
 

ประชาสัมพนัธ์ 
เร่ือง  การอบรมสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์  คร้ังที่ 2/2565 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
----------------------------------------------------------- 

   สหกรณ์ก ำหนดจดัอบรมสัมมนำให้ควำมรู้สมำชิกใหม่ คร้ังท่ี 2/2565  วนัอำทิตยท่ี์  27 พฤศจิกำยน  2565        
จึงขอเรียนเชิญสมำชิกใหม่ ตำมรำยช่ือท่ีแนบ เขำ้ร่วมอบรม ตำมก ำหนดกำร ดงัน้ี 

1. ก าหนดการ 
ก าหนดโครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่  (คร้ังที่ 2/2565) 

วันอาทิตย์ที่  27  พฤศจิกายน  2565 
 “สมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์”  

------------------------------------- 
เวลำ 08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 น. – 10.00 น. เปิดกำรอบรมสมำชิกใหม่  

                      นำยสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ประธำนกรรมกำรกล่ำวตอ้นรับสมำชิก 
เวลำ 10.00 น. – 11.30 น. บรรยำยใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ 

-    ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์    (ผูบ้รรยำย (นำยสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ /  
      ประธำนกรรมกำร) 
-     หลกักำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์  (ผูบ้รรยำย ดร.ยนิดี ชำญณรงค ์/ ผูจ้ดักำร) 
-    หลกัเกณฑเ์งินกู ้(ผูบ้รรยำย นำงสำววรำพรรณ์  โกส้กุล / รองผูจ้ดักำร ) 
-    สิทธิประโยชน์ของสมำชิก (ผูบ้รรยำย / นำยสมภำพ  นำคพนัธ์ รองประธำน 
     กรรมกำร / นำยมนูญ สุวรรณวิจิตร  เลขำนุกำร) 

เวลำ 11.30 น. – 12.00 น.  ปิดกำรอบรม โดย นำยสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ประธำนกรรมกำร 

หมำยเหตุ   -วนัเวลำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 



2. รายช่ือสมาชิกใหม่ที่จะต้องเข้ารับการอบรม 
 

อ าเภอเมือง 
 

ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 1023 11028 นำยประสิทธ์ิ     สะไน โรงเรียนดีบุกพงังำวิทยำยน 

2 1023 11136 นำงสำวอำตีนำ     พชันี โรงเรียนดีบุกพงังำวิทยำยน 

3 1023 11140 นำงสำวกนกลกัษณ์     พนัธ์สวสด์ิ โรงเรียนดีบุกพงังำวิทยำยน 

4 1001 11039 นำงสำวชยำภรณ์     อยูเ่จริญ โรงเรียนบำ้นทุง่เจดีย ์

5 1001 11090 นำงสำวนนัทิพร     เล่ทองค ำ โรงเรียนบำ้นทุง่เจดีย ์

6 1029 11052 นำยนพรัตน์     ข ำแกว้ วิทยำลยัเทคนิคพงังำ 

7 1029 11061 นำงสำวปณัชญำ     ขนัภกัดี วิทยำลยัเทคนิคพงังำ 

8 1029 11030 นำงอรณำ     บำลจ่ำย วิทยำลยัเทคนิคพงังำ 

9 1029 11071 นำงสมพร     โมกษะรัตน์ วิทยำลยัเทคนิคพงังำ 

10 1021 11064 นำงสำววรำภรณ์     ช่วงชุณห์ส่อง ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ จ.
พงังำ 

11 1018 11101 นำงสำวสุฑำรัตน์     สันติภรำดร โรงเรียนเกำะปันหย ี

12 1018 11121 นำงสำวนำฏอนงค ์    แสนขวำ โรงเรียนเกำะปันหย ี

13 1030 11096 นำงวนัดี     ฉตัรวิไล ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัพงังำ 

14 1030 11117 นำงสำวนินุรอสัรีนำ     สำเมำะ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัพงังำ 

15 1030 11118 นำงสำวภำสินี     รักเมือง ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัพงังำ 

16 1030 11025 นำงสำวกนกวรรณ     ชุมช่วย ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัพงังำ 

17 1022 11119 นำงสำวยำสมี     สนิ พนกังำนรำชกำร (สพป.) 

