโชติ
4 ณชัชำภทัร อยูคุ่ม้ญำติ
5 ณฏัฐสร มงัตรีสรรค์
6 ณฐัธยำน์ ลลิำ
7 นภำพร ฟกัทบั
8 นนัทชิำ เกตเุขยีว
9 นิตยำ ทองสงำ่

10 ปรียำจติ ชำ่งหล่อ
11 พรพมิล ชมภศูรี
12 พชัรพีร์ สขุประเสรฐิ
13 ภทัรศยำ จนัทร์เขยีว
14 เมลดำ ปล ั่งศรีสกลุ
15 รววิรรณ กรรณสตู
16 รตัน์พล ทำ่ทรำย
17 รุจริำ คชนิทรโรจน์
18 วรนุช เกตศุรี
19 วรพรรณ หอมมำลี
20 วมิลนนัท์ แตงกลบั
21 ศนัสนีย์ ยุทธบรรดล
22 ศภุสิรำ เพชรมณีุ
23 สไบทพิย์ สวุรรณโชติ
24 สธุนีิ ประภำศริิ
25 อรฉตัร ตำมประทปี
26 อรสิรำ ลอยเมฆ
27 อำร์ม เปล่งข ำ

จ ำนวนทัง้หมด 27 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สค.ทบ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 แกว้ใจ ลกัษมนั
2 ไกรวุฒ ิจนัทร์วเิศษณ์
3 จารุภรณ์ แกว้หริญั
4 นวลวรรณ ถาวรศริิ
5 นฐัชพนัธ์ ภู่ทอง
6 นุชนาถ นินายชอบ
7 เนตรชนก นพเกตุ
8 ปรีดาวรรณ์ จูประสม
9 ปวีณา บญุรกัษ์
10 ผกามาศ สขุเป่ียม
11 พรพไิล สวสัดี
12 รพีพรรณ เพ็ชร์ไทย
13 วรศินนัท์ อยูส่วสัดิ ์
14 วทิวสั แนวบญุเนียร
15 ศวิาพชัร์ วารี
16 อดเิทพ อยูส่บื
17 อภวิรรณ์ เหลืองอาทจิ
18 อฉัรีย์ เรงิส าราญ
19 อสันี เจรญิพงศ์

จ ำนวนทัง้หมด 19 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



บท.สท.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกวรรณ แกว้ทอง
2 คณำพร สมัฤทธิล์้วน
3 จริำยุ ล่อใจ
4 ฉตัรชยั สดุใจ
5 ชำญวทิย์ พณิพำทย์
6 ณฐัวตัน์ ศริโิยธนิสกลุ
7 ภำส์ณฐั วรรณำงกรู
8 วสนัต์ วทิยำ
9 สวุฒัน์ ปิตพิฒันะโฆษิต

10 อญัชสิำ ลมิปนดัดำ
จ ำนวนทัง้หมด 10 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



พท.สท.           
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรกช ออ่นน้อม
2 กฤตกิำรณ์ เรือนแกว้
3 กวีวุฒ ิสริลิำภยศ
4 ชยวุฒ ิสกุปล ั่ง
5 ณฐักำร โชตธินำกำร
6 นภำภรณ์ จนัทเบญจม์ภทัร
7 พพิฒัน์ จนัทเบญจม์ภทัร
8 พมิพ์รดำ เหล่ำอำรีย์
9 ภควด ีจนัทรงัสี

10 วชัรำภรณ์ แกน่สำร
11 สวสิ ไทรงำม
12 สรุชิำ ปั้นทอง
13 เสำวภำคย์ ศภุเลศิไพสฐิ

จ ำนวนทัง้หมด 13 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



บบ.นบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กณัณพนต์ ตนัตพิงศ์
2 กติตพิงศ์ สรูเจตพหลกลุ
3 นนัทภคั กลุอำจยุทธ
4 นำถนำรี กรมวงักอ้น
5 มณฑกำนต์ สภุำชยั
6 มลลดำ โกมลฤทธิ ์
7 รตันำวลี แสงซำ้ย
8 รุง่ทวิำ วรภมร
9 อภชิติพล เกษพรหม

10 อรรถวทิ วจิติรพลยุทธ
11 อษุณีย์ คนัธยิงค์

จ ำนวนทัง้หมด 11 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



พค.นบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ชลญัดำ คงศกัดิ ์
2 ธญัญ์รวี จำตรุตัน์ทวีโชติ
3 ปทัมำ เครือนพคณุ
4 พชิำ แสงภู่วงษ์
5 มำนพ สขุวงษ์ศลิป์
6 ศรำวุธ วงศ์พระลบั

จ ำนวนทัง้หมด 6 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



วว.นบ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กำนต์ สนิธวำนนท์
2 โกศล ลอยลิว่
3 สรีิ วฒันวกิย์กจิ
4 สวุทิ สภุำชยั
5 อมรรตัน์ จริฐัติกิำลโชติ

จ ำนวนทัง้หมด 5 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ปบ.ทส.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤชทพิย์ นำมโคตร
2 เกรียงไกร ทองดี
3 เขตต์ กนัยำสนธิ ์
4 คนินทร์ สพุริยิะนนัท์
5 จำณิกร ชำญนรำ
6 เจษฎำ อดุมพืช
7 ชลลดำ สพุริยิะนนัท์
8 ชำตรี จตรุภทัรอำภรณ์
9 ชุมพล ศรีสขุ

10 ทวีศกัดิ ์ย ั่งยืนวณิชสกลุ
11 เทยีนชยั เอกธรรมรกัษ์
12 ปรชั ตฏุฐพิงษ์สวสัดิ ์
13 ภทัรภณ เลำหนนัทน์
14 ภญิญำพชัร์ พชัรียำลกัษณ์
15 ไมตรี นิ่มสขุ
16 ยุทธนำ ยงกลุวณิช
17 รงัสทิธิ ์บษุบงก์
18 รำชรกัษ์ ทศันไตรลกัษณ์
19 วรนิญำ จ้อยผึง้
20 วติสนุ กจิจำนุลกัษ์
21 วีรชน เอมสวุรรณ์
22 สบืสกลุ พนัธ์ุแพทย์
23 อนุพงศ์ แกว้มำ
24 อโนชำ โรจนอดุมพร

จ ำนวนทัง้หมด 24 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ปบ.ทส.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤชทพิย์ นำมโคตร
2 เกรียงไกร ทองดี
3 เขตต์ กนัยำสนธิ ์
4 คนินทร์ สพุริยิะนนัท์
5 จำณิกร ชำญนรำ
6 เจษฎำ อดุมพืช
7 ชลลดำ สพุริยิะนนัท์
8 ชำตรี จตรุภทัรอำภรณ์
9 ชุมพล ศรีสขุ

10 ทวีศกัดิ ์ย ั่งยืนวณิชสกลุ
11 เทยีนชยั เอกธรรมรกัษ์
12 ปรชั ตฏุฐพิงษ์สวสัดิ ์
13 ภทัรภณ เลำหนนัทน์
14 ภญิญำพชัร์ พชัรียำลกัษณ์
15 ไมตรี นิ่มสขุ
16 ยุทธนำ ยงกลุวณิช
17 รงัสทิธิ ์บษุบงก์
18 รำชรกัษ์ ทศันไตรลกัษณ์
19 วรนิญำ จ้อยผึง้
20 วติสนุ กจิจำนุลกัษ์
21 วีรชน เอมสวุรรณ์
22 สบืสกลุ พนัธ์ุแพทย์
23 อนุพงศ์ แกว้มำ
24 อโนชำ โรจนอดุมพร

จ ำนวนทัง้หมด 24 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



พว.พส.           
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ชยทตั อำจไชยชำญ
2 พรต ปิยควำณิช
3 สำยสนีุย์ ศริบิญุฤทธิ ์
4 อญัชรนิทร์ ปฏนิิสสคัโค

จ ำนวนทัง้หมด 4 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



วอ.ทส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กติตภิพ วระวบิลุ
2 ชนุตร์ บ ำรุงผล
3 โชคชยั ไทยอดุม
4 ดฐิรชัต์ อรุณรงัษี
5 ธรรมศกัดิ ์ม ั่งนิมติร
6 ธวชัชยั เกษรบวั
7 ปรเิยศ สวำสดิก์ลิน่
8 พฒันพงษ์ ยง่ไทย
9 พมิพ์รำวนั ใสขำว

10 ภทัรำรตัน์ รตันกำล
11 สทุนิ แกว้สทุธำ
12 อำนนัท์ เจรญิรตัน์
13 อดุมทรพัย์ ตลุำนนท์

จ ำนวนทัง้หมด 13 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



บส.วบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤตชัญ์ ออ่นน้อม
2 กวนิ พูนสนอง
3 เกำ้ภภำ ตรีธนะกติติ
4 ค ำนวณ เดมิน้อย
5 คณุำกร มำนะศกัดิว์ศนิ
6 จตรุงค์ ยมวรรณ
7 จกัรกฤษณ์ ธุวำนนท์
8 จริภทัร ป่ินทอง
9 เจษฎ์สดุำ สทุธสิ ำแดง

10 ชูศกัดิ ์ฉุยฉำย
11 ณฐัพงษ์ เหมอืนทบั
12 ณฐัวด ีสง่ศรี
13 ณฐัวุฒ ิจ ำปำสำ
14 ดลติ พูลศลิป์
15 ธีรวทิย์ มำนะ
16 นคร เมอืงบญุมำ
17 นงลกัษณ์ แจ่มกระจ่ำง
18 นฤดล เจรญิไพบลูย์สนิ
19 บญัชำ ชลติชำกร
20 บญัญตั ิทว้มสขุ
21 ปฐมพล ไชยำค ำ
22 ประณิธำน ใจบญุ
23 ปำนเทพ ด ำรงกมลทพิย์
24 พรชยั ล ำธำรวงศ์
25 พรเทพ ทยำเลศิบวร
26 พนัธศกัดิ ์โพธเิดช
27 พลัลภ ฟองเพชร
28 พณิรตัน์ อำรีย์
29 พมิพ์พมิณ หลวงสงิห์
30 พริตัน์ วตัสลำนนท์
31 พรุิณพงศ์ ลิม่อรุณ
32 พเิศษ ศรีม ั่น
33 ภทัรพล สกุนัธำ
34 ภทัรอร นำมพนัธ์ุ
35 ภญิญำภทัร ปญัจขนัธ์
36 มนตรี พรอนนัต์รตัน์
37 มนูญ ค ำมี
38 ยุทธนำ จนัทรส
39 รณชยั เจรญิสทิธิ ์
40 รงัสรรค์ จนัทน์กะพ้อ
41 ลดัดำ ด ำรงกมลทพิย์
42 วนวฒัน์ ชยัชนะ
43 วรรณรกัษ์ กนัพยุง
44 วีรชยั ครุะทอง
45 วีรพงษ์ แกว้มณี

