
แจงเพิ่มเติม

**ทานใดที่ไมไดเตรียมโนตบุคและปลั๊กไฟมาจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเขารับการอบรม**

**ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 09.30 น. หากทานใดมาหลังจากนี้จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเขารับการอบรม** 



ล ำดับ เลขท่ีสมำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล

1 16928 นางสาว ธัญวรัชม์ วงษา

2 03355 นาย สุเทพ  ฟองศรี

3 04531 นางสาว สุภาพร จันทรเทพ

4 13901 นางสาว นงลักษณ์ ธิมาทาธีรโรจน์

5 07606 นางสาว เพ็ญพิชญา พรมมา

6 11002 นางสาว พินทร์พจน์ พรหมเสน

7 04017 นางสาว ดรุณี  เสมอรัตนะชาติ

8 01524 นางสาว สุพิศ กิตติรัชดา

9 00885 นาย มนตรี ขันไชย

10 02824 นาง สายพิน งามเหลือ

11 07307 นาง กมลทิพย์ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

12 04137 นาย เมธี วงศ์วีระพันธ์ุ

13 09369 นาย เผด็จ  แก้วควัน

14 03189 นาง อรศิลป์ ช่ืนกุล

15 05597 นาง วัลยา  บุญมี

16 10282 นาง นงนุช เพชรทอง

17 02027 นาง ภัณฑิลา  เทพวงค์

18 02719 นาง โสภิณ   ทับทิมศรี

19 01029 นาง พูลสุข  บัววิรัตน์เลิศ

20 01295 นาง พชรา  ทรายเขียว

21 03621 นาง สวลีรัตน์  พิงพราวลี

22 02097 นาง อนงค์นิตย์  แก้วกาบค า

23 02022 นาง ศุภลักษณ์  พรมเทพ

24 01551 นาง สมพร จ าปาทอง

25 17377 นาง ณัฐพัสสิกา ตันติโชคเดชา

26 13449 นางสาว ชลพิชา  ธนดาญาสิริ

27 03143 นาย ธนกฤต  ปวิญญ์ธนโชติ

28 13888 นาย นรเชติ สมบูรณ์

29 00896 นาย สุพจน์  ไชยจินดา

30 05127 นาง แพรวพรรณ-ดีพลภักด์ิ

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมโครงกำรอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้สมำชิกสหกรณ์ ปี 2566



ล ำดับ เลขท่ีสมำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมโครงกำรอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้สมำชิกสหกรณ์ ปี 2566

31 05996 นาง สวนี  พุทธิ

32 09406 นาง ทิพาภรณ์  เกษตรสินธ์ุ

33 02516 นาง สายทอง  แก่นจันทร์

34 13510 นาย วิรัช ทัพมาลัย

35 05903 นาง บุญศรี  ปันต๊ิบ

36 02783 นางสาว นางสาววันเพ็ญ ล้ิมวิทยากร

37 05977 นาง เปร่งนภา กาญจนสิงห์

38 01490 นางสาว กุลิสรา  ธัญนวโภคิน

39 12063 นางสาว สุกัญญา เอ่ียมแตง

40 04640 นางสาว ศิวภรณ์ จิระกุลวรวัฒน์

41 15844 นาย สุธัม สุริยะ

42 04543 นาง กาญจนา ยาประเสริฐ

43 10497 นางสาว ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร

44 02747 นาง พรสวรรค์ เครือนวล

45 16487 นาง วราภรณ์  เงาเมฆ

46 01637 นางสาว เพ็ญพญา ยอดสุวรรณ

47 04720 นางสาว ดวงพร บุญมาวรรณ

48 04164 นาย ทักษิณ  อินต๊ะแสน

49 11764 นางสาว สุภาวดี ลิวันโต

50 02660 นางสาว ณัฐภ์ธัญญา ถวี

51 01949 นาง รัชฎาพร ค าสร้อย 

52 04812 นาง สุนีย์ กีรติพงศธร

53 01116 นาง ไพลิน ชัยมงคล

54 01117 นาย ขวัญใจ ชัยมงคล

55 01353 นาง ชลลิสา  จริยาเลิศศักด์ิ

56 00887 นาง วราภรณ์ บุญศิริ

57 00095 นาย นายอาทิตย์  สังข์มูล

58 02320 นาง เพียรศรี  เมฆสุทัศน์

59 04568 นาง ไพรินทร์  จันทร์ไชย

60 11139 นาง สุภาทิพย์ เรือนแสน



ล ำดับ เลขท่ีสมำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมโครงกำรอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้สมำชิกสหกรณ์ ปี 2566

