
ภาคผนวก ข 
 

ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดก่อการตั้งสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

   ๑. นายทิพย์  ตวงวิไล  กรรมการ 

   ๒. นายปิยะ  ดอนเขวา กรรมการ 

   ๓. ว่าที่ ร.ท.สุทิน  แจ้งค า  กรรมการ 

   ๔. นายบุญพันธ์  สุภรัมย์  กรรมการ 

   ๕. นายสุรพงษ์  ฟ้ารักษา  กรรมการ 

   ๖. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ กรรมการ 

   ๗. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  กรรมการ 

   ๘. นายชัยรัตน ์  มวลชัยภูม ิ กรรมการ 

   ๙. นายเวหา  ทองลาด  กรรมการ 

   ๑๐. นายกิตติพงษ์    หิรัญอร  กรรมการ 

   ๑๑. นายทวีศักดิ์  ลุนแจ้ง  กรรมการ 

   ๑๒. นายเสริมสุข  สิงห์อาจ  กรรมการ 

   ๑๓. นายคูณ  ก้อนสันเทียะ กรรมการ 

   ๑๔. นายเสน่ห ์  ชาลีวรรณ กรรมการ 

   ๑๕. นายไพศาล   มุง่สมัคร  กรรมการ 

   ๑๖. นายดนัย  โตธรรม  กรรมการ 

 

 

 



 

ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๖) 

   ๑. นายทิพย์  ตวงวิไล  ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสุพจน์  โชติประยูร รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายเจริญ  ขวัญส าราญ รองประธานกรรมการ(ลาออก) 

   ๔. นายปิยะ  ดอนเขวา รองประธานกรรมการ(ลาออก) 

   ๕. ว่าที่ ร.ท.สุทิน  แจ้งค า  รองประธานกรรมการ(ลาออก) 

   ๖. นายทินรัตน์  ชัยวิวัฒมงคล รองประธานกรรมการ 

   ๗. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ กรรมการ(ลาออก) 

   ๘. นายเมฆ  เหล่าฤทธิ์ กรรมการ(ลาออก) 

   ๙. นายสุรพงษ์  ฟ้ารักษา  กรรมการ 

   ๑๐. นายกิตติพงษ์    หิรัญอร  กรรมการ 

   ๑๑. นายบุญพันธ์   สุภรัมย์  กรรมการ(ลาออก) 

   ๑๒. นายดนัย  โตธรรม  กรรมการ(ลาออก) 

   ๑๓. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  เหรัญญิก 

   ๑๔. นายชัยรัตน ์ มวลชัยภูม ิ กรรมการ(ลาออก) 

กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 

   ๑. นายบุญส่ง    พรประไพ กรรมการ 

   ๒. นายไชยมงคล   ต้นเถา  กรรมการ 

   ๓. นายดิเรก    ขอพึ่ง  กรรมการ 

   ๔. นายนิตย์    ค าเบ้า  กรรมการ 

   ๕. นายชนะ    ขาวประภา กรรมการ(ลาออก) 

   ๖. นายอุทัย    แป้นสันเทียะ กรรมการ(ขาดคุณสมบัติ) 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 

   ๑. นายทิพย์  ตวงวิไล  นายกสมาคม 

   ๒. นายสุพจน์  โชติประยูร อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายทินรัตน์  ชัยวิวัฒมงคล อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายสุรพงษ์  ฟ้ารักษา  อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายสมศักดิ์     ประทุมกุล อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายสุชาติ    หิรัญวรรณ กรรมการ 

   ๘. นายประดิษฐ์  สิงสง  กรรมการ 

   ๙. นายสันติชัย  สุสมบูรณ ์ กรรมการ 

   ๑๐. นายมนัส  เจียมภูเขียว กรรมการ 

   ๑๑. นายนพดล  โพธิ์งาม  เหรัญญิก 

   ๑๒. นายกิตติพงษ์ หิรัญอร  นายทะเบียน 

   ๑๓. นายสิทธิชัย  จินชัย  เลขานุการ 

   ๑๔. นายอัมพร  ป้อมสุวรรณ กรรมการ(ลาออก) 

   ๑๕. นายนิตย ์  ค าเบ้า  กรรมการ(ลาออก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

   ๑. นายเสงี่ยม  ทองละมุล นายกสมาคม * 

   ๒. นายสมศักดิ์  ประทุมกุล อุปนายกสมาคม ** 

   ๓. นายสิทธิชัย  จินชัย  อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายคูณ  ก้อนสันเทียะ อุปนายกสมาคม *** 

