คณะทํางานบริหารชมรมกีฬา/กิจกรรม ชมรมกีฬา/ชมรมกิจกรรมพิเศษ ในสังกัดสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ตําแหนง
คณะทํางานบริหารชมรมกีฬา
ประธานคณะทํางาน
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
รองประธาน คนที่ 3
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานบริหารชมรมกิจกรรม
ประธานคณะทํางาน
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

คุณพรชัย หอมสุวรรณ
/LO
เรืออากาศโทฉัตรชัย ดิษสน
9E
คุณคติพจน เกิดมั่นคง
MD-3B
คุณสมสฤษฏิ์ เชยชม
/MK-S
รองผูจัดการสายงานธุรการ/คุณภราดร วงศยะรา สมาคมสโมสรฯ

02-506-7043
02-563-8012
02-563-8868
02-545-4127

088-492-0292
089-227-5366
081-667-4644
02-563-8868
080-499-4488

คุณคติพจน เกิดมั่นคง
เรืออากาศโทฉัตรชัย ดิษสน
คุณสมชาย สุขเขตร
คุณอธิพัชร ปยเรืองวิทย
คุณสมสฤษฏิ์ เชยชม

02-563-8012
02-506-7043
02-137-5526
02-545-4589
02-563-8868

081-667-4644 catipod.k@thaiairways.com
089-227-5366 chatchai.d@thaiairways.com
081-828-9538 somchai.suk@thaiairways.co
081-919-1012 atipat.p@thaiairways.com
02-563-8868 somsarit.c@thaiairways.com

MD-3B
9E
/LD-W
/VN
/MK-S

e-mail
pornchai.h@thaiairways.com
chatchai.d@thaiairways.com
catipod.k@thaiairways.com

somsarit.c@thaiairways.com
tgclub1@gmail.com

โทรสาร
02-506-7037
02-563-8013
02-563-8013
02-563-8013
02-506-7037
02-137-6918
02-545-3879
02-563-8013

ประธานคณะทํางานชุดตางๆ
ตําแหนง
คณะทํางานประชาสัมพันธ
คณะทํางานฝายระเบียบขอบังคับ
คณะทํางานหารายได
คณะทํางานสํานักงานสมาคมฯ

ชื่อ-นามสกุล
คุณธีระสิน แสงรังษี
คุณดวงพร สุชีวะ
คุณน้ําเพชร อยูสกุล
คุณกิตติ สกุลยง

หนวยงาน
4P
IS
1H
/VZ

โทรศัพท
02-545-2653
02-545-3472
02-137-1353
02-545-1471

มือถือ
-

e-mail
theerasin.s@thaiairways.com
duangporn.s@thaiairways.co

numpet.y@thaiairways.com
kitti.s@thaiairways.com

โทรสาร
-

ตําแหนง

ชื่อ-นามสกุล

1.ชมรมฟุตบอลพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณประสิทธิ์ ครองกิจศิริ
รองประธาน คนที่ 1
คุณสุนทร โพธิ์กลาง
รองประธาน คนที่ 2
คุณกมุท ศิริจรรยา
รองประธาน คนที่ 3
คุณไพฑูรย หวงไธสงค
เลขานุการ/การเงิน
คุณธีระพนธ มณีสุต
2.ชมรมบาสเกตบอลพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณสําเนาว พันธุเสือ
รองประธาน คนที่ 1
คุณเชาวลิตร อวยสวัสดิ์
รองประธาน คนที่ 2
คุณนนทลี โอภาสศิริ
เลขานุการ
คุณสุวพรรณ ชูชัยสิงหะกุล
3.ชมรมแบดมินตันพนักงานการบินไทย
ประธาน
น.ต.สิทธิกร บัวงาม
เลขานุการ
คุณดวงตา ตามรสุวรรณ
เหรัญญิก
คุณพรทิพย แพเพิ่มสิน
ประชาสัมพันธ
คุณพรรณพิมล โยธิพุกกะ
ประชาสัมพันธ
คุณธนาภรณ อุดมศักดิ์
4. ชมรมวอลเลยบอลพนักงานการบินไทย
ประธาน (ชาย)