 

อ าเภอเกาะยาว 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 5004 11068 นำงสำวฝนทิพย ์    สุขเสน โรงเรียนบำ้นท่ำเขำ 

 
 
 
 



อ าเภอกะปง 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 7008 11091 นำงสำวพชัรียำ     เทพณรงค ์ โรงเรียนกะปง 

2 7004 11097 นำงศิริรัตน์     สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบำ้นรมณีย ์

 

อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 2013 11089 นำงสำวชลธิชำ     วงศฝ้ั์น โรงเรียนวดัดิตถำรำม 

2 2020 11069 นำงวิลำวลัย ์    รอดสุด โรงเรียนบำ้นหินร่ม 

3 2026 11106 นำงสำวพชัรี      บุตรหมนั โรงเรียนบำ้นหินร่ม 

4 2016 11108 นำยจกัรพงศ ์    ทรัพยเ์พ่ิม โรงเรียนบำ้นเกำะกลำง 

5 2034 11111 นำงมณฑยำ     สิงคำระ โรงเรียนบำ้นเขำปิหลำย 

6 2035 11088 นำงสำวอินทิรำ     สนพิภพ โรงเรียนบำ้นท่ำนุ่น 

7 2036 11059 นำงร่ืนฤดี     พรหมทอง วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

8 2036 11148 นำยธนเดช   ขวญัจนัทร์ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

 

อ าเภอทับปุด 

ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 3012 11109 นำงสำวสุดำรัตน์     อุดแกว้ โรงเรียนวดัโคกสวย 

2 3013 11113 นำงสำวอภิญญำ     เขน็ดพืช โรงเรียนบำ้นคอกชำ้ง 

3 3010 11134 นำงสำวจตุรพร     อินทรก ำเนิด โรงเรียนบำ้นในวงั 

4 6018 11072 นำงสำวอิสรีย ์    ขนัทอง โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัพงังำ (อ.ทบัปุด) 

5 6018 11073 นำงสำวสุพิกุล     แพนุ่น โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัพงังำ (อ.ทบัปุด) 

6 6018 11074 นำงสำวจิรนนัท ์    เหลืองเอี่ยม โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัพงังำ (อ.ทบัปุด) 

7 6018 11093 นำงสำวกิตติมำ     คชรินทร์ โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัพงังำ (อ.ทบัปุด) 

8 6018 11094 นำงสำววำสนำ     ป้ันทอง โรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัพงังำ (อ.ทบัปุด) 

 
 
 
 



อ าเภอท้ายเหมือง 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 4010 11083 นำยธนำวุฒิ     ตรีศิลำ โรงเรียนบำ้นในไร่ 

2 4024 11085 นำงสำวกนกรัตน์     พุ่มวิภำ โรงเรียนบำ้นล ำแก่น 

3 4014 11100 นำงเกษสุดำ     ยอแสงรัตน์ โรงเรียนวดัเหมืองประชำรำม 

4 4030 11114 นำยจิรชำติ     อ๋ิวสกุล โรงเรียนวดัชำ้งนอน 

5 4009 11135 นำงสำวพวงทิพย ์    สังขแ์กว้ โรงเรียนบำ้นบ่อดำน 

 

อ าเภอคุระบุรี 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 8015 11040 นำงสำวซูรัยดำ     ดอเฮ็ง โรงเรียนบำ้นห้วยทรัพยมิ์ตรภำพท่ี 61 

