
กําหนดการ 

โครงการพัฒนานักสหกรณสูมืออาชีพ 
ระหวางวันท่ี 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ณ หองไกรกาบแกว ชัน้ 3 โรงแรมเดอะรีเจนซ่ี หาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
 

วันที่/เวลา กิจกรรม 

วันเสารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 

08.30 น.-09.00 น. - ลงทะเบียน 

09.00 น.-09.30 น. - เปดโครงการ โดย ประธานกรรมการดําเนินการ 

- รับฟงบรรยาย หลักการและอุดมการณของสหกรณ โดย ประธานกรรมการ 

09.30 น.-10.30 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ”  

  โดย คุณปรเมศวร  อินทรชุมนุม รองอธิบดี สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 

10.30 น.-10.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 น.-12.00 น. -รับฟงบรรยายหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ” (ตอ) 

12.00 น.-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.30 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ” (ตอ) 

14.30 น.-14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 น.-16.00 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ” (ตอ) 

16.00 น. - ปดการอบรมหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ” 

วันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 

08.30 น.-09.00 น. - ลงทะเบียน 

09.00 น.-09.15 น. - แนะนําวิทยากร โดยคณะกรรมการฝายศึกษาและประชาสัมพันธ 

09.15 น.-10.30 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “การเงินและโครงสรางทางการเงินของสหกรณ”  

  โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 

10.30 น.-10.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 น.-12.00 น. -รับฟงบรรยายหัวขอ “การเงินและโครงสรางทางการเงินของสหกรณ” (ตอ) 

12.00 น.-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.30 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “การเงินและโครงสรางทางการเงินของสหกรณ” (ตอ) 

14.30 น.-14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 น.-16.00 น. - รับฟงบรรยายหัวขอ “การเงินและโครงสรางทางการเงินของสหกรณ” (ตอ) 

16.00 น. - ปดการอบรมหัวขอ “การเงินและโครงสรางทางการเงินของสหกรณ” 



 
แผนที่โรงแรมเดอะรีเจนซี่หาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกเขารวมโครงการนักสหกรณสูมืออาชีพ 

ระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ณ หองไกรกาบแกว ชั้น 3 โรงแรมเดอะรีเจนซี่ หาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
 

ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน/สังกัด 

111224 นายคลอง หลุมเพ็ต บํานาญเขต2 

215657 นายวีระ กาฬสิงห วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

310678 นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ บํานาญเขต1 

402564 นายสุธน แกวบุตร บํานาญเขต2 

522039 นางสมร ฌอสกุล โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ 

602946 นางพรรณนิภา จันทรศิริ บํานาญ 

706090 น.ส.มัณฑนา โชติอัมมร วัดสถิตยชลธาร 

807950 นางอัศนีย คุณากรเสถียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

906101 น.ส.สาธิยา แหละหลีหมีน บํานาญ 

1006272 นางปพิชญา แมนชีพ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

1109946 นายสุพัฒ แสงจันทร โรงเรียนวัดทายยอ 

1221458 นายฉลอง อาคาสุวรรณ ม.ราชภัฎสงขลา 

1315151 นางอารี ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน 

1424552 นางสิษฏธิณี เกื้อรอด โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน 

1511874 นางเพียงสวาท ทองแกมแกว ว.เทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

1618862 นายสัญลักษณ แสงสวาง โรงเรียนบานเขาพระ สพป.สข.2 

1727046 น.ส.บงกชรวี รัตนวงศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

1826514 น.ส.ฐิติมา ขวัญดี โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

1928546 น.ส.พรนิตย เกื้อบุญ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

2008097 นายจักรพงษ พรหมสุทธิ์ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 

2117609 นายสมนึก เขียวหอม บํานาญ 

2217726 นางรัตนา เขียวหอม บํานาญ 

2300923 นางสมพร หลุยยะพันธ โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

2415631 นายประทีป เนาวรัตน โรงเรียนบานคูหา 

2518356 นายธรรมนูญ ไหวพริบ โรงเรียนบานปาโอน 

2602547 นายถนอม สุขคํา โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 



ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน/สังกัด 

2713566 นายสิทธิพงษ เหมเหาะ โรงเรียนบานบอโชน สพป.ยข.3 

2805448 น.ส.สุธิดา คชรัตน โรงเรียนบานโปะหมอ 

2918703 นายวินิจ ซุนสุวรรณ บํานาญ 

3014165 นายอํานาจ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3103953 นายสมเพียร ดวงสุวรรณ บํานาญ 

3214237 นายพิพัตน เสนาพิทักษกุล โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 

3306458 นายไพโรจน รัตนภิรมย บํานาญ 

3404250 นายสมชาย แกวมณี โรงเรียนเทศบาล 1 หาดใหญ 

3501342 นายพชร มิ่งแกว โรงเรียนจุลสมัย 

3610543 นายเสนอ ใหมจุย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 

3702603 นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก 

3815740 นายจิรกิตต ฤทธิ์เทวา โรงเรียนกอบกาญจน 

3914124 นางสุภาภรณ พงศพานิช บํานาญ สพม.16 

4009208 นายนิทัศน มีสุขศรี โรงเรียนวัดควนลัง 

4122654 นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา โรงเรียนวัดเจริญราษฎร 

