รำยชื่อกรรมกำรชมรมบัณฑิต มสธ.
จังหวัดปทุมธำนี
เริ่ มวาระดารงตาแหน่งวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566
ลำดับที่
1

ชื่ อ - นำมสกุล
นายวิรัช รัตนวิวลั ย์

ตำแหน่ ง

รหัสสมำชิก

สถำนทีต่ ิดต่ อ

ประธาน

2513002041 355/619 หมู่ที่ 15 ม.พัฒนานิ เวศน์
ถ.วิภาวดีรังสิ ต
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
บจก. วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชัน่
1050/36 ม.เอกชัยธานี
ซ.เอกชัย 130 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร 10150

เบอร์ โทรศัพท์
081 612 0850

02 894 8695-6

viruch_ra@vscomm.co.th

2

3

4

5

6

2514002925 1/66 หมู่ที่ 18 ถ.ลาลูกกา 41
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
นายทรัพยนิรันดร์ สุ วรรณศร รองประธาน 2516000121 2/29 หมู่ที่ 5 ม.สุ ภาพ 2
ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
การไฟฟ้ านครหลวง
30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
นายสังวร จินตนา
กรรมการกลาง 2518000945 40/3534 หมู่ที่ 4 ม.พฤกษา บี
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
นางละออ จันทรเดช
กรรมการกลาง 2512004086 39/12 หมู่ที่ 3
ต.บ้านฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
นางสาวสุ ภาศิริ ทองทวี
กรรมการกลาง 2515001341 66 หมู่ที่ 3 ม.ทรัพย์สุภา
ซ.รังสิ ต-นครนายก 26
ต.ประชาธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
นายชลอ เชื้ อแฉ่ง

รองประธาน

085 998 9765

089 072 1614

02 348 5421

089 027 9991

087 910 1994

089 498 2556

รำยชื่อกรรมกำรชมรมบัณฑิต มสธ.
จังหวัดปทุมธำนี
เริ่ มวาระดารงตาแหน่งวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566
ลำดับที่
7

ชื่ อ - นำมสกุล
นางผกาเพ็ญ จรู ญแสง

ตำแหน่ ง

รหัสสมำชิก

สถำนทีต่ ิดต่ อ

กรรมการกลาง 2510000259 212 ซ.ลาดกระบัง 1 ถ.อ่อนนุช
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาคารเกษมนครา
60 ถ.ร่ มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10520
8 นายพัฒนการ ตะริ จนั ทร์
เหรัญญิก 2519001117 24 หมู่ที่ 9 บจก. ไพรม่า เวิลด์
ซ.บรมราชชนนี 38
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่ งชัน
กรุ งเทพมหานคร 10170
9 นางสาวประภา ประเสริ ฐผล กรรมการกลาง 2513005786 207/105 ตึก 18 ชุมชนเคหะออเงิน
และ
แขวงออเงิน เขตสายไหม
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรุ งเทพมหานคร 10220
บจก.สหการวิศวกร
8 ซ.สุ ขาภิบาล 5 ถ.สุ ขาภิบาล 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10250
10 นางสมศรี เมินขุนทด
เลขานุการ 2517000349 95/1 หมู่ที่ 5
ต.บางพูด อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
11 นายนิ พนธ์ แสงฤทธิ์
กรรมการกลาง 2511500498 29/122 หมู่ที่ 5
และ
รุ่ งทรัพย์คอนโด อาคาร B
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ซ.เธี ยรสวน ถ.พหลโยธิ น
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร 10220

เบอร์ โทรศัพท์
081 565 4714

092 856 4358

089 789 5759

084 089 6214

092 750 4422

