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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 พันเอก กิตติพนธ สมจิต กรรมการ สอ.กรมการทหารส่ือสาร จก.
2 พันเอก รุงโรจน เสือเสริมสิน กรรมการ สอ.กรมการทหารส่ือสาร จก.
3 นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผูจัดการ สอ.กรมธนารักษ จก.
4 นายพิภพ  ปฐมพรวิวัฒน กรรมการ สอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย จก.
5 นายสมบูรณ เสาวคนธ กรรมการ สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก.
6 นางสุภาณี โลหิตานนท กรรมการ สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก.
7 พันตํารวจเอก บรรจง วิสาสะ กรรมการและเลขานุการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
8 นายชัชวาล  ไหลนานานุกูล รองผูจัดการ สอ.ตํารวจแหงชาติ จก.
9 นางทิวาวัลย  เครือสุวรรณ กรรมการ สอ.บริษัท ทีโอที จก.
10 นายประยุตต  บุญญาศิริ กรรมการ สอ.บริษัท ทีโอที จก.
11 นายเผาพันธุ  รัตนางกูร ประธานกรรมการ สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก.
12 วาท่ีรอยตรี ชาย  ชินะไพโรจน กรรมการ สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก.
13 นางภรทพย  โพธิสุนทร กรรมการ สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก.
14 นายศุภทัต  กิจสําราญ กรรมการ สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก.
15 นายไพรัช  ม่ันกิจเจริญ กรรมการและผูจัดการ สอ.เบญจมิตร จก.
16 นายปยพจน  รุธิรโก รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จก.
17 นายธนชล จงรัตนม่ิง ผูจัดการ สอ.พนักงานซีเคียวริคอร จก.
18 นางสาวพรศรี กิจธรรม กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
19 นายวิรัตน จิระศรีไพฑูรย กรรมการ สอ.พนักงานเทศบาล จก.
20 นายเจริญชัย พัศดารักษ ท่ีปรึกษา สอ.พนักงานเทศบาล จก.
21 นายฉลองศักด์ิ อักษรดี ท่ีปรึกษา สอ.พนักงานเทศบาล จก.
22 นายถาวร จันทรกล่ํา ท่ีปรึกษา สอ.พนักงานเทศบาล จก.
23 นายสุวัชร  เผือกสุวรรณ เลขานุการ สอ.พนักงานยาสูบ จก.
24 นางสายนที  โสมประทุม กรรมการ สอ.พนักงานยาสูบ จก.
25 นายชาญชัย  ไลเลิศ กรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จก.
26 ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักด์ิภูอราม กรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จก.
27 นายชวัล แตงนอย ผูชวยผูจัดการ สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก.
28 พันตํารวจเอก ดนุกฤต  กลัมพากร ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
29 นางสาวพวงพิศ  จันทรเอียด ผูจัดการ สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
30 นาวาเอก ปฐมพจน แกนจันทร กรรมการ สอ.วังเดิม จก.
31 นาวาเอก สมบัติ จูถนอม กรรมการ สอ.วังเดิม จก.
32 นายประพจน  พุทธารักษ กรรมการ สอ.ศาลยุติธรรม จก.
33 นายสุรชัย เอมาภาดาพันธ กรรมการ สอ.ศาลยุติธรรม จก.
34 พันเอก มงคล  นวมนองบุญ รองผูจัดการ สอ.สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จก.
35 นายพิพัฒน นิยมการ ประธานกรรมการ สอ.องคการเภสัชกรรม จก.
36 นางวไลพร  โตะมะ กรรมการ สอ.องคการเภสัชกรรม จก.
37 นางสาวพรรัตน  ลี้นิยม ผูจัดการ สอ.อมรินทรทวีสุข จก.
38 นายณรินทร  ชํานาญดู ประธานกรรมการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.
39 นายไกรพจน  บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.
40 นายเจนวิทย  จงใจ รองประธานกรรมการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.
