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ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
นายวรวิทย์ จีรงั กุลฤทธิ ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
นายชัยยันต์ คําป้ อ
กรรมการ
นายสนิท ศรีสรุ ะ
กรรมการ
นายสุภาพ คําแฝง
กรรมการ
กรรมการ
นายประพันธ์ สุวรรณ์
นายสุรศักดิ ์ จินตรัตน์
ประธานกรรมการ
นางราณี จีนสุทธิ ์
รองประธานกรรมการ
นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ
กรรมการ
นางอัจฉรา วรลักษณกุล
กรรมการ
นายสุรเดช เธียไพรัตน์
ประธานกรรมการ
ทีป่ รึกษา
นายธีระชัย ขันธิกุล
นายสมชาย ศรีนิเวศน์
รองประธานกรรมการ
นายเสรี ปรัชญกุล
รองประธานกรรมการ
นายพรศักดิ ์ จุฑากาญจน์
กรรมการ
นายสุชพี ทองขาว
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นายอิทธิพล ห้องสวัสดิ ์
นางสาวทิพย์วลั ย์ คงอยู่
เลขานุการ
พันตํารวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร
ประธานกรรมการ
พันตํารวจเอกหญิง สายสุนีย์ อาษาภา รองประธานกรรมการ
พันตํารวจโทหญิง อําภาพร คงคาชนะ เลขานุการ
พันตํารวจโทหญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน เหรัญญิก
นายฐิตพิ งศ์ สมบูรณ์ศลิ ป์
ทีป่ รึกษา
นายสมพงษ์ นิคมเขตต์
ทีป่ รึกษา
นายเสนอ วิสทุ ธนะ
เลขานุการ
นางสาวจารุณี วงศ์ประยูร
กรรมการ
ั น์ดาํ รงกุล
กรรมการ
นายพรชัย พิพฒ
นายมานัต บุญเขียว
กรรมการ
นายฆนรุจ จันทร์แสง
กรรมการ
นายประทิน บุญตุย้
กรรมการ
นาวาอากาศเอก สุภทั ร ไถ้บา้ นกวย
รองประธานกรรมการ
ร้อยโท ชัชพล ปิ ตพิ ล
กรรมการและเลขานุการ
ร้อยโท บัญชา กว่างสันเทียะ
กรรมการและเหรัญญิก
นาวาอากาศตรี สายชล บุญแก้ว ร.น. กรรมการ
นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น.
ผูจ้ ดั การ
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
รองผูจ้ ดั การ
ว่าทีพ่ นั ตรี ฉัตรแก้ว โพธิทองนาค
์
นายสมชาย วิเชียรศรี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
กทม.
กรมป่ าไม้
กรมป่ าไม้
กรมป่ าไม้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชาวพฤหัสบดี
ชาวพฤหัสบดี
ชาวพฤหัสบดี
ชาวพฤหัสบดี
พนักงานกลุ่มบริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ
พนักงานกลุ่มบริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ
พนักงานการประปานครหลวง
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
พนักงานซีเคียวริคอร์
พนักงานซีเคียวริคอร์
พนักงานซีเคียวริคอร์
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สือ่ สารทหาร
สือ่ สารทหาร
สือ่ สารทหาร
สือ่ สารทหาร
สือ่ สารทหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ ์ ทุ่งคาใน
นายอรพันธ์ ไกรเลิศ
นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
นายวีรยุทธ บ่อหนา
นายสงัด พงษ์พน้ ภัย
นายสุนทร พิธาพันธ์
นางสาวนุรฮายาตี มามะ
นางสาววัลลี แสงชัย
นายทนงศักดิ ์ วังสงค์
นายเวหา เลพล
พันตํารวจโทหญิง ณัชชา เขมะสิงคิ
พันตํารวจโทหญิง นภัสสรณ์ วงศ์คาํ สาย
ร้อยตํารวจเอกหญิง อัมรา วุฒพิ นั ธ์
พันตํารวจเอก สุวฒ
ั น์ สมจิตต์
นายธงชัย วิทยานุกรณ์
นางขนิษฐา ตรีทศั น์
นาวาโทหญิง เตือนใจ อุปกิจ
นาวาเอก จิรพล ว่องวิทย์
นายนิตย์ วังคําหาญ
นายประภาส หมืน่ ไธสง
นายตวงสิทธิ ์ ป้ อมสุวรรณ
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงค์
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ ์
นายประเวทย์ สันยาย
นายไพศาล เนตรสุรา
นายสมยงค์ คําอ้าย
นายสมาน เผือกอ่อน
นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
นางสาวปั ญจมาภรณ์ เทีย่ งทัต
นางชญานิศวร์ โชติพพิ ทิ ย์กุล
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
นางสาวทองจันทร์ ศรีคาํ แท้
นายภานุมาศ กิตศิ รีวรพันธุ์
นายสุทศั น์ วังกะธาตุ
นายสุพจน์ ส่งเสริม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ/เหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
ครูกระบี่
ครูกระบี่
ครูกระบี่
ครูกระบี่
ครูกระบี่
ครูกระบี่
พนักงานกระบีร่ สี อร์ท
พนักงานกระบีร่ สี อร์ท
ครูขอนแก่น
ครูขอนแก่น
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2
ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง
สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
มิตซูบชิ มิ อเตอร์ส ประเทศไทย
มิตซูบชิ มิ อเตอร์ส ประเทศไทย
ครูชยั ภูมิ
ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
ครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
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ชื่อ - สกุล
นายวัฒนา ไตรยราช
นางแววตา อ่อนพินา
นางสาวรุจริ ดา สุขสันต์หรรษา
นางสาวปณัตดิ า สุทธิอาจ
พลตํารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
นางสาววราพร สุดโต
นายชิต คําชัง่
นายประยูร ธนูสนธิ ์
นายประเวศ โทสุรนิ ทร์
นายวีระ ศรีตนไชย
นายอดุลย์ โรงคํา
พันตํารวจเอก ประยุทธ โพธิแก้
์ วกุล
นายกําธรพล โสมสุข
นายนิวตั ชีพสมทรง
นายสมเดช ใหม่ยศ
นายบุญสม อนันต์เกษมสันต์
นายบุญเสริม สมภู่
นายสิทธิศกั ดิ ์ ทองคํา
พันตํารวจโท สันติ อามะ
นายประกิต สินธุอุทยั
นางลมัย แดงประดิษฐ์
นางศรีกลั ยา คณานุรกั ษ์
นางกัญญารัตน์ โสคําภา
นายโสภณ บุญพรหม
พันตํารวจตรี มนูญศักดิ ์ ทองรุ่ง
พลโท นิธนิ นั ท์ ไชยวัฒนพันธุ์
นายเกรียงศักดิ ์ เนื้อสีกนั
นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ ์
ดร.ประชุม ปิ่ นสกุล
ั น์ พุฒตาล
นายพิพฒ
นายสมชาย เพชรอําไพ
พันตํารวจโทหญิง ทักษพร เสนาธรรม
นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์
นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
นายโสภณ แก่นงาม
นายวีระพงษ์ ทองผา

