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1 นางสาวอมัพกิา สริพิรม สมาชกิ สอ.ครฉูะเชงิเทรา จก.

2 นายยทุธศาสตร ์ศรสีขุ ผูจ้ดัการ สอ.ครอูุดรธานี จก.

3 นางสาวกุลธดิา  ยงประวตัิ หัวหนา้ฝ่านบรหิารสํานักงาน สอ.ครอูุดรธานี จก.

4 นางรุจริาภรณ์  สมบรูณ์ เจา้หน้าที่ สอ.ครอูุดรธานี จก.

5 นางนลนิรตัน์  พงศร์ชัเดช ผูช้่วยหวัหน้าฝ่ายบรหิารสาํนักงาน สอ.ครอูุดรธานี จก.

6 นายมหคัฆพล  ศรบีวัอ่อน เจา้หน้าที่ สอ.ครอูุดรธานี จก.

7 นางเพชรรตัน์ โสตถโิภคา เลขานุการ สอ.กระทรวงแรงงาน จก.

8 นางแสงเทยีน  เจรญิกจิหตัถกร ผูจั้ดการ สอ.ครแูพร่ จก.

9 นางสาวศุภวรรณ  ทองเชือ้ หวัหน้าฝ่ายการเงนิและสวสัดกิาร สอ.ครชูลบุร ีจก.

10 นางสาวศริขิวญั  ดาวเรอืง หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.ครชูลบุร ีจก.

11 นางสาวรชันีวรรณ  แกว้ดวงเลก็ หวัหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และการวจิยั สอ.ครชูลบุร ีจก.

12 นางสาวสนัทนา  เกดิปลืม้ปิติ หวัหน้าฝ่ายบรหิารสาํนกังาน สอ.ครชูลบุร ีจก.

13 นางสาวมุจลนิท ์ สกุเฟ่ือง หวัหน้าฝ่ายประมวลผล สอ.ครชูลบุร ีจก.

14 นางสาวสรุะพร  เจรญิงามทรพัย์ หวัหน้าฝ่่ายสนิเชือ่ สอ.ครชูลบุร ีจก.

15 นางสาวณฐัฐาวรดา  พรหมสวสัดิ ์ หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ สอ.ครชูลบุร ีจก.

16 นางสาวณฐัณิชา  พลชยั หวัหน้าฝ่ายตดิตามเรง่รดันิตกิรรมสญัญา สอ.ครชูลบุร ีจก.

17 นายกนัตวชิญ์  ขนับุญ หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม สอ.ครชูลบุร ีจก.

18 นางสาวผกาวรรณ  บุญเพง็ หวัหน้าฝ่ายบรกิารสมาชกิสมัพนัธ์ สอ.ครชูลบุร ีจก.

19 นางสริพิร เครอืแตง เหรญัญกิ สอ.ตาํรวจปัตตานี จก.

20 นางสาวสธุมิา อนิทรอ์ุดม เจา้หน้าทีส่นิเชือ่ สอ.ตาํรวจปัตตานี จก.

21 นางปานจติต ์มงัคลษัเฐยีร กรรมการดาํเนินการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

22 นางสาวสภุารตัน์ เอกวานิช กรรมการดาํเนินการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

23 นายยงศกัดิ ์ใหญ่จรงิ กรรมการดาํเนินการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

24 นายทองสนิ สตัยาพนัธุ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

25 นางสาวพรเพญ็ โตประเสรฐิ กรรมการดาํเนินการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

26 นางชุล ี ตนัทา สมาชกิสหกรณ์ สอ.ครลูาํปาง จก.

27 นายวรพจน์ สนุทรสขุ กรรมการดาํเนินการ สอ.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจก.

28 พ.ต.อ.อคัรวนิต ์สคุนธวทิ กรรมการดาํเนินการ สอ.ตาํรวจมหาสารคาม จก.

รายชื่อผ ูเ้ข้ารบัการสมัมนา ออนไลน์
สมัมนา “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กบัการบริหารงานสหกรณ์ออมทรพัย ”์

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี
21 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
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29 นายธนะพนัธุ ์ตนัเงนิ เจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย สอ.ครรูะยอง จก.

30 นายชยัยณัต ์กาววีน ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

31 นางพรพมิล เหล่ารุ่งโรจน์ กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

32 นางสาวสมทรง เคา้ฝาย กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

33 นางวรางคณา โสฬสลขิติ เหรญัญกิ สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

34 นายธชัพงษ์ กาญจนงักรู กรรมการดาํเนินการ สอ.กรมควบคมุโรค จก.

