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ลาํดบั ชื่อ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย .์..จาํกดั
1 นายภษูติ  ลทัธธินธรรม กรรมการ สอ.กรมการพฒันาชุมชน จก.
2 พลตร ีพรีพงษ์  วฑิติอมรเวท ประธานกรรมการ สอ.กองบญัชาการกองทพัไทย จก.
3 พลตร ีอาณตั ิ ป่ินรตันานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.กองบญัชาการกองทพัไทย จก.
4 นางวรรณี  ชา้งเนียม รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
5 นายสรวฒัน์  เกือ้กุลธรรม กรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
6 นายเกรยีงศกัดิ ์ ภกัดเีมฆานนท์ กรรมการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.
7 นายเสกสรร  เสรมิพงศ์ กรรมการ สอ.พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จก.
8 นายวลัลภ  กติตวิวิฒัน์ กรรมการ สอ.พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จก.
9 นายวฒุพิงษ์  สรอ้ยผึง่ กรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัขนสง่ จก.
10 นายปานวฒัน์  กรูมาภริกัษ์ ประธานกรรมการ

สอ.พนกงานบรษทไรเดอรอนชวรนสโบรกเกอร 
จก

11 นางสาวณยา  บุญโชคภทัรากุล กรรมการ สอ.รวมใจเป็นหน่ึง จก.
12 นางสาวกญัญา  โกกาศก กรรมการ สอ.รวมใจเป็นหน่ึง จก.
13 นายสมภพ  สายตา กรรมการ สอ.โรงพยาบาลราชวถิ ีจก.
14 นางสาวศรปีระภา  เรอืงแกว้มณี กรรมการ สอ.โรงพยาบาลราชวถิ ีจก.
15 นายชยัวฒัน์  รุ่งจาํรสั กรรมการ สอ.โรงพยาบาลเลดิสนิ จก.
16 นางสาวบุญมา  รอดโต กรรมการ สอ.วชริพยาบาล จก.
17 ทนัตแพทยห์ญงิ ปิยนนัท ์ เกือ้สกลู กรรมการ สอ.วชริพยาบาล จก.
18 นายณฐัพมิล  บุญเกดิ กรรมการ สอ.วชริพยาบาล จก.
19 พนัโท โสมนสั  มาลาวงษ์ รองประธานกรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
20 รอ้ยเอก สมจนิต ์ บุตระ กรรมการเลขานุการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
21 พนัเอก ธติโิชต  พรมโสภา กรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
22 นาวาโท วชัระ  วฒันวงศส์โุข กรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
23 รอ้ยโท วลัลภ  ชวีนิวภิาส กรรมการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
24 นายเสนอ  ลกัษณุกจิ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
25 นายประเทอืง  แผนสมบรูณ์ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
26 นายอดุลย ์ ม่วงเเกว้ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
27 นายประพนัธ ์ พุม่จนัทร์ กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
28 นางอจัฉรา  รอดภยั กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
29 นายสมพงษ์  เตชรตันวรกุล กรรมการ สอ.ครกูาญจนบุร ีจก.
30 นายชงิชยั  อฐันาค กรรมการ สอ.สาธารณสขุกาฬสนิธุ ์จก.
31 นางอภญิญา  กองอุดม กรรมการ สอ.สาธารณสขุกาฬสนิธุ ์จก.
32 นางสาวจนิตนา  ศรทีอง กรรมการ สอ.สาธารณสขุกาฬสนิธุ ์จก.
33 นายณฐัฐธ์นนั  โพนนอนสนัต์ กรรมการ สอ.สาธารณสขุกาฬสนิธุ ์จก.
34 นายวชัรากรณ์  คอนหวัน่อ กรรมการ สอ.สาธารณสขุกาฬสนิธุ ์จก.
35 นายสเุทพ  คลา้ยสแีกว้ กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
36 นายภราดร  พวงดี กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.

รายชื่อผ ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร "กรรมการดาํเนินการใหม่" ร ุ่นที่ 27

ระหว่างวนัที่  5-8 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอรแ์คว รีสอรท์ อ .เม ือง จ.กาญจนบุรี



หน้า 2

ลาํดบั ชื่อ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย .์..จาํกดั

รายชื่อผ ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร "กรรมการดาํเนินการใหม่" ร ุ่นที่ 27

ระหว่างวนัที่  5-8 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอรแ์คว รีสอรท์ อ .เม ือง จ.กาญจนบุรี