61 04708 นาง นฏกร ดวงชัย

62 01645 นาย วิทยา ยาประเสริฐ

63 03678 นาง มนต์จันทร์  วิวัฒน์วิทวัส

64 08182 นาง สายสวาท  มาลังค์

65 04123 นาย สรายุทธ์  มาลังค์

66 11158 นาง จิมาดา ศักยเศกสกุล

67 03009 นาง เยาวภา จันทร์มา

68 07237 นาง กรรณิกา  แก้วมาลา

69 03260 นาง อาภรณ์ ตุ้ยแสง

70 12516 นางสาว วราริณ ปัญญารัตน์

71 08519 นาง กัญญา  แก้วสุตา

72 15374 นางสาว สิริกานต์   ฝายถ่ิน

73 04057 นาง เสาวภา  รัตนยรรยง

74 11527 นาง ภคมน ปันศิริ

75 06278 นาง กนกวรรณ ทองชุม

76 05441 นาง สิริพร บุญเซียม

77 01357 นาง ดรุณี แปงทิศ

78 03750 นางสาว เกษร ศรีสุวรรณ

79 03900 นาง อัจฉราพร  ศรีตระกูล

80 01368 นาง ศรีวรรณ กองเงิน

81 04539 นางสาว สิริกานต์ กรัณย์วัฒนกุล

82 03850 นาง ศรัชฐลักษณ์  ขจรเกริกโชติกุล

83 02425 นาง อุบล  สุวรรณมณี

84 06287 นาง อัจฉรา หงษ์ทอง

85 02382 นาง รุจิรา  สิทธิศักด์ิ

86 13390 นาย ธนาสิทธ์ิ วิจิตราพันธ์

87 03175 นาง นงเยาว์ ไชยลังกา

88 03842 นาย พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต

89 01894 นางสาว ศศิเขมณัฐ ศักด์ิธนูศิริ

90 05340 นาง จุรีย์  บุญคุ้ม



ล ำดับ เลขท่ีสมำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมโครงกำรอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้สมำชิกสหกรณ์ ปี 2566

91 02239 นาง ดรุณี ดลรัตนภัทร

92 01355 นาง นาง นิสานาถ สิทธิกุล

93 02281 นาย นายพิพัฒน์ มนัสเสวี

94 01071 นาง นางนิภา มนัสเสวี

95 01144 นาง กัลยาณี  ปันทวงศ์

96 15228 นางสาว ปิยพร จันทร์ค า

97 00146 นาง สุดาภรณ์ ศรีบุญเรือง

98 01579 นาง ดรุณี บางรัก

99 13152 นาง เขมจิรา นิยมไพรเผ่าพันธ์

100 02203 นางสาว อ าพัน  ชูศักด์ิวัฒนไพศาล

101 08661 นางสาว พัชรียา วรรณะ

102 07189 นาย นายกฤชฐา ผุยหัวโทน

103 13153 นางสาว พวงเพชร ถาวรไพศาลกุล

104 04687 นาง ศรีพร  น้อยมุ้ง

105 03053 นาย จงรักษ์ สมการณ์

106 04701 นาย รุ่งโรจน์ จันอาสา

107 12711 นางสาว มยุรี มงคลวาท

108 01894 นางสาว ศศิเขมณัฐ ศักด์ิธนศิริ

109 04689 นาง ผ่องใส   เมืองมานิตย์

110 16902 นางสาว ยลรดี  โคโดะ

111 08973 นางสาว นางสาววิมลรัศม์ิ  นันตาวรรณ์

112 11759 นาง สุทิชา นากสุก

113 07333 นาง รสสุคนธ์ วงค์แสนค า

114 07409 นาง ชฎาพร บุญมาดี

115 01941 นาง พรรณี พรมะณี

116 06609 นางสาว วิทวัน   วันทนา

117 06354 นางสาว สุภาวดี เป่ียมวิริยวงศ์

118 06300 นาย นายวัชรินทร์ แรดทอง

119 07277 นางสาว อรนุช  ปัญจะมา

120 14976 นางสาว จารุวรรณ์ อินปัญญา



ล ำดับ เลขท่ีสมำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมโครงกำรอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้สมำชิกสหกรณ์ ปี 2566

121 05090 นางสาว ภควันต์  เครือค าหล่อ

122 09367 นางสาว วริฏฐา คณารีย์

123 06348 นางสาว จิราพร ธรรมเสนา

124 04937 นางสาว สร้อยฟ้า  จอมค า

125 05378 นางสาว อรพร  สมสิงห์

126 02379 นางสาว บุณยวีร์  ศรีพระจันทร์

127 06582 นาย อภิเชษฐ์ ไชยวงศ์ศร

128 05583 นาย มงคล เผือกมัน

129 04948 นาง พัทธนนันท์  กิติวงค์

130 10575 นาง นภัตสร  ปิติรัชโภคิน

131 02521 นาง พรพิมล  ศรีบุญเรือง