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



บส.วบ.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 วีรุตม์ แพทย์สวุรรณ
47 ศรนรนิทร์ พูนสนิชูสกลุ
48 ศศกิำนต์ ศรค ำ
49 สรุยุทธ พวงระยำ้
50 สวุฒัน์ ม ั่นเหมอืนป้อม
51 โสภำค ศรีแสง
52 อภชิยั อนิทโุสมำ
53 อรรถพร สงิห์ครีี
54 อจัฉรำวรรณ สขุบำง
55 อญัวุฒ ิสนิธพเลศิชยักลุ
56 อำนนท์ จติต์มงคล
57 เอกชยั ประกอบธญั
58 เอกพจน์ สขุผสม

จ านวนทัง้หมด 58 คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



วข.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤษณะ ขวญัอยู่
2 กติตพินัธ์ แกว้ทอง
3 จงกลณี ดมีี
4 เจษฎำ วริยิะสนุทรพนัธ์
5 ชนำกำนต์ อศัวะประภำ
6 ชนิสรำ จติรำมำศ
7 ชำย ชนิะไพโรจน์
8 ณพชิญำ ชยักติตภิมูิ
9 ธนำธรณ์ เดชำสวสัดิว์งศ์

10 ธีรชยั สนัตวิชิยัพำนิช
11 ปรญิญำ ไวยศลิป์
12 พรประเสรฐิ ภสูวุรรณกลุ
13 ยอเกยีรต ิไชยเอยีด
14 ลดัดำวลัย์ ลือพำนิช
15 วศนิ แยม้ศรี
16 วชิยั แกว้แดง
17 วโิรจน์ โพธหิล้ำ
18 ศรีสรุำงค์ เบญจสตัย์กลุ
19 ศภุชยั เจียมวจิติรกลุ
20 ศภุทตั กจิส ำรำญ
21 สรรเสรญิ ชีวนิจรสัโรจน์
22 สทิธนำ ทศมำศวรกลุ
23 สทุพิงษ์ กรพชัร
24 อมรศกัดิ ์ธรสนิธ์ุ
25 อรรถภทัร์ สบืเน่ือง

จ ำนวนทัง้หมด 25 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ผก.คส.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กติภิทัท์ บรีุรตัน์
2 โฆษิต แดงทองดี
3 ไตรภพ ชุวำนนท์
4 ธีร์ธวชั สภำนนท์
5 นครนิทร์ วีระพนัธ์
6 ปิยนนัทน์ เลำหบตุร
7 พรหมสทิธิ ์สรอ้ยระยำ้
8 ภำคย์ ปรูณำมระ
9 มรุต ธรรมำรกัษ์

10 เมธำกร สมบญุ
11 วชิชุดำ แกว้สมทรพัย์
12 ศริชิยั ภำคสวุรรณ
13 สมเกยีรต ิสริโิชควรกติติ ์
14 สำธติ ทพิะคหบดี
15 สนุทร มหำสวสัดิ ์
16 สรุพฒัน์ สคุมัภรีำนนท์
17 อภชิำต ิศรีสพุรรณ

จ ำนวนทัง้หมด 17 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ฟท.คส.           
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรณ์ ปฐมอนนัท์
2 กรวุฒ ิอมัพรแสงทอง
3 เกรกิพนัธ์ สงัฆพนัธ์ุ
4 เกรกิวทิย์ โคตรประทมุ
5 โกเมน ขำวผอ่ง
6 จริพรรณ คล่องแคล่ว
7 เจษฎำ ใจกล้ำ
8 ฉตัรชยั สวุรรณศรี
9 เฉลมิพล ตนัก ำเนิด

10 ชำรติ ิสนัโดด
11 ชุมพล ภทัรพนัธ์วเิชียร
12 โชคชยั อศัวเย็นใจ
13 ถกนธ์ จนัทร์วงค์
14 ทรงศกัดิ ์อนิทรครรชติ
15 ธงชยั เทยีนทอง
16 ธำนี บวัทอง
17 พลพฒัน์ เจรญิสขุ
18 พทัธนนัท์ ฟกัเทพ
19 พุฒธิร ชำวท ำนำ
20 เพ็ญศริ ิดอกยีโ่ถ
21 ภำณุ มทัธวรตัน์
22 ยุทธกำร โพธิเ์ย็น
23 วรรณทพิย์ ภญิโญพำณิชย์กำร
24 ศรำยุทธ ปรำบพยคัฆ์
25 ศริเิพ็ญ ศรีเชีย่วชำญ
26 ศภุชยั เรืองวฒันำภรณ์
27 ศภุสกล บญุญกำญจน์
28 สมชำย กติศิรีวรพนัธ์ุ
29 สมยุ มเีพียร
30 สรุนิทร์ เพชรพูลมำ
31 เสฎฐวุฒ ิแจมติร
32 อชติพล ฝึกใจดี
33 อธคิม ทรพัยสำร
34 อนุชำ แกว้เลศิดลิก
35 อนุสรณ์ ทองอนิทร์
36 อวรุิทธ์ ทองแทง่ใหญ่
37 เอกชยั กยุค ำ
38 เอกภพ แซโ่ล้ว
39 เอนก พุฒเล็ก

จ ำนวนทัง้หมด 39 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



รป.คส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 คมกฤช โขนงนุช
2 จุฑำมำศ ลบล ำ้เลศิ
3 ชยัวฒัน์ ปิยะทศัน์ศรี
4 ทพิย์สนุนัท์ สมหมำย
5 ธรรมชำต ิรกัอยู่
6 พกิลุ โตทพั
7 พสิยั ซอ่นกลิน่
8 ภควตั ลกัษมนั
9 ยุพนิธร โชตสิขุ

10 วศิรุต สมตินินัทน์
11 ศกัดิน์รนิทร์ รกัปำน
12 โศรยำ ศรีสมบรูณ์
13 สรพล เหล่ำศรีรตันำ
14 อดลุย์ แสงทอง
15 อศิรำ อศิรภกัดี

จ ำนวนทัง้หมด 15 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



อส.คส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กมลำศน์ หอยสงัข์ทอง
2 กรณ์ปรเมษฐ์ อดุมแกว้อร่ำม
3 กฤตมขุ ไกรฤกษ์
4 กฤตนิ ศรีจนัทรำกลู
5 กษิดศิ กลีบสตับศุย์
6 กอ้งพสิษิฐ์ เมตตำจติต์
7 กติต ิเนตรสขำวฒัน์
8 เขม สทิธสิถำพรกลุ
9 จำรกึ มกัเจรญิลำภ

10 จีรพรรณ ณ สงขลำ
11 ชนเขต พนัธ์ศรี
12 ชนม์ชนก สริกิรรณะ
13 ชนะชยั ทรพัย์สมวงศ์
14 ชลอ คงคล้ำย
15 ชวกร จริสวุรรณ
16 ชวทศัน์ โกมลนิมิ
17 ชำญณรงค์ ศกัดิส์ริสิกลุ
18 ชดิชนก ภู่เกดิ
19 ณพชำต ิพนัธำธกิ
20 ทนงศกัดิ ์เนตรจนิดำ
21 ทติวรรณ สนิจนัทร์
22 ธนวนัต์ ไกรนิธสิม
23 นพรตัน์ สกณีุ
24 นฤเดช สจุนิพรมั
25 ปำรย์พริชัญ์ ข ำเมอืงน้อย
26 ปิตพิงศ์ ชมบหุงำ
27 ปิยะธดิำ ปนัชะนะ
28 ปณุณรตัน์ จนัทร์สว่ำง
29 พจนำ พฤทธีรตัน์
30 พีรพงษ์ ภำคสทุธผิล
31 ภำณุพงศ์ นวลปลอด
32 วรงค์กรณ์ สนิไชย
33 วรเศรษฐ์ เดชำพพิฒัพงศ์
34 วรนิทร์ปิยะ ชนเมธถริพุทธิ ์
35 วษิณุ เครือสงักำ
36 สมโภชน์ หวงัโซะ๊
37 สมศกัดิ ์ทองแจ่ม
38 สมชัชำ ร่มเย็น
39 สนัต ิแสวงผล
40 สนัตกิมล มณีพนัธ์ุ
41 สทิธชิยั ชมโฉม
42 สริภพ นภระวี
43 สกุจิ เพ่งรุง่เรืองวงษ์
44 สพุฒัน์ สทิธเิวช
45 สพุชิำ พูนแกว้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



อส.คส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 สรุจติต์ จกัรสงิห์โต
47 อภชิยั นิลชำติ
48 อรรณพ วรรณทองศรี
49 อรรถศกัดิ ์นพวงศ์ ณ อยุธยำ
50 อญัชลี หรรษภญิโญ
51 อดุร คำ่ยทอง
52 เอกภพ คณิตนนัทกลุ
53 เอกรำช สขีนัธ์

จ านวนทัง้หมด 53  คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



พก.พส.                  
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กอ้งตระกลู รตันำงกรู
2 จีรวรรณ สงิหเสนี
3 ชดิชนิกำ นพวงศ์ ณ อยุธยำ
4 ธนกฤต พรหมมี
5 ประภำวลัย์ สรุพนำนนท์ชยั
6 รพีฉตัร พึง่โพธิ ์
7 ศศพิมิล สทุธไิวยกจิ
8 ศศภิำ สมีำนนทปรญิญำ
9 สภุำพรรณ ไชยยนับรูณ์

10 องัคณำ บนุนำค
จ ำนวนทัง้หมด 10 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



