รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
หลักสูตร การจัดทาบัญชีของสหกรณ์ขนั้ สูง
รหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562
ณ อาคารสานักงาน ชัน้ 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
ลาดับ
จังหวัด
ชือ่ สหกรณ์
สตท.
1 กรุงเทพมหานครและ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จก.
2 ปริมณฑล
สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จก.
3
สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จก.
4
5
สหกรณ์การเกษตรตลิง่ ชัน จก.
6
สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จก.
7
8 นนทบุรี
สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จก.
1
9 ปทุมธานี
สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จก.
1
10
สหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมนุมสามโคก จก.
11
12 ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จก.
1
13
14
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลพบุรี จก.
15
สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง จก.
16
17
สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล จก.
18
19
สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จก.
20
สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จก.
21
22
สหกรณ์โคนมท่าหลวง จก.
23
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จก.
24
25
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินพัฒนานิคมสาม จก.
26
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินเมืองลพบุรี จก.
27 สิงห์บุรี
สหกรณ์เครือข่ายกลุม่ อาชีพสิงห์บุรี จก.
1
28 สมุทรสาคร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จก.
10
29
30
สหกรณ์ผปู้ ระกอบการกล้วยไม้ไทย
31
สหกรณ์กรุงเทพ จก.
32
สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรสาคร จก.
33
สหกรณ์การผลิตปุย๋ อินทรียส์ มุทรสาคร จก.
34 สมุทรสงคราม
สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จก.
10
35
สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จก.
36 ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จากัด
10
37 นครปฐม
สหกรณ์แก้วเกษตร จก.
10
38
สหกรณ์การเกษตรสามพราน จก.
39
สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จก.
40 พระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์ผใู้ ช้น้าปฏิรูปทีด่ ินลาดบัวหลวง จก.
1

รายชือ่
น.ส.มลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุล
น.ส.ฐิตา เกตุแก้ว
น.ส.ปรียานุช ปิน่ โมลี
น.ส.วันสว่าง ใชแสน
น.ส.รัตนาภรณ์ เหมือนโพธิ์
นายวินัย สุไลมาน
น.ส.จันทร์เพ็ญ แสงโก๊ะ
น.ส.ทิภาพันธ์ ขันโท
น.ส.ขวัญชนก กากแก้ว
น.ส.สายทิพย์ รักษ์วงศ์
นางผ่องศรี ษิตสุข
นางพัชรินทร์ ปิตตาทะโน
น.ส.ทักษพร ยอดทองดี
น.ส.วลีรัตน์ สุน่ ศรี
นางสุนันทา คาถา
นางนวรรณ วัฒนไพบูลย์
น.ส.สุธาทิพย์ ประวัติตานนท์
นางจันทร์เพ็ญ ภูมิชัยสิทธิ์
น.ส.ช่อฉัตร รัตนธาดา
น.ส.อภิชา ขุนทรัพย์
น.ส.ศศิธร เอีย่ มทิม
น.ส.สุกัญญา บุญยรัตน์
น.ส.สายรุง้ กองเขตร
น.ส.กมลวรรณ มูลเปีย้
น.ส.เกศกมล ด้วงสีบาง
น.ส.จิดาภา อินทวงษ์
นายเจษฎา พรหมมาศ
น.ส.พิชญ์สินี สายสุวงษ์ (แทน)
นายนิฐิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล
น.ส.นันทิมา จูคลองตัน
น.ส.จารุวรรณ เอมสวนะ
น.ส.กนกวรรณ แสงเพชรปัญญา
น.ส.มลฑา ทองอยูค่ ง
น.ส.นิศานาถ นิลน้อย
นายธนวัฒน์ มังกรวงศ์
นายศักดิธ์ นา แก้วเกิด
น.ส.จารุวรรณ ธรรมวัตร์
น.ส.อติกาญจน์ นิม่ ประเสริฐ
นางสุภาพร ฤาชา
นางวาสนา ยิง่ ผล

41 ชัยนาท
42
43 ประจวบคีรีขันธ์
44
45
46
47
48 สุพรรณบุรี
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จก.
สหกรณ์การเกษตรเขือ่ นเจ้าพระยา จก.
สหกรณ์กองทุนสวนยางบางสะพาน จก.
สหกรณ์ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ์ จก.
สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุง่ เรือง จก.
สหกรณ์สวนยางปราณบุรี จก.
สหกรณ์โคนมบางสะพาน จก.
สหกรณ์การเกษตรนิคมกระเสียว จก.
สหกรณ์การเกษตรหัวเขาพัฒนา จก.
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสองพีน่ ้อง จก.
สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสุพรรณบุรี จก.
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จากัด
สหกรณ์ผเู้ พาะเลีย้ งสัตว์น้าและการเกษตรสุพรรณบุรี จก.
สหกรณ์การเกษตรองครักษ์สุพรรณบุรี จก.
สหกรณ์การเกษตรบ้านดอนหนามแดง จก.
สหกรณ์การเกษตรสองพีน่ ้อง จก.

1
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1

น.ส.พจมาลย์ นิลพลับ
นางกฤษณา แผ้วเกตุ
นายเจษฎา จันทร์แดง
น.ส.ยุพาภรณ์ ศรีวเิ ชียร
นางกัลยา บัวลาดเพชร
น.ส.นันทกา เจริญกิติศัพท์
น.ส.ลักขณา ส้มแป้น
น.ส.ธนิดาภา มนูญผล
น.ส.ณัฎฐ์ภัค มนูญผล
น.ส.นฤมล ลิมปโกมล
น.ส.เฟือ่ งฟ้า จะกลรัตนวัฒนา
น.ส.วาสินี ทวนเงิน
น.ส.สุธาลิยา โชคดี
น.ส.อภิชา กลิน่ เกษร
น.ส.เพียงใจ เพียรทอง
นางปารณีย์ พุม่ ขจร
นางอรญา มีสมสาร
นางสะไบพร โพพร้อม

หลักสูตร การจัดทาบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562
ณ อาคารสานักงาน ชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด

