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	 1.	 นายสทิธพิร มีเสถยีร

	 1.	 นายอดลุย์	 พยงุพนัธ์

	 3.	 นายสดุตา	 นรสาร	 1.	 นายพรเทพ	 ธญัญพงศ์ชยั

	 4.	 นายยทุธพงษ์	 สอาดบวั

	 4.	 นางสาวประทนิทพิย์	ธรรมโชตชิชัวาล

	 6.	 นายเพยีร	 ยงหนู
	 9.	 นายฮารณุ	 ทองดี

	 7.	 นายดนยั	 นุ่มนวล
	10.	 นางรจันภรณ์	 ยี่สุ่น
	13.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร

	 2.	 นายธวชัชยั	 อนิทรทตั

	 2.	 นายกนต์ธร	 ไข่สวุรรณ

	 4.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย

	 2.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู

	 5.	 นายวฒันา	 สพสมยั

	 5.	 นางสาวเกศดา	 ล้อสกลุชยั

	 7.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี
	10.	 นายสรุยิา	 เจยีมสากล

	 8.	 นายเฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์
	11.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์
	14.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ

	 3.	 นายประสงค์	 บูชา

	 3.	 นายเอนก	 ชูศริิ

	 5.	 นายประสาน	 อารยางกูร

	 6.	 นายสนทิ	 ไซประเสรฐิ

	 6.	 นายสนทิ	 ไซประเสรฐิ

	 8.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบรูณ์โชค

	 9.	 นายสมโภชน์	 ดนิอดุม
	12.	 นายสมเกยีรต	ิ ขลบิสวุรรณ

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 32 ประจำาปี 2553

ที่ปรึกษา

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี



รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 33 ประจำาปี 2554

 1.	 นายสทิธพิร											มเีสถยีร	 2.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ
	 4.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์		 5.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 6.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ
	 7.	 นายสวุรรณ	 กาเซม็	 8.	 นายธวชัชัย	 อนิทรทตั	 9.	 นายยทุธพงษ์	 สอาดบวั
	 10.	 นายสมเกยีรต	ิ ขลบิสวุรรณ	 11.	 นายวฒันา	 สพสมยั	 12.	 นายดนยั	 นุ่มนวล
	 13.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร	 14.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 15.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี

ที่ปรึกษา
 1.	 นายอาทร	 สนิสวสัดิ์	 2.	 นายบญุเทยีน	 คำา้ชู	 3.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์
	 4.	 นายสดุตา	 นรสาร	 5.	 นายประดษิฐ์	 หสัด	ี 6.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ
	 7.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 8.	 นายบญุม	ี หมดันกิร	 9.	 นายคมสนั	 ทองศริิ
	 10.	 	นายวนิยั	 มาลาวงษ์			 11.	 นายมานตั	 บญุเขยีว 

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี
 1.	 นางสาวประทนิทพิย์	 ธรรมะโชตชิชัวาล 2.	 นายกติตชิยั	 ขวญัอยู่	 3.	 นางสาวสรุีย์	 ลลีางามสวุรรณ
	 4.	 นายสทุธิ์	 ลานตวน 5.	 นางสาวดษิยฉตัร	 ปัจจยั

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 34 ประจำาปี 2555

 1.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 2.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ
	 4.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 5.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 6.	 นายสวุรรณ	 กาเซม็
	 7.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร	 8.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 9.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี
	 10.	 นายสนิ	 จรติกาย	 11.	 นายประพงษ์	 ทองทว	ี 12.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ
	 13.	 นายวนิยั	 มาลาวงษ์	 14.	 นายสนทิ	 ไซประเสรฐิ	 15.	 นายสมเกยีรต	ิ ขลบิสวุรรณ

ที่ปรึกษา
	 1.	 นายอาทร	 สนิสวสัดิ์	 2.	 ผศ.เตม็ใจ	 สวุรรณทตั	 3.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู
	 4.	 นายสดุตา	 นรสาร	 5.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 6.	 นายมานัต	 บญุเขยีว
	 7.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 8.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์			 9.	 นายคมสนั	 ทองศริิ
	 10.	 นายบญุม	ี หมดันกิร	 11.	 นายดำารงค์		 ปั้นสมพงษ์

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัราวฒุ	ิ 2.	 นายเอนก	 ชูศริ	ิ 3.	 นางสาวนนัทภคั	 กลบัเจรญิดี
	 4.	 นางสาวกติญิาดา	 ล้อสกลุชยั	 5.	 นางสาววรรณวฒัน์	 จนิน่วม

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 35 ประจำาปี 2556

 1.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 2.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ
	 4.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์	 5.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 6.	 นายสวุรรณ		 กาเซม็
	 7.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 8.	 นายสนิ	 จรติกาย	 9.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ
	 10.	 นายวนิยั	 มาลาวงษ์	 11.	 นายสมเกยีรต	ิ ขลบิสวุรรณ	 12.	 นายประพงษ์	 ทองทวี
	 13.	 นายสนทิ	 ไซประเสรฐิ	 14.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 15.	 นายสดุตา	 นรสาร

ที่ปรึกษา
	 1.	 นายอาทร	 สนิสวสัดิ์	 2.	 ผศ.เตม็ใจ	 สวุรรณทตั	 3.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู
	 4.	 นายบญุเลศิ	 เด่นด	ี 5.	 นายประดษิฐ์	 หสัด	ี 6.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม
	 7.	 นายมานตั	 บญุเขยีว	 8.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 9.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร
	 10.	 นายคมสนั	 ทองศริ	ิ 11.	 นายสมพงษ์	 นคิมเขตต์	 12.	 นายบญุม	ี หมดันกิร
	 13.	 นายศรศลิป์	 สายตา	 14.	 นายดำารงค์	 ปั้นสมพงษ์

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายเอนก			 ชูศริ	ิ		 2.	 น.ส.นนัทภคั	 กลบัเจรญิด	ี 3.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุิ
	 4.	 น.ส.กติญิาดา	 ล้อสกลุชยั	 5.	 น.ส.พริณุ	 ภาสดา
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รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 36 ประจำาปี 2557

 1.	 ดร.เฉลมิพล		 ดลุสมัพนัธ์	 2.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ	
	 4.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 5.	 นายสวุรรณ		 กาเซม็	 6.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์		
	 7.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 8.	 นายสดุตา	 นรสาร	 9.	 นางทศันยี์	 	ใหลสกลุ
	 10.	 นายสนิ	 จรติกาย	 11.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 12.	 นายบญุ	 เถื่อนคำา
	 13.	 นางสาวศริพิร	 เปานลิ	 14.	 นายอลงกต	 เกยีรตสิงคราม	 15.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร

ที่ปรึกษา
	 1.	 นายสมชาย	 โรจน์รุ่งวศนิกลุ	 2.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู	 3.	 นายบญุเลศิ	 เด่นด	ี
	 4.	 นายศรศลิป์	 สายตา	 5.	 นายคมสนั	 ทองศริ	ิ 6.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ
	 7.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 8.	 นายสมพงษ์	 นคิมเขตต์	 9.	 นายวนิยั	 มาลาวงษ์
	 10.	 นายวรีะ	 มั่นคง	 11.	 นายวริตัน์	 ดนีำ้า	 12.	 นายดำารงค์	 ปั้นสมพงษ์
	 13.	 นายเฉลมิพล	 พ่วงพ	ี 14.	 นายไพศาล	 มะลทิอง

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุ	ิ 2.	 นายเอนก	 ชูศริ	ิ	 3.	 น.ส.นนัทภคั	 กลบัเจรญิดี
	 4.	 น.ส.กติญิาดา	 ล้อสกลุชยั	 5.	 น.ส.พริณุ	 ภาสดา