35 นาวาอากาศโทวโิรจน์ หนูยิม้ ผูจ้ดัการ สอ.กองบนิ 7 จก.

36 นางอนญัญา ศริกุิลพฒันผล ผูจ้ดัการ สอ.ไทยออยล ์จก.

37 นางโสภา แสงจนัทร์ รองผูจ้ดัการ สอ.ไทยออยล ์จก.

38 นางสาวอรุณี  นาขวญั เจา้หน้าทีบ่ญัชแีละธุรการ สอ.ไทยออยล ์จก.

39 พ.ท.วฒัชยั ทองแถม ผูจ้ดัการ สอ.เขาสามยอด จก.

40 นางสธุ ีคทวณิช ผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยักรุงเทพ จก.

41 นางสาววงษ์นรา กลสัสขุวฒัน์ ผช.ผจก. สอ.มหาวทิยาลยักรุงเทพ จก.

42 นายวรรณวโิรจน์ หสัเนตร์ กรรมการดาํเนินการ สอ.ผูป้ฎบิตังิาน องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย จก.

43 นาวาอากาศตรอีภชิาต ิ ดาํกลิน่ เลขานุการ สอ.กองบนิ 23 จก.

44 นางสาวกลัยา  อยูส่ขุ ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลชลบุร ีจก.

45 นายอภชิยั  ศรสีวุรรณ ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

46 นายณฤชยั  แสงวโิรจน์กุล เจา้หน้าทีไ่อทแีละประกนั สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

47 นายชาํนิ  จนัทรป์ะทวิ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

48 นายยศพล  ประเสรฐิกุล กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

49 นางสาวปณิตา โถทอง ผูจ้ดัการ สอ.การกฬีาแห่งประเทศไทย จก.

50 พ.อ.อาํนาจ  หุ่นยนต์ ผูจ้ดัการ สอ.กองพลพฒันาที ่4 จก.

51 รอ้ยตาํรวจโทเฉลยีว  สบิศริิ กรรมการดาํเนินการ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

52 รอ้ยตาํรวจเอกวโิรจน์  สทิธศิรจีนัทร์ กรรมการดาํเนินการ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

53 นางสาวมาศนฎา  ดอนโคตรจนัทร์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

54 รอ้ยตาํรวจเอกหญงิธญัญลกัษณ์  ทุมทอง เจา้หน้าทีศ่นูยป์ระสานงานฌาปนกจิฯ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

55 สบิตาํรวจเอกสรวชิญ์  แท่งทอง เจา้หน้า◌ีท่ธุรการ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

56 นางสาวจนัจริา  แก่นปัดชา เจา้หน้าทีส่หกรณ์ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.
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57 พ.ต.ต.หญงิดวงกมล  สรไกร เลขานุการ สอ.กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่23 จก.

58 นางสาวสดุสวาท  ยงัแจ่ม ผูจ้ดัการ สอ.สามญัศกึษานครสวรรค ์จก.

59 นายเพยีรเวช  สระทอง เลขานุการ สอ.สามญัศกึษานครสวรรค ์จก.

60 นายรงัสวิฒุ ิพุม่เกดิ ประธานกรรมการ สอ.สามญัศกึษานครสวรรค ์จก.

61 นายหาญชยั พนิยักุล รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.

62 นางศริริตัน์  บวรประภาพงศ์ ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.

63 ส.ต.อ.อษัฎา  ฉิมมา สมาชกิ สอ.ตาํรวจภธูรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.

64 พตออาํนาจ  ฉิมมา ผูจ้ดัการ สอ.ตาํรวจภธูรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.

65 พลตรกีฤษฎา  หลมิจาํรสั สมาชกิ สอ.กองบญัชาการกองทพัไทย จก.

66 นางสาวเสาวภา หสัดนิ เจา้หน้าที่ สอ.พนกังานบรษิทัไลทอ์อนอเิลคทรอนิคส ์จก.

67 นางลภสัรนิทร ์หนูเทศ เจา้หน้าทีธุ่รการ สอ.พนกังานเอราวณัเเละดุสติสิง่ทอ จก.

68 นายชวลติ ทรพัยค์รองชยั สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จก.

