
หน้า 1

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 พนัตรหีญงิ ธนาภา  กนิษฐสงักาศ หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.17 รามอนิทรา จก.
2 นางสาวพรทพิย ์ บางยีข่นั เจา้หน้าทีบ่รหิารสนิเชือ่ สอ.กรมทางหลวง จก.
3 นางสาวชวนชม  ชัน้ประเสรฐิ เจา้หน้าทีบ่รหิารบญัชี สอ.กรมทางหลวง จก.
4 นางอรอาํไพ  สงิหม์ะลิ หวัหน้าฝ่ายตดิตามเรง่รดัหนี้ สอ.กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จก.

5 รอ้ยเอก กมัปนาท  หนูหอม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สอ.ขา้ราชการกองพลทหารมา้ที ่2 รกัษาพระองค ์จก.
6 นางสาวสุฑาฎา  ชศูรี หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและขอ้มลูสมาชกิ สอ.ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จก.
7 นายธนากรณ์  ทอนใจ เจา้หน้าทีเ่รง่รดัและตดิตามหนี้ สอ.ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จก.
8 นางฉตัรสกุล  พชิติพนัธพ์งศ์ เจา้หน้าทีฝ่่ายสนิเชือ่ สอ.ครกูรมสามญัศกึษา จก.
9 เรอือากาศเอก มาโนช ศรเีมอืง รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
10 นายสุรศกัดิ ์ สจัจะหฤทยั รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
11 นายธนวฒัน์  เกดิวบิลูย์ ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิารสนิเชือ่ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณชิย ์จก.
12 นางวนัเพญ็  ชยัสุวรรณ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการสายงานบรหิารหนี้ สอ.พนกังานธนาคารออมสนิ จก.
13 นายกฤษดา  เหนี่ยวบุปผา เจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารหนี้ สอ.พนกังานธนาคารออมสนิ จก.
14 นายพทิยา  ทพิยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
15 นายสุรชาต ิ ศรวีชิยั รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
16 นายเอกศกัดิ ์ สรรพกจิ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
17 นายชชัวาลย ์ ประเทอืงศลิป์ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
18 นายอนุรกัษ ์ เอีย่มใย รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
19 นายวรียุทธ  ทวนคง รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
20 นางสุนิตตา  ทนัตานนท์ กรรมการและเลขานุการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
21 นายณฐัสณัฑ ์ เกตุประจกัษ์ กรรมการและเหรญัญกิ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
22 นายณรงค ์ เจยีมทอง กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
23 นายทวศีลิป์  มว่งถกึ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
24 นายประสทิธิ ์ อิม่เจรญิ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
25 นายสรยุทธ  หอมสุคนธ์ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
26 นางสาวอุราพร  พมิพท์อง ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จก.
27 นายครืน่  มณโีชติ กรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จก.
28 นางสาววรนิทรธ์ร  พงศส์ุภาคุณติา ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลหวัเฉยีว จก.
29 นางสุวคนธ ์ ผา่นสาํแดง ประธานกรรมการ สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จก.
30 นายไมตร ี พชิยัชว่ง กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทั ซ ีเค ชสู ์(ประเทศไทย) จาํกดั จก.
31 นายธงชยั  วทิยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ สอ.สหยเูนี่ยน  เขตบางปะกง จก.
32 นางขนิษฐา  ตรทีศัน์ ผูจ้ดัการ สอ.สหยเูนี่ยน  เขตบางปะกง จก.
33 นางสาวพรมรนิทร ์ ป้องหลา้ ผูจ้ดัการ สอ.ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ มติซบูชิ ิ(ประเทศไทย) จก.
34 นางรชัฎาพร  แกน่นาคาํ เจา้หน้าที่ สอ.ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ มติซบูชิ ิ(ประเทศไทย) จก.
35 นายประดษิฐ ์ ภริมยไ์กรภกัดิ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเหรญัญกิ สอ.ครชูยัภมู ิจก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร "หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์"