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 37 ประจำาปี 2558

	 1.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 2.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 3.	 นายสดุตา	 นรสาร
	 4.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์	 5.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 6.	 นายคมสนั	 ทองศริิ
	 7.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ	 8.	 นายวนัลกัษณ์	 ชวีะถาวร	 9.	 นายสนิ	 จรติกาย
	 10.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 11.	 นายบญุ	 เถื่อนคำา	 12.	 นางสาวศริพิร	 เปานลิ
	 13.	 นายอลงกต	 เกยีรตสิงคราม	 14.	 นางสาวสดุา	 หลำ่าวไิลเกษร	 15.	 นายดำารงค์	 ปั้นสมพงษ์

ที่ปรึกษา
	 1.	 นายสมชาย	 โรจน์รุ่งวศนิกลุ	 2.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู	 3.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี
	 4.	 นายศรศลิป์	 สายตา	 5.	 นายไพศาล	 กรรณมุาตร	 6.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย
	 7.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ	 8.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 9.	 นายสวุรรณ	 กาเซม็
	 10.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 11.	 นายมานตั	 บญุเขยีว	 12.	 นายวริตัน์	 ดนีำ้า
	 13.	 นายเฉลมิพล	 พ่วงพ	ี 14.	 นายไพศาล	 มะลทิอง	 15.	 น.ส.ณทัภาดา	 โตมานติย์
	 16.	 นายสมบตั	ิ ภู่ไพโรจน์

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุ	ิ 2.	 นายเอนก	 ชูศริ	ิ	 3.	 น.ส.นนัทภคั	 กลบัเจรญิดี
	 4.	 นายอชัรนัต์	 ขจรเกยีรตพิสิฐิ	 5.	 น.ส.อลสิา	 อภยัพลชาญ

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 38 ประจำาปี 2559

	 1.	 นายสมศกัดิ์	 ศรทีองวฒัน์	 2.	 นายสดุตา	 นรสาร	 3.	 นายมานัต		 บญุเขยีว
	 4.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์	 5.	 นายพรชยั	 พพิฒัน์ดำารงค์	 6.	 นายเรวตัร	 ขาวสำาอางค์
	 7.	 นางสาวสดุา	 หลำา่วไิลเกษร	 8.	 นายไพรชั	 บญุปาน	 9.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร
	 10.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 11.	 นายคมสนั	 ทองศริ	ิ 12.	 นายดำารงค์	 ปั้นสมพงษ์

ที่ปรึกษา
	 1.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 2.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ
	 4.	 นายเกรยีงศกัดิ์	 วฒันะรตัน์	 5.	 นายประสงค์		 บูชา	 6.	 นายชเนศ		 เลศิวณชิ
	 7.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง	 8.	 นายสวุรรณ		 กาเซม็	 9.	 นายเฉลมิพล		 พ่วงพี	
	 10.	 นายทรงธรรม	 เฮงตระกูล	 11.	 นายสมกจิ		 ประพณิพงศ์	 12.	 นางทศันยี์		 ใหลสกลุ
	 13.	 นายพณวฒัน์	 พนิติพพิฒัน์พงศ์	14.	 นายณรงค์		 ขำาประดษิฐ์	 15.	 นายสชุาย		 พร้อมศกัดิ์
	 16.	 นายสมบตั	ิ ภู่ไพโรจน์	 17.	 นายอนนัต์ชยั	 วมิูลคะ	 18.	 นายสนิ		 จรติกาย

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุ	ิ 2.	 นางสาววรรณวฒัน์	เจรญิศริมิณ	ี 3.	 น.ส.นนัทภคั	 กลบัเจรญิดี
	 4.	 นายอชัรนัต์	 ขจรเกยีรตพิสิฐิ	 5.	 น.ส.อลสิา	 อภยัพลชาญ



รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 39 ประจ�าปี 2560

	 1.	 นายสมศกัดิ์	 ศรทีองวฒัน์	 2.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 3.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย

	 4.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 5.	 นายสวุรรณ	 กาเซม็	 6.	 นายบญุ	 เถื่อนคำา

