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1 พลเรอืตร ีธติ ินาวานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ สอ.กรมอู่ทหารเรอื จก.

2 นาวาเอกเอนก  ภาครีกัษ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.กรมอู่ทหารเรอื จก.

3 นายดนยั  แกว้กาํเนิด กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลเลดิสนิ จก.

4 นายสมชาต ิ เจรญิทรพัย์ ผูจ้ดัการ สอ.การเคหะแห่งชาต ิจก.

5 นายอรรคพล ภริมยป์ระดษิฐ์ กรรมการ สอ.การเคหะแห่งชาต ิจก.

6 นางสาวจริภา สวยพริง้ หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนและสวสัดกิาร สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

7 นายทรงพล โลหะจนัที นิตกิรอาวโุส สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

8 นายนฤเบศร ์แพไทยสงค์ เจา้หน้าทีว่เิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอรอ์าวโุส สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

9 นางสาวปัทมาพร รตันสวุรรณ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

10 นางพรสขุ ไกรเลศิ ผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

11 นายพสิยั ซ่อนกลิน่ กรรมการดาํเนินการ สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

12 นางสาววรรณวภิา ทองเรไร รองผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จก.

13 นายปิยะ  วงศว์วิรรธน์ กรรมการดาํเนินการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.

14 ดร.สมุณฑา  ประสงคศ์รี ผูจ้ดัการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.

15 นางทพิยว์นั จวิรานนัตกุล กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลประสาท จก.

16 นางบุญเรอืน  แกว้เพชร กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลประสาท จก.

17 นางสายสวาท ผลพานิช ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จก.

18 นางสาวจุฑามาศ  บุญถาวร ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานบรษิทัขนสง่ จก.

19 พลอากาศตรหีญงิ พสัว ี อมัพรรตัน์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานบรษิทัขนสง่ จก.

20 นางสาวเป่ียมสขุ ยบัมนับรบิรูณ์ เลขานุการ สอ.กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์จก.

21 นายเอกพนัธุ ์ นวลเมอืง รองประธานกรรมการ สอ.กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์จก.

22 นายเฉลมิพล คาํวลิยั นิตกิร สอ.กรมป่าไม ้จก.

23 นายชยัยนัต ์คาํป้อ กรรมการดาํเนินการ สอ.กรมป่าไม ้จก.

24 นางวรยีพ์รรณ โหมดเทศ ผูจ้ดัการ สอ.กรมป่าไม ้จก.

25 นายปรชีา กติตสิตัยกุล เลขานุการ สอ.กรมการพฒันาชุมชน จก.

26 นายวชิล มนสัเอือ้ศริิ ทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ สอ.กรมการพฒันาชุมชน จก.

27 นางสวรรณ  วจิติรสขุ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป สอ.พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จก.

28 นายสทิธพินัธ ์เลาหโรจน์กุล รองผูจ้ดัการ สอ.พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จก.

29 นางสาวชญาภา ศฤงคารชยธวชั ผูจ้ดัการ สอ.มคัคเุทศกอ์าชพีแห่งประเทศไทย จก.

30 นางสวุมิล มานะนาวกิผล กรรมการดาํเนินการ สอ.มคัคเุทศกอ์าชพีแห่งประเทศไทย จก.

รายชื่อผ ูเ้ข้าสมัมนา
เรื่อง “พ.ร.บ. ค ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบัสหกรณ์”

ระหว่างวนัที่ 26-27 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมลองบีช ชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ี
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31 นางสาวศรินิทร  ภยูาธร ประธานกรรมการ สอ.ของพนกังานโรงแรมอโนมา จก.

32 นางสาวอาภาภรณ์  เลา้วฒักพีงศ์ สมาชกิ สอ.ของพนกังานโรงแรมอโนมา จก.

33 นายชนะกานต ์สระแกว้ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จก.

34 นายสพุรรณ พลายมาศ กรรมการดาํเนินการ สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จก.

35 นางสาวพณัณ์ชติา  เลศิธติสิทิธิ ์ ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลราชวถิ ีจก.

36 นายกฤษดา ขวญัอยูเ่ยน็ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ สอ.ป่ินทองกรุ๊ป จก.

37 นายอคัรพนธ ์จนัทรศ์รี รองผูจ้ดัการ สอ.ป่ินทองกรุ๊ป จก.

38 นางสกุญัญา ภบูุญเตม็ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จก.

39 นายประกอบ  พอดี กรรมการดาํเนินการ สอ.ครชูลบุร ีจก.

40 นายประเวศ  คาํหงส์ ประธานกรรมการ สอ.ครชูลบุร ีจก.

