
หน้า 1

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นายสมศกัดิ ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ ครกูระบี่
2 นายอรพนัธ ์ ไกรเลศิ เหรญัญกิ ครกูระบี่
3 นายไพฑรูย ์ สนธเิมอืง กรรมการ ครกูระบี่
4 นายวรียทุธ  บ่อหนา กรรมการ ครกูระบี่
5 นายสงดั  พงษ์พน้ภยั กรรมการ ครกูระบี่
6 นายสนุทร  พธิาพนัธ์ กรรมการ ครกูระบี่
7 นางสาวนุรฮายาต ี มามะ กรรมการ พนกังานกระบีร่สีอรท์
8 นางสาววลัล ี แสงชยั กรรมการ พนกังานกระบีร่สีอรท์
9 นายวรวทิย ์ จรีงักุลฤทธิ ์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ กทม.
10 นายชยัยนัต ์ คาํป้อ กรรมการ กรมป่าไม้
11 นายสนิท  ศรสีรุะ กรรมการ กรมป่าไม้
12 นายสภุาพ  คาํแฝง กรรมการ กรมป่าไม้
13 นายประพนัธ ์ สวุรรณ์ กรรมการ ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
14 นายสรุศกัดิ ์ จนิตรตัน์ ประธานกรรมการ ชาวพฤหสับดี
15 นางราณี  จนีสทุธิ ์ รองประธานกรรมการ ชาวพฤหสับดี
16 นางสาวธดิารตัน์  อคันิจ กรรมการ ชาวพฤหสับดี
17 นางอจัฉรา  วรลกัษณกุล กรรมการ ชาวพฤหสับดี
18 นายสรุเดช  เธยีไพรตัน์ ประธานกรรมการ พนกังานกลุ่มบรษิทัอายโินะโมะโต๊ะ
19 นายธรีะชยั  ขนัธกุิล ทีป่รกึษา พนกังานกลุ่มบรษิทัอายโินะโมะโต๊ะ
20 นายสมชาย  ศรนิีเวศน์ รองประธานกรรมการ พนกังานการประปานครหลวง
21 นายเสร ี ปรชัญกุล รองประธานกรรมการ พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
22 นายพรศกัดิ ์ จุฑากาญจน์ กรรมการ พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
23 นายสชุพี  ทองขาว ประธานกรรมการ พนกังานซเีคยีวรคิอร์
24 นายอทิธพิล  หอ้งสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ พนกังานซเีคยีวรคิอร์
25 นางสาวทพิยว์ลัย ์ คงอยู่ เลขานุการ พนกังานซเีคยีวรคิอร์
26 พนัตาํรวจเอก ดนุกฤต  กลมัพากร ประธานกรรมการ โรงพยาบาลตาํรวจ
27 พนัตาํรวจเอกหญงิ สายสนีุย ์ อาษาภา รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลตาํรวจ
28 พนัตาํรวจโทหญงิ อาํภาพร  คงคาชนะ เลขานุการ โรงพยาบาลตาํรวจ
29 พนัตาํรวจโทหญงิ กนกอร  เกรยีงไกรวศนิ เหรญัญกิ โรงพยาบาลตาํรวจ
30 นายฐติพิงศ ์ สมบรูณ์ศลิป์ ทีป่รกึษา สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
31 นายสมพงษ์  นิคมเขตต์ ทีป่รกึษา สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
32 นายเสนอ  วสิทุธนะ เลขานุการ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
33 นางสาวจารุณี  วงศป์ระยรู กรรมการ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
34 นายพรชยั  พพิฒัน์ดาํรงกุล กรรมการ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
35 นายมานตั  บุญเขยีว กรรมการ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง
36 นายฆนรุจ  จนัทรแ์สง กรรมการ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
37 นายประทนิ  บุญตุย้ กรรมการ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร : คณะกรรมการอาํนวยการ
ระหว่างวนัท่ี  24 - 26 มกราคม 2561