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
กรรมการ
ทีป่ รึกษา
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
ผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ทีป่ รึกษา

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
ครูมธั ยมศึกษานครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ครูน่าน
ครูน่าน
ครูน่าน
ครูน่าน
ครูน่าน
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
พนักงานฝาจีบ
พนักงานฝาจีบ
เสริมสุข
ครูประจวบคีรขี นั ธ์
ครูประจวบคีรขี นั ธ์
ครูประจวบคีรขี นั ธ์
ตํารวจปั ตตานี
โรงพยาบาลปั ตตานี
โรงพยาบาลปั ตตานี
โรงพยาบาลปั ตตานี
โรงพยาบาลปั ตตานี
สาธารณสุขปั ตตานี
ตํารวจพิจติ ร
กองทัพภาคที่ 3
ครูพษิ ณุโลก
ครูพษิ ณุโลก
ครูพษิ ณุโลก
ครูพษิ ณุโลก
สาธารณสุขพิษณุโลก
ตํารวจแพร่
ครูภเู ก็ต
ครูภเู ก็ต
ครูมุกดาหาร
ครูมุกดาหาร
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สถานที่ โรงแรมพรพิ งค์ ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลําดับ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ชื่อ - สกุล
นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ ์
นายศุภวัฒน์ บํารุงสวัสดิ ์
นายไพเชษฐ บุญทศ
พันตํารวจโท สมพร ไชยศรี
ดาบตํารวจ เดชา แก้วช่วย
นายถิรวิทย์ วิภาดาพิสทุ ธิ ์
นายจรัญ อินทนาศักดิ ์
นางประสาทพร จิรฏั ฐิตกิ าล
นายภูมเิ พศ นิลกําแพง
นางสาวสุนนั ท์ เงินเมย
นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์
นายสุรพล โพธาเจริญ
นายปกรณ์ชยั มะโนสมุทร
นายศักดิสุ์ รยี ์ ศรีคาํ
นายนิคม พรหมอนันต์
นายธวัชชัย ชัยปั ญญา
สิบเอก สุพจน์ คุณาวงค์
นายปั ญญา พละศักดิ ์
นายธราพงษ์ สะโสดา
นางวราภรณ์ บุญลพ
นายบัวทอง เอกศิริ
นางกฤษณา สนเท่ห์
ร้อยตํารวจโท นพเก้า บุตรดา
พันตํารวจโท วงศ์หริ ญ
ั สุรโิ ยพลกุล
นายเสรี ศรียาเทพ
นายสุรทิน บิลยะแม
นายไพศาล ลือพิพฒ
ั น์
นายอาดนหมีด สันมาแอ
นายแสงดาว แก้ววัน
นายสมภาร มะธิปิไข
นายไพบูลย์ ขวัญดี
นายเดชา ศรีอ่อน
นายวิรชั ธรรมแสง
นายสุรพล สาครพิทกั ษ์
นายเชวง กมลโชติ
นายเกษม คําสุข
นายประวร มาดี