41 นายนฤชา อาจเจรฐิ กรรมการดาํเนินการ สอ.มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์เอเชยี จก.

42 นายบงัลงัก ์กุลชล กรรมการดาํเนินการ สอ.มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์เอเชยี จก.

43 นายอุดม  ดาวนพเกา้ รองประธานกรรมการ สอ.มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์เอเชยี จก.

44 นายศรุต พลูจนัทร์ ทีป่รกึษา สอ.สาํนกังานชลประทานที ่12 จก.

45 นายสายนัต ์พลูจนัทร์ ผูจ้ดัการ สอ.สาํนกังานชลประทานที ่12 จก.

46 นายณฤชยั  แสงวโิรจน์กุล เจา้หน้าทีไ่อที สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

47 นายยศพล  ประเสรฐิกุล กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัชุมพร จก.

48 นายประพนัธ ์ศกัดิแ์สง ประธานกรรมการ สอ.ทวสีขุ จก.

49 นางวรีวรรณ ลิม่ทอง เลขานุการ สอ.ทวสีขุ จก.

50 นายเพชร  นุ่มน่ิม ผูจ้ดัการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.

51 นายสมศกัดิ ์ เลศิรตันพนัธุ์ ประธานกรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.

52 นางสาวศศกิานต ์พรหมดี เหรญัญกิ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จก.

53 นางสาวสภุคั นวลมณี เจา้หน้าที่ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จก.

54 นางจุไรรตัน์ กงัสนนัท์ รองผูจ้ดัการ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.

55 นางสาวสริโิสภา กุณฑลรตัน์ เจา้หน้าที่ สอ.ครนูครศรธีรรมราช จก.

56 ดร.เมษยา  วงษ์กาํภู หวัหน้าฝ่าย สอ.องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ จก.

57 นางสาวภณัฑลิา  ธุวานนท์ หวัหน้าฝ่ายสนิเชือ่ สอ.กรมอนามยั จก.

58 นายวนิยั  รอดไทร รองประธานกรรมการ สอ.กรมอนามยั จก.

59 นางวไิลด ี อยูศ่รเีจรญิ รองผูจ้ดัการ สอ.กรมอนามยั จก.

60 นางสาวจริาวรรณ เนตบิุญ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จก.
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61 นางสาวอนงคน์าถ กาญจนสขุสกุล เจา้หน้าทีส่หกรณ์ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จก.

62 นายธนเดช  นิลสระคู รองประธานกรรมการ สอ.ครบูุรรีมัย ์จก.

63 วา่ทีร่อ้ยตร ีพฒันา  นพตลุง เลขานุการ สอ.ครบูุรรีมัย ์จก.

64 นายพพิฒัน์  พุม่ยีสุ่น่ รองประธานกรรมการ สอ.ครบูุรรีมัย ์จก.

65 นางสาวณีรยา พรมทอง กรรมการดาํเนินการ สอ.กรนีสปอต จก.

66 นายธวชัชยั ววิฒันบรรจง ผูจ้ดัการ สอ.กรนีสปอต จก.

67 นางสาวกญัญาภทัร ศรชีชัวาล ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานไทยซซูกูมิอเตอร ์จก.

68 นายนคเรศ ราชจรติ ผูจ้ดัการ สอ.ครพูะเยา จก.

69 นายปตนินัท ์ศรพีงษ์ ทีป่รกึษา สอ.ครพูจิติร จก.

70 วา่ทีร่อ้ยเอก สาโรช ยกให้ ประธานกรรมการ สอ.ครพูจิติร จก.

71 พนัตรเีกรยีงไกร สบืแยม้ ทีป่รกึษา สอ.กองทพัภาคที ่3 จก.

72 นายดษิพงศ ์ทองจตัุ ผูช้่วยผูจ้ดัการ (2) สอ.กองทพัภาคที ่3 จก.

73 จ่าตร ีไพโชค คงสทุธิ รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลเพชรบุร ีจก.

74 นางสาวสภุาวด ีสอาดนกั เจา้หน้าที่ สอ.โรงพยาบาลเพชรบุร ีจก.

75 นางณฏัฐว์ริยา พนัธุส์กุล   เหลยีง หวัหน้าฝ่าย สอ.ครรูะยอง จก.

76 นายธงชยั  ขวญับุรี เลขานุการ สอ.ครรูะยอง จก.

77 นายบุญรอด  บุญเหลอื ประธานกรรมการ สอ.ครรูะยอง จก.

78 นายศริพิงษ์  เสาวภา ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครรูะยอง จก.

79 นายเสรมิพงศ ์ แสงงาม รองผูจ้ดัการ สอ.ครรูะยอง จก.