ระหว่างวนัท่ี  10 - 14 กนัยายน 2561
สถานท่ี  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อาํเภอบางกรวย จ.นนทบรีุ
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36 นายปรดีา  หาญพยคัฆ์ ผูจ้ดัการ สอ.ครชูยัภมู ิจก.
37 นายธนัวา  ทานนทน์อก เจา้หน้าทีน่ิตกิร สอ.ครชูยัภมู ิจก.
38 นางวรีวรรณ  ลิม่ทอง เลขานุการ สอ.ทวสีุข จก.
39 นายวรรณะ  วรรณแสงทอง รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลชุมพร จก.
40 นายโกศล  อยูพ่รหม เหรญัญกิ สอ.โรงพยาบาลชุมพร จก.
41 นางพรสวรรค ์ จนัทรห์ลวง ผูจ้ดัการ สอ.ครกูรมสามญัศกึษาจงัหวดัเชยีงราย จก.
42 นายกวงจกัร ์ จนัต๊ะคาด กรรมการและเลขานุการ สอ.ครเูชยีงราย จก.
43 นายทวศีกัดิ ์ เทพทา หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย สอ.ครเูชยีงราย จก.
44 นางสาวสรินิาฎ  แสงสุวรรณ์ เจา้หน้าทีส่นิเชือ่ สอ.ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เชยีงใหม ่จก.
45 วา่ทีร่อ้ยตร ีณฐัพงค ์ โพธนิาม กรรมการ สอ.องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์จก.
46 นางสาวรตัตกิาล  กอคาํ รกัษาการผูจ้ดัการ สอ.องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์จก.
47 นายวรีะยุทธ  พพิฒัน์ ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสุขตรงั จก.
48 นายสมพร  จารกึกลาง กรรมการ สอ.สาธารณสุขตราด จก.
49 นางสาวหนึ่งฤทยั  บุญเมอืง ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานคลงัพลาซ่า จก.
50 นางสาวกนกอร  คงเจรญิ เจา้หน้าทีฝ่่ายตดิตามหนี้ สอ.พนกังานคลงัพลาซ่า จก.
51 นายจาํเรญิ  พรหมมาศ กรรมการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
52 นางสาวเพชรตะวนั  รงัสมินัตุชาติ นิตกิร สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
53 ดาบตํารวจ สญัญา  มุสแิดง รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจนครศรธีรรมราช จก.
54 พนัตํารวจ เอกคมสนั  พฤศวานิช กรรมการ สอ.ตํารวจนครศรธีรรมราช จก.
55 ดาบตํารวจ สุทศัน์  สุวรรณวงศ์ กรรมการ สอ.ตํารวจนครศรธีรรมราช จก.
56 นายพสักร  หนูกลู เจา้หน้าทีก่ฎหมาย สอ.กรมควบคุมโรค จก.
57 นายวทิยา  ถาวรกนัต์ กรรมการ สอ.ครนูนทบุร ีจก.
58 นายชยัวฒัน์  คาํกิง่ ผูช้ว่ยนิตกิร สอ.ครนูนทบุร ีจก.
59 นายสมหวงั  เขือ่นแกว้ กรรมการ สอ.ครนู่าน จก.
60 นายชนินทร ์ ศรอีาค๊ะ เจา้หน้าทีน่ิตกิร สอ.ครนู่าน จก.
61 นายเสน่ห ์ สรอ้ยแสง นิตกิร สอ.ครบุูรรีมัย ์จก.
62 นางสาวนาลนิี  จติรมณี ผูจ้ดัการ สอ.ครมูธัยมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์จก.
63 นางนุชนาฏ  แกว้ไทย ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์จก.
64 นางสาวศริพิร  สตัถาพร รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
65 นางเรณู  พมิพส์อ กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
66 นางสาวสุชาดา  ศรสีงัขง์าม เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
67 นางสาววภิากร  จนัทรตัน์ นิตกิร สอ.ครปัูตตานี จก.
68 นายทองเกษตร  นาแพร่ หวัหน้าฝ่ายเรง่รดัหนี้สนิ สอ.ครพูะเยา จก.
69 ดร.ยนิด ี ชาญณรงค์ ผูจ้ดัการ สอ.ครพูงังา จก.
70 พนัตาํรวจโทหญงิ สุนนัทา  เทยีบรตัน์ นิตกิร สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.
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71 นางสาวอรวรรณ  อทิธเิตชสี เจา้หน้าทีธุ่รการและตดิตามหนี้ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.
72 นางกฤตยา  เดชภบิาล รองผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชือ่ สอ.ครภูเูกต็ จก.
73 นายสุวชัร ์ โกยสมบรูณ์ รองประธานกรรมการ สอ.ครภูเูกต็ จก.
74 ดาบตํารวจ เดชาวตัร  อุน่สอน ประธานกรรมการ สอ.ตํารวจภเูกต็ จก.
75 นายโสภณ  แกน่งาม ประธานกรรมการ สอ.ครมูุกดาหาร จก.
76 นายกติตศิกัดิ ์ เสยีงลํ้า กรรมการ สอ.ครมูุกดาหาร จก.
77 นายสุรสทิธิ ์ จาํปาเทศ กรรมการ สอ.ครมูุกดาหาร จก.
78 สบิตํารวจตร ีโกวทิ  ปัททุม ผูช้ว่ยและเลขานุการ สอ.ครมูุกดาหาร จก.
79 นายกติตภิมู ิ อุปรา กรรมการ สอ.โรงพยาบาลยโสธร จก.
80 พนัตํารวจเอก ประวทิย ์ โทหา กรรมการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัรอ้ยเอด็ จก.
81 รอ้ยตํารวจเอก เกยีรตศิกัดิ ์ นาลา เจา้หน้าทีป่ระมวลผล สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัรอ้ยเอด็ จก.
82 นายนพดล  อนิปา ประธานกรรมการ สอ.ครลูําปาง จก.
83 นางบุหงา  เอีย่มน้อย ผูจ้ดัการ สอ.ฝ่ายทาํไมภ้าคเหนือ จก.
84 นางเกษสุดา  นามกร เจา้หน้าทีต่ดิตามหนี้ สอ.ครลูําพนู จก.
85 นางสาวฉววีรรณ  ฝัน้ต๊ะ ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสุขลําพนู จก.
86 พนัตํารวจเอก วนัชยั  รณชาตชิยั รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจเลย จก.
87 พนัตาํรวจเอก สายสทิธิ ์ พุม่จนัทรธ์นงั กรรมการ สอ.ตํารวจเลย จก.
88 นายอดุลย ์ สอนสุภาพ เลขานุการ สอ.สาธารณสุขเลย จก.
89 นายนิพนธ ์ พนัภรูกัษ์ เหรญัญกิ สอ.สาธารณสุขเลย จก.
90 วา่ทีร่อ้ยโท สมรรถชยั  สมพงษ์ ประธานกรรมการ สอ.ขา้ราชการสงักดักระทรวงศกึษาธกิารสกลนคร จก.
91 นายอดศิกัดิ ์ ดาคาํ เลขานุการ สอ.ขา้ราชการสงักดักระทรวงศกึษาธกิารสกลนคร จก.
92 นายนรนิทร ์ ผานะวงค์ ผูจ้ดัการ สอ.ครสูกลนคร จก.
93 นายประรภินัณ์  ธรรมทาทอง กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
94 นายยุทธศาสตร ์ พรหมภกัดี กรรมการ สอ.ครสูกลนคร จก.
95 นายเทยีน ตนัตวิริยิภาพ ประธานกรรมการ สอ.ครสูงขลา จก.
96 นายเรวตัร  เจยาคม กรรมการ สอ.ครสูงขลา จก.
97 นายธวชัชยั  ธรรมรตัน์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สอ.ตํารวจสงขลา จก.
98 นายแพทยห์าญชยั  พนิยักุล กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.
99 นายจติต ิ ศรวีภิานนท์ ทีป่รกึษา สอ.สาธารณสุขสงขลา จก.
100 นางสาวรจติแกว้  ชีเ้จรญิ ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสุขสตูล จก.
101 นายณภคั  กลํ่าเหวา่ เจา้หน้าทีน่ิตกิร สอ.ครสูมุทรปราการ จก.
102 นางสาววาสนา  สุขจะ ประธานกรรมการ สอ.เอส เอส เค กลการ จก.
103 นายวทิยา  พอไพบลูย์ กรรมการ สอ.เอส เอส เค กลการ จก.
104 นายสุเชษฐ ์ พนัธแ์กว้ หวัหน้าฝ่าย สอ.ครสูุโขทยั จก.
105 นายจริวฒัน์  ศรสีวสัดิ ์ นิตกิรประจาํสาํนกังาน สอ.ครสูุราษฎรธ์านี จก.