ตําแหน่ ง
กรรมการและเลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
ครูมุกดาหาร
ครูมุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธร
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44
ครูระนอง
ครูระนอง
ครูลพบุรี
ครูลพบุรี
พนักงานสหกรณ์ลพบุรี
พนักงานสหกรณ์ลพบุรี
ครูลาํ พูน
ครูลาํ พูน
ครูลาํ พูน
ครูลาํ พูน
ครูลาํ พูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดลําพูน
สาธารณสุขศรีสะเกษ
สาธารณสุขศรีสะเกษ
สาธารณสุขศรีสะเกษ
สาธารณสุขศรีสะเกษ
สาธารณสุขศรีสะเกษ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ครูสตูล
ครูสตูล
ครูสตูล
ครูสตูล
กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์
กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์
ครูสมุทรสาคร
ครูสมุทรสาคร
ครูสมุทรสาคร
ครูสมุทรสาคร
ครูสมุทรสาคร
ครูสมุทรสาคร
สหภาพแรงงานไทยอคริลคิ ไฟเบอร์

หน้า 5

รายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร : คณะกรรมการอํานวยการ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
สถานที่ โรงแรมพรพิ งค์ ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลําดับ
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ชื่อ - สกุล
นางพิศเพ็ญ ศรีเศษ
นางวรนิษฐา เหล็กเพ็ชร์
ร้อยตํารวจเอก สุวทิ ย์ มากด้วง
ร้อยตํารวจเอก ฉลอง อิม่ มาก
ดาบตํารวจ สุรชัย สุทธิช่วย
ดาบตํารวจ วีระโชติ อ่อนเอีย่ ม
ดาบตํารวจ วรศักดิ ์ ร่มโพธิทอง
์
ดาบตํารวจ ธเนศ พงศ์จนั ทร์เสถียร
ร้อยตํารวจเอกหญิง ปรีดา อินนุ่น
นางสาววราภรณ์ ปิ่ นแก้ว
นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม
นายสุพฒ
ั น์ โพธิสาร
นายเมธี แตงจันทึก
นายวิรตั น์ คําเภาว์
นายสมชาย มรรคผล
นางเรวดี หมายกล้า
นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์
นายวุฒพิ งศ์ บทมาตย์
นายศรายุทธ สมศรี
นายรติ บุญมาก
นางสุรภี พรหมแสง
นางประหยัด ธุระแพง
นายสาคร อําคา
นายปุรนิ ทร์ จุนโกเศศ
นายประสุข ศรีจนั ทร์
นายสุพจน์ อินทหอม
นายศรายุทธ วุฒเิ สน
นายชวลิต คําเพ็ง
นายธํารงรัฐ จอมสืบ
นายสมยศ เด็ดขาด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จริ า
นายชลยุทธ เพ็งถา
นางนํ้าเค็ม คําเพ็ง
นางผุสดี ปิ ตพิ รณรงค์
นายสุรเชษฐ์ หัสดี
นายสุรเชษฐ์ เวียงบาล

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ/ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษา
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
เหรัญญิก
กรรมการ/ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สหภาพแรงงานไทยอคริลคิ ไฟเบอร์
สหภาพแรงงานไทยอคริลคิ ไฟเบอร์
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
ตํารวจสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์
ครูหนองคาย
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เสมาธรรมจักรอุดรธานี
เสมาธรรมจักรอุดรธานี
เสมาธรรมจักรอุดรธานี
ครูอุตรดิตถ์
ครูอุตรดิตถ์
ครูอุตรดิตถ์
ครูอุตรดิตถ์
ครูอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิอุ์ บล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิอุ์ บล

