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1 3202 อรทัย ลอ้อทัุย ศน.

2 001049 สภำ จรรยำชัชวำล ศอ.

3 00000721 ชัชวำลย ์หำญสกลุบรรเทงิ สก.

4 002535 สรชำ วงศว์ชิำ สก.

5 005721 สรินันท ์ไลท้องค ำ ศช.

6 00002065 สริวิรรณ สนุทรศำรทลู สก.

7 005645 สธุำสนิ ีบญุมำ ศน.

8 002870 ชลดำ รักมศีรี สก.

9 001135 ศวติ กำสรุยิะ ศอ.

10 1278 อมร ฮวบสมบรูณ์ ศอ.

11 3064 นวลปรำงค ์ เฉลมิพักตร์ ศอ.

12 001154 สริเิมตต ์เจรญิศลิปวรรณ สก.

13 003132 ดนัย เจรญิสขุ ศช.

14 697 จริพรรณ เชำวนพงษ์ ศอ.

15 000622 สรุสทิธิ ์มลัลกิำนลิ ศว.

16 00001597 เปมกิำ ยนิดี สก.

17 0238 ปำรดำ หมอนสอำด สก.

18 1892 อรวรรณ ปัญญะธำรำ สก.

19 3361 ฐติวิัลค ์ชัยสทิธดิ ำรงสขุ สก.

20 005702 เปรยีวธดิำ จันทรัตน์ ศว.

21 00003512 ชตุกิร พึง่บญุ ศน.

22 2139 เขมรฐำ กำรสมโชค ศจ.

23 003882 อดศิัย เรอืงจริะชพูร สก.

24 002790 ปรญิญำ สมรำ่ง ศว.

25 0457 นพินธ ์จริอำภำกลุ สก.

26 00003438 มำรตุ ใจหลัก สก.

27 00000272 สยำม แกว้ค ำไสย์ สก.

28 003744 นรศิรำ สขุนติย์ ศจ.

29 002390 สรรชัย นจิสนุกจิ สก.

30 003134 กนษิฐำ จันทรสำขำ ศช.

31 005227 สทัุตตำ สองเมอืง ศน.

32 002732 ศรินิทพิย ์บรรจงศริิ ศอ.

33 1955 ชนัญญำ ศรลีลติำ สก.

34 001610 ชลทชิำ หวังรวยนำม ศว.

ประกำศรำยชือ่สมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนเขำ้รว่มประชมุใหญส่ำมญัประจ ำปี 2565

วันศกุรท์ี ่3 ม.ีค. 66 เวลำ 13.00-17.00 น. ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Webex Meetings

ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 
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โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป
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35 00003462 เมธภัค วงษ์ตำ สก.

36 1642 ชำญยทุธ พนูพนัง ศช.

37 001242 รุง้ลำวัลย ์รัตนจักร์ ศช.

38 895 สรุยี ์ สขุคู สก.

39 0352 ศักดิม์งคล ปำรำรัตน์ สก.

40 001956 วรำภรณ์ เกตมุะยรู ศว.

41 3211 จติตมนัส เพ็ชรยำหน ศอ.

42 001575 น ้ำทพิย พริณฤทธิ์ ศช.

43 003164 พนดิำ จนีถนอม ศช.

44 001558 พนดิำ กำงกัน้ สก.

45 1985 อฐัภญิญำ พรวศิณุกลู สก.

46 001457 กำญจนส์ริยี ์เย็นรจนำ สก.

47 006358 วยิะดำ เดชพลมำตร สก.

48 001396 มญัชรัตน ์วรัิชวงศ์ ศอ.

49 000598 ชมพนุูท กำญจนำ สก.

50 002979 เลอเดช ธนิศิริ ิ ศอ.

51 004225 วธัญญ ูเตชปญุยง ศน.

52 002633 ศริลิักษณ์ ศริสิวัสดิ์ สก.

53 00000362 ตตติำ นครภักดี ศอ.

54 2274 กนษิฐำ บญุภำวำณชิกลุ ศน.

55 1121 สมพล  ชัยมงคล ศอ.

56 00000079 หทัยรัตน ์ แปลงแดง ศช.

57 002556 พมิพชิชำรัณย ์พมิพด์ำ สก.

58 00001931 ศริพิร ซำ้ยบรุี ศอ.

59 003862 พญิญำนันท ์นภัทรศักดิเ์มธี ศอ.

60 001980 พรีพล ค ำภลิะปำวงศ์ ศว.