พป.พส.           
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กติพิร หอมวเิศษวงศำ
2 กริตกิร แกว้ปำนกนั
3 คณุญัญำ ศรีวงษ์
4 จำรุวรรณ คนัธกมลมำศ
5 จุฑำมำศ อนิทรกองแกว้
6 ชนิษฐำ พนัธศรี
7 ชวนัพร โหมดแจ้ง
8 ชีวนิทรีย์ วีระวำนิช
9 ฌลัลรี เฌอรีรกัษ์

10 ณ ประเสรฐิสม
11 ธนยัพร ดทีองออ่น
12 ธมลวรรณ ลำภำนนัต์
13 นนทวฒัน์ พูนสขุวฒันำ
14 พงศ์ปณต โชตชิว่ง
15 ภวนิ บณุยะวฒัน์
16 ภำณุเดช สำยแสน
17 รวชิำ พูลนุช
18 วลิำศลกัษณ์ ปรีชำญำณ
19 ศลีวฒัน์ ละเอยีด
20 สมำธ ิอุน่จติต
21 สรำวุธ พรำหมณำยน
22 สรำวุธ แพทย์เจรญิ
23 สฤกวรรณ วรรณรกัษ์
24 สวุพชิญ์ ม ั่งค ั่ง
25 อฑัฒ์ จนัทะเดช
26 อษุำ ธกิลุวงษ์

จ ำนวนทัง้หมด 26 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สนง.พส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ไพบลูย์ ฉตัรชมชืน่
2 สวุมิล บษุกรนนัท์

จ ำนวนทัง้หมด 2  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



วช.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กตญัญ์ วฒันวบิลูย์
2 กนกวรรณ มกรพงศ์
3 กวนิ สงัขพรรณ
4 ครรชติ จนัตะเสน
5 จตพุร นิตย์โฆษกลุ
6 จกัพงษ์ เสนจนัทร์ฒไิชย
7 ชนิดำ เชดิศรีตระกลู
8 ชลดำ สนิธ์ุจ ำปำศกัดิ ์
9 ชวลติ เดชนิตริตัน์

10 ชญัญำภคั วรพนัธ์ุ
11 ชนิพนัธ์ุ ตรกึตรอง
12 ชุตมิณฑน์ น่ิมฟกั
13 ณภทัร ตรีประเสรฐิ
14 ณฐักฤษณ์ กฤษดำโอภำศ
15 ณฐัพงศ์ เศยีรสวสัดิ ์
16 ธนรตัน์ ตปิะวำโร
17 ธมวุฒ ิโภคำธกิรณ์
18 ธำนินทร์ โทจนัทร์
19 นพคณุ ไชยยศ
20 นวพล กรณำธปิ
21 นิสติ สงิห์ค ำ
22 เบญจำ จนัทร์ประสทิธิ ์
23 ปิยทศัน์ ชลชำตบิรสิทุธิ ์
24 ปณุยวีร์ พฒันกจิวรรกัษ์
25 พชร โสภำนนท์
26 พรปวีณ์ วงษ์ทบัซำ้ย
27 พชิชำกร ฉิมฉ ่ำ
28 ภพสขุ จ ำเรญิพฤกษ์
29 ภษิูต มสีนุทร
30 มำรุฒ กรอิม่
31 ยุทธนำ หะรงค์
32 ยุรนนัท์ ลมิปนนัท์วดี
33 เลศิ ชนิวงศ์
34 วนิกำน แมน้บตุร
35 วรนิทร รำษฎร์เจรญิ
36 วีระ เสนำะจติต์
37 ศลิปำกร แสงศรี
38 สมคดิ หรรษำนิมติกลุ
39 สมพล นิสสยัตรง
40 สมพล พบิลูย์
41 สพุตัรำ สำยวงค์อนิทร์
42 สภุำภรณ์ สทุธสินัตสิกลุ
43 สวุฒัน์ แกว้เชำว์รมัย์
44 อนุพนธ์ จนัทร์เอีย่ม
45 อภไิท วำดวไิล

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



วช.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 อำชวศิร์ รตันพทิกัษ์
47 อสิรำภรณ์ โภคนิโชตอินนัต์

จ านวนทัง้หมด 47 คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



วต.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤต ศรีจกัรโคตร
2 เกต ุหนูรตัน์
3 คณิตสรณ์ โลหวติตะ
4 เฉลมิพร ขลบิทอง
5 ชญำนนท์ แสงอ ำไพ
6 ชนรด ีดสุติโศภติวงศ์
7 ชดิชอบ พวงวำสนำ
8 ชูเกยีรติ ์ธนพทิกัษ์
9 โชตธินินท์ วรจุรีย์ศรี

10 ไชยศกัดิ ์บำระกลุ
11 ญำณวฒัน์ ศริกิำญจนกลู
12 ฐติพิงศ์ บศุบงกรศ
13 ฐติวิฒัน์ ปรีเปรม
14 ณฐัวุฒ ิแชม่ศกัดิส์ทิธิ ์
15 ทชัชญำ บญุเรือง
16 เทยีนชยั ตณัฑ์ธนศวิะกลุ
17 ธนบตัร สดีำดวง
18 ธนะสทิธิ ์รุง่พงศ์สทิธิ ์
19 ธนทั ขวำของ
20 ธนำทร สนัรตัน์
21 ธนำภำ อยูอ่นิทร์
22 ธเนศ กลิน่ชำติ
23 ธญัจริำ โสภณปทมุวงศ์
24 ธญัศษิฐ์ วนิิจฉยักลุ
25 นงนุช ไทยทอง
26 นท ีมณีเขยีว
27 บญุทวี แกว้แววนำม
28 ปกรณ์ สงิห์เรือง
29 ปรชัญำ ชำวเมอืงโขง
30 ปรีดิ ์ศรีนวล
31 ปิตศ์ิกร องิมณีกำญจน์
32 พรลภสั เช้ือชำวนำ
33 พลวฒัน์ วฒัยำทนิ
34 ภฑลิ ตสิโร
35 ภทัร์ไชย สนิไชย
36 ภทัรศษิฏ์ พนัธ์ุกระวี
37 ภำณุวฒัน์ ปญัจบรีุ
38 มญัชุพร จงแจ่มใส
39 ยุทธพงษ์ กลุเสวต
40 รฉตัร สงฆ์เจรญิ
41 รณชติ อภชิำตเมธี
42 รณภพ ทองกอ้น
43 วชริวทิย์ แกว้จนัทร์
44 วรชัยำ สวสัดบิตุร
45 วศรุต จงึสวุดี

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



วต.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 วชัร จนัทร์ชุม่
47 วทิวสั กนัทตั
48 วีรวฒัน์ ทวีพฤกษ์
49 ศริ ิกอ้นทอง
50 ศภุฤกษ์ ศริมิว่ง
51 สมนึก ต ัน๊ประเสรฐิ
52 สำยณัห์ รตันมณีพนัธ์
53 สทิธพิงศ์ วบิลูย์วภิำ
54 สเุทพ อนิทร์ศริิ
55 สธุำสนีิ น ้ำฟ้ำ
56 สพุล กนัสทิธิ ์
57 สมุติร จกัษ์เมธำ
58 สวุลี พนัธ์ุสรุะ
59 เสำวลกัษณ์ ธีระพนัธ์พงศ์
60 หสัรำ วจันะรตัน์
61 อดศิกัดิ ์กจิยโภค
62 อภชิยั ธีรวนบดี
63 อดุมพล กำญจนะ

จ านวนทัง้หมด 63 คน

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



วส.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกพร อนิสว่ำง
2 กรณัย์ยศ ป่ินจนัทร์
3 กมัพล นิยมสมำน
4 กำรุณ ลำวณัย์วทิย์
5 กติตพิฒัน์ นนท์ประเสรฐิ
6 จกัรกฤษณ์ ปำนนำคะพทิกัษ์
7 ฉตัรชยั โฉมวไิล
8 ฉตัรภชุงค์ สมรกัษ์
9 ชยัธนนัท์ ธนกลุสงัข์เมอืง

10 ชำญชยั ป่ินนิกร
11 ตอ่เกยีรต ิประกฤตกิลุ
12 ธนำกฤต นนัทำทอง
13 ธีรศกัดิ ์แสงแยม้
14 นฤพนธ์ มนตรี
15 นฐัพล ฉวีวรรณ
16 นิรนัดร์ อษัฎมงคลพนัธ์
17 เบญจวรรณ สมสขุ
18 ประมวญ เกดิจนัทร์
19 พงษ์ภมู ิกนัสทิธิ ์
20 พบิลูย์ พทิยครรชติ
21 ไพรชัฏ ชว่ยเมฆ
22 ภำณุวฒัน์ บชูำรตันกลุ
23 ภวูเดช รงัแกว้
24 มำนะ ลทัธวนิชพนัธ์
25 มำนิต ผลเกล้ียง
26 เมตตำ เทยีนชนะไชยำ
27 วรวทิย์ วริยิจำรี
28 วรำกร วงศ์วฒันำกลู
29 วสพุล วงษ์วไิลวำรนิทร์
30 วีระศกัดิ ์ต ัง้รตันไพบลูย์
31 ศวติำ นำถ ำ้พลอย
32 ศภุฤกษ์ ตนัตอิำภำ
33 สฐริะวศิณ์ ต ัง้จติถนอม
34 สมเกยีรต ิแกว้ไชยะ
35 สมเจตน์ แพงเจรญิ
36 สมบตั ิลิม้พำนิช
37 สมหมำย สำสงัข์
38 สรวศนิ บณัฑติวงศ์
39 สหชั งำมออ่น
40 สมัพนัธ์ เหรียญกจิกำร
41 สกุำนดำ กจิศรีวเิชียร
42 สทุธดิำ ชนิวงศ์
43 สธุำ ไกรดำรำธกิร
44 สพุฒัน์ ล่อสวุรรณ
45 สรุพล ผำผยุ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



วส.บว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 สรุยินัต์ แจ่มพฒันำกจิ
47 สวุรรณ์ คูป่ระสทิธพิร
48 สวุฒั ศรีทองค ำ
49 อภริกัษ์ วลินัโท
50 อรชัพร ชลอคณุวฒัน์
51 อลงกร ปรชัญนำวนิ
52 อำสำฬห์ มณีจนัทร์

จ านวนทัง้หมด 52 คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



บข.วบ.                  
ล ำดับที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤษฎา อดุมคณารตัน์
2 ณฐัธดิา คงคณุากร
3 ณฐัพล เถาชาลีย์
4 ดสิกานต์ อาภาศลิป์
5 ทศพล ศรีค าอา้ย
6 ทศัน์วรรณ สนุทรพฤกษ์
7 ธีรวฒัน์ พพิฒัน์ขจรชยั
8 นพเมศฐ์ วงศ์ธรรมวานิช
9 เบ็ญจมาศ ลิม้ประเสรฐิ
10 ปรศินา เฉิดผาด
11 วฒันพงศ์ บงัเมฆ
12 สมรฐั วสิทุธแิพทย์
13 สกุจิ วบิลูผล
14 สวุมิล ทพิย์จ านงค์
15 อนุรฐั สตัตบงกช

จ ำนวนทัง้หมด 15 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



วว.สว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กษมำ เกตสุรุยิงค์
2 ทวชิ เนำวรตัน์กลูชยั
3 ทณัฑวตั เขมำวำศน์
4 นพรตัน์ รตันพงศ์ผำสขุ
5 ประมขุ รุง่โรจน์อำรี
6 ปิยะวฒัน์ ชีสกลุ
7 พงศ์ภพ มงคลปิยะธนำ
8 พชัระ แกว้โบรำณ
9 พพิฒัน์ เล้ียวรุง่โรจน์

10 ภพพร โกไศยกำนนท์
11 ภำสกร เกตวลัห์
12 เมธี ริว้ไสว
13 ระพีพฒัน์ พระประเสรฐิ
14 วรพงศ์ จโิรจน์กลุ
15 วรรณพร ซื่อสตัย์
16 สรนินำ สวุรรณรกัษ์
17 สธุรรม สจุรติธรรมกลุ

จ ำนวนทัง้หมด 17 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ศว.สว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กณิศำ แจมติร
2 กติตพิงษ์ ปล้ืมจติร
3 กติตศิกัดิ ์สงวนพงศ์
4 กรีต ิศรีพรม
5 กรีตินุ์ช วรพรเบญจกลุ
6 กรุุพนิท์ ศริกิมล
7 ครรชติ โหอ่วยชยั
8 ชยภทัร ชลธำรสฤษฏ์
9 ชลธชิำ ยวงสวุรรณ

10 ชยัพฤกษ์ ตนัธนกลุ
11 ฐติ ิพงษ์ศริิ
12 ณฐัวฒัน์ อชัชำรกรู
13 ธนพร ดวงจนัทร์
14 ธนวฒัน์ ดวงมี
15 นภดล ชุมศรี
16 นำทประเสรฐิ กรุดสำยสอำด
17 เบญญำภำ เกยีรตปิรุงเวช
18 ประวติร ธำรำภมูิ
19 ประวีร์ แสงทอง
20 พรพรรณ สรรพนุเครำะห์
21 พหล โสตถวิริชั
22 พชัชยั โชตริตันะศริิ
23 พพิฒัน์ ตรำเกยีรตกิลุ
24 พีรวุฒ ิมงคลยง
25 ภมูริพี รุจดิษิ
26 วงศ์เทวำ รำชำ
27 วรเทพ ทรพัย์ศริิ
28 วโรตม์ คสูกลุ
29 วชัรพล นรำศรี
30 วชัรนิทร์ ไวยสศุรี
31 ศภุณฐั รตันเสนีย์
32 สบำย ภชูอ่ธรรม
33 สมชยั วมิลรชัต์มโนรม
34 สมชำย พงศกรนฤวงษ์
35 สมศกัดิ ์ตนัตพิมิลพนัธ์
36 สหภำพ ดวงแสงอร่ำม
37 สมัพนัธ์ สงิห์ไธสง
38 สรุกติ ปงัวฒันกลุ
39 เสกสรรค์ วรรณประเวก
40 อกนิษฐ์ ทองพลบั
41 อนุชติ จติต์ประเสรฐิ
42 อคัรพล ตน้สมบรูณ์
43 อจัฉรำ ชยัวงศ์ญำติ
44 อศิรำ เบื้องสงู
45 อสิรำ วรเวทย์สกลุ

จ ำนวนทัง้หมด 45 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



อว.สว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 จริฎัฐ์ จนัทโรจวงศ์
2 นนทวธั ลิม้ประเสรฐิ
3 นทัธี จนัทนำ
4 พงศ์สนัต์ มติรำธนนัท์
5 ภคัวณิ วชัรขจรวงศ์
6 มญัชุภำ วงค์ผดงุ
7 วรษิำ จรูญจริเสถยีร
8 วลัลภ ภริมย์ฤทธิ ์
9 ศริชิยั รกัษำพล

10 สมทบ เอีย่มวริชัชยั
11 สยุมพร ปญุญำคม
12 สรุยินัต์ รุน่ประพนัธ์
13 อนุชำ พุ่มบณัฑติ
14 อำทติย์ จ ำปำศรี
15 อฬุำร ศริบิญุฤทธิ ์

จ ำนวนทัง้หมด 15  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



วส.สส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ขนิษฐำ ศขุดวง
2 จดิำภำ ศรีสขุ
3 ทนุพนธ เสำวแสง
4 ทชิำกร คณุำกลูสวสัดิ ์
5 ปนดัดำ กำระโชติ
6 ปภสัรำ คงสวสัดิ ์
7 ปณัฑำรีย์ สวุรรณ
8 ปำจรีย์ ยิม้สรวล

จ ำนวนทัง้หมด 8 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สอ.สส.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กติตศิกัดิ ์จนัทสงัข์
2 คมกฤษณ์ จติหอม
3 ชชันนัท์ เกษพรหม
4 ทรงศกัดิ ์สนิปรีดี
5 บณุยศริ ิบญุชู
6 บษุบงก์ บญุสมเช้ือ
7 เบญจำ พูลเทยีบรตัน์
8 พอลกัษณ์ ปำณะดษิ
9 พฒันเดช บ ำรุงตระกลู

10 พมิลรตัน์ จติต์เจรญิ
11 ภทัรนิหริญั สวุรรณเลขำ
12 สรุเชต องัค์สวุรรณ
13 อภริด ีเลำหวเิชียร

จ ำนวนทัง้หมด 13  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ศห.บจ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกพร แมน้อนิทร์
2 กมลพร สหีนนท์
3 กฤช มหีริญั
4 เกยีรตศิกัดิ ์ทพิย์เลศิ
5 เขมรนิทร์ ศรณัย์ดษิย์
6 จกักรี สสีดใส
7 จนัทร์ฉาย ถ า้แกว้
8 จรินภา เจียมจติพลชยั
9 ชนญัญา ป่ินแกว้ประเสรฐิ
10 ชลีพร พรหมปั้น
11 ณฐัฤทธ์ แมน้ทอง
12 ทวีศกัดิ ์กาญจนสวุรรณ
13 ปราปต์ รชัตะชีวะนาวนิ
14 ปานทพิย์ ชา่งประดษิฐ์
15 พรชยั บญุสมพงษ์
16 พรศกัดิ ์พวงเจรญิ
17 โรส อกัษรกติติ ์
18 วรชัญ์ สนองพงษ์
19 เวชชยุต ชุวานนท์
20 สดุาภรณ์ สนธสิริิ
21 สวุมิล เดชาตวิงศ์ ณ อยุธยา
22 อภชิาต นิลชาติ
23 อรณิชา วลีพทิกัษ์เดช
24 อรวรรณ ถอือยู่
25 อรอมุา เสยีงสบืชาติ
26 อลงกรณ์ สรุเิย
27 เอนก เจียมจติพลชยั

จ ำนวนทัง้หมด 27 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ศอ.บจ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤตภคั ตะ๊วชิยั
2 กติตธิชั เทีย่งตรง
3 เกศสดุา ไทยอดุม
4 จงอรสนิธ์ ทตัตานนท์
5 จารุพร มมีงคล
6 จณิห์จุฑา ปะโปตนิงั
7 จติตมิา อศัวชยัพร
8 ชมพูนุท โทจนัทร์
9 ชุมนุมพร ขึน้เอือ้ย
10 ฐตินินัท์ ชา้งแยม้
11 โดมดาว บวัขาว
12 ทวีศกัดิ ์คดดี
13 ธนกฤต รมย์กรกฤต
14 ธวชัชยั จิว๋อยู่
15 นคร คงมา
16 นพคณุ ยิง่วฒันาถาวร
17 นพวรรณ พูลทอง
18 นรศิรา ณ รงัษี
19 นฤมล สงัวาลย์เพ็ชร์
20 นยัรนิ แกว้ฉาย
21 บญุศรี จวิราวฒัน์
22 เบญจวรรณ เกตพุนัธ์ุ
23 ปราโมทย์ มากอน้
24 ปวีร์รฐั คตีากร
25 ปญัญา กงัวานธรรมกลุ
26 ปานหทยั บรูณประเสรฐิกลุ
27 ปิยะนาถ ย ั่งยืนวณิชสกลุ
28 ปณุชรศัมิ ์บญุธรรมสรณ์
29 พธุิพรรณ สาครสนิธ์ุ
30 พพิฒัน์ ภู่ชา้ง
31 เพ็ญพศิทุธิ ์ทองพลิา
32 ภชรินัม์ ภธนารตั
33 มรินัต ีนวไพบลูย์
34 มกุดลนิ ภู่เจรญิ
35 รวีวรรณ พนัธ์ุวเิชียร
36 รชันี จนิตกสกิรรม
37 รชันี พรหมรงัษี
38 รฐัชยั แปลกสกลุ
39 รุง่นภา หว้ยหงษ์ทอง
40 เรณู ราชลกัษณ์
41 ลภสัรดา ปกักงัเวสงั
42 วราภรณ์ สอนไทย
43 วภิาภรณ์ ฟู่เจรญิ
44 วษิณุ มาดลิกโกวทิ
45 วุฒวิฒัน์ ว่องวกิย์การ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศอ.บจ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 เวทสิ ประสานเนตร
47 ศริธิร ปราบศรีภมูิ
48 ศริพิร เรืองพรวสิทุธิ ์
49 ศริศิกัดิ ์บศุยศริิ
50 ศลิกัษณ์ จ าเนียรเวช
51 ศวิกร เกดิลาภ
52 สราวด ีอดุมกาญจนนนัท์
53 สกุญัญา จติต์ดี
54 สจุติา ฐติสิทิธกิร
55 สทุธณีิ สวุรรณรตัน์
56 สภุมาส พะโยมศรี
57 สภุาพร ภสูวุรรณกลุ
58 สรีุรตัน์ อนิทปรุะ
59 หทยัชนก บปุผะโพธิ ์
60 อโนชา ศรีสะอาด
61 อรณิชา แกว้เวชบตุร
62 โอรสิา เชีย่วเกษม