คุณเอกสิทธิ์ อารัมภวุฒิ

หนวยงาน
โทรศัพท
ชมรมกีฬา 22 ชมรม

มือถือ

e-mail

/MZ-W
MR-S
/MT-P
/MR-S
/MN-T

02-563-8460 086-311-1848 prasit.kh@thaiairways.com
02-563-8154
soonthorn.p@thaiairways.com
02-563-8909
kamut.s@thaiairways.com
02-563-9543 086-072-1679 phaithon.h@thaiairways.com
02-563-9072 089-967-8745
-

/WR-I
/FT
/KX
/KK

02-545-1270
02-137-4219
02-137-1652
02-134-5308

-

-

02-545-3913
089-129-9859 somnao.p@thaiairways.com
081-792-0585 chaowalit.a@thaiairways.com
081-792-4041 nonthalee.o@thaiairways.com 081-400-6606 suwaphan.c@thaiairways.com -

/OS-O P.37122
089-927-1644 sitthikorn.b@thaiairways.com
/MP-P
02-563-8125 081-936-7282 duangta.t@thaiairways.com
/LA
02-137-5035 089-816-1652 porntip.p@thaiairways.com
/WR-S
02-545-4014
phanphimol.y@thaiairways.com
/QV
thanaporn.u@thaiairways.com
/QV P.28269

โทรสาร

082-525-2929

-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
5. ชมรมเทเบิลเทนนิสพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณณัฐวีณ คงดี
เลขานุการ
คุณกุสุมา โปรงฟา
ผูชวยเลขานุการ
คุณธนาภรณ อุดมศักดิ์
ปฏิคม
คุณสุชาญ ศิริประชัย
6. ชมรมบิลเลียด-สนุกเกอรพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณเชาวลิต แกวสุวรรณ
รองประธาน
คุณประเสริฐ รุงละโภ
รองประธาน
คุณคทารัตน นันทะวงษ
ประชาสัมพันธ
คุณกันณพงศ รัตนสุวัจน
เลขานุการ/เหรัญญิก
คุณเทพประทาน หิรัญรัตน
7. ชมรมบริดจพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย
เลขานุการ
คุณสมหวัง อรัมสัจจากูล
เหรัญญิก
คุณนภิต อินทรจันทร
8. ชมรมตะกรอพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณประสาท คันธารักษ
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก

คุณวิสิทธิ์ ชะโลปถัมภ
คุณโกมล ลิ้มอุทัย
คุณพงษศักดิ์ สายพิมพ
คุณสมชาย อรรถพันธุ

หนวยงาน
/CQ-S
/CB-U
/QV P.28261

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

02-137-2051 081-869-0109 nathavee.k@thaiairways.com
02-137-2462
02-137-2321 081-841-3132 kusuma.p@thaiairways.com
thanaporn.u@thaiairways.com
-

/FT

02-137-4619

/2L-O
/MK-S
/2P-M
/S4
/UY

02-134-5520
02-134-5539
02-545-1691
02-545-2506

DT-A
MD-3
/TF

02-137-5040 081-866-0115 yuthasit.s@thaiairways.com
02-563-9009
somwung.a@thaiairways.com
02-137-6464 084-321-1238 napit.i@thaiairways.com

/MV

02-563-8965 081-371-9773
080-807-6379
02-563-8817 084-941-2515
606-8147 086-811-5450
02-563-8337
02-137-4529 086-900-1123