37 นายปิยะกฤษ  ไชยมิง่ กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
38 นายอนุศษิฐ ์ คณะธรรม กรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.
39 วา่ทีร่อ้ยตร ีอาคม  มาจนัทร์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
40 นายธวชั  ยะสคุาํ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
41 นางสาวดลยา  แซ่กอื กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
42 นายอภศิกัดิ ์ เทยีมฉนัท์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
43 นายสมคดิ  พาวงศ์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
44 นางนารนิทร ์ โทนปัน่ กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
45 นายประพนัธ ์ ชืน่ชาติ เลขานุการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
46 นายพนัศกัดิ ์ ศรทีอง กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
47 นายโสภณ  ลิม้สวุรรณ กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
48 นายณสรวง  ผวิผอ่ง กรรมการ สอ.ครนูครสวรรค ์จก.
49 นายอาํนาจ  ปรชัญาพนัธุ์ กรรมการ สอ.กรมราชทณัฑ ์จก.
50 นายวรีวฒัน์  บุญนิกลู กรรมการ สอ.กรมราชทณัฑ ์จก.
51 นายโนราห ์ ทศันสวุรรณ ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลนราธวิาส จก.
52 นางจนิตนา  เด่นสนัตกุิล รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลนราธวิาส จก.
53 นางสาวอรทยั  ทนิวงศ์ กรรมการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.
54 นายนําภพ  จนัทรด์ี กรรมการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.
55 นายวเิศษ  ศรเพชร กรรมการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.
56 นางรดัเกลา้  เจรญิพร กรรมการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
57 นายภาสกร  ธรรมกุล กรรมการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จก.
58 ดาบตาํรวจ ชาครติ  ราชมณี เหรญัญกิ สอ.ตาํรวจปัตตานี จก.
59 ดาบตาํรวจ ดุรงคก์ร  เอยีดเเกว้ กรรมการ สอ.ตาํรวจปัตตานี จก.
60 สบิตาํรวจเอก เกยีรตศิกัดิ ์ ทพิยพ์นิิจ กรรมการ สอ.ตาํรวจปัตตานี จก.
61 รอ้ยตาํรวจเอก ถนอม  ทองแป้น กรรมการและเลขานุการ สอ.ตาํรวจภเูกต็ จก.
62 นายศกัดิร์นิทร ์ โชตพิฤกษ์ กรรมการ สอ.ครรูะนอง จก.
63 นายพรเลศิ  ดาํรง กรรมการ สอ.ครรูะนอง จก.
64 นายปิยะ  วงษ์ไทยเจรญิ กรรมการ สอ.สาธารณสขุระยอง จก.
65 นายมาโนชญ์  อรรฆภทัรโฆษติ กรรมการ สอ.ครรูาชบุร ีจก.
66 นายธรีะวฒุ ิ รยูะจี กรรมการ สอ.ครรูาชบุร ีจก.
67 นายสพุตัร  ประยรูหงษ์ กรรมการ สอ.ครรูาชบุร ีจก.
68 นายอศัวนิ  คงเพช็รศกัดิ ์ กรรมการ สอ.ครรูาชบุร ีจก.
69 นายปัญญา  แกว้เหลก็ ประธานกรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
70 นายสชุาต ิ ชนะวงศ์ รองประธานกรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
71 นายหยด  คณโฑทอง รองประธานกรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
72 นายณรงค ์ พบิลูรตันสงัข์ รองประธานกรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
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73 นายสรุชยั  รุ่งเรอืง รองประธานกรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
74 นายภมูเิพศ  นิลกาํแหง กรรมการและเลขานุการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
75 นายชนนิษฏ ์ จริฏัฐติกิาล กรรมการและเหรญัญกิ สอ.ครลูพบุร ีจก.
76 นางพรพมิล  ทองหล่อ กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
77 นายอภชิาต  ทวคีณู กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
78 นายอาํนาจ  คุม้สภุา กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
79 นางสาวนพวรรณ  ศริวิฒุิ กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
80 นายสทุนิ  ชุ่มจติร์ กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
81 นายสเุมธ  ประภาสวสัดิ ์ กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
82 นายนําชยั  ศรปัีน้ กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
83 นายธรีะศกัดิ ์ รุ่งเรอืง กรรมการ สอ.ครลูพบุร ีจก.
84 นางประภา  รตันไชย รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.
85 นางถนอม  ภบิาลศกัดิ ์ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.
86 นายบุญยงั  ทองศรจีนัทร์ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.
87 นางคดิชนก  อนุชาญ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.
88 นายนฐัวฒุ ิ แกว้มณี กรรมการ สอ.สาธารณสขุสงขลา จก.
89 นางสาวยพุมิ  สทิธพินัธ์ กรรมการ สอ.สาธารณสขุสงขลา จก.
90 นายสมโชค  ปลอดทอง กรรมการ สอ.สาธารณสขุสมุทรสงคราม จก.
91 รอ้ยตาํรวจเอก นฤคม  คุย่ยกสยุ กรรมการ สอ.ตาํรวจสรุาษฎรธ์านี จก.
92 นางนิภา  แสนโยธา รองประธานกรรมการ สอ.อนามยัสรุนิทร ์จก.
93 นางพรศร ี จงึธนสมบรูณ์ กรรมการ สอ.อนามยัสรุนิทร ์จก.
94 นางเกยีรตริตัน์  วงคฉ์ลาดดี กรรมการ สอ.อนามยัสรุนิทร ์จก.
95 พนัตาํรวจเอก พทิกัษ์  กองทพัไทย รองประธานกรรมการ สอ.ตาํรวจภธูรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.
96 นายประพนัธ ์ ทาํมา กรรมการ สอ.ครอูุตรดติถ ์จก.
97 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ชชัพล  เกษวริยิะกจิ กรรมการ สอ.ครอูุตรดติถ ์จก.
98 นายอดุลย ์ อู่ตุม้ กรรมการ สอ.ครอูุตรดติถ ์จก.
99 นายอาํนาจ  อนิมัน่คง กรรมการ สอ.ครอูุตรดติถ ์จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 99 คน 33 สหกรณ์