   ๕. นายทรงวุฒ ิ  เติมผล  อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายสันติชัย  สุสมบูรณ ์ อุปนายกสมาคม *** 

   ๗. นายมนัส  เจียมภูเขียว เลขานุการ 

   ๘. นายธวชัชัย  วุฒิจามร นายทะเบียน 

   ๙. นายสุชาติ    หิรัญวรรณ เหรัญญิก 

   ๑๐. นายสมาน  ลุนส าโรง รองเลขานุการ 

   ๑๑. นายดิเรก   ผาสุกมูล  รองนายทะเบียน 

   ๑๒. นายธีระ  มวลชัยภูม ิ รองเหรัญญิก 

   ๑๓. นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ กรรมการ 

   ๑๔. นายนิรันดร ์ ชัยศร  กรรมการ 

   ๑๕. นายสมศักดิ์  ธงภักดิ์  กรรมการ 

 

   * ลาออก (๖ มีนาคม ๒๕๕๐) 

   ** เป็นนายกแทนนายเสงี่ยม  ทองละมุล  (๗ มีนาคม ๒๕๕๐) 

   *** เสียชีวิตระหว่างด ารงต าแหน่ง 

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 

   ๑. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  นายกสมาคม 

   ๒. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายปิยะวุฒ ิ  ดวงภมร  อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายดิเรก  ผาสุกมูล  อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายกิตติพงษ์  หิรัญอร  อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายเสริมสุข  สิงห์อาจ  อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายชัยรัตน ์  มวลชัยภูม ิ เลขานุการ 

   ๘. นายสุรพงษ์  ฟ้ารักษา  เหรัญญิก *  

   ๙. นายธวชัชัย  วุฒิจามร นายทะเบียน 

   ๑๐. นายเอกชัย  อ้อทอง  รองเลขานุการ 

   ๑๑. นายรังษี  ยงเพชร  รองเหรัญญิก 

   ๑๒. นายไพฑูรย์  เลิศมะเลา รองนายทะเบียน 

   ๑๓. นายพิศิษฐ  ฤทธิ์ขจร  กรรมการ 

   ๑๔. นายนิรันดร ์ ชัยศร  กรรมการ 

   ๑๕. นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ กรรมการ 

 

 

   * ลาออกเมื่อวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

   ๑. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  นายกสมาคม 

   ๒. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายเชิงชาย  วงศ์ลังกา อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายกิตติพงษ์  หิรัญอร  อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายเสริมสุข  สิงห์อาจ  อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายชัยรัตน ์  มวลชัยภูม ิ อุปนายกสมาคม 

   ๘. นายสมหมาย  กองแก้ว  เลขานุการ 

   ๙. นายสุนทร  ธรรมกุล  นายทะเบียน 

   ๑๐. นายโกศิลป์  ปทุมจันทรัตน์ เหรัญญิก 

   ๑๑. นายพิศิษฐ  ฤทธิ์ขจร  กรรมการ 

   ๑๒. นายสถิตย์  นาคค า  กรรมการ 

   ๑๓. นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ กรรมการ 

   ๑๔. นายสิทธิชัย  จินชัย  กรรมการ 

   ๑๕. นายสันต ิ  คงวัฒนะ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

   ๑. นายบุญพันธ์  สุภรัมย์  นายกสมาคม 

   ๒. นายสาโรจน ์  ค าพิทักษ์ อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายสนั่น  บัณฑิต  อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายสมสันต ์  นาคค า  อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายดิเรก  ผาสุกมูล  อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ อุปนายกสมาคม 

   ๘. นายสันต ิ  คงวัฒนะ เลขานุการ 

   ๙. นายปราโมทย์  ขวัญชัยรัตนภูมิ เหรัญญิก 

   ๑๐. นายสุนทร  ธรรมกุล  นายทะเบียน 

   ๑๑. นายด ารงค์  ศรีวงษ์ชัย กรรมการ 

   ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล  กรรมการ 

   ๑๓. นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ กรรมการ 

   ๑๔. นายประเสริฐศักดิ์ ข าหินตั้ง  กรรมการ 

   ๑๕. นายสีหเดช  เวชรังษี  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

   ๑. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  นายกสมาคม 

   ๒. นายบุญพันธ์  สุภรัมย์  อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายสาโรจน ์  ค าพิทักษ์ อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายดิเรก  ผาสุกมูล  อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายบุญเหลือ  หวะสุวรรณ อุปนายกสมาคม 