4213077 นายโกเศศ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

4315569 น.ส.ชยานนัท กาญจนคีรีธํารง บํานาญเขต1 

4413198 น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น สพป.สข. เขต 2 

4515689 นางอรสร สุวรรณพูล สพม.16 

4627741 นายพิษณุ อกอุน สพม.16 

4715229 นายพวง ชัยสวัสดิ์ บํานาญเขต3 

4815477 นายเอกศักด์ิ  ดวงภักดี โรงเรียนวัดควนเนียง 

4920627 นายเสวยีง  มูลติไชย โรงเรียนบานทุงจัง 

5015359 นางวิภารัตน พิบูลย โรงเรียนบานไร  

5122082 นายณรงค  รัตนมาลา โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม 

5225953 นางชัชนิตย กิ่งแกว โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

5301169 นายสมปอง หนูเทพ โรงเรียนบานบางเหรียง  

5414622 นายบุญชอบ เรืองนุย สํานักศิลปากรที่11สงขลา 

5501558 นายนิยม เอียดศรีไชย รร.วัดนาปรือ  

5615837 น.ส.วิลาวัลย แกวสิ้นสุด โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 



ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน/สังกัด 

5700906 นายมะโน ไชยเพชร บํานาญ 

5804003 นายเทียน ตันติวิริยภาพ สอ.ครูสงขลา 

5912016 นางกอบรัตน สังขแกว สอ.ครูสงขลา 

6007742 นางสายสมร ณ พัทลุง สอ.ครูสงขลา 

6110930 นายนิกร ยางทอง สอ.ครูสงขลา 

6211950 นางปารัช เซียหวน สอ.ครูสงขลา 

6311951 นางจุรีรัตน หนูสวัสดิ์ สอ.ครูสงขลา 

6402956 นางวัขรี สุวรรณมณี สอ.ครูสงขลา 

6516420 นายกษธน ชีวรุงโรจน สอ.ครูสงขลา 

6621937 นางอรพรรณ ประดิษฐ สอ.ครูสงขลา 

6704917 นายอํานวย ชมเชย โรงเรียนวัดผักกูด 

6805823 นายสุคนธ อาภรณพิโมกข บํานาญ 

6902969 นางปราณี คงตุก สอ.ครูสงขลา 

7002951 นางดุษฎี ตั้นซาย สอ.ครูสงขลา 

7122833 นายอนิรุทธ ธรรมชูโต สอ.ครูสงขลา 

7225285 นางอรณัฐชา เพชรรัตน สอ.ครูสงขลา 

7328460 น.ส.อิชยากรณ กาญจนะ สอ.ครูสงขลา 

7402959 นางจริญญา ปาณะศรี สอ.ครูสงขลา 

7518125 นายธเนษฐศักดิ์ เพชรรัตน สอ.ครูสงขลา 

7625062 นายพรศักด์ิ ภัตศรี สอ.ครูสงขลา 

7726018 นายภาณุพงศ บุญเพ็ชรทอง สอ.ครูสงขลา 

7828461 น.ส.อัญมณี เจริญกลกิจ สอ.ครูสงขลา 

7921617 น.ส.สุนิสา คงตุก สอ.ครูสงขลา 

8013186 น.ส.ธัญพัฒน สมสุข สอ.ครูสงขลา 

8102948 นางกัษมา เทพญา สอ.ครูสงขลา 

8212221 น.ส.พรรณปพร นะมาเสถียร สอ.ครูสงขลา 

8302968 นายนุกูล มากชวย สอ.ครูสงขลา 

8423641 นายเอกรัตน ธรรมสโร สอ.ครูสงขลา 

8527384 น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณรัตน สอ.ครูสงขลา 

8622945 นางรฐา เพียรเจริญ สอ.ครูสงขลา 



ลําดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่ทํางาน/สังกัด 

8718557 นายจักราช บุญโร สอ.ครูสงขลา 

8820825 น.ส.สภาวดี สิวะถาวร สอ.ครูสงขลา 

8925940 น.ส.พิชญากร ชูมณี สอ.ครูสงขลา 

9028748 น.ส.เขมจิรา แกวแสงทอง สอ.ครูสงขลา 

9102981 นายพิธน สิทธิพันธ โรงเรียนหาดใหญวิยาลัยสมบูลยฯ 

9211171 นายฉลอง พลากุล โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

9324723 นายสุรชัย ธรรมชาติ โรงเรียนวัดตาหลวง 

9424710 นางนงลักษณ แกวสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม สพม 16 

9508706 นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ โรงเรียนทุงใหญ 

9618033 นางเกยูร ปรีชาติวงศ โรงเรียนวัดชะแล 

9707091 น.ส.พีรฉัตร แสงฉาย โรงเรียนวัดพรุเตาะ 

9823632 นางกรุณา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทายยอ 

9927024 นางพนอจิต จันทรัตน โรงเรียนวัดทายยอ 

10019569 นายประจวบ ไหมออน โรงเรียนวัดปาขวาง 

10112180 นายธงชัย โชติชวง โรงเรียนวัดบานพราว 

10207174 นายธราเทพ แกวเกาะสะบา โรงเรียนบานพรุหลุมพี 

 