/MD-1
/UTPMU-D
/ME-S
/FY-D

โทรสาร

-

suchan.s@thaiairways.com

-

081-555-9415
02-137-3713
081-628-7688 prasert.ro@thaiairways.com
081-903-1216
081-438-1267 kannaphong.r@thaiairways.com 02-545-3841
083-974-0999 theppratan.h@thaiairways.com 02-545-3878
02-137-6905
-

prasart.k@thaiairways.com

-

visit.c@thaiairways.com
komol.l@thaiairways.com
pongsak.s@thaiairways.com
-

-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
9. ชมรมโบวลิ่งพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณฉัตรชัย พิรุณสาร
รองประธาน
คุณสุกตรี เราเจริญพร
เหรัญญิก
คุณวรพจน โรจนวัฒนะ
ประชาสัมพันธ
คุณพาริกา นพรัตน
ประชาสัมพันธ
คุณนิตยา เตวิชพงศ
10. ชมรมเปตองพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณสมคิด วรรณทวี
รองประธาน
คุณอัคคณัฐ วันทะเวก
รองประธาน
คุณจงกล ทัพภวิมล
รองประธาน
คุณวุฒิชัย สกุลวัฒนา
เลขานุการ/ประชาสัมพันธ
คุณเอนก ทองคํา
11. ชมรมกอลฟพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณโชคชัย ปญญายงค
รองประธาน คนที่ 1
คุณธีรพล โชติชนาภิบาล
รองประธาน คนที่ 2
คุณอนุสสรณ นาคศรีชุม
เลขานุการ
คุณชลธิชา สันติเสวี
ผูชวยเลขานุการ
คุณสุภัทรา พรหมคุณ
นายทะเบียน
คุณสมยศ ใจเอื้อ

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

โทรสาร

CB-U
/PL-O
/MP-D
/9C
/QV

081-821-8118
02-545-4044 081-344-4057
02-563-8795
02-545-1302
-

/WO-S
/BM
/2J-P
/2V-S
/MN-T

02-545-1310 081-375-7695
02-545-2605
preecha.w@thaiairways.com
02-137-3491 081-809-5144 jongkonnee.t@thaiairways.com
02-137-3280
vuttichai.s@thaiairways.com
02-563-8862
anage.t@thaiairways.com

-

DY
DA
D2
ST
/ST
/MI

02-545-3339
chokchai.p@thaiairways.com
02-545-3530 089-969-3348 teerapol.c@thaiairways.com
02-137-3001
anussorn.n@thaiairways.com
02-545-3680 081-459-7777 chonticha.s@thaiairways.com
02-545-1947
suphattra.p@thaiairways.com
02-563-8336 081-298-5729 somyos.j@thaiairways.com

02-545-3337
02-137-2450
02-545-3841
-

suktree.r@thaiairways.com
worapoat.r@thaiairways.com
parika.n@thaiairways.com
nittaya.t@thaiairways.com

-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
12. ชมรมหมากกระดานพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณสมโภช เสลานนท
รองประธาน
คุณคณิต จํานงคชอบ
นายทะเบียน
คุณอารีย โคตะนารถ
เลขานุการ
คุณสมวรรณา ทองนอย
13. ชมรมดารทพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณวิริยะ จําจด
รองประธาน
คุณณัฐ แจงสนิท
นายทะเบียน
คุณศรีรัตน พุทธิวรกฤต
ประชาสัมพันธ
ม.ล.วทัญู จรูญโรจน
14. ชมรมเทนนิสพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณตนตระกูล ศรีตระกูล
รองประธาน
คุณสมศักดิ์ รินทรานุรักษ
นายทะเบียน/เหรัญญิก
คุณลัดดา อองสาคร
ประชาสัมพันธ
คุณปยทัศน สุรเสวี
ประชาสัมพันธ
คุณวิกราน พลัดเชื้อนิล
15. ชมรมยิงปนพนักงานการบินไทย
ประธาน
กัปตันนิรุทธ จงประทีป
เลขานุการ
ประชาสัมพันธ

คุณผกามาศ กุลสิงห
คุณจริยา กนกมณี

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

โทรสาร

/FQ
/CJ-I
/2C
/2C-S

02-137-4124
somphoch.s@thaiairways.com
02-177-2961
02-137-2720 081-831-7620 kanit.c@thaiairways.com
02-137-3720
02-137-3365 081-279-5934 aree.ko@thaiairways.com
02-137-3402 081-254-7841 somwanna.t@thaiairways.com 02-137-3721

/EU-F
/OU-W
/QV-4
/OL

02-545-4588 081-907-4148 viriya.j@thaiairways.com
02-545-2881 085-155-6159 nat.c@thaiairways.com
02-137-1923
srirath.p@thaiairways.com
02-545-2599
watanyu.ch@thaiairways.com