80 นางณฐักฤตา จติตห์าญ หวัหน้าฝ่ายบญัชแีละการเงนิ สอ.พนกังานไอ อาร ์พ ีซ ีจก.

81 นางสาวพนัทภิา ชชูุ่ม ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานไอ อาร ์พ ีซ ีจก.

82 นางพมิพณ์ฐัชยา หว้ยใหญ่ หวัหน้าฝ่ายสนิเชือ่และธุรการ สอ.พนกังานไอ อาร ์พ ีซ ีจก.

83 นายสพุจน์  เฉลีย่สมบรูณ์ เหรญัญกิ สอ.สาธารณสขุราชบุร ีจก.

84 นางจนัทรจ์ริา  บุตรชาลี ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุเลย จก.

85 นายชาํนาญ  มมีลู ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุเลย จก.

86 นายเจรญิศกัดิ ์ช่วยนุกลู นิตกิร สอ.สาธารณสขุสงขลา จก.

87 นายทวปี จนัทะบุรี เลขานุการ สอ.สาธารณสขุสงขลา จก.

88 นายกติพิงษ์  ทองเหลอื รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุสมุทรสงคราม จก.

89 นายอฏัฐวฒัน์  เจรญิรตัน์ กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุสมุทรสงคราม จก.

90 นางกฤษณี กลดันาคะ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จก.
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91 นายเฉลมิชยั ศรชยั กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จก.

92 นายณฐัวฒัน์ ทัง่กลาง ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จก.

93 นางสาวรตันาภรณ์ ศรเีสงีย่ม กรรมการดาํเนินการ สอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จก.

94 นางอรสา อนิทุยศ ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ จก.

95 นางสาวจุฑารตัน์  ฉิมบุญอยู่ บญัชี สอ.โรงพยาบาลบา้นแพว้ จก.

96 นางสาวอาทติยา จติรศลิป์ฉายากุล ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลบา้นแพว้ จก.

97 นายนภดล  คงกาํเหนิด ผูจ้ดัการ สอ.ครสูโุขทยั จก.

98 นายอมัพร  ฉนัทรตัน์ ประธานกรรมการ สอ.ครสูโุขทยั จก.

99 นายปัณณทตั  บุญเยน็ ผูจ้ดัการ สอ.อนามยัสรุนิทร ์จก.

100 ดร.รต ิบุญมาก ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.

101 นางธนพงษ์ เชือ้เมอืงพาน กรรมการดาํเนินการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.

102 นายอภชิาต ิทองประสาน กรรมการดาํเนินการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.

103 นายจารุวฒัน์ โคตรประดา ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชือ่ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี จก.

104 นายถนดั ธุระพนัธ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี จก.

105 นายนกเทศ วงศก์ระโทก กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี จก.

106 นายประเสรฐิ สภุภมูิ กรรมการดาํเนินการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอุดรธานี จก.

107 นายพงษ์ภควตัร บุญพา ศรบีุญเรอืง รองประธานกรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จก.

108 พนัจ่าอากาศเอก ดาํรง รกัษาศริิ กรรมการดาํเนินการ สอ.กองบนิ 21 จก.

109 นางกมลทพิย ์นมะหุต ผูจ้ดัการฝ่ายเงนิทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

110 นางสาวสนิุสสา โพธิเ์งนิ หวัหน้าแผนกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

111 นายมนสั ฮวดตี๋ หวัหน้าแผนกการซือ้ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

112 นางวรรณวภิา นนทวรรธนะ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

113 นางสาวนิชานนัท ์สวุรรณยี่ หวัหน้าแผนกวางแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

114 นางสาวอตพิร เลอืดไทย เจา้หน้าทีว่างแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

115 นายอดริุธ เรอืงสรุยี์ กรรมการดาํเนินการ สอ.องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จก.

116 นายสรุนิทร ์ บวังาม ประธานกรรมการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

117 นายอุดมเดช  หนูสวี กรรมการดาํเนินการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

118 นายณรงคช์ยั  สงัขล์าโพธิ ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

119 นายศลิป์ชยั  บุญเกดิ กรรมการดาํเนินการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

120 นายวโิรจน์  โตแกว้ กรรมการดาํเนินการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.
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ลาํดบั ชื่อ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย .์..จาํกดั

รายชื่อผ ูเ้ข้าสมัมนา
เรื่อง “พ.ร.บ. ค ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบัสหกรณ์”

ระหว่างวนัที่ 26-27 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมลองบีช ชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ี

121 นายวฒัชยั  วรรณพริุณ ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

122 วา่ทีร่.ต.เสร ี สขุกนัตะ เลขานุการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

123 นายมดั  จอสงูเนิน ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 123 คน 53 สหกรณ์