61 000062 ณชินันทน ์ศภุอรยิะนนท์ ศอ.

62 00003087 วัชร ีสขีำว ศว.

63 00000184 อมัพร หร่ังรอด ศช.

64 003861 ธดำภัค เตชเกษมศภุกลุ ศอ.

65 1299 อธัยำ เดชำถริชนม์ ศว.

66 00043 ประจักษ์   อบเชย ศว.

67 00000224 ตอ่ลำภ เจยีรนัย สก.

68 3136 สริจิติร สทุธสินิทอง ศช.
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69 2555 วรรณภำ จำตเิกตุ ศว.

70 00000055 ธรีะยทุธ  วยิะ ศว.

71 005279 ธวัลมณฑ ์ปจุฉำกำร ศช.

72 2468 วษิณุชัย ชัยวงค์ ศจ.

73 002045 สภำวฒุ ิแสงงำม ศว.

74 2530 อมรรัชน ์ศรงีำม สก.

75 2807 นฤพร วณีสอน ศว.

76 0440 ธรีะศักดิ ์ประค ำเวช ศอ.

77 00001382 สพุล ไกลถิน่ ศอ.

78 002138 เฉลมิพล เทยีนระหงษ์ ศน.

79 003237 ปัณฑติำ เรอืงอำรยีรั์ชต์ สก.

80 001474 อไุรพรรณ  ปรำงอดุมทรัพย์ สก.

81 003013 นพรรณพ โรจนช์นะศริประภำ สก.

82 00003115 วลิำพร วงศอ์อ๊ด สก.

83 003306 วภิำพร แงม่ทำ้ว ศช.

84 005571 สชุำต ิใจปทมุ สก.

85 004995 ธนติย ์อนินวล สก.

86 00002739 ประภัสสร อนิจันทร์ สก.

87 003182 เบญจรัตน ์มณีรัตน์ ศจ.

88 3067 ณัฎฐำพัชร ์สงัขนันท์ ศว.

89 002347 กติต ิพงศ ์ สงัฆ รักษ์ ศอ.

90 004854 เกยีรตวิฒุ ิประเสรฐิสขุ ศอ.

91 002930 สภุำพร ยทุธไกร สก.

92 001218 เจษฎำ จงสขุวรำกลุ สก.

93 004734 ธนำวฒุ ิรตอิำภำกลุ ศช.

94 000700 ดวงใจ แสงสระคู สก.

95 002812 สนุรัีตน ์ฤกษ์สมทุร สก.

96 00002764 กวนิ เชยีงทอง สก.

97 00000642 วรรณวมิล ปัญญำจงถำวร สก.

98 403 ชัยพร สรุนิทรธ์นำสำร สก.

99 2165 ปำณสิรำ ทรูวัฒน์ สก.

100 005669 มลัลกิำ กลุศริพิฤกษ์ สก.

101 001364 จันทนำ สกุใส สก.

102 94 บษุยำ ศภุะจนิดำ สก.
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103 000661 ธัญญร์ว ีเศรษฐภั์คชัยกร ศอ.

104 00000745 ธรีเชษฐ ์สรูพันธุ์ ศอ.

105 00266 ปรำณี รำชเทวี ศช.

106 2168 ประจักษ์ เชยกลิน่ สก.

107 001934 ทพิวัลย ์อยูช่ำ สก.

108 002681 สรุรัีตน ์แซต่ัง้ ศช.

109 00001354 จริพงษ์ พงษ์สทีอง ศว.

110 001088 วนิธัย กมลสขุยนืยง ศช.

111 005870 พรนภิำ นำเมอืง สก.

112 002234 พำทนิ พงคะชำ ศอ.

113 005859 อจัฉรำ ข ำญำติ ศน.

114 005116 ยวุเรศ มลลิำ ศช.

115 00002193 วรัญญ ูผวิทองค ำ ศอ.

116 576 กวนิทพิย ์รูห้ลักมั่นคง ศล.

117 00002693 คณัุช สขุธรรม ศน.

118 2634 ภัทรยีำ บรูณตรเีวทย์ สก.

119 2427 อำภรณ์ โพธิพ์งศว์วิัฒน์ สก.

120 0902 ธัญญฐ์ติำ เศรษฐภั์คชัยกร ศอ.

121 00003114 แสงดำว กลำ่งไกล สก.

122 00002560 มยรุำ  ฉมิสงำ่ ศอ.

123 1238 สธุน วงศส์ชุำต สก.