สถานท่ี  โรงแรมพรพิงค ์ทาวเวอร ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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38 นาวาอากาศเอก สภุทัร  ไถบ้า้นกวย รองประธานกรรมการ สือ่สารทหาร
39 รอ้ยโท ชชัพล  ปิตพิล กรรมการและเลขานุการ สือ่สารทหาร
40 รอ้ยโท บญัชา  กวา่งสนัเทยีะ กรรมการและเหรญัญกิ สือ่สารทหาร
41 นาวาอากาศตร ีสายชล  บุญแกว้ ร.น. กรรมการ สือ่สารทหาร
42 นาวาตร ีชชักจิ  ไทยลี ่ร.น. ผูจ้ดัการ สือ่สารทหาร
43 นายคมสนั  โชตปิระดษิฐ์ ประธานกรรมการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ
44 วา่ทีพ่นัตร ีฉตัรแกว้  โพธิท์องนาค รองผูจ้ดัการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ
45 นายสมชาย  วเิชยีรศรี ผูช้่วยผูจ้ดัการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ
46 นายทนงศกัดิ ์ วงัสงค์ รองประธานกรรมการ ครขูอนแก่น
47 นายเวหา  เลพล เลขานุการ ครขูอนแก่น
48 พนัตาํรวจโทหญงิณชัชา  เขมะสงิคิ กรรมการ ตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 2
49 พนัตาํรวจโทหญงินภสัสรณ์  วงศค์าํสาย กรรมการ ตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 2
50 รอ้ยตาํรวจเอกหญงิอมัรา  วฒุพินัธ์ กรรมการ ตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 2
51 พนัตาํรวจเอกสวุฒัน์  สมจติต์ กรรมการ ตาํรวจภธูรจงัหวดัขอนแก่น
52 นายธงชยั  วทิยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ สหยเูน่ียน  เขตบางปะกง
53 นางขนิษฐา  ตรทีศัน์ ผูจ้ดัการ สหยเูน่ียน  เขตบางปะกง
54 นาวาโทหญงิ เตอืนใจ  อุปกจิ กรรมการ/เหรญัญกิ กรมสรรพาวธุทหารเรอื
55 นาวาเอก จริพล  วอ่งวทิย์ รองประธานกรรมการ กองการฝึก กองเรอืยทุธการ
56 นายนิตย ์ วงัคาํหาญ รองประธานกรรมการ มติซบูชิมิอเตอรส์ ประเทศไทย
57 นายประภาส  หมืน่ไธสง เหรญัญกิ มติซบูชิมิอเตอรส์ ประเทศไทย
58 นายตวงสทิธิ ์ ป้อมสวุรรณ รองประธานกรรมการ ครชูยัภมูิ
59 นายธวชัชยั  ขา่ยแกว้ ประธานกรรมการ ครกูรมสามญัศกึษาจงัหวดัเชยีงราย
60 นายเชดิชยั  ทพิยว์ารวีงค์ กรรมการ ครเูชยีงใหม่
61 นายประดษิฐ ์ ศรไีกรภกัดิ ์ กรรมการ ครเูชยีงใหม่
62 นายประเวทย ์ สนัยาย กรรมการ ครเูชยีงใหม่
63 นายไพศาล  เนตรสรุา กรรมการ ครเูชยีงใหม่
64 นายสมยงค ์ คาํอา้ย กรรมการ ครเูชยีงใหม่
65 นายสมาน  เผอืกอ่อน กรรมการ ครเูชยีงใหม่
66 นายสทุศัน์  ประสาธน์สวุรรณ กรรมการ ครเูชยีงใหม่
67 รศ.ดร.บุญเสรมิ  ชวีะอสิระกุล รองประธานกรรมการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
68 นางสาวปัญจมาภรณ์  เทีย่งทตั เลขานุการ โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม
69 นางชญานิศวร ์ โชตพิพิทิยกุ์ล ผูจ้ดัการ โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม
70 นายอนนัต ์ สวุรรณหงษ์ ประธานกรรมการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
71 นางสาวทองจนัทร ์ ศรคีาํแท้ รองประธานกรรมการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
72 นายภานุมาศ  กติศิรวีรพนัธุ์ รองประธานกรรมการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
