รายชือ่ ผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การจัดทาบัญชีของสหกรณ์ขนั้ พื้นฐาน ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง 501 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลาดับที่

1

ชือ่ องค์กรชุมชน

สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จากัด

จังหวัด

ปทุมธานี

รายชือ่ ผู้เข้าอบรม

1

นางกมลลักษณ์ บุตรสาร

2

นางสาวรภัทร นิธริ ตั โชติ

2

สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จากัด

ปทุมธานี

3

นางสาวรัตนรัตน์ ไชยยง

3

สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จากัด

ปทุมธานี

4

นายจารัส จิตรนารี

5

นางอุษา พูลเอีย่ ม

6

นางสาวอัญชิษฐา เทศน้อย

7

นางสาวสมฤดี จันทร์แจ่ม

8

น.ส.ปทุมรัตน์ จินดาวรานนท์

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นายประวัติ จงสงวนประดับ
นายสมบูรณ์ จันทร์ชัย
นางศรณ์โสภิษฐ์ ศุภธนามงคล
นางนุชจรี พันธ์โสม
นางทิพย์วรรณ มาวงศ์
นางกชกร ลัดดาวัลย์
นางใบ ดอนเสมา
น.ส.มณีรตั น์ เทีย่ งอยู่
นางสาวบุญชุตา ไทยภักดี
นางประจวบ วงษ์ราศ
นายไพรัช ธัญญชาติพัวพงษ์
นางอรทิพย์ แซ่เดี่ยว
นางอุทัยทิพย์ อินคา
นางหลิ่ง นาครินทร์
นางอัปสรฤดี จันทหิรญ
ั
นางสาวอรนุช แย้มปัญญา
นายสมจิตร บังทอง
นางเพ็ญศรี ศิลปอาชา
นางมาลี วัฒนะเฉลิม
นายจารัส ทัพจันทร์
นางนภาพร ไข่แก้ว
นายชัชชัย สังข์ศิรคิ ุปต์
นางเจริญรัตน์ เพ็งบุปผา
นางมาลี ศิริ
นางมาลี รัตนาภากูล

4

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงมิตรสัมพันธ์ จากัด

ปทุมธานี

5
6

กลุ่มออมทรัพย์สิตาราม
สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงรุ่งมณีพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

7
8

กลุ่มออมทรัพย์ทรัพย์สินเก่า
สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงโฟรโมสต์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

9

กลุ่มออมทรัพย์รว่ มสามัคคี

กรุงเทพมหานคร

10
11

กลุ่มออมทรัพย์รว่ มจิตต์หลังธนาคารกรุงไทย
กลุ่มออมทรัพย์ดอกรักริมทางรถไฟ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

12
13

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงเชื่อมสัมพันธ์
กลุ่มออมทรัพย์เทพลีลา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

14
15
16

กลุ่มออมทรัพย์9 พัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์จักรพรรดิพงษ์
สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงสี่แยกทศกัณฑ์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

17
18
19

กลุ่มออมทรัพย์บึงพระรามเก้าพัฒนา
สหกรณ์เคหสถานชุมชนน้อมเกล้า จากัด
สหกรณ์บ้านมัน่ คงบางพลีน้อย จากัด

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

20

สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนาแหลมฟ้าผ่า จากัด

สมุทรปราการ

ลาดับที่

ชือ่ องค์กรชุมชน

จังหวัด

21

สหกรณ์บริการเคหสถานพัฒนาคุณภาพชีวติ จากัด

นนทบุรี

22

สหกรณ์เคหสถานขุนศรีพัฒนา จากัด

นนทบุรี

23

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงเจ้าพระยาร่วมใจ จากัด

นนทบุรี

24

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงรวมกันพัฒนา จากัด

กรุงเทพมหานคร

รายชือ่ ผู้เข้าอบรม

34
35
36
37
38
39
40

นายวีรพล เสมอเชื้อ
นางฐิติมา มีทอง
น.ส.เต็มเดือน สารทนงค์
น.ส.สุพรรณี เจ๊ะสมัน
น.ส.นงนุช แพรเอีย่ ม
น.ส.ชุลีพร ดีเลิศ
นางอมรรัตน์ สุวรรณ

41

นางสาวอินทิรา ทองใหม่

25

สหกรณ์เคหสถานชุมชนก้าวหน้า จากัด

กรุงเทพมหานคร

42

นางสาวพันธ์ทิพย์ แซ่ชิว

26

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงคลองสามแสนสุข จากัด

กรุงเทพมหานคร

43

นางสาวสุประวีณ์ ภูเ่ ถือ่ น

27

สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่ คงลาดพร้าว42-44,46 จากัด

กรุงเทพมหานคร

44

นางสาวขวัญใจ แซ่เฮ้ง

28

สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มีสุข จากัด

สมุทรปราการ

45

น.ส. ทิพวรรณ ปุลาพะ

29

สหกรณ์บ้านมัน่ คงสิชลรุ่งเรือง จากัด

นครศรีธรรมราช

46

นางจรูญรัตน์ อินทรปาน

47

นางสาวขนิษฐา แซ่พวั่

48

นางสาวธัญลักษณ์ พุทธโชติ

49

นางสาวอุไร ดือราแม

30

สหกรณ์เคหถานบ้านมัน่ คงชายเขาเทศบาลสิชล จากัด

นครศรีธรรมราช

31

สหกรณ์บ้านมัน่ คงแหลมโพธิ์ จากัด

สุราษฎร์ธานี

50

นายวิระวรรธ สุปันดี

32
33
34

กลุ่มออมทรัพย์บ้านมัน่ คงเมืองนาสาร
กลุ่มออมทรัพย์ทวีสุขเวียงสระ3
สหกรณ์การเกษตรไทรทองจากัด

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

51
52
53
54

นางสิรพิ ร วังหลวง
นางสาวกนกพร จันทร์เดช
นายณัฐวุฒิ เพ็งแจ่ม
นางสาวปวีณา เพชรชานาญ

1
2
3
4
5
6

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
นายชยันต์ มณีเนียม
นางสาวจันทนีย์ สมสนิท
นายสาธิต เขียวคาปัน
นางสุภัค ลาภพันธุ์พรหม
นางปุณยวีร์ ได้เจริญสุข
นางสาวจิราวดี ศรีสวัสดิ์

หลักสูตร การจัดทําบัญชีของสหหกรณ์ขั้นพืนฐาน
น้
ระหวว่างวันที่ 199 – 21 ธันวาคม
ว 25611
ณ ห้องประชุม 501 อาคารสยามบรมมราชกุมารี สถาบันบัณฑิฑตพัฒนบริห ารศาสตร์

.

