หน้า 1

รายชือผู้เข้ารับการสัมมนา ออนไลน์
สัมมนา “กฎหมายทีเกียวข้อง กับการบริหารงานสหกรณ์ ออมทรัพย์”
21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ

ชือ - สกุล

ตําแหน่ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด

1 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข

ผูจ้ ดั การ

สอ.ครูอุดรธานี จก.

2 นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร

ผูจ้ ดั การ

สอ.ครูแพร่ จก.

3 นายกันตวิชญ์ ขันบุญ

หัวหน ้าฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม

สอ.ครูชลบุรี จก.

4 นางสาวณัฐฐาวรดา พรหมสวัสดิ

หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ

สอ.ครูชลบุรี จก.

5 นางสาวณัฐณิชา พลชัย

หัวหน้าฝ่ ายติดตามเร่งรัดนิตกิ รรมสัญญา

สอ.ครูชลบุรี จก.

6 นางสาวผกาวรรณ บุญเพ็ง

หัวหน้าฝ่ ายบริการสมาชิกสัมพันธ์ สอ.ครูชลบุรี จก.

7 นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื อง

หัวหน้าฝ่ ายประมวลผล

สอ.ครูชลบุรี จก.

8 นางสาวรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก

หัวหน ้าฝ่ ายแผนงาน
งบประมาณ และการวิจัย

สอ.ครูชลบุรี จก.

9 นางสาวศิรขิ วัญ ดาวเรือง

หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

สอ.ครูชลบุรี จก.

10 นางสาวศุภวรรณ ทองเชือ

หัวหน้าฝ่ ายการเงินและสวัสดิการ สอ.ครูชลบุรี จก.

11 นางสาวสันทนา เกิดปลืมปิ ติ

หัวหน้าฝ่ ายบริหารสํานักงาน สอ.ครูชลบุรี จก.

12 นางสาวสุระพร เจริญงามทรัพย์

หัวหน้าฝ่ ายสินเชือ

สอ.ครูชลบุรี จก.

13 นางสิรพิ ร เครือแตง

เหรัญญิก

สอ.ตํารวจปัตตานี จก.

14 นางสาวสุธมิ า อินทร์อุดม

เจ้าหน้าทีสินเชือ

สอ.ตํารวจปัตตานี จก.

15 นายวรพจน์ สุนทรสุข

กรรมการดําเนินการ

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี จก.

16 พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท

กรรมการดําเนินการ

สอ.ตํารวจมหาสารคาม จก.

17 นายชัยยัณต์ กาวีวน

ประธานกรรมการ

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

18 นางพรพิมล เหล่ารุ่งโรจน์

กรรมการดําเนินการ

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

19 นางวรางคณา โสฬสลิขติ

เหรัญญิก

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

20 นางสาวสมทรง เค้าฝาย

กรรมการดําเนินการ

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

21 นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร

กรรมการดําเนินการ

สอ.กรมควบคุมโรค จก.

22 นาวาอากาศโทวิโรจน์ หนูยมิ

ผูจ้ ดั การ

สอ.กองบิน 7 จก.

23 นางโสภา แสงจันทร์

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ไทยออยล์ จก.

24 นางอนัญญา ศิรกิ ุลพัฒนผล

ผูจ้ ดั การ

สอ.ไทยออยล์ จก.

25 นางสาวอรุณี นาขวัญ

เจ้าหน้าทีบัญชีและธุรการ

สอ.ไทยออยล์ จก.

26 นาวาอากาศตรีอภิชาติ ดํากลิน

เลขานุการ

สอ.กองบิน 23 จก.

27 นางสาวกัลยา อยูส่ ขุ

ผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลชลบุร ี จก.

28 ร้อยตํารวจเอกวิโรจน์ สิทธิศรีจนั ทร์

กรรมการดําเนินการ

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.
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29 นางสาวจันจิรา แก่นปั ดชา

เจ้าหน้าทีสหกรณ์

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

30 ร้อยตํารวจโทเฉลียว สิบศิริ

กรรมการดําเนินการ

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

31 พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร

เลขานุการ

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

32 ร้อยตํารวจเอกหญิงธัญญลักษณ์ ทุมทอง

เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงานฌาปนกิจฯ

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

33 นางสาวมาศนฎา ดอนโคตรจันทร์

เจ้าหน้าทีการเงิน

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

34 สิบตํารวจเอกสรวิชญ์ แท่งทอง

เจ้าหน้า◌ีท่ธุรการ

สอ.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 23 จก.

