
                 รายช่ือทหารผ่านศึกท่ีเป็นแกนน าเครือข่าย  จว. สกลนคร

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อ าเภอ หมายเลขโทร
๑ พันเอก ไพโรจน์  แจ้งพิมาย ประธาน อ.เมืองสกลนคร 062-983-8102

พันเอก อัมพร  ศูนย์ศร รองประธาน อ.เมืองสกลนคร ๐๖๔-๒๗๕-๓๑๓๗
ร.อ.ทักษิณ  โพธิศาสตร์ รองประธาน อ.เมืองสกลนคร ๐๘๔-๗๙๔-๕๙๔๓

๒ ม.อ.ค าไป่  นิระปะกะ ประธาน อ.บ้านม่วง 088-3258987

สมาชิก สมบัติ  เจริญคร รองประธาน อ.บ้านม่วง 086-0405821

3 อส.ทพ.ปัญญา  แสงลี ประธาน อ.ส่องดาว 088-3021802

อส.ทพ.ไพวรรณ์  ช่ืนใจ รองประธาน อ.ส่องดาว 084-9560549

4 พลฯ ไพศาล   ศรีมุกดา ประธาน อ.กุดบาก 094-0132117

พลฯ รักชาติ  พองพรหม รองประธาน อ.กุดบาก 093-5068492

5 ร.ต.พลชัย   โยควัฒน์ ประธาน อ.วานรนิวาส 084-7858844

พลฯ อินรอง   แสงนนท์ รองประธาน อ.วานรนิวาส 089-9379053

6 พลฯ เอกสิทธ์ิ  อารักษ์ศักด์ิ ประธาน อ.อากาศอ านวย 080-7409901

พลฯ บุญหนา  ตันวัน รองประธาน อ.อากาศอ านวย 084-9529789

7 พลฯ สมจิตร  บัวบุตร ประธาน อ.ภูพาน 087-2167470

พลฯ สงคราม  กรโสภา รองประธาน อ.ภูพาน 081-0548154

8 สมาชิก กนกธรรศ  ใยลีอ่าง ประธาน อ.เต่างอย 081-1849030

นายหมู่เอก ค าไพ  พันธ์ุเดช รองประธาน อ.เต่างอย 087-8645562

อส.ทพ.ประทีป  ไผ่ตาแก้ว รองประธาน อ.เต่างอย 087-0744108

9 สมาชิก สมหวัง  ไชยเชษฐ์ ประธาน อ.นิคมน  าอูน 080-1948564

พลฯ พิชิตศึก ลามนเทียร รองประธาน อ.นิคมน  าอูน ๐๘๑ ๔๕๐๒๓๔๔

สมาชิก บุญเรือง  ศิริพัฒน์ รองประธาน อ.นิคมน  าอูน 089-9816894

10 ร.ต.ต.ทวีศักด์ิ  พิทักษ์ชัยโสภณ ประธาน อ.โพนนาแก้ว 087-9870844

พลฯ บุญมัน  นอนิล รองประธาน อ.โพนนาแก้ว 088-3033248

จ านวน  ๑8  กลุ่ม



ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อ าเภอ หมายเลขโทร

11 ส.ท.สมจิตร  ศรีจันทร์แดง ประธาน อ.วาริชภูมิ 085-4659769

อ.ส.วงค์สมุทร   แสงส่อง รองประธาน อ.วาริชภูมิ 080-7448588

ม.ต.เด่นศักด์ิ  สุพินิจ กรรมการ อ.วาริชภูมิ 087-8641159

12 พลฯ สมัคร  รวมออม ประธาน อ.เจริญศิลป์ 062-1626209

พลฯ บุดดี   ลาดเร่ิม รองประธาน อ.เจริญศิลป์ 088-7068204

ส.ต.บุญเรือง  สุนสิน กรรมการ อ.เจริญศิลป์ 088-5183992

13 ร.ต.ปัญญา   สุวรรณเขต ประธาน อ.สว่างแดนดิน 082-1111846

อส.อินทร์  สุวรรณการ รองประธาน อ.สว่างแดนดิน 082-1019396

พลฯ บุญสงค์  เย่ียมวิชิต กรรมการ อ.สว่างแดนดิน 089-4098483

๑๔ อส.ทพ.สมุหไทย ยางธิสาร ประธาน อ.โคกศรีสุพรรณ ๐๙๘-๒๒๖-๔๘๙๓

พลฯ ภูวนาท  ศรีเพียไชย์ รองประธาน อ.โคกศรีสุพรรณ 08๔-๗๙๐-๙๓๑๙

นายหมู่ใหญ่ วิรัตน์  พลราชม กรรมการ อ.โคกศรีสุพรรณ 08๙-๘๔๗-๓๐๑๐

นาย เฉลิมชัย  กิณเรศ กรรมการ อ.โคกศรีสุพรรณ 08๓-๓๔๕-๔๗๒๔

๑๕ พลฯ เพ็ง  นาสามลาด ประธาน อ.กุสุมาลย์ 063-976-4219

พลฯ สมหมาย  มุงแสน กรรมการ อ.กุสุมาลย์ 098-182-9261

16 พลฯ อุทัย  ชุริหา ประธาน อ.ค าตากล้า 087-866-6438

พลฯ ปัญญา  นพแก้ว รองประธาน อ.ค าตากล้า 098-317-4579

พลฯ เป่ือง  เทพจันดา กรรมการ อ.ค าตากล้า 093-061-3923

ส.ต.บรรจง  สาเจียร กรรมการ อ.ค าตากล้า 089-212-9110

พลฯ สาคร  ทองกันหา กรรมการ อ.ค าตากล้า 090-838-3090

17 พลฯ เพลิน  ธงศรีนารถ ประธาน อ.พังโคน 061-958-9575

พลฯ สาคม  ดอนเสือ รองประธาน อ.พังโคน 092-706-1490

นายหมู่ตรี สมัย  ขจรเกษ กรรมการ อ.พังโคน 061-062-7238

พลฯ ดาบ  พุทธนาวงศ์ กรรมการ อ.พังโคน 081-657-4936

18 พ.ต.บุญม่ัน  หาดค า ประธาน อ.พรรณานิคม 087-770-7782

พลฯ อุดร  การุญ รองประธาน อ.พรรณานิคม 064-247-3081

พลฯ ฉัตตรา  ไชยเชษฐ์ กรรมการ อ.พรรณานิคม 084-792-3596

พลฯ ประเสริฐ  ธิวะโต กรรมการ อ.พรรณานิคม 081-051-9507

นาย เจริญ  ไชยเชษฐ์ กรรมการ อ.พรรณานิคม



 นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร

 อุปนายกฯ 850-049670