จ านวนทัง้หมด 62 คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



อพ.บจ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ฐำกลู พงษ์ปรีชำ
2 ณิชกลุ คล่องแคล่ว
3 ไทยคม เผอืกเดช
4 ธนำวด ีเตยีวตระกลู
5 ธญัญำรตัน์ แกว้แดง
6 ปณตัตำ บญุญำศริิ
7 พงศ์อำภำ อำภำกร
8 วรพนัธ์ุ มว่งศรี
9 ศริดำ จุโฬทก

10 สมำพร อกัษรนนัทน์
11 อลงกรณ์ ต ัง้ใจเป่ียม
12 องัศมุำลี ถำวรโชตสิกลุ

จ ำนวนทัง้หมด 12  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สนง.ผญก.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ปฏมิา สคุนัธนาค
2 พรรณิภา อนิทรครรชติ
3 วชัระ ยาคณุ
4 สรนิทร์ทพิย์ จนิดาฤกษ์

จ ำนวนทัง้หมด 4  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สนง.ผญบ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 รชัตกาญจน์ณภทัร ดสุติเศรษฐ์
จ ำนวนทัง้หมด 1 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สนง.ผญพ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ชวนสั พนัธ์ุยศ
2 ณฐนีิ วบิลูย์ศลิป์
3 ลดาภรณ์ สคุ าวงั
4 วนันาพร วรยศ
5 สพล สงิห์ดารา

จ ำนวนทัง้หมด 5 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สนง.ผญว.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 ฆนภาส ศริริมัย์
2 ชาญณรงค์ ชาญธญัการ
3 พีระ ชืน่จติ

จ ำนวนทัง้หมด 3 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



สบอภ.
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤษณ์ สมัฤทธิล์้วน
2 ประดษิฐพงษ์ ตระกลูศกัดิว์เิศษ
3 พริญำณ์ วริยิะอคัรเดชำ
4 เยำวภำ ศริริมัย์
5 สธุำภชุ บรุณเวช

จ ำนวนทัง้หมด 5  คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :



ศน.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกพรรณ เบญจมสทุนิ
2 กรรณกิาร ์ปัญญาไว
3 เกรยีงศักดิ ์พทุพันธ์
4 คณภัทร พรหมประภัศร
5 จตพุร เจรญินาน
6 จักรพันธุ ์ชนะขนัธ์
7 จักรสหี ์พลูศรี
8 จริาพร นามงาม
9 จริาพร อารมยส์ขุโข

10 จฑุารัตน ์พฒุเกดิพันธุ์
11 ฉัตรวรียา ปมตุสริจิริายุ
12 ชนัญญธ์ร นลินธิวิัฒน์
13 ชนัดดา ค าเมอืง
14 ฐติรัิตน ์สนิเจรญิเวชกลุ
15 ทศพร โลป่ระดษิฐ์
16 ธริาพร หว่งสวุรรณ
17 นรนิทร ์ทองยอ้ย
18 นฤมล สทุธสิาร
19 นัฎรัญชน ์ชนกพลพพัิฒน์
20 บัญชา ถริะศักดิ์
21 บญุลอื โลป่ระดษิฐ์
22 เบญญาภา เทพเสน
23 ปฏภัิทร บญุมาก
24 ปณธิาน ยทุธการ
25 ประไพพร ทองเนยีม
26 ปรญิญา หมดุอบุล
27 ปอร ลอ้มเสถยีร
28 พนดิา กติลิ ิม่ตระกลู
29 พริฬุห ์นลิร าไพ
30 ภาวัช แกว้มณี
31 มนตร ีสวุรรณยหุะ
32 มานะ แจง้อรณุ
33 ยอดหมดุ บญุตดิ
34 เรวัต เทยีมหมอก
35 วรรณนภิา มว่งมงคล
36 ศภุกญัญา วเิชยีรศรี
37 ศภุมาส จนิตนาวลิาศ
38 สมพงษ์ พลาชวีะ
39 สมฤทัย กรทองสกล
40 สลักฤทัย พึง่มา
41 สดุารัตน ์อรรคจันทร์
42 สทุธพัินธุ ์ชวลติเลขา
43 อจัฉรา ถ ้าแกว้
44 เอรสิา เทศนธ์รรม

จ านวนทัง้หมด 44  คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศร.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กฤษณะ อรุำพร
2 โกวฬิำร ทปิีรชั
3 จตพุร พุมมำ
4 จริชัยำ พวงดี
5 จีรภำ มพูีล
6 จุฑำมำส สนัโลหะ
7 ชนะ รกัษำพล
8 ชนินทร์ โชตรุิง่โรจน์
9 ชยพล ศรีวลิำศ

10 ชนิำภมู ิมำกแสน
11 ไชยณรงค์ ตรีณำวงษ์
12 ญณำกร สกลุแกว้
13 ฐตินินัท์ โกศล
14 ฐริตัน์ สมบรูณ์สขุ
15 ณฐันนัท์ ผอ่งอ ำไพ
16 ณฐัพล สกณุำ
17 ณฐัวชิ สงวนศกัดิบ์ำรมี
18 ณนัท์นภสั สำมำรถ
19 ดฐิคณุ ศรีไตรรตัน์
20 ธนิกำ ยอดหงษ์
21 ธวชัชยั เพงิคำม
22 ธวชัชยั รตันเสวี
23 ธีรศำนต์ ฤทธิส์งูเนิน
24 น ้ำทพิย์ ชูสทิธิ ์
25 นิธดิล ชวรำงกรู
26 นิโรจน์ ขนัตพิงษ์
27 นิวฒัน์ สองศรี
28 บงกช สองศรี
29 บรรจบ อนิทร์คง
30 บณุยำพร ไวทยะพธัน์
31 ปกฉตัร กลบัน่วม
32 ประเสรฐิ ศริพิรประสทิธิ ์
33 ปรพินัธ์ อนิทร์ฤดี
34 ปณัฑ์ธพฒัน์ หตีอกัษร
35 ปำณสำร ภคูรองหนิ
36 ปิต ิอุน่ทรพัย์
37 ปิยธดิำ โมรำ
38 ปิยวรรณ นิลอบุล
39 พงศ์ญำณิน หว้ยหงษ์ทอง
40 พชันิภำ ศริปิโชติ
41 พพิฒัน์ ทำ้ววบิลูย์
42 พมิพรรณ หลมิสวุรรณ
43 ภคกลุ ดษิฐปำน
44 ภทัรภร ณ ล ำพูน
45 ภำรวี ขงิทอง

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศร.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ภดูษิ ดษิฐปำน
47 รตพร ฉิมเรศ
48 รนิดำณนัญ์ อะสไิคเนน
49 วรรณอนงค์ ดำวมณีรตัน์
50 วรวงศ์ ผดุให้
51 วรวุฒ ินำคฤทธิ ์
52 วสนัต์ อนิทร์พนัธ์ุ
53 วฒัน์ธดิำ ไชยเทพ
54 วำสเุทพ มำลยั
55 วชุิพร ถำวรภกัดี
56 วโิรจน์ ชูสทิธิ ์
57 วศิรำ เพชรม ั่ง
58 ศรำยุ ดษิฐปำน
59 ศรีรนิทร์ เอีย่มส ำอำงค์
60 ศรีสนุนัท์ บญุญำนุภำพพนัธ์
61 ศริญำ บวัผอ่ง
62 สมจนิตนำ สทุธชิำติ
63 สมนึก ชว่ยคง
64 สมยศ จะเกดิทรพัย์
65 สรญัญำ แกว้กญัญำติ
66 สมัพนัธ์ เจรญิกำร
67 สำคร ถำวรภกัดี
68 สำยชล สง่เจมิ
69 สทิธพิร เศวตศลิป์
70 สบืสกลุ วชัโรทยั
71 สขุศรี เศยีรอุน่
72 สทุธพิงศ์ แกว้เนียม
73 สพุตัรำ เมตะศริิ
74 อตชิำต ซอสงูเนิน
75 อนินทกิำ สมัฤทธิ ์
76 อำคม อรรถด ำรงสกลุ
77 อำบบญุ ค ำทพิย์

จ านวนทัง้หมด 77  คน

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศภ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรองทพิย์ เอกวำนิช
2 กฤษฎำ ปญุญถำวร
3 กษมำ เหล่ำเส็น
4 กอ่เกยีรต ิเกดิปำกแพรก
5 กติต ิมณีศรี
6 กติตศิกัดิ ์กติตเิวทำงค์
7 กลุกนัยำ ไตรสงิห์
8 เกรียงไกร ทองวจิติร
9 เกยีรตณิรงค์ คงใหม่

10 คณำวุฒ ิครองรกัษำ
11 คมัภร์ี ครีีรตัน์
12 คำรชิมำ จนัทร์แพทย์รกัษ์
13 จรูญ วศิวสกลุ
14 จติอำรีย์ ตนัอำรีย์
15 เฉลมิชยั สธุรรมเมธำ
16 ชนินทร์ บ ำรุงรตัน์
17 ชวำลพจน์ สมติชำติ
18 ชยัยศ ประชำ
19 ไชยยณัห์ มสูกิะ
20 ณพด ศขุนิคม
21 ณฎัฐ์ ตนัตชูิเกยีรตกิลุ
22 ณฏัฐณิชำ มกีรสม
23 ณฐักมล โกมลวำนิช
24 ณฐักมล คุม้ทองค ำ
25 ณฐัวทิ โพธปิระสำท
26 ถนดั บวัสำย
27 ทรงพล นิมติรวำนิช
28 ทวิำ สำระกลุ
29 ธนัย์ชนก พูลสวสัดิ ์
30 ธำรนิทร์ หนูปำน
31 ธำวนิ มชี ำนำญ
32 ธีรชยั ตนันิกร
33 ธีรภทัร วรรณศริมิงคล
34 ธีศษิฏ์ ใยสหุร่ำย
35 นพรตัน์ ธีรภำพพงษ์
36 นพวฒัน์ แกว้เกตุ
37 นภสั เพิม่ไทย
38 นฤบด ีสริธุิวำนนท์
39 นนัทยิำ พรชยัจนัทร์เพ็ญ
40 นิพตัร มำรุง่เรือง
41 นิภำภรณ์ แตส้วุรรณ
42 บญัชำ ถำวร
43 ปณิชำ ทตัตวิงษ์
44 ประทปี ทองพนัธ์
45 ประพฤทธิ ์โลหนนัทน์

