
หลกัสูตร “การเงิน การบญัชี และการบริหารสาํหรบักรรมการสหกรณ์” รุ่นที 21 (สหกรณ์ขนาดใหญ)่

ระหว่างวนัที 21 - 27 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

ลาํดบัที ชือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง ชือสหกรณ์ออมทรพัย.์........จาํกดั

1 นายศกัดชิยั  แตงฮอ่ กรรมการ สอ.กรมการปกครอง จก.

2 นางสาวมารสิา  สลีาพฒัน์ สมาชกิ สอ.กรมการปกครอง จก.

3 นางสาวสุรยี ์ แสงสุขลีกัษณ์ เหรญัญกิ สอ.กรมป่าไม ้จก.

4 นายประสงคโ์ชต ิ ไพรวลัย์ กรรมการ สอ.กรมป่าไม ้จก.

5 นางปรมิพร  อาํพนัธุ์ รองประธานกรรมการ สอ.ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จก.

6 นายประพนัธ ์ สุวรรณ์ กรรมการ สอ.ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จก.

7 นายอยุธ  บางหลวง กรรมการ สอ.ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จก.

8 นายรงัสรรค ์ นกสกุล กรรมการ สอ.ครูกรมสามญัศกึษา จก.

9 ว่าทรีอ้ยตร ีเจษฎา  จรงิจติร กรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.

10 นางศริพิร  นิยมเวช กรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.

11 รองศาสตราจารย ์ดร.คณติ  วฒันวเิชยีร กรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.

12 นายประภาส  กองจนัทร์ กรรมการ สอ.ครูชยัภมู ิจก.

13 นายเสงยีม  ทองละมุล กรรมการ สอ.ครูชยัภมู ิจก.

14 นายจมิม ี ทองพมิพ์ กรรมการ สอ.ครูชยัภมู ิจก.

15 นายคมกฤช  เทพสุวรรณ กรรมการ สอ.ครูชุมพร จก.

16 นายบุญนํา  รองมาลี กรรมการ สอ.ครูชุมพร จก.

17 นายนรนิทร ์ ชยัดษิฐอดุลย์ สมาชกิ สอ.ครูชุมพร จก.

18 นางอุทยัวรรณ  พงศอ์ร่าม สมาชกิ สอ.ครูชุมพร จก.

19 นายเกรยีงศกัด ิ จงัคสุต สมาชกิ สอ.ครูชุมพร จก.

20 นายสมเกยีรต ิ สุทธหลวง กรรมการ สอ.ครูเชยีงใหม่ จก.

21 นายวลัลภ  รุจริาภา กรรมการ สอ.ครูเชยีงใหม่ จก.

22 นายสามารถ  พรหมชยั กรรมการ สอ.ครูเชยีงใหม่ จก.

23 นายอาํนวย  รตันะ กรรมการ สอ.ครูเชยีงใหม่ จก.

24 นางอุบล  มาตนั กรรมการ สอ.ครูเชยีงใหม่ จก.

25 นายสมนึก  ศริมิา รองประธานกรรมการ สอ.ครูตาก จก.

26 นายสมบรูณ์  มนตบิ กรรมการ สอ.ครูตาก จก.

27 นายวรีะพล  จนัทบุตร กรรมการ สอ.ครูตาก จก.

28 นายวจิติร  แกว้เล่อ กรรมการ สอ.ครูตาก จก.

29 นายสทิธพิน  แกน่เมอืง กรรมการ สอ.ครูตาก จก.

30 นายเอนก  ล่วงลอื กรรมการ สอ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จํากดั จก.

31 นายประเทอืง  ใจมา กรรมการ สอ.ครูน่าน จก.

32 นายธงชยั  ไชยยงค์ กรรมการ สอ.ครูน่าน จก.

33 นายถาวร  ขวญัสกุล ประธานกรรมการ สอ.ครูพทัลุง จก.

34 นายวบิลูย ์ เชยีวพานิช กรรมการ สอ.ครูแพร่ จก.

รายชือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
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35 นายประพนัธ ์ ขนัโมลี ประธานกรรมการ สอ.ครูมหาสารคาม จก.

36 นายยอดชาย  นามบรรเทงิ รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขยโสธร จก.

37 นายปิยวฒัน์  ประสารสบื กรรมการ สอ.สาธารณสุขยโสธร จก.

38 นายวลัลภ  คลงัจนัทร์ ประธานกรรมการ สอ.ครูยะลา จก.

39 นายสุวทิย ์ ชโูชติ เหรญัญกิ สอ.ครูยะลา จก.

40 นางสาํราญ  จุงศริิ กรรมการ สอ.ครูยะลา จก.

41 นายบุญรอด  บญุเหลอื ประธานกรรมการ สอ.ครูระยอง จก.

42 นายธงชยั  ขวญับุรี เลขานุการ สอ.ครูระยอง จก.

43 นายสมภพ  วงศท์างประเสรฐิ เหรญัญกิ สอ.ครูระยอง จก.

44 นายประสทิธ ิ เอนก กรรมการ สอ.ครูระยอง จก.

45 นายวมิล  พนัธุส์กุล สมาชกิ สอ.ครูระยอง จก.

46 นายศริพิงษ ์ เสาวภา สมาชกิ สอ.ครูระยอง จก.

47 นายมาโนชญ์  อรรฆภทัรโฆษติ กรรมการ สอ.ครูราชบุร ีจก.

48 นายณฐัพร  สุกจิญาณ กรรมการ สอ.ครูราชบุร ีจก.

49 นางปราณ ี พรหมภกัดี กรรมการ สอ.ครูสกลนคร จก.

50 นายพษิณุ  อุน่อก กรรมการ สอ.ครูสงขลา จก.

51 ดร.ชํานาญ  พลูสวสัดิ กรรมการ สอ.ครูสงขลา จก.

52 ว่าทรีอ้ยตร ีสุนทร  ยนืยง กรรมการ สอ.ครูสงขลา จก.

53 นางวดีา  ภู่กนั กรรมการ สอ.ครูสงขลา จก.

54 นายธรีตัม ์ พลบุรี ประธานกรรมการ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

55 นายสุบนิ  ราชชมภู รองประธานกรรมการ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

56 นายทวสีทิธ ิ ลาดบวัขาว รองประธานกรรมการ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

57 นายสราวุฒ ิ บวัคาํ เหรญัญกิ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

58 นายธนธรณ์  บุญพรม กรรมการ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

59 นางสุภาภรณ์  แพงคําแหง กรรมการ สอ.ครูหนองบวัลําภู จก.

60 นางศวิาภรณ์  เงนิราง รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จก.

61 นายสุวฒัน์ ทรงศรี รองประธานกรรมการ สอ.ครูอุดรธานี จก.

62 นายวมิล  ร่มวาปี เลขานุการ สอ.ครูอุดรธานี จก.

63 นายประยุทธ  นามโยธา กรรมการดําเนินการ สอ.ครูอุดรธานี จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 63 คน 23 สหกรณ์