/QV P.13958
/QV P.16406
/IB-T
/QV P.22121
/KL

02-533-9997
02-545-3411
02-134-5242

/OS-O P.22734

-

081-643-9232

/KK
KP

02-134-5337
02-134-5154

-

02-545-3987
-

084-092-7999 tontrakul.s@thaiairways.com
081-279-7725 somsak.r@thaiairways.com
02-545-3834
ladda.o@thaiairways.com
081-558-0088 piyatat.s@thaiairways.com
089-811-4307 vikran.p@thaiairways.com
nirut.ch@thaiairways.com

-

pakamart.k@thaiairways.com

-

jariya.k@thaiairways.com

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
โทรศัพท
16. ชมรมไตรกีฬาพนักงานการบินไทย
ประธาน
กัปตันกมล กาญจนสิทธิ์
BX
17. ชมรมดําน้ําพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณพิธาน ผลนิวาศ
/TQ-J
02-137-5116
รองประธาน
คุณกลศ เสนาลักษณ
UP
02-545-2493
นายทะเบียน
คุณนราธิป นเรศเสนีย
/TQ-J
02-137-5106
เลขานุการ
คุณพรทิพา สินธนไพบูลย
/EF
02-545-2337
18. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพพนักงานการบินไทย (สง co-mail ถึงประธานชมรม/กัปตันอณุวัฒน ระบุ OJ-O/OPC)
ประธาน
กัปตันอณุวัฒน สุขเจริญ
BX
รองประธาน
คุณเฉลิมพล ตุลวรรธนะ
รองประธาน/นายทะเบียน
คุณศิริชัย ไพโรจน
เลขานุการ
คุณปรีชา ปดเกษม
ประชาสัมพันธ
คุณวิยดา ชูสาย
19. ชมรมจักรยานพนักงานการบินไทย
ประธาน
กัปตันโสภิต โภคะสุวรรณ
รองประธาน
คุณบุญเลิศ นวลละออ
รองประธาน
คุณรัตนพงศ เผื่อนพงศ
เลขานุการ
คุณพิเชษฐ คงยั่งยืน
เลขานุการ
คุณวัลลภ ละโวชัย

มือถือ

e-mail

โทรสาร

089-108-4744

kamol.k@thaiairways.com

-

086-666-8940
081-629-7477

pithan.b@thaiairways.com
glot.s@thaiairways.com
naratip.n@thaiairways.com
porntipa.s@thaiairways.com

02-137-6910
02-545-3904

089-181-0966

y
m

/QV P.15799
/UTPMB-M
/JX
/QV

606-8103
02-134-5525
-

080-043-4400 chalermphol.to@thaiairways.
081-943-2821 sirichai.p@thaiairways.com
089-902-0487 preecha.pad@thaiairways.com
081-818-2738 wiyada.s@thaiairways.com

-

DD-SP
4A
/MS-S
/MS-S
/WW

02-545-1127
02-545-4695
02-563-8984
02-563-8983
02-563-8983

081-836-2378
081-854-9508
081-849-0853
085-129-6748

-

sopit.p@thaiairways.com
boonlert.n@thaiairways.com
rattanapong.p@thaiairways.com
pichet.k@thaiairways.com
wallop.l@thaiairways.com

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
20. ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณน้ําทิพย จารุเสน
รองประธาน
คุณทับทิม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองประธาน
คุณอมรรัตน สุจริตธรรม
เลขานุการ
คุณจุรีรัตน ภัทโรพงศ
นายทะเบียน
คุณสมศิริ ลิปพันธ
ประชาสัมพันธ
คุณนรินทร ปนมงคล
21. ชมรมฟุตซอลพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณไพฑูรย หวงไธสงค
รองประธาน
คุณกมุท ศิริจรรยา
นายทะเบียน
คุณศตวรรษ สุพิทักษ
เหรัญญิก
คุณธีระพนธ มณีสุต
22. ชมรมเรือใบพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณจักรพงษ ทรัพยทวี
ประชาสัมพันธ