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศภ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ประพนัธ์ ลีลำรตัน์รุง่เรือง
47 ประยูร เมีย่งโฮ้
48 ประวติร์ พนัตะกรุด
49 ประสทิธิ ์ทมิทอง
50 ปรำโมทย์ จริกญัจนะ
51 ปทัมำ โลหนนัทน์
52 ปิยพร พฤษดี
53 พงศธร งำมศรี
54 พงศธร อรยิฉตัรกลุ
55 พงษ์ศกัดิ ์นิลทะรตัน์
56 พนำวุฒ ินิตสิวสัดิ ์
57 พลอยบศุ แสงหริญั
58 พศวีร์ ศรีพฒัน์
59 พสักร ภทัรชชัพงษ์
60 พำรฐั บลุศริิ
61 พณิผกำ ใจสม
62 พทิยำ แจ่มกระจ่ำง
63 พพิฒัน์ ประทปี ณ ถลำง
64 พีรพรรณ ประทปี ณ ถลำง
65 พุทธนินัต์ จนัทะโชติ
66 เพ็ญศรี พงศ์ศรุต
67 เพียง ใจเสงีย่ม
68 เพียรเพ็ญ บรพินัธ์ุ
69 ไพบลูย์ ไชยรำบ
70 ภวนิท์ สบืสอำด
71 ภคัพล เฉวียงหงษ์
72 ภทัรพงศ์ วรรณเสน
73 ภทัรพสิฐิ ฉนัทำฐติวิฒัน์
74 ภำณุ วมิลรตัน์
75 ภำณุพงศ์ ศลิำพนัธ์
76 ภำณุสฏิฐ์ กำลจกัร
77 ภำนุพนัธ์ ศริวิงศ์
78 ภำระวี วบิลูย์
79 มนูญ พรุิณรุจพิร
80 มรรค ศรวตั
81 มลดำ กำลจกัร
82 มำนะ สำมำรถ
83 มำรวย ยงกลัยำณกลุ
84 ยงยุทธ บ ำรุงรตัน์
85 ยูสนีตำ้ รกัมติร
86 รวีรศัมิ ์จริะวำรี
87 รชัพงศ์ ณ สงขลำ
88 รชัพงศ์ ภกัดี
89 รุง่วทิย์ ไกรเทพ
90 วรศิ ชนิกลุประสำน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



ศภ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 วรษิำ เอีย่มรกัษำ
92 วทิวสั สมควรดี
93 วริะ พำที
94 ววิฒัน์ เอมถนอม
95 ศตพล รกัมติร
96 ศรำวุธ ไชยชนะ
97 ศลษิำ หนูชว่ย
98 ศริ ิบู่ทอง
99 ศริกิำญจน์ อรยิฉตัรกลุ

100 ศริเิทพ พเิชียรโสภณ
101 ศรินิทร ยิม้เจรญิ
102 ศริพิร อน้โต
103 ศริโิรจน์ ผลสนิ
104 ศริวิรรณ กำระคณุ
105 ศวิำเรศ ฉตัรกลุ ณ อยุธยำ
106 สถำพร บ ำรำบพำล
107 สถติย์ เซ้ียมก ัง้
108 สมชำย นุชเจรญิ
109 สมนึก ออสคุนธ์โรจน์
110 สมศกัดิ ์พูลสวสัดิ ์
111 สมหมำย งำนนฤมลกจิ
112 สรธญั สมุำนิตย์
113 สำยทพิย์ สำมำรถ
114 สทิธชิยั ธีรวำทกีลุ
115 สริอิร ธำรนพ
116 สทุธชิยั นำคทอง
117 สธุรรม สกิขำจำรย์
118 สธุำสนีิ ผลโิกมล
119 สเุนตร แซต่นั
120 สเุนตร พทิกัษ์วีรกลุ
121 สมุงคล งอ้สรุเชษฐ์
122 สรุนำท บลันำลงัก์
123 สวุมิล ตณัฑเวส
124 โสมลดำ บ ำรุงพงศ์
125 อนนัตพงศ์ ศริพิร
126 อนุชติ พงศ์ศรุต
127 อภเิชษ ป้องค ำศรี
128 อภวิรรณ เขยีวชะอุม่
129 อภสิทิธิ ์ยิม้เจรญิ
130 อรงค์กฎ จรลกัษณ์
131 อรรถกร พจิยำนนท์
132 อรุณศรี ประทปี ณ ถลำง
133 อษุณีย์ คณุวงศ์
134 เอกรตัน์ สสีำคคูำม

จ านวนทัง้หมด 134  คน

หนา้ที ่3/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศญ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกภรณ์ คงบญุ
2 กฤษฎำ สมิเช้ือ
3 กอบโชค สวุรรณโณ
4 กติติด์นยั ตระกลพศิษิฐ์
5 ขวญัใจ วีรกำรณ์
6 จรยิำ พ่วงวจิติร์
7 จวบ ณรงค์รตัน์
8 จริะชยั ศรีเมอืง
9 จริะศกัดิ ์ประสมพงศ์

10 เจนวทิย์ กมุภกำญจน์
11 ฉลำดวทิย์ ฉนัทวบิลูย์
12 ชญัญนทั บนิสอุะหวำ
13 ชยัวฒัน์ พลอยนิลเพชร
14 ชำตรี ตปิะวำโร
15 ชำรวีย์ แสงข ำ
16 ณรงค์ เทพวลิยั
17 ณรงค์ศกัดิ ์สภุกัดี
18 ณวฒัน์ ประคองสนัตกิลุ
19 ณฐัพล สญัญวงศ์
20 ณฐัพทัธนนัท์ เอกวงศ์
21 ณฐัภมู ิพงษ์นำค
22 ณฐัสทุธิ ์หงัสพฤกษ์
23 เดช หวงัสวุรรณ
24 ทะนุ สขุทำน
25 ธกมลธร สมศรี
26 ธงชยั แกว้เจรญิวงศ์
27 ธนยศ สงดวง
28 ธนำสนิ ป่ินโพธิ ์
29 ธนิท เรืองกจิธนิน
30 ธวชั ฉ้ิมล่องด ำ
31 ธญัญำ สวุรรณรกัษำ
32 ธชิำ พลพนิิจ
33 ธีศษิฏ์ สจุรติธรรม
34 นรำกร จนัทร์แป้น
35 นรนิทร์ จนัทร์แป้น
36 นรุตม์ชยั แกว้แฝก
37 นวพร ชมเชย
38 นำจฏยิำ เพ็ญศรี
39 น ำโชค บวรมโนกลุ
40 นิพนธ์ มลูทองชุน
41 นิรมล พูนสนิ
42 นีนำ พรหมอนิทร์
43 นุชนำถ ฮอ้เจรญิ
44 ปรภิำดำ แกว้มณี
45 ปฐัยำวตัร คงประดษิฐ์

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศญ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ปทัมวจัน์ ณฐัพรพงศ์
47 ปิยธดิำ สรำญฤทธิ์
48 พงศกร พทันวโิรจน์
49 พงศธร พรหมเดช
50 พงษ์พนัธ์ แกว้กนัหำ
51 พนิตนนัท์ โศภษิฐ์กมล
52 พฤทธิช์ยุต ธนำบลุเศรษฐ์
53 พำขวญั ผวิสรอ้ย
54 ฟำรุค จเิหล่ำ
55 ภทัรกร อภพิฤกษำชำติ
56 ภำคภมู ิคณุำนนท์โรจน์
57 มนตรี วงศ์ววิฒัน์
58 มะลวิลัย์ ปรำบเสร็จ
59 มชัฌมิำวรรณ สวุรรณวฒัน์
60 มำนิตย์ แกว้จ ำรสั
61 เมทนีิ อนิทอง
62 ยศวด ีแกว้มณี
63 รวสิรำ เทพวลิยั
64 รชัรนิทร์ เช็งสทุธำ
65 รฐัศกัดิ ์ธนภริมณ์
66 ลดัดำวรรณ ณ น่ำน
67 วนิดำ วเิศษสนิธ์ุ
68 วรนิทร์ สพุรรณรตัน์
69 วชัรเกยีรต ิกำรณัยภสัสร
70 วนัทนีย์ หวงัแอ
71 วทิรู พลภกัดิ ์
72 วนิยั ตรงัค์เอือ้สนัติ
73 วนิยั มำกสงัข์
74 วริตัน์ รตันมณี
75 วีรยุทธ วีรกำรณ์
76 วีระศกัดิ ์จงบรีุ
77 ศริะเชษฐ์ เตมหวิงศ์
78 ศริำภรณ์ สง่แสง
79 ศริจิติร สรุยิะ
80 ศภุกฤษ นิตธินะธำดำ
81 ศภุสิร สทิธสิำร
82 เศกพงศ์ สขุส ำรำญ
83 สมกจิ สธีุระวฒันกลุ
84 สมเชตร์ บมไล่
85 สมพงษ์ พะโยมศรี
86 สมพร จนัทพฒัน์
87 สรญัญำ นนทพนัธ์
88 สว่ำง เนำว์สวุรรณ
89 สนัต ิวเิศษสนิธ์ุ
90 สำมกิ มงัอรุณ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



ศญ.บภ1
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 สจุติรำ หวงัวโรดม
92 สธุำวรรณ แสนศริพินัธ์ุ
93 ไสว ข ำพทิกัษ์กลุ
94 อมรำ ศรีเมอืง
95 อรทยั จนิดำพล
96 อจัฉรำ มชัฌมิำภโิร
97 อจัฉรำ สมมำตร
98 อมัพำ วนัประสทิธิพ์ร
99 อำทติย์ หมวดชยัทอง