73 นายสทุศัน์  วงักะธาตุ กรรมการและเลขานุการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
74 นายสพุจน์  สง่เสรมิ กรรมการและเหรญัญกิ ครมูธัยมศกึษานครพนม
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75 นายวฒันา  ไตรยราช กรรมการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
76 นางแววตา  อ่อนพนิา ผูจ้ดัการ ครมูธัยมศกึษานครพนม
77 นางสาวรุจริดา  สขุสนัตห์รรษา เลขานุการ มหาวทิยาลยันครพนม
78 นางสาวปณตัดิา  สทุธอิาจ กรรมการ มหาวทิยาลยันครพนม
79 พลตาํรวจโท วโิรจน์  สตัยสณัหส์กุล ทีป่รกึษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั
80 ดร.เสกสรรค ์ ทองศรี กรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั
81 นางสาววราพร  สดุโต ผูจ้ดัการฝ่ายสง่เสรมิกจิการสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั
82 นายชติ  คาํชัง่ กรรมการ ครนู่าน
83 นายประยรู  ธนูสนธิ ์ กรรมการ ครนู่าน
84 นายประเวศ  โทสรุนิทร์ กรรมการ ครนู่าน
85 นายวรีะ  ศรตีนไชย กรรมการ ครนู่าน
86 นายอดุลย ์ โรงคาํ กรรมการ ครนู่าน
87 พนัตาํรวจเอก ประยทุธ  โพธิแ์กว้กุล รองประธานกรรมการ ตาํรวจภธูรจงัหวดับุรรีมัย์
88 นายกาํธรพล  โสมสขุ รองประธานกรรมการ พนกังานฝาจบี
89 นายนิวตั  ชพีสมทรง กรรมการ พนกังานฝาจบี
90 นายสมเดช  ใหม่ยศ ประธานกรรมการ เสรมิสขุ
91 นายบุญสม  อนนัตเ์กษมสนัต์ รองประธานกรรมการ ครปูระจวบครีขีนัธ์
92 นายบุญเสรมิ  สมภู่ รองประธานกรรมการ ครปูระจวบครีขีนัธ์
93 นายสทิธศิกัดิ ์ ทองคาํ กรรมการ ครปูระจวบครีขีนัธ์
94 พนัตาํรวจโท สนัต ิ อามะ รองประธานกรรมการ ตาํรวจปัตตานี
95 นายประกติ  สนิธุอุทยั ประธานกรรมการ โรงพยาบาลปัตตานี
96 นางลมยั  แดงประดษิฐ์ รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลปัตตานี
97 นางศรกีลัยา  คณานุรกัษ์ รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลปัตตานี
98 นางกญัญารตัน์  โสคาํภา เลขานุการ โรงพยาบาลปัตตานี
99 นายโสภณ  บุญพรหม รองประธานกรรมการ สาธารณสขุปัตตานี
100 พนัตาํรวจตร ีมนูญศกัดิ ์ ทองรุ่ง ผูจ้ดัการ ตาํรวจพจิติร
101 พลโท นิธนินัท ์ ไชยวฒันพนัธุ์ รองประธานกรรมการ กองทพัภาคที ่3
102 นายเกรยีงศกัดิ ์ เน้ือสกีนั รองประธานกรรมการ ครพูษิณุโลก
103 นายสพุจน์  เมฆสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ ครพูษิณุโลก
104 ดร.ประชุม  ป่ินสกุล เหรญัญกิ ครพูษิณุโลก
105 นายพพิฒัน์  พฒุตาล ผูจ้ดัการ ครพูษิณุโลก
106 นายสมชาย  เพชรอาํไพ รองประธานกรรมการ สาธารณสขุพษิณุโลก
107 พนัตาํรวจโท หญงิทกัษพร  เสนาธรรม กรรมการ/เลขานุการ ตาํรวจแพร่
108 นายประเสรฐิ  งานวงศพ์าณิชย์ ประธานกรรมการ ครภูเูกต็
109 นายบรูณนัต ์ ชุมรกัษ์ กรรมการ ครภูเูกต็
110 นายโสภณ  แก่นงาม ประธานกรรมการ ครมูุกดาหาร
111 นายวรีะพงษ์  ทองผา ทีป่รกึษา ครมูุกดาหาร
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112 นายสดุสาคร  ศรลีาศกัดิ ์ กรรมการและเลขานุการ ครมูุกดาหาร
113 นายศุภวฒัน์  บาํรุงสวสัดิ ์ เหรญัญกิ ครมูุกดาหาร