35 นายเพียรเวช สระทอง

เลขานุการ

สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก.

36 นายรังสิวฒ
ุ ิ พุม่ เกิด

ประธานกรรมการ

สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก.

37 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม

ผูจ้ ดั การ

สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก.

38 ส.ต.อ.อัษฎา ฉิมมา

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด

สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จก.

39 พตออํานาจ ฉิมมา

ผูจ้ ดั การ

สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จก.

40 พลตรีกฤษฎา หลิมจํารัส

สมาชิก

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.

41 นางสาวเสาวภา หัสดิน

เจ้าหน้าที

สอ.พนักงานบริษทั ไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ จก.

42 นางลภัสรินทร์ หนูเทศ

เจ้าหน้าทีธุรการ

สอ.พนักงานเอราวัณเเละดุสติ สิงทอ จก.

43 นางประภากร นันตระกูล

ผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลสกลนคร จก.

44 นายไกรศล โมกขมรรคกุล

ผูจ้ ดั การ

สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก.

45 นางสาววรรษนันท์ ศักดิสงค์

เจ้าหน้าที

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จก.

46 นางสาวสุรรี ตั น์ มนูญผล

เจ้าหน้าที

สอ.พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษทั ในเครือ จก.

47 นางสาวกานดา กาพย์ไกรแก้ว

สมาชิก

สอ.รพช.สุรนิ ทร์ จก.

48 นางสาวพรพิมล สุบรรนารถ

จนท.ธุรการ

สอ.รพช.สุรนิ ทร์ จก.

49 นางสาวอาภัสรา พิทกั ษ์เสถียรกุล

ผูจ้ ดั การ

สอ.กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จก.

50 นายพงษ์ภควัตร บุญพา ศรีบุญเรือง

รองประธานกรรมการ

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จก.

51 นางจันทิมา พรเชนศวรพงศ์

รองประธานกรรมการ

สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

52 นายฤทธิชยั ตันติกร

กรรมการดําเนินการ

สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

53 นางอําพร มะลิวลั ย์

กรรมการดําเนินการ

สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.

54 นางสาวจิตรา ตังโพธิทอง

ผูจ้ ดั การ

สอ.สาธารณสุขสระแก้ว จก.

55 นายสุรยิ นั ต์ เศษศรี

กรรมการดําเนินการ

สอ.สาธารณสุขสระแก้ว จก.

56 นายอํานาจ ปัททุม

เลขานุ การ

สอ.เจ้าหน้าทีสหกรณ์มุกดาหาร จก.
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57 นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรศรี

ผูจ้ ดั การ

สอ.พนักงาน กลุ่ม บีเจซี บิกซี จก.

58 นายทวีป ธานีรตั น์

กรรมการดําเนินการ

สอ.พนักงาน กลุ่ม บีเจซี บิกซี จก.

59 นายโชคชัย หีบเพชร

เลขานุการ

สอ.พนักงานบริษทั ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จก.

60 นางสาวปิ ยะวรรณ นิยม

ผูจ้ ดั การ

สอ.พนักงานบริษทั ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จก.

61 นางสาวรัตน์ปราณีย์ อินทร์วเิ ศษ

ผูจ้ ดั การ

สอ.พนักงานบริษทั ลอยตี จก.

62 นายอภิชยั ศรีสวุ รรณ

ประธานกรรมการ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จก.

63 นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล

เจ้าหน้าทีไอทีและประกัน

สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จก.

64 นายชํานิ จันทร์ปะทิว

ผูต้ รวจสอบกิจการ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จก.

65 นายยศพล ประเสริฐกุล

กรรมการดําเนินการ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จก.

66 นางนฤมลศรี สรรพ์

ประธานกรรมการ

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.

67 นางลักษณา วรรณาวงษ์

ผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.

68 นายอดิเทพ จันทร์อ่อน

รองผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.

69 พันโท วัฒชัย ทองแถม

ผูจ้ ดั การ

สอ.เขาสามยอด จก.

70 นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร

กรรมการดําเนินการ

สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.

71 นางสาวกุลธิดา ยงประวัติ

หัวหน้าฝ่ านบริหารสํานักงาน สอ.ครูอุดรธานี จก.
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

71 คน

35 สหกรณ์