หน้า 4

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร "หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์"

ระหว่างวนัท่ี  10 - 14 กนัยายน 2561
สถานท่ี  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อาํเภอบางกรวย จ.นนทบรีุ

106 นางสาวทฆิมัพร  พนัธุท์ ี ผูจ้ดัการ สอ.นกัสหกรณ์สุราษฏรธ์านี จก.
107 นางจรีนนัท ์ ตรยีุทธ ผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี จก.
108 นางฉววีรรณ  เพชรเกลีย้ง รองผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี จก.
109 นางสาวกาญจนา  แกว้แฉลม้ เจา้หน้าทีส่นิเชือ่ สอ.ตํารวจภธูรสุรนิทร ์จก.
110 นายปัณณทตั  บุญเยน็ รองผูจ้ดัการ สอ.อนามยัสุรนิทร ์จก.
111 นางสาวอภญิญา  พเิภก นิตกิร สอ.ครหูนองคาย จก.
112 นางจรรยาพร  ผลยงัสง่ รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.
113 นายปัญญา  คลงักลาง ประธานกรรมการ สอ.ครอูาํนาจเจรญิ จก.
114 พนัตํารวจโทหญงิ พชัรา  ฦาชา ผูจ้ดัการ สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที ่24 จก.
115 นายศรายุทธ  วุฒเิสน เหรญัญกิ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
116 นายสุรชยั  กอดแกว้ รองประธานกรรมการ สอ.ครอุูบลราชธานี จก.
117 นายประดษิฐ ์ วลิาวลัย์ เลขานุการ สอ.ครอุูบลราชธานี จก.
118 นางวชริา  มาลาหอม ผูจ้ดัการ สอ.ครอุูบลราชธานี จก.
119 นายนพดล  ศุภโกศล กรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จก.
120 นายรตันธร  ชาววงั เจา้หน้าทีน่ิตกิร สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จก.
121 นายอรุณ  ชนะคช ประธานกรรมการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.
122 นางจนิตนา  นนัทนาสทิธิ ์ ผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จก.
123 นางพสัราภรณ์  ทองอุน่ เจา้หน้าทีส่นิเชือ่ สอ.มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 123 คน 74 สหกรณ์