114 นายไพเชษฐ  บุญทศ กรรมการ โรงพยาบาลยโสธร
115 พนัตาํรวจโท สมพร  ไชยศรี รองประธานกรรมการ ตาํรวจตระเวนชายแดนที ่44
116 ดาบตาํรวจ เดชา  แกว้ช่วย กรรมการ/เหรญัญกิ ตาํรวจตระเวนชายแดนที ่44
117 นายถริวทิย ์วภิาดาพสิทุธิ ์ รองประธานกรรมการ ครรูะนอง
118 นายจรญั อนิทนาศกัดิ ์ เลขานุการ ครรูะนอง
119 นางประสาทพร  จริฏัฐติกิาล รองประธานกรรมการ ครลูพบุรี
120 นายภมูเิพศ  นิลกาํแพง รองประธานกรรมการ ครลูพบุรี
121 นางสาวสนุนัท ์ เงนิเมย ประธานกรรมการ พนกังานสหกรณ์ลพบุรี
122 นางสาวธนาวรรษ์  จุลกณัห์ ผูต้รวจสอบกจิการ พนกังานสหกรณ์ลพบุรี
123 นายสรุพล  โพธาเจรญิ ประธานกรรมการ ครลูาํพนู
124 นายปกรณ์ชยั  มะโนสมุทร รองประธานกรรมการ ครลูาํพนู
125 นายศกัดิส์รุยี ์ ศรคีาํ รองประธานกรรมการ ครลูาํพนู
126 นายนิคม  พรหมอนนัต์ กรรมการและเลขานุการ ครลูาํพนู
127 นายธวชัชยั  ชยัปัญญา กรรมการ ครลูาํพนู
128 สบิเอก สพุจน์  คณุาวงค์ ประธานกรรมการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัลาํพนู
129 นายปัญญา  พละศกัดิ ์ ประธานกรรมการ สาธารณสขุศรสีะเกษ
130 นายธราพงษ์  สะโสดา เลขานุการ สาธารณสขุศรสีะเกษ
131 นางวราภรณ์  บุญลพ เหรญัญกิ สาธารณสขุศรสีะเกษ
132 นายบวัทอง  เอกศริิ กรรมการผูจ้ดัการ สาธารณสขุศรสีะเกษ
133 นางกฤษณา  สนเท่ห์ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สาธารณสขุศรสีะเกษ
134 รอ้ยตาํรวจโทนพเกา้  บุตรดา กรรมการ กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23
135 พนัตาํรวจโท วงศห์ริญั  สรุโิยพลกุล กรรมการ กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23
136 นายเสร ี ศรยีาเทพ รองประธานกรรมการ ครสูตลู
137 นายสรุทนิ  บลิยะแม เลขานุการ ครสูตลู
138 นายไพศาล  ลอืพพิฒัน์ กรรมการ ครสูตลู
139 นายอาดนหมดี  สนัมาแอ กรรมการ ครสูตลู
140 นายแสงดาว  แกว้วนั ประธานกรรมการ กลุ่มไทยเรดเิอเตอร์
141 นายสมภาร  มะธปิิไข รองประธานกรรมการ กลุ่มไทยเรดเิอเตอร์
142 นายไพบลูย ์ ขวญัดี ประธานกรรมการ ครสูมุทรสาคร
143 นายเดชา  ศรอี่อน รองประธานกรรมการ ครสูมุทรสาคร
144 นายวริชั  ธรรมแสง รองประธานกรรมการ ครสูมุทรสาคร
145 นายสรุพล  สาครพทิกัษ์ เลขานุการ ครสูมุทรสาคร
146 นายเชวง  กมลโชติ เหรญัญกิ ครสูมุทรสาคร
147 นายเกษม  คาํสขุ กรรมการ ครสูมุทรสาคร
148 นายประวร  มาดี รองประธานกรรมการ สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร์
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149 นางพศิเพญ็  ศรเีศษ กรรมการ สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร์
150 นางวรนิษฐา  เหลก็เพช็ร์ กรรมการ/ผูจ้ดัการ สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร์
151 รอ้ยตาํรวจเอก สวุทิย ์ มากดว้ง ประธานกรรมการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
152 รอ้ยตาํรวจเอก ฉลอง  อิม่มาก รองประธานกรรมการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
153 ดาบตาํรวจ สรุชยั  สทุธชิ่วย รองประธานกรรมการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