100 อ ำนำจ ฮอ้เจรญิ
101 เอือ้ทวี อนิทอง

จ านวนทัง้หมด 101  คน

หนา้ที ่3/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศช.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรกำนต์ วรรณโกมล
2 กฤษฎำ ญำณะ
3 กำระเกด กำรสวุรรณ
4 กิง่สดุำ รวมสขุ
5 กติตพิศ สขุวฒันพนัธ์
6 เกษสดุำ ไพสนิสมบรูณ์
7 เกษียร บญุเกดิ
8 คมกฤช หนุนนำค
9 จรงค์ ตนัธนวฒัน์

10 จรลั ชุม่ค ำมลู
11 จรูญ สโุพธิ ์
12 จ ำแลง วชริรงัสรรค์
13 จติต์อนนัต์ ทพิยศกัดิ ์
14 จติต ิธรรมอ ำนวยสขุ
15 จริำพร ดอกค ำ
16 จริำยุ ประดบัแกว้
17 ชนิดร์นนท์ จนัทร์สกำว
18 ชยำ รกัยงค์
19 ชลรศิ บญุทำค ำ
20 ชยันรนิทร์ ไวพยำบำล
21 ชำนนท์ สภำนนท์
22 ชติพนัธ์ุ พำที
23 โชตกิำ มลูรนิทร์
24 โชตริชัชำ เอกเสน
25 ญำณกร ศริลิกัษณ์
26 ฐำปกร แกว้ลงักำ
27 ณชลนิภำ กลยณี
28 ณพชัร เช้ือสะอำด
29 ณรงค์ กนัตรี
30 ณรงค์ สมสทิธิ ์
31 ณฏัฐ์ธมณ เรียนวฒันำ
32 ณฏัฐวรรณ ทรงโฉม
33 ณฏัฐวรรณ ธีระแนว
34 ณฐัพงศ์ มลูสำร
35 ณฐัพร อปุสรรค์
36 ณทัชยั อนิกองงำม
37 ณิชชำภทัร เช้ือแกว้
38 ดนยั อุน่ศรีสง่
39 ดำรษิำ ศลักวเิศษ
40 ตณิณภพ มลูเมอืง
41 ไตรทศ กลิน่อทุยั
42 ทรงพจน์ มณีศรีแสง
43 ทรงศกัดิ ์ภู่ประเสรฐิ
44 เทพรกัษ์ เยียรยงค์
45 ธนวรรษ วชิำศลิป์

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/4
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศช.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 ธนิษฐ์นนัท์ อุน่ศรีสง่
47 นฤมติ นิจรมย์
48 นนัทนำ อคัรสรูย์ิ
49 นำถชนก ค ำโพธิ ์
50 นำรีวงศ์ พงษ์สขุ
51 นิกร มำชยั
52 นิรนัดร์ พพิฒันสขุมงคล
53 นุชำ มนตรี
54 บณุยรกัษ์ นิยมวนั
55 ปณิตำ พนัธ์ุจนิดำ
56 ประทมุพร หำอปุละ
57 ประพนัธ์ วชริรงัสรรค์
58 ประมขุ ปญัศริิ
59 ประเสรฐิ ค ำอว้น
60 ประเสรฐิ ศรีสขุสวสัดิ ์
61 ปรำรถนำ ประดษิฐ์กลุ
62 ปรศิฎำ ไชยชมภู
63 ปรีชำ จ ำรูญวรกลุ
64 ปณุปวีร์ แสงโชติ
65 พงศกร สตีะวนั
66 พงษ์ชยั แสนมโน
67 พงษ์พจน์ ชยับญุเรือง
68 พรรณมนชพร อกัษร
69 พชัรำ เกำตระกลู
70 พนัธ์ณภทัร โสภำ
71 พนัธ์ุเทพ ชนะดี
72 พลัลภ กวีกลุ
73 พเิชษฐ ทพิย์โยธนิ
74 พทิกัษ์ ศรีวีละสกลุ
75 พนิิจ ซื่อตรง
76 ไพฑูรย์ พรหมเสนำ
77 ไพลนิ ปญัญำกรณ์
78 ภวศิ สขุำรมย์
79 ภำชติำ แพทย์เจรญิ
80 มณเฑียร หวนัทอง
81 มนทกำนต์ มกักำรุณ
82 มนสัวี สขุพืชกจิ
83 ยศจรสั สงัฆอนนัต์
84 โยเซฟิน บำร์เกยีวเยียนต์
85 รุง่โรจน์ สรอ้ยสงิห์
86 ละเอยีด ชนะดี
87 วรวมิล วรสิำร
88 วรวุฒ ิมชียั
89 วรำลี บรรพเชดิ
90 วฤช ศรีศวิะเศรษฐ์

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/4
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



ศช.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 วชัชริะ หำอปุละ
92 วชัรนิทร์ มลูสำร
93 วจิกัร ค ำบรรลือ
94 วบิลู วฒันำกำญจน์
95 วบิลูย์ นิจรมย์
96 วโิรจน์ งำมดแีท้
97 ววิรรณ ค ำวรรณ
98 วษิณุ เล้ียงดศีรีสขุ
99 วีระชำต ิอนิตะ๊มี

100 ศรศกัดิ ์เรือนแกว้
101 ศรณัย์ เล้ำวงค์
102 ศรีสดุำ ค ำสงิห์
103 ศศ ิเปรมปรีดิ ์
104 ศำสตรำ มะเทวนิ
105 ศรินิทร ป่ินเงนิ
106 ศภุชยั ยะค ำป้อ
107 ศภุศษิฏ์ จนัทร์มะโน
108 ศลีุพร จติรงัสฤษฏ์
109 สงวน เวทชญำกลุ
110 สนธยำ อนิทะพนัธ์ุ
111 สนีนำฎ ใจดว้ง
112 สมเด็จ ค ำเป๊ก
113 สนัตทิกัษ์ กนัธใิจ
114 สำยยญั กนิขนุทด
115 สบืสกลุ วชัรนิทร์ยำนนท์
116 สขุสนัต์ เจรญิสขุ
117 สนุิสำ ตนัตระกลู
118 สพุฒัน์ สวรรณยำนุกจิ
119 สพุฒัน์ สโิรรส
120 สรุชยั ดอกดวง
121 สรุนิทร์ กล่อมจติร์
122 สวุรรณชยั โคตรรตัน์
123 อนุสรณ์ จนัตำมณี
124 อภชิญำ เลศิคำลี
125 อภชิญำ อยูย่ ั่งยืน
126 อภวิฒัน์ สธีุรภญิโญ
127 อมรรตัน์ จุลโพธิ ์
128 อรกญัญำ หตุำมยั
129 อรณัย์ ใบไม้
130 อคัรสทิธิ ์อคัรสรูย์ิ
131 อมัรนิทร์ ซื่อตรง
132 อษัฎำงค์ พรหมนำรถ
133 อ ำพล เพรำะส ำเนียง
134 อบุลวลัย์ ศริวิฒัน์ปิตวิงศ์
135 อไุรลษิำ จนัทร์เอีย่ม

หนา้ที ่3/4
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศช.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ
136 ไอลวลิ วเิศษจติร

จ านวนทัง้หมด 136 คน

หนา้ที ่4/4
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศล.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรรณิกำ กติศิริิ
2 กรวลัย์ สนัคม
3 กฤษฎำ ค ำหลอม
4 กฤษฎิ ์คงยำ
5 กำรณัย์ เรืองศรีชยั
6 กติตศิกัดิ ์กลุศตัยำภริมย์
7 เกตน์สริ ิมงคลวจัน์
8 เขตร์ กติศิริิ
9 คมสนั สรุะจติร์

10 จกัรนิทร์ จนัทร์วริชั
11 จนัทร์เพ็ญ ศกุระรงคะ
12 จำมกิร ศกุร์ดี
13 จำรุวลัย์ หงษ์ษำ
14 จริำภำ ทองเกดิ
15 จุฬำลกัษณ์ สมวนัดี
16 เจรญิ ทองเกดิ
17 ชญำนนท์ รกัษำบญุ
18 ณรงค์ กวำวหก
19 ณฐักำนต์ กสุโุมทย์
20 ณฐัปภสัร์ ธนญัชยัสทิธกิลุ
21 ทรงพล ละเอยีด
22 ทศพล หวันำ
23 ทศันีย์ภรณ์ ฉิมน้อย
24 ธณิตำ วไิลยพฤกษ์
25 ธนกร เวชสรุยิำ
26 ธวชัชยั สวุรรณ
27 ธญัญำรตัน์ ประเสรฐิ
28 ธำรทพิย์ พงษ์อ ่ำ
29 ธีรพล เวชสรุยิำ
30 นพพร อำรีสวสัดิ ์
31 นนัท์ชนก ดสุติำกร
32 น ้ำเงนิ อนิทร์เอีย่ม
33 นิรมล เพชรนำรำยณ์
34 บวรรตัน์ ป้อมสวุรรณ
35 บณัฑติ ยอดสวุรรณ
36 บญุม ีบญุเอีย่ม
37 บษุบำ อกัษรมตั
38 ปนดัดำ นิลพนัธ์
39 ประพนัธ์ เอีย่มสอำด
40 ประภำศรี ฟอร์เรส
41 ประสทิธิ ์แฟงแยม้
42 ปิยะพงษ์ พงษ์อ ่ำ
43 ปิยะพนัธ์ุ อนิทร์งำม
44 พอพนัธ์ ไชยวฒันพนัธ์ุ
45 พชิชำภทัร์ กมลศริอินนัต์

หนา้ที ่1/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :
 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9