ม.ร.ว.จักรินทร วรวรรณ

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

โทรสาร

JF-E
/SA-T
/9L-I
/NP-R
/SG
/VL-M

02-545-4643
namthip.j@thaiairways.com
02-545-2979
tuptim.d@thaiairways.com
64-7046
amornrat.s@thaiairways.com
02-545-1722
jureerat.p@thaiairways.com
02-545-1900 081-835-6479 somsiri.l@thaiairways.com
02-545-1592
narin.p@thaiairways.com

02-545-4174
-

/MR-S
/MT-P
/MP-P
/MN-T

02-563-9543
02-563-8909
02-563-8117
02-545-9072

02-563-9193
-

-

-

081-374-7962

-

-

-

-

-

-

-

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

โทรสาร

086-072-1679 phaithon.h@thaiairways.com
081-848-0714 kamut.s@thaiairways.com
089-815-3705
089-967-8745
-

ชมรมกิจกรรมพิเศษ 14 ชมรม
ตําแหนง

ชื่อ-นามสกุล

1. ชมรมดนตรีและการแสดงพนักงานการบินไทย
ประธาน
เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองประธาน คนที่ 1
คุณพรประทิน ดู เวอรเนท เดวิส
รองประธาน คนที่ 2
คุณสรสิทธิ์ รวยเงิน
เลขานุการ
คุณวรางคณา อนุรักษไพร

สังกัด
DC
/PH-H
/FI-S
/JF

02-137-2100 089-969-1857 suraphon.i@thaiairways.com 02-545-3190
02-545-3661
pornpratin.d@thaiairways.com
02-137-4163
sorrasit.r@thaiairways.com
02-545-1180
warangkana.c@thaiairways.com

ตําแหนง
นายทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล
คุณกัญจน ธนูมาศ

2. ชมรมวัฒนธรรมและประเพณี-ไทยพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณรัตนา โชติกเสถียร
รองประธาน
คุณรมยฤดี เวสน
เลขานุการ
คุณรัตนพัฒน พีชะพัฒน
3. ชมรมวิทยุสมัครเลนพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณวุฒิชัย เกตุมณี
รองประธาน คนที่ 1
คุณศุภชัย สุชัยบุญศิริ
รองประธาน คนที่ 2
คุณเขมทัต ลัธธนันท
เลขานุการ
คุณสุพิชฌาย ตรัยวัฒนพงษ
นายทะเบียน
คุณพิเชษฐ คงยั่งยืน
4. ชมรมศิลปกรรมไทยพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณโชคชัย ปญญายงค
รองประธาน
คุณบันลือศักดิ์ บุญเรืองขาว
เลขานุการ
คุณชุติณัฏฐ พนาสถิต
ประชาสัมพันธ
คุณเจษฎี ใจถวิล
5. ชมรมทองเที่ยวและบันเทิงพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณสมชาย สุขเขตร
รองประธาน
คุณพูลศักดิ์ ลิ่วเวหา
เลขานุการ
คุณรัชตา ปญญาสมบัติ
นายทะเบียน
คุณปราโมทย ออกเวหา
ประชาสัมพันธ
คุณชวลิต ฉสกุลปญโญ

หนวยงาน
/EV

โทรศัพท
02-545-2133

มือถือ
-

e-mail
gun.d@thaiairways.com

โทรสาร
-

/NP-R
/9Q
/EB-T

02-545-1726 081-667-7489 ratana.j@thaiairways.com
64-7143
romdudee.v@thaiairways.com
02-545-2319
ratanapatana.p@thaiairways.com 02-545-3817

MX-E
/VO-V
/LJ
/MP-P
/MS-S

02-563-8874 087-990-1561 vudhichai.g@thaiairways.com
02-545-1502
supachai.s@thaiairways.com
02-137-5814 089-764-7373 khammatat.l@thaiairways.com
02-563-8298
supicha.t@thaiairways.com
02-563-8983 081-849-0853 pichet.k@thaiairways.com