41 นายวีรชัย บุญอยู กรรมการและเลขานุการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร  “การเงิน การบญัชี และการบริหารสาํหรบักรรมการดาํเนินการ และผู้จดัการสหกรณ์” รุ่นท่ี 12

ระหว่างวนัท่ี 15 - 18  และ 21 - 23 ธนัวาคม 2563
สถานท่ี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี
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42 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการดําเนินการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.
43 นายอภิชาต  แกนนอย กรรมการดําเนินการ สอ.ครูกาญจนบุรี จก.
44 พันตํารวจเอก โสณกุณธ ทรัพยสมบัติ กรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ จก.
45 พันตํารวจเอก ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จก.
46 พันตํารวจเอก ยุทธการ โสเมือง กรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จก.
47 พันตํารวจเอก สุจินต ศิริชันธ กรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จก.
48 นาวาโท ภาพพจน ภูรีโรจน รองผูจัดการ สอ.นาวิกโยธิน จก.
49 นายมนัส  เจียมภูเขียว ประธานกรรมการ สอ.ครูชัยภูมิ จก.
50 นางวัลภา  มวงเพชร กรรมการแลเหรัญญิก สอ.ครูชัยภูมิ จก.
51 นายสมศักด์ิ  แกวเพชร กรรมการ สอ.ครูชัยภูมิ จก.
52 นางนิตยา  ตั้งพงษ รองผูจัดการ รักษาแทนผูจัดการ สอ.ครูชัยภูมิ จก.
53 นายณัฐรัชต ใหญผา กรรมการ สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จก.
54 นายศุภวิศว ตาหลา กรรมการ สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จก.
55 นายปพน  สรรพานิช ผูจัดการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จก.
56 รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ สอ.ตํารวจตรัง จก.
57 รอยตํารวจเอก จรัญ ยอดศรี กรรมการ สอ.ตํารวจตรัง จก.
58 นางสรณี  กัณฑนิล กรรมการผูจัดการ สอ.สาธารณสุขตาก จก.
59 นางพันทิพา  อินทรภิรมย กรรมการ สอ.โรงพยาบาลศูนยนครปฐม จก.
60 นางนุชศรา  สุวรรณทัต ผูจัดการ สอ.โรงพยาบาลศูนยนครปฐม จก.
61 นางชญาภา  พละเสน รองผูจัดการ สอ.ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา จก.
62 นายสุชีพ  ทิพยบุญแกว รองประธานกรรมการ สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.
63 พลตํารวจโท วิโรจน  สัตยสัณหสกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
64 นายสมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
65 นางสาวสุทธาทิพย  เบียบระโมง ผูจัดการ สอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จก.
66 พลตํารวจตรี ธรรมศักด์ิ ปนทอง ประะานกรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา จก.
67 พันตํารวจเอก ยุทธนา แกนจันทร รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา จก.
68 พันตํารวจเอก อภิรักษ นักไร กรรมการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา จก.
69 นางสาวธนัฏฐสร  กระแสอินทร ผูจัดการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา จก.
70 นายโอภาส จันทรโต กรรมการ สอ.พนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จก.
71 พลตํารวจตรี บุญสถิตย เกตุลาด กรรมการ สอ.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จก.
72 ดาบตํารวจ วัลลภ  ปใหม กรรมการ สอ.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จก.
73 พันตํารวจโท รณรงค  เช้ือนาค ผูจัดการ สอ.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จก.
74 นายประภาส คูเจริญทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ สอ.ครูราชบุรี จก.
75 นายเดชวิทย  หลาปาวงศ กรรมการ สอ.ครูลําปาง จก.
76 นายไมตรี  ทาปลูก กรรมการ สอ.ครูลําปาง จก.
77 นางมณีรัตน สาครพิทักษ รองผูจัดการ สอ.ครูสมุทรสาคร จก.
78 นาวาอากาศโท ไตรรงศ ชัยสวัสด์ิ กรรมการ สอ.กองบิน 7 จก.
79 นาวาอากาศเอก สราวุฒิ  เนื่องชุมพร ผูจัดการ สอ.กองบิน 7 จก.
80 นายเนตร มีรัตน กรรมการ สอ.เสมาหนองคาย จก.
81 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.
82 ดร.ฐนกร  คําหารพล เหรัญญิก สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.