   ๘. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ เลขานุการ 

   ๙. นายด ารงค์  ศรีวงษ์ชัย เหรัญญิก 

   ๑๐. นายมงคล  นกชัยภูม ิ นายทะเบียน 

   ๑๑. นายเสน่ห ์  หิรัญวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๑๒. นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ผู้ช่วยเหรัญญิก 

   ๑๓. นายสมาน  ลุนส าโรง ผู้ช่วยนายทะเบียน 

   ๑๔. นายชัยรัตน ์ มวลชัยภูม ิ กรรมการ 

   ๑๕. นายประเสริฐศักดิ์ ข าหินตั้ง  กรรมการ 

 

 

 

 

  

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. 

ชุดที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

   ๑. นายมังกร  พันธ์กิ่ง  นายกสมาคม 

   ๒. นายบุญเหลือ  หวะสุวรรณ อุปนายกสมาคม 

   ๓. นายชัยรัตน ์  มวลชัยภูม ิ อุปนายกสมาคม 

   ๔. นายมงคล  นกชัยภูม ิ อุปนายกสมาคม 

   ๕. นายเสน่ห ์  หิรัญวรรณ อุปนายกสมาคม 

   ๖. นายสมาน  ลุนส าโรง อุปนายกสมาคม 

   ๗. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ เลขานุการ 

   ๘. นายสิทธิชัย  จินชัย  เหรัญญิก 

   ๙. นายสันต ิ  คงวัฒนะ นายทะเบียน 

   ๑๐. นายสุริยนต ์ วงษ์ชู  กรรมการ 

   ๑๑. นายประดิษฐ์ เจริญธรรม กรรมการ 

   ๑๒. นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ กรรมการ 

   ๑๓. นายรังษี  ยงเพชร  กรรมการ 

   ๑๔. นายสาโรตม ์ ศิโรตมานนท์ กรรมการ 

   ๑๕. นายธีระ  มวลชัยภูม ิ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท า 

 

คณะที่ปรึกษา 

 ๑. นายมังกร    พันธ์กิ่ง   นายกสมาคม 

 ๒. นายบุญเหลือ   หวะสุวรรณ  อุปนายกสมาคม 

 ๓. นายชัยรัตน์    มวลชัยภูมิ  อุปนายกสมาคม 

 ๔. นายมงคล    นกชัยภูมิ   อุปนายกสมาคม 

 ๕. นายเสน่ห์    หิรัญวรรณ   อุปนายกสมาคม 

 ๖. นายสมาน     ลุนส าโรง   อุปนายกสมาคม 

 ๗. นายดิลก    กุลชูศักดิ์   เลขานุการ 

 ๘. นายสิทธิชัย     จินชัย    เหรัญญิก 

 ๙. นายสันติ    คงวัฒนะ   นายทะเบียน 

 ๑๐. นายสุริยนต์     วงษ์ชู    กรรมการ 

 ๑๑. นายประดิษฐ์     เจริญธรรม   กรรมการ 

 ๑๒. นายปราโมทย์    ขวัญชัยรัตนภูมิ   กรรมการ 

 ๑๓. นายรังษี    ยงเพชร   กรรมการ 

 ๑๔. นายสาโรตม์     ศิโรตมานนท์   กรรมการ 

 ๑๕. นายธีระ    มวลชัยภูมิ   กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวณัฐชยา   โชติสวัสดิ์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ๑๗. นายพงศกร     ธนทรัพย์พล   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ๑๘. นายวีระพจน์    ตันติปัญจพร   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ๑๙. นางประทุมพร    ตึกโพธิ์    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ๒๐. นางสมพร    ทรงจอหอ   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 

 



 

คณะท างาน 

 ๑. นายชัยรัตน ์  มวลชัยภูม ิ อุปนายกสมาคม   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเสน่ห ์  หิรัญวรรณ อุปนายกสมาคม   กรรมการ 

 ๓. นายประดิษฐ์  เจริญธรรม กรรมการสมาคม   กรรมการ 

 ๔. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ เลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นางสาวอรอุมา เทียมตรี  หัวหน้าส านักงานสมาคม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖. นางสาวจิราภรณ ์ ดาวนอก  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