DY
/4G
/UX
/EH-D

02-545-3339
02-545-4698
02-545-4378
02-545-2406

-

chokchai.p@thaiairways.com 02-545-3337
bunluesak.b@thaiairways.com
chutinut.p@thaiairways.com
jessadee.j@thaiairways.com

/LD-W
/LT-T
/LT-T
/LQ
MF-D

02-137-5523
02-137-5552
02-137-5539
02-563-8968
02-563-8224

081-828-9588
081-420-1684
089-992-6155
081-808-3037
089-222-4334

somchai.suk@thaiairways.com 02-137-6918
phoonsak.l@thaiairways.com 02-137-6986
ratchata.p@thaiairways.com
pramot.o@thaiairways.com
chavalit.c@thaiairways.com

-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
6. ชมรมวิหคหวนพนักงานการบินไทย
ประธาน
น.อ.ศรีสวัสดิ์ จันโภคา
7. ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลปพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณพันธุชนะ ศรีพระราม
รองประธาน คนที่ 1
คุณจันทรเพ็ญ ลี้วิบูลยศิลป
รองประธาน คนที่ 2
คุณภักตรพิสุทธ สุวรรณาทิพย
เลขานุการ
คุณศริยา วองวิกยการ
เหรัญญิก
คุณสราวุฒิ แยมนิยม
นายทะเบียน
คุณเสาวลักษณ คุมภัย
8. ชมรมพัฒนาการสื่อสารและภาวะผูนําพนักงานการบินไทย (Toastmasters)
ประธาน (เปลี่ยนทุก 6 เดือน)
คุณพนมพร วชิรขจร (รักษาการ)
รองประธาน
คุณชาคริต อาชวอํารุง
ประชาสัมพันธ
คุณญาดา คุมพประพันธ
9. ชมรมเอื้องฟาพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณทวีศิลป มวงถึก
รองประธาน
คุณประวุติ วงศวัฒนาฤกษ
เลขานุการ
คุณวริสรา เจตนานุศาสน
เหรัญญิก
คุณฉัตรชัย กุงคํา
นายทะเบียน
คุณเรวัต พลสวาง

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

โทรสาร

-

02-523-6623

-

-

-

/PS-R
VK-P
VK-I
/VK-I
/UM-O
/VC-F

02-545-1258 082-634-9988 phanchana.s@thaiairways.com
02-545-3544
chanpen.l@thaiairways.com
02-545-1472
pakpisut.s@thaiairways.com
02-545-3572
sariya.w@thaiairways.com
02-545-2416
sarawut.y@thaiairways.com
02-545-1487
saowalak.k@thaiairways.com

-

/UX
/QV P.35834
/RE

02-545-2115
panomporn.v@thaiairways.com
081-752-0401 chakrit.a@thaiairways.com
02-545-1825 081-689-8080 varaporn.n@thaiairways.com

-

/CL-T
/2W-F
/2A-U
/2W-F
/CL

02-137-2802 081-635-0836 taweesil@thaiairways.com
02-137-3757
prawoot.w@thaiairways.com
02-137-3506 089-212-3119 warisara.j@thaiairways.com
02-137-3757
chutchai.k@thaiairways.com
02-137-2764 089-925-4858 rawat.p@thaiairways.com

02-137-2969
-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
10. ชมรมมุสลิมพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณกมล ตอเล็บ
รองประธาน
คุณนันทพล วิทยานนท
เลขานุการ
คุณปทมา อัศววิริยะกุล
เหรัญญิก
คุณธานินทร สุทธิศิลธรรม
นายทะเบียน
คุณรังสิมา สมุทรโคจร
11. ชมรมถายภาพพนักงานการบินไทย
ประธาน
คุณหองสิน นาคปานเสือ
12. ชมรมพระเครื่องการบินไทย
ประธาน
คุณโชคชัย ปญญายงค
รองประธาน คนที่ 1
คุณจิระพันธ ออสวัสดิ์
รองประธาน คนที่ 2
เรืออากาศโทธานี ดีมงคล
เลขานุการ
คุณวันชัย เรืองฉิม
นายทะเบียน
คุณสุรศักดิ์ ศรีมณีชัย