	 7.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ	 8.	 นายมานตั	 บญุเขยีว	 9.	 นายพรชยั	 พพิฒัน์ดำารงกลุ

	 10.	 นายเรวตัร	 ขาวสำาอางค์	 11.	 นายไพรชั	 บญุปาน	 12.	 นางสาวจารณุ	ี วงศ์ประยูร

	 13.	 นายไพศาล	 มะลทิอง	 14.	 นายดำารงค์	 ปั้นสมพงษ์	 15.	 นางสาวณทัภาดา	โตมานติย์

ที่ปรึกษา
	 1.	 นายชยัยงค์	 พวัพงศกร	 2.	 นายบญุเทยีน	 คำ้าชู	 3.	 นายคมสนั	 ทองศริิ

	 4.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 5.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 6.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี

	 7.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงดำารงค์	 8.	 นายสดุตา	 นรสาร	 9.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ

	 10.	 นายฐติพิงศ์	 สมบูรณ์ศลิป์	 11.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 12.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง

	 13.	 นายอลงกต	 เกยีรตสิงคราม	 14.	 นายเฉลมิพล	 พ่วงพ	ี 15.	 นายไพศาล	 กรรณมุาตร

	 16.	 นายวนิยั	 มาลาวงษ์	 17.	 นายสมพงษ์	 นคิมเขตต์	 18.	 นายสมบตั	ิ ภู่ไพโรจน์

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุ	ิ 2.	 นางสาวนนัทภคั	 กลบัเจรญิด	ี 3.	 นายอชัรนัต์	 ขจรเกยีรตพิสิฐิ

	 4.	 นางวรรณวฒัน์	 เจรญิศริมิณ	ี 5.	 นางสาววนาร	ี สนิสกลุ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1.	 นายชยัยงค์		พวัพงศกร		 2.	 นายวรีะ		แจ่มนาม		 3.	 นายสมเกยีรต	ิ	ขลบิสวุรรณ	

4.	 นายสมกจิ		ประพณิพงศ์	 5.	 นายสทิธพิร	มเีสถยีร

ที่ปรึกษา
1.	 นายประดษิฐ์		หสัด	ี 2.	 นายเฉลมิพล		พ่วงพ	ี 3.	 นางสาวภทัภาดา		โตมานติย์	

4.	 นายดำารงค์		ปั้นสมพงษ์	 5.	 นายอลงกต		เกยีรตสิงคราม	 6.	 นายประพงษ์		ทองทวี	

7.	 นายดชิวฒัน์		จนัทร์อี่	 8.	 นายยทุธพงษ์		สอาดบวั	 9.	 นายฉนัทกร		โรมพนัธ์	

10.	นายอาณฐั		เลศิพฒันกลุธร	 11.	นายสนทิ		ไซประเสรฐิ	 12.	นายสรุตัน์		พงษ์โต

13.	นายมารตุ		พไิลวงษ์

1.	 นายนพิทัธ์		เหลอืงดำารงค์		 2.	 ดร.เฉลมิพล		ดลุสมัพนัธ์	 3.	 นายประจวบ		คงเป็นสขุ

4.	 นายสวุรรณ		กาเซม็	 5.	 นายบญุ		เถื่อนคำา	 6.	 นายธนติ		ววิจันสรินิทร์

7.	 นายวรยทุธ		ปั้นสขุ	 8.	 นายไพบูลย์		แก้วเพทาย	 9.	 นายเสนอ		วสิทุธนะ

10.	นางสาวจารณุ	ี	วงศ์ประยูร	 11.	นายไพศาล		มะลทิอง	 12.	นายเรวตัร		ขาวสำาอางค์

13.	นางทศันยี์		ใหลสกลุ	 14.	นายนรินัดร์		วงษ์สนธ	ิ 15.	พ.จ.อ.บญุม	ีนชุสมบตัิ

รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ สอฟ.
ชุดที่ 40 ประจ�าปี 2561