69 นางประภากร  นนัตระกลู ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

70 นางพรทพิย ์หอมเพชร เลขานุการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

71 นางสาวกณิฐฌา ศกัดิกุ์ลชยักจิ กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

72 นางสาวสภุาภรณ์ พรมภาพ การเงนิ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

73 นางทฤฒมน อ่อนชืน่ชม รองผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

74 นายธนากร ตองตาสี เจา้หน้าทีส่ารสนเทศ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

75 นางสาวไพลนิ  นดัสนัเทยีะ กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

76 นางสาวมะลวิรรณ. สนุารกัษ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

77 นายธชัพล จนัทธาํรงวฒัน์ รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

78 นางนฤมลศร ีสรรพ์ ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จก.

79 นางลกัษณา วรรณาวงษ์ ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จก.

80 นายอดเิทพ จนัทรอ์่อน รองผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จก.

81 นายไกรศล  โมกขมรรคกุล ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก.

82 พ.ต.ท.รณรงค ์ เชือ้นาค ผูจ้ดัการ สอ.กองบงัคบัการสนบัสนุนทางอากาศ จก.

83 นางสาววรรษนนัท ์ ศกัดิส์งค์ เจา้หน้าที่ สอ.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จก.

84 นางสาวสรุรีตัน์  มนูญผล เจา้หน้าที่ สอ.พนกังานไดซนิกรุ๊ปและบรษิทัในเครอื จก.
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85 นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ดัการ สอ.ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เชยีงใหม่  จก.

86 นางชนกพร ทองจนัทร์ ผูจ้ดัการ สอ.ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.

87 นางสาวพรรตัน์  ลีนิ้ยม เลขานุการ สอ.อมรนิทรท์วสีขุ จก.

88 นางสาวกานดา  กาพยไ์กรแกว้ สมาชกิ สอ.รพช.สรุนิทร ์จก.

89 นางสาวพรพมิล สบุรรนารถ จนท.ธุรการ สอ.รพช.สรุนิทร ์จก.

90 นางสาวอาภสัรา พทิกัษ์เสถยีรกุล ผูจ้ดัการ สอ.กลุ่มไทยเรดเิอเตอร ์จก.

91 นายพงษ์ภควตัร บุญพา ศรบีุญเรอืง รองประธานกรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จก.

92 จ.ส.อ.กฤตณิภทัร ถาบุญเลศิ สมาชกิ สอ.ร.21 พนั.3 รอ. จก.

93 ร อ ณตัพินธ ์ ทองพลู สมาชกิ สอ.ร.21 พนั.3 รอ. จก.

94 นางจนัทมิา  พรเชนศวรพงศ์ รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

95 นายฤทธชิยั  ตนัตกิร กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

96 นางอาํพร  มะลวิลัย์ กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

97 นางสาวจติรา ตัง้โพธิท์อง ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุสระแกว้ จก.

98 นายสรุยินัต ์เศษศรี กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุสระแกว้ จก.

99 นางสาวรตัน์ปราณีย ์อนิทรว์เิศษ ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานบรษิทัลอยตี ้จก.

100 นางสาวหทยัรตัน์  แสนสมบรูณ์สขุ เจา้หน้าที่ สอ.เพือ่พนกังานเครอืสหพฒัน์  จก.

101 นางสาวณภชัษติา  คุม้ใหญ่โต เหรญัญกิ สอ.เพือ่พนกังานเครอืสหพฒัน์  จก.

102 นางวรีวรรณ ลิม่ทอง ผูจ้ดัการ สอ.ทวสีขุ จก.

103 นายธรีะชยั จติรอบอารยี์ สมาชกิ สอ.ทวสีขุ จก.

104 นายอาํนาจ  ปัททุม เลขานุการ สอ.เจา้หน้าทีส่หกรณ์มุกดาหาร จก.

105 นายเจมิ พกุิลหอม กรรมการดาํเนินการ สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จก.

106 ผูช้่วยศาสตราจารยเ์จรญิ ควุนิทรพ์นัธุ์ รองประธานกรรมการ สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จก.

107 นางสาวจริาภรณ์ เพช็รศรี ผูจ้ดัการ สอ.พนกังาน กลุ่ม บเีจซ ีบิก๊ซ ีจก.

108 นายทวปี ธานีรตัน์ กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังาน กลุ่ม บเีจซ ีบิก๊ซ ีจก.

109 นางสาวปิยะวรรณ นิยม ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานบรษิทัไรเดอร ์อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จก.

110 นายโชคชยั หบีเพชร เลขานุการ สอ.พนกังานบรษิทัไรเดอร ์อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 110 คน 53 สหกรณ์


