
หนา 1

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 พันเอก จิรากร  คชรัตน กรรมการ สอ.กรมการทหารส่ือสาร จก.
2 พันเอก อดิเทพ  มโนการ กรรมการ สอ.กรมการทหารส่ือสาร จก.
3 นายประจวบ  หวันวิเศษ กรรมการ สอ.กรมประชาสัมพันธ จก.
4 นางสุมาลี  ยุกตานนท รองประธานกรรมการ สอ.กรมประมง จก.
5 นายณรงค  มวงไหมทอง กรรมการ สอ.กรมปศุสัตว จก.
6 นายปรีชา  บัวทองจันทร กรรมการ สอ.กรมปศุสัตว จก.
7 นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์ รองประธานกรรมการ สอ.กรมวิชาการเกษตร จก.
8 นางสาวกอบกุล  โมทนา ประธานกรรมการ สอ.กระทรวงคมนาคม จก.
9 นายทองสิน  สัตยาพันธุ กรรมการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
10 นายโกษิต  ดิฐภักดีเดช เหรัญญิก สอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย จก.
11 นายวสุพัชร  ภาษี กรรมการ สอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย จก.
12 นายสืบสกุล  คอยประเสริฐ กรรมการ สอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย จก.
13 นายสุเทพ  ศรีไตรภพ กรรมการ สอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย จก.
14 พันตรี กัมปนาท  หนูหอม ผูชวยผูจัดการ สอ.ขาราชการกองพลทหารมาท่ี 2 รักษาพระองค จก.
15 นางกัญรวี  ตรีสรานันท กรรมการ สอ.ขาราชการสรรพากร จก.
16 นายสมชาย  ชมสุวรรณ ผูจัดการ สอ.ขาราชการสรรพากร จก.
17 นางสาวปนัดดา  คงสุนทร เหรัญญิก สอ.เครือสมิติเวช จก.
18 นางสุมาลี  แดงเกิด ผูจัดการ สอ.ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ จก.

19 นางกิติมา  จิตรีขันธ กรรมการ สอ.บริษัท ทีโอที จก.
20 นางสาวธัญญนภัส  โชติพันธกุลดิลก กรรมการ สอ.บริษัท ทีโอที จก.
21 นายสมควร  นาสนม ประธานกรรมการ สอ.ผูปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จก.
22 นายเดชะ  เรืองเกษม รองประธานกรรมการ สอ.ผูปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จก.
23 นางสุวิทย  ชูประเสริฐ รองผูจัดการ สอ.ผูปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จก.
24 นายเอนก  นาสนม รองผูจัดการ สอ.ผูปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จก.
25 นายโกมล  ศรีบางพลีนอย รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย จก.
26 นางวีณา  เกียรติมงคลเลิศ กรรมการ สอ.พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย จก.
27 นายเปยมศักด์ิ  ตันนิรัตร กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
28 นายไพศาล  บัวแตง กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
29 นายวสวัตติ์  สุทธิ กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
30 นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
31 นายอนิรุจ  อารีย กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
32 นายยุทธนา  ถูกจิตต รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.
33 นายสฤษด์ิพร  ศิริลวน กรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.
34 นายอนุรักษ  เอ่ียมใย สมาชิก สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.
35 นางสาวณัชชา  อุปชฌาย กรรมการ สอ.พนักงานยาสูบ จก.
36 นายวีระชาติ  ธรรมชาติ กรรมการ สอ.พนักงานยาสูบ จก.
37 นางสาวถนอมจิตร  วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จก.
38 นายนิธิ  บุรณจันทร กรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จก.
39 พันเอก กฤตพันธุ  รักใคร กรรมการ สอ.หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จก.
40 พันตรีหญิง พรฉวี  บัวสุข ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ สอ.หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร  “การเงิน การบญัชี และการบริหารสาํหรบักรรมการดาํเนินการ และผู้จดัการสหกรณ์” รุ่นท่ี 11

ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน  1- 2 ตุลาคม และวนัท่ี 5-8 ตุลาคม 2563
สถานท่ี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี
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41 นายฎรงคกร  สมตน รองประธานกรรมการ สอ.สํานักงานชลประทานท่ี 12 จก.
42 นายอํานวย  ชีวะพฤกษ กรรมการ สอ.สํานักงานชลประทานท่ี 12 จก.
43 นายสุเทพ  เปยกบุตร ประธานกรรมการ สอ.ครูกระบ่ี จก.
44 นายยุทธนา  จินดา รองประธานกรรมการ สอ.ครูกระบ่ี จก.
45 นายชัชวาล  วิเศษคุณ กรรมการ สอ.ครูเชียงใหม จก.
46 นายสนั่น  กันธพงษ กรรมการ สอ.ครูเชียงใหม จก.
47 นายสมคิด  วงศสุนทร กรรมการ สอ.ครูเชียงใหม จก.
48 พลตํารวจตรี วิวัฒน  สีลาเขตต กรรมการและเลขานุการ สอ.ขาราชการตํารวจนครราชสีมา จก.
49 พันตํารวจเอก ยศนันท  ชมบุญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ สอ.ขาราชการตํารวจนครราชสีมา จก.
50 พันตํารวจเอก คเชนท  เสตะปุตตะ กรรมการ สอ.ขาราชการตํารวจนครราชสีมา จก.
51 นายเจิดศักด์ิ  ภูชงค ประธานกรรมการ สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.
52 นายสุรินทร  ขวัญทอง กรรมการ สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.
53 นายสุมิตร  บุตรฉัตร ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขนครสวรรค จก.
54 วาท่ีรอยตรี ประทีป  อนันตนาวี รองประธานกรรมการ สอ.สามัญศึกษานครสวรรค จก.
55 นายประสิทธิ์  คันซอทอง เลขานุการ สอ.สามัญศึกษานครสวรรค จก.
56 นายสมนึก  เรียนลึก รองประธานกรรมการ สอ.กรมการแพทย จก.
57 พลตํารวจโท วิโรจน  สัตยสัณหสกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
58 นายธงชัย  วิทยานุกรณ กรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
59 ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย รองประธานสภาท่ีปรึกษา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
60 นายสมชาย  รัตนอารี รองประธานสภาท่ีปรึกษา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
61 ดร.สมนึก  บุญใหญ ผูจัดการใหญ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
62 นางสาวธรรมพร  แซปง ผูจัดการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดนาน จก.
63 นายวสุนัยน  มีสมศักด์ิ กรรมการและเลขนุการ สอ.สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จก.
64 นายสอรรกฤฐ  เพชรชัยสกุลณ กรรมการ สอ.สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จก.
65 นายอนุโรจน  ศุภการกําจร รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขพะเยา จก.
66 นายมานิตย  พรหมอยู ประธานกรรมการ สอ.ครูพิจิตร จก.
67 นายทวิช  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ สอ.ครูพิจิตร จก.
68 นายบุญธรรม  ออนจันทร รองประธานกรรมการ สอ.ครูพิจิตร จก.
69 นายอําพันธ  จันทรกุล รองประธานกรรมการ สอ.ครูพิจิตร จก.
70 นายอุกฤษฏ  จันทฤก ผูจัดการ สอ.ครูพิจิตร จก.
71 นายนิคม  กันทะชัย รองประธานกรรมการ สอ.ครูแพร จก.
72 นายพัฒนายุทธ  หิรัตนพันธุ รองประธานกรรมการ สอ.ครูแพร จก.
73 นายพิษณุวัฒน  อ่ินศิริ กรรมการและเลขานุการ สอ.ครูแพร จก.
74 นายสัมฤทธิ์  ปุรณรัตน กรรมการและผูชวยเลขานุการ สอ.ครูแพร จก.
75 นายมนัส  ภูริปญญาวรกุล กรรมการ สอ.ครูแพร จก.
76 นายสมนึก  เกียรติการัณย กรรมการ สอ.ครูแพร จก.
77 นายวีระพงษ  ทองผา ประธานกรรมการ สอ.ครูมุกดาหาร จก.
78 นายศุภวัฒน  บํารุงสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ สอ.ครูมุกดาหาร จก.
79 นายสายันต  บุญลี รองประธานกรรมการ สอ.ครูมุกดาหาร จก.
80 นายสุดสาคร  ศรีลาศักด์ิ เลขานุการ สอ.ครูมุกดาหาร จก.
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81 นายไพโรจน  อินทวัฒน กรรมการและเลขานุการ สอ.ครูราชบุรี จก.
82 นายปญญา  พละศักด์ิ ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
83 นายอําไพ  บุญสาร กรรมการและเลขานุการ สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
84 นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี ประธานกรรมการ สอ.นครหาดใหญ จก.
85 นายไพศิษฐ  วณิชธนศิริ รองประธานกรรมการ สอ.นครหาดใหญ จก.
86 นายศักรินทร  เพ็งรักษ ผูจัดการ สอ.นครหาดใหญ จก.
87 นายสุริยัน  อนุวรรค ท่ีปรึกษา สอ.นครหาดใหญ จก.
88 พันตํารวจเอกฤกษชาย  ฤกษเลิศรบ ประธานกรรมการ สอ.ตํารวจน้ํา จก.
89 พันตํารวจโทเจนณรงค  จารุภา กรรมการ สอ.ตํารวจน้ํา จก.
90 นางสาวพัชรีย  เผือกตระกูลชัย ผูจัดการ สอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จก.
91 พันตํารวจโทประสพโชค  จันทราเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จก.
92 พันตํารวจโทศิริชัย  สมดี รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จก.