หนวยงาน
/TY-S
TJ
/TL
/EF-I
/9H
/QV P.11456
DY
WZ
TQ
/PS-T
LW

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

02-137-6408 081-567-7456 kamol.t@thaiairways.com
02-137-6600
nantapol.w@thaiairways.com
02-137-6460
pattama.a@hotmail.com
02-545-2445
thanin.su@thaiairways.com
64-7146
rangsima.s@thaiairways.com
02-500-0009 081-812-1279

hongsin.n@thaiairways.com

02-545-3339
chokchai.p@thaiairways.com
02-545-1331 084-700-6623 jirapant.o@thaiairways.com
02-137-5100
thanee.d@thaiairways.com
02-545-4075 081-773-9451 wanchai.r@thaiairways.com
02-137-5842
surasak.sr@thaiairways.com

โทรสาร
02-938-4420
02-545-3337
02-545-1330
02-545-4074
-

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
13. ชมรมรักษพลังงานการบินไทย
ประธาน
คุณจิระพันธ ออสวัสดิ์
รองประธาน คนที่ 1
คุณกิตติ ศิริพงษ
รองประธาน คนที่ 2
พ.ต.อนันต ปาละศักดิ์
เลขานุการ
คุณธีระยุทธ รัตนซอน
เหรัญญิก
คุณจุฑามณี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายทะเบียน
คุณนิพนธ หัตถกี
ประชาสัมพันธ
คุณคคนางค อติชาติ
ปฏิคม
คุณสถิตย เดชกุญชร
14. ชมรมพุทธศาสนการบินไทย
รักษาการประธาน
คุณเรวัต ชั้นประเสริฐ
คุณวราภรณ เบสุวรรณ

หนวยงาน

โทรศัพท

มือถือ

e-mail

WZ
/BT
WQ
/BE
/OZ-M
/VN
4S
WZ-B

02-545-1331
64-7264
02-545-1198
02-545-2615
02-545-2751
02-137-1119
02-545-1708
02-545-3305

084-700-6623
081-741-4351
084-700-6626
081-889-2431
084-700-6624

WL-RC
GN

02-545-1568
ravat.c@thaiairways.com
02-545-3330 086-835-1891 varaporn.b@thaiairways.com

โทรสาร

jirapant.o@thaiairways.com
02-545-1330
kitti.si@thaiairways.com
anan.pa@thaiairways.com
theerayoot.r@thaiairways.com
juthamanee.i@thaiairways.com
02-137-1110
nipon.h@thaiairways.com
kakanang.a@thaiairways.com
satid.d@thaiairways.com

สํานักงานสมาคมสโมสรฯ อาคาร 12 ชั้น 3 สํานักงานใหญ (e-mail : tgclub1@gmail.com) โทรศัพท 02-545-2535-7, 4132-33, 4127
ตําแหนง
ผูจัดการ
รองผูจัดการสายงานธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ

ชื่อ-นามสกุล
คุณจะเด็ด โชยะสิทธิ์
คุณภราดร วงศยะรา
คุณศิริวรรณ สุริวงษ
คุณดวงสุดา โปษกะบุตร
คุณสิรีธร แสนเสนา

โทรศัพท
02-545-4132
02-545-4127
02-545-2535
02-545-2535
02-545-4132

มือถือ
081-832-8896
080-499-4488
-

หนาที่ความรับผิดชอบ
ดูแลบริหารงานทั้งสมาคมสโมสรฯ
ดูแลงานดานสํานักงานสมาคมสโมสรฯ
ประสานงานกับทุกชมรมกีฬา
ประสานงานกับทุกชมรมกิจกรรมพิเศษ/กีฬารัฐวิสาหกิจ
ปรับปรุงขอมูลทุกชมรม และขอมูลใน THAISphere

ปรับปรุงขอมูล ณ วันจันทร ที่ 24 กันยายน 2555 ประธานชมรมโบวลิ่ง จากคุณสํารวย พลอยแสงงาม เปน คุณฉัตรชัย พิรุณสาร

-