2 8017 11084 นำงสำวกนัยำ     เรือนแกว้ โรงเรียนบำ้นบำงวนั 

3 8017 11098 นำงสำวศรัณยำ     คงปรำณ โรงเรียนบำ้นบำงวนั 

4 8001 11086 นำงสำวจอมขวญั     แกว้บ ำรุง โรงเรียนคุระบุรี 

5 8001 11087 นำงสำวกนกกำญจน์     ถ่ินพงังำ โรงเรียนคุระบุรี 

6 8011 11115 นำงสำวสุดำรัตน์     นอ้ยเซีย โรงเรียนเกียรติประชำ 

7 8011 11116 นำงสำวจิตศิริ     วิเชียร โรงเรียนเกียรติประชำ 

8 8011 11138 นำยยทุธ์ดนยั    สมขนัธ ์ โรงเรียนเกียรติประชำ 

9 8021 11130 นำยบรรณวิชย ์    บุญช่วย โรงเรียนอนุบำลบำ้นเด็ก 

10 8021 11131 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงเสำวลกัษณ์     อิสอ โรงเรียนอนุบำลบำ้นเด็ก 

11 8006 11141 นำงสำวสุภำภรณ์     สุทธิสำย โรงเรียนบำ้นต ำหนงั 

 

อ าเภอตะกั่วป่า 
ล ำดบั หน่วย เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน 

1 6019 11065 นำงสำวเกวลี     ก่ีทอง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 35 

2 6019 11099 นำงสำวมะลิวรรณ     แกว้ศรี โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 36 

3 6019 11082 นำงสำววริณทิรำ     โกลำตี โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 

4 6018 11122 นำงสำวอ ำนวยพร     ดว้งอ่วม ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

5 6018 11123 นำงสำวชนมน     คูนิอำจ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 



6 6018 11124 นำงสำวกมลเนตร     นำคเนียม ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

7 6018 11125 นำงสำวรุ่งทิวำ     ศิริ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

8 6018 11126 นำงสำวหิรัญญำ     หลุ่ยจ๋ิว ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

9 6018 11142 นำยจิรศกัด์ิ     ศรีสกุล ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

10 6018 11079 นำยศกัด์ิดำเดช     ตรำชู ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัพงังำ 

11 6023 11076 นำยนนัทวุธ     แซ่เอ้ียว โรงเรียนเทศบำลบำ้นเสนำรังสรรค ์

12 6006 11080 นำงสำวเวณิกำ     ทนัยภุกั โรงเรียนบำ้นบำงกรัก 

13 6006 11081 นำงสำวกญัญณ์ณัฏฐ์     วีระพรกำนต ์ โรงเรียนบำ้นบำงกรัก 

14 6006 11137 นำงสำวดวงกมล     ตนัสกุล โรงเรียนบำ้นบำงกรัก 

15 6021 11092 นำงศรีสุดำ     บุญศรีโรจน ์ โรงเรียนตะกัว่ป่ำ"เสนำนุกูล" 

16 6021 11066 นำงสำวดำเนีย     วรประวติั โรงเรียนตะกัว่ป่ำ"เสนำนุกูล" 

17 6016 11107 นำยธนนัพิชญ ์    ธนธรรมพำนนท ์ โรงเรียนบำ้นบำงเนียง 

18 6017 11110 นำงสำวกุลธิดำ     อร่ำมเนตร โรงเรียนบำ้นนอกนำ 

19 6007 11112 นำงสำวภิญญดำ     หิมวรรณวงษ ์ โรงเรียนวดัคมนียเขต 

20 6007 11127 นำยธนพล     โพธ์ิทอง โรงเรียนวดัคมนียเขต 

21 6027 11128 นำงสำวสุภชัตำ     หมำดด ำ โรงเรียนอนุบำลนิลลุบล 

22 6027 11129 นำงปรำถนำ      ชำรีวงศ ์ โรงเรียนอนุบำลนิลลุบล 

23 6027 11078 นำงสำวอรษำ     พรหมเพญ็ โรงเรียนอนุบำลนิลลุบล 

 