154 ดาบตาํรวจ วรีะโชต ิ อ่อนเอีย่ม เลขานุการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
155 ดาบตาํรวจ วรศกัดิ ์ ร่มโพธิท์อง เหรญัญกิ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
156 ดาบตาํรวจ ธเนศ  พงศจ์นัทรเ์สถยีร กรรมการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
157 รอ้ยตาํรวจเอกหญงิ ปรดีา  อนินุ่น กรรมการ ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี
158 นางสาววราภรณ์  ป่ินแกว้ รองประธานกรรมการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
159 นางสาวเดอืนนภา  ไชยพรหม ผูช้่วยเลขานุการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
160 นายสพุฒัน์  โพธสิาร ประธานกรรมการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
161 นายเมธ ี แตงจนัทกึ รองประธานกรรมการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
162 นายวริตัน์  คาํเภาว์ รองประธานกรรมการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
163 นายสมชาย  มรรคผล รองประธานกรรมการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
164 นางเรวด ี หมายกลา้ กรรมการและเลขานุการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
165 นางชญัญาวรี ์ พอ่คา้ ผูจ้ดัการ ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
166 นายรุ่งอรุณ  สวุรรณทรพัย์ ทีป่รกึษา ครุุสมัพนัธจ์งัหวดัสรุนิทร์
167 นายวฒุพิงศ ์ บทมาตย์ เลขานุการ ครหูนองคาย
168 นายศรายทุธ  สมศรี ประธานกรรมการ สาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัลาํภู
169 นายรต ิ บุญมาก รองประธานกรรมการ สาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัลาํภู
170 นางสรุภ ี พรหมแสง รองประธานกรรมการ สาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัลาํภู
171 นางประหยดั  ธุระแพง กรรมการและเหรญัญกิ สาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัลาํภู
172 นายสาคร  อาํคา รองประธานกรรมการ สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี
173 นายปรุนิทร ์ จุนโกเศศ เหรญัญกิ สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี
174 นายประสขุ  ศรจีนัทร์ รองประธานกรรมการ เสมาธรรมจกัรอุดรธานี
175 นายสพุจน์  อนิทหอม เลขานุการ เสมาธรรมจกัรอุดรธานี
176 นายศรายทุธ  วฒุเิสน เหรญัญกิ เสมาธรรมจกัรอุดรธานี
177 นายชวลติ  คาํเพง็ ประธานกรรมการ ครอูุตรดติถ์
178 นายธาํรงรฐั  จอมสบื รองประธานกรรมการ ครอูุตรดติถ์
179 นายสมยศ  เดด็ขาด รองประธานกรรมการ ครอูุตรดติถ์
180 ผูช้่วยศาสตราจารยก์ฤดา  ชุ่มจนัทรจ์ริา กรรมการและเลขานุการ ครอูุตรดติถ์
181 นายชลยทุธ  เพง็ถา กรรมการและเหรญัญกิ ครอูุตรดติถ์
182 นางน้ําเคม็  คาํเพง็ เหรญัญกิ โรงพยาบาลอุตรดติถ์
183 นางผสุด ี ปิตพิรณรงค์ กรรมการ/ผูจ้ดัการ โรงพยาบาลอุตรดติถ์
184 นายสรุเชษฐ ์ หสัดี ประธานกรรมการ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิอ์ุบล
185 นายสรุเชษฐ ์ เวยีงบาล รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิอ์ุบล