ศล.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 พชิญำ ธรรมสำมสิร
47 พณิรตัน์ ม ั่นคง
48 พดิำชวนิทร์ ทรพัย์พรรณ
49 พีระยุทธ์ บวัสำย
50 พุทธวิฒัน์ อภบิำลไกรศร
51 ภทัรวุฒ ิอนิทร์อดุม
52 มงคล ผกูจติ
53 มทนพร ศลษิำ
54 มวลเทพ แสงไทยำรกัษ์
55 มำรีญำ ภู่พนัธ์
56 เมธำ ผอ่งจติต์
57 เมธทิธิ ์นำวีวติรผดงุ
58 รพีพงศ์ จติศรทัธำ
59 รฐันนัท์ ต ัง้ไพศำลสมัพนัธ์
60 รุง่นภำ ยุทธกำร
61 รุง่เรือง อุน่อรุำ
62 วรชิยำ โพธิท์อง
63 วลยัพรรณ ละเอยีด
64 วลัลภำ นิลพนัธ์
65 วำลพ นิลจนัทร์
66 วจิติร เวฬุมำศ
67 วชิยั ภตูนีผำ
68 วชิยั วงศ์เณร
69 วชิำญ พนัธ์วงษ์
70 วพิจน์ ทรพัย์พรรณ
71 วยิะดำ ยอดเพชร
72 วศิษิฏ์ ศรีเวียงธวชั
73 ไวกณูฐ์ พรหมเชียรรตัน์
74 ศภุชยั เจรญิถมัภ์
75 สถำพร จนัปิตุ
76 สมเกยีรต ินฤภยั
77 สมคดิ ศรีเชียงสำ
78 สมบญุ โอสะถำ
79 สรญัรชัต์ วสษิฐ์รตันกลุ
80 สำธติ เกำะแจ่มใส
81 สำวติรี ยกให้
82 สำวติรี วรกลู
83 สริพิร เอีย่มสอำด
84 สริลิกัษณ์ จนัปิตุ
85 สจุนิดำ วรนุช
86 สดุเขตร์ เวียงสี
87 สดุำรตัน์ ต ัง้ประเสรฐิ
88 สเุทพ อนิทรเทพ
89 สรุวุธ บญุรอด
90 สรุตัน์ บวัออ่น

หนา้ที ่2/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศล.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

91 สรีุย์ สงวนสนิ
92 สวุมติร ตวัลือ
93 เสรมิเกยีรต ิมำปง
94 อนตั ิเอมถนอม
95 อมรชยั แรงจบ
96 อรวศัยำ ชุณห์ชยำนนัต์
97 อจัฉรยิำ เบญจพร
98 เอกศกัดิ ์โพธิท์อง

จ านวนทัง้หมด 98 คน

หนา้ที ่3/3
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศอ.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กนกเนตร หล้ำวงศ์
2 กนกพร นิยมสทิธิ ์
3 กฤษฎำ ศรีตะ
4 กติตพินัธ์ ชนะสงครำม
5 เกษม เวียงวงษ์
6 ขนิษฐำ ป้อมกฤษณ์
7 คมเดช จริเดโชชยั
8 เครือรำวด ีแกว้ศรี
9 จรสัศรี ธนำขนัธ์ธรรม

10 จกัรนิ จนัทะแจ้ง
11 จนัทร์ทพิย์ พลโคตร
12 จนิตนำ กลุถวำยพร
13 จริำภรณ์ ใชเ้ทยีมวงษ์
14 ชนิษฎำ ชดิเครือ
15 ชยัศกัดิ ์กำบบวัลอย
16 ชำญ เมตตำพจน์
17 ชุลีพร เวชสรุยิำ
18 ณรงค์ สขุสวสัดิ ์
19 เทพอวยพร ทพิย์วงัเมฆ
20 นภสัวรรณ นำคหล่อ
21 นิตกิลุ ชมตระกลู
22 นุจรี พงษ์เสน่ห์
23 บดนิทร์ ดวีงษ์
24 บรรจง เจรญิศริิ
25 บญุศรี โคตรุฉิน
26 ปฏภิำณ บญุจูง
27 ประพนัธ์ ศรีสะอำด
28 ประภำพมิพ์ แกว้มำนพ
29 ปวีณำ สมชยั
30 ปิต ิปญัญภทัร
31 พงษ์เพ็ญ ไชยสว่ำง
32 พฤหสั คโุณปถมัภ์
33 พฒันำ สรุะเสยีง
34 พเิชษฐ์ พลพนิิจ
35 ภทัรียำภรณ์ พลพวก
36 ภริมย์ บงึมมุ
37 มนสันนัท์ แพงขะ
38 มนีำนินทร์ ชำรมัย์
39 เรืองรตัน์ แสงทอง
40 ลออปรีย์ ดอกชะเอม
41 วนัชยั ศรีกลุคร
42 วชุิกร ฤกษ์สนัทดั
43 วทิวสั ทกัษณำ
44 วภิำดำ เหล่ำไพบลูย์
45 วรินิทร์ พนัโกฏิ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศอ.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 วีระชยั ลีเพ็ง
47 วุฒชิยั อยูส่ำ
48 ศศพิกัตร์ ภำคสโุพธิ ์
49 ศภุกร มอบมติร
50 เศกสทิธิ ์กำงโหลน
51 เศรณี ทองกร
52 โศณิมำ เจรญิศริิ
53 สถติ ตำมลู
54 สนั่น วงศ์บญุ
55 สมเจตน์ รตัถำ
56 สยำม ทองประเสรฐิ
57 สำยณัห์ สรุนิทร์เลศิ
58 สำวติร์ กระตำ่ยทอง
59 ส ำเรงิ สำรโภค
60 สชุำต ิงำมแสงสริทิรพัย์
61 สภุำพ บญุไพโรจน์
62 สภุำพ ภญิโญศรี
63 สเุมธ แข็งขนั
64 หนึ่งนุช พมิพไิสย
65 อภลิำศ สรำ้งศลิป์
66 อรญำ เหมยำกร
67 อรณิชำ จติเจรญิ
68 อรญัญำ สขุสมเพียร
69 ออ่นศรี ภญิโญศรี
70 อนัธกิำ กองพนัธ์
71 อำคม ค ำมลู
72 อทุยัวรรณ สขุสวสัดิ ์

จ านวนทัง้หมด 72 คน

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :



ศบ.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 กรกฎ ตรีมำโนช
2 กลุธดิำ วงศ์ชุตมิำ
3 ขวญัชนก ลีแสน
4 จริำรตัน์ ธรรมศริิ
5 ชนิกำนต์ วรเชษฐ์
6 ชยัยณั กำรฟุ้ง
7 ชำตปิระเสรฐิ บญุไชย
8 ชูชีพ จอยเอกำ
9 ณฐัธดิำ วกิสติกลุ

10 ทพิยวด ีทองน้อย
11 ธดิำรตัน์ ภวงัคะรตัน์
12 บดพีล จีนทอง
13 เบญจรตัน์ ชยัโชติ
14 ประนอม ล ำดวน
15 ประเสรฐิ นำมกลุ
16 ปิยะพงษ์ เกตอุนิทร์
17 พชร ปทมุบำล
18 ฤทธี คชวงษ์
19 วรวทิย์ ค ำวงศ์
20 วภิำดำ โสพนันำ
21 วภิำรตัน์ ปรำบเสร็จ
22 วภิำวี พบิลู
23 ศรณัย์ สำยพนัธ์
24 สมชัชำ พมิพ์ดี
25 สงัข์สทิธิ ์ประสมทอง
26 สงัเวียน พงษ์สถติย์
27 สำคร ปีกอง
28 สปุรียำ จติรหสัต์ชยั
29 สภุำภรณ์ คนัศร
30 สเุมธ ส ำเร็จศลิป์
31 อรุณี ตณิสรุวฒันำ
32 อคัรเดช พบิลู
33 อศัจรรย์ พลิำภ
34 วีระ เสนำะจติต์
35 ศลิปำกร แสงศรี
36 สมคดิ หรรษำนิมติกลุ
37 สมพล นิสสยัตรง
38 สมพล พบิลูย์
39 สพุตัรำ สำยวงค์อนิทร์
40 สภุำภรณ์ สทุธสินัตสิกลุ
41 สวุฒัน์ แกว้เชำว์รมัย์
42 อนุพนธ์ จนัทร์เอีย่ม
43 อภไิท วำดวไิล
44 อำชวศิร์ รตันพทิกัษ์
45 อสิรำภรณ์ โภคนิโชตอินนัต์

หนา้ที ่1/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส านัก :
 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9



ศบ.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

46 กติติธ์เนศ ต ัง้จติรตัน์         (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
47 เกรียงศกัดิ ์อดุมคณะ        (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
48 ทองใจ ประสมพนัธ์         (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
49 นสัวี ต ัง้จติรตัน์                (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
50 ประเสรฐิ ศรีสำร              (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
51 มงคล รุง่เรืองรตันำ           (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
52 มงคล วงัแสน                   (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)
53 ศภุมติร ผลชำนิโก             (โอนยำ้ยสงักดัจำก ศม.บภ2)

จ านวนทัง้หมด 53 คน

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9
  กอง/ศนูย/์ส านัก :

หนา้ที ่2/2
บัญชรีายชือ่สมาชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้



ศม.บภ 2
ล ำดบัที่ ลำยเซ็น ชือ่ - สกลุ

1 จำรุนยั โยคะสงิห์
2 ชยัชนะ บวัทอง
3 ทรงสนัต์ พฤกษำ
4 ธดิำรตัน์ พรหมภวูงศ์
5 นนัทนำ ยรรยงนวกจิ
6 บวัหลวง มลูภกัดี
7 บญุปะกนั ดำวดี
8 ประภำส อปุแสน
9 พรพกัตร์ นิรนัต์วรภทัร์

10 พุทธำ ทองวนัดี
11 มลณิกำร์ คมัภริำนนท์
12 มำนพ ประจญกจิชยั
13 มิง่ขวญั ลมิปิสวสัดิ ์
14 ลขิติ นำมเสน
15 วรำยุทธ์ กวัวงศ์
16 วสนัต์ โยคะสงิห์
17 วศิณุ เซียงหนู
18 วีระ สทุธวิไิล
19 ศรำวุธ ชูยิง่สกลุทพิย์
20 สมจติ ทำเอือ้
21 สมบรูณ์ ยิง่วฒันำถำวร
22 สนัต ิมลูภกัดี
23 สำยณัห์ ต ัง้วฒันศริิ
24 สรุยิำ สำลีพมิพ์
25 ณัฐวรี ระวังส ำโรง          (ยำ้ยสงักดัมำจำก ศบ.บภ2)
26 นันทดิำ ทรงคณุมำส     (ยำ้ยสงักดัมำจำก ศบ.บภ2)

จ ำนวนทัง้หมด 26 คน

 กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิวทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย ชดุที ่9

หนา้ที ่1/1
บัญชรีำยชือ่สมำชกิผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้

  กอง/ศนูย/์ส ำนัก :