124 00000124 สธุำทพิย ์เกรยีงโรจนก์ลุ ศอ.

125 005198 ปัญญวัฒก ์วรัิชวงศ์ สก.

126 001023 ชมพนุูช อนุศำสนส์ทิธกิจิ ศจ.

127 00003158 เสถยีร ปนูอน สก.

128 1675 มำนดิำ เตชะกติตโิรจน์ สก.

129 00002135 สำยฝน บญุธรรม ศช.

130 00002910 จำณวิรรณ  วริยิะธรรม   ศจ.

131 002427 จริำพร เสยีดขนุทด สก.

132 001454 วลัยรัตน ์จังเจรญิจติตก์ลุ สก.

133 000182 กลุธดิำ เอือ้มลฉัตร ศอ.

134 1866 พรพสก กำญจนพล ศอ.

135 2013 จันทมิำ แสนทอน สก.

136 004583 อรสิรำ ฤชพัุนธุ์ สก.
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137 001546 ชนำกำนต ์สนัตยำนนท์ สก.

138 000187 จรีวรรณ นวลอนันต์ ศอ.

139 0298 นพวรรณ  บญุเสอื สก.

140 002988 ยภุำ กองวัสกลุณี สก.

141 00002557 ล ำพงึ นวลอนันต์ ศอ.

142 001120 นุชจรนิทร ์พงศอ์ำรี ศช.

143 005180 ศริะจติ รำยณะสขุ ศอ.

144 1939 รัตนพร ลำภขนุทด สก.

145 003897 สมจติ อ ำ่อนิทร์ ศช.

146 005734 นฤมล สขุเกษม สก.

147 001853 กนัตป์วรี ์ศรฉี ่ำพันธ์ ศอ.

148 1076 พมิลรัตน ์คุม้เสนยีด สก.

149 507 สวุัฒน ์โสภติพันธ์ ศอ.

150 00000474 สวุรรณญำ เอีย่มสธุนกลุ ศน.

151 0265 ยพุนิ บำลรัมย์ ศช.

152 00002911 อำณัต ิโพธิภ์ขิุ ศจ.

153 002276 ศรินิทพิย ์แดงติ๊บ ศช.

154 003137 ลภัสรดำ พุม่พวง ศช.

155 004977 สนุทรยี ์ สหุรำ่ยมำตร ์    สก.

156 1634 สมภพ บญุพยงุ ศช.

157 005740 ทฆิัมพร แสงโสภำ สก.

158 2641 วรำภรณ์ ภญิโญ สก.

159 2439 ธนกิำ ดวงธนู ศอ.

160 001297 ศศธิร จนิดำมรกฎ ศช.

161 002364 ชญำภำ สนิสบืผล สก.

162 002546 เอกรัตน ์ไวยนติย์ สก.

163 00000978 นคร  นวลอนันต์ ศอ.

164 002401 นพพร มว่งระยำ้ สก.

165 2348 กญัญณัช ค ำเชยีง สก.

166 000211 ศศริญ์ำ ขำวสอำด ศอ.

167 3443 ชนิำกติติ ์หลำ้ยอด ศช.

168 002512 มนตร ีชำตพิจน์ ศอ.

169 002484 เกษศริ ิประเสรฐิกำญจน์ ศอ.

170 0002322 อำรรัีตน ์ อภัยกลุชร ศอ.



ล ำดับที่
เลขสมำชกิสหกรณ์/

รหัสพนักงำน

ชือ่-นำมสกลุ 

(ไมร่ะบคุ ำน ำหนำ้)
สงักดั

ประกำศรำยชือ่สมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนเขำ้รว่มประชมุใหญส่ำมญัประจ ำปี 2565

วันศกุรท์ี ่3 ม.ีค. 66 เวลำ 13.00-17.00 น. ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Webex Meetings

ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 

หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบแลว้ทำ่นไมเ่ขำ้รว่มประชมุ หรอื ผดิเงือ่นไข สมำชกิฯ จะไมไ่ดไ้ดรั้บเบีย้ประชมุ 

โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

171 005184 พรธดิำ เรยีงจนะพำธี ศน.

172 003963 กำญจนำ สทิธขินัแกว้ ศช.

173 005147 ขจรศักดิ ์ปิยงักร ศอ.

174 3448 ปฐมภมู ิศรกีดุเวยีน ศว.

175 3493 อมรเทพ อ ำนวยพล สก.

176 2620 ศศธิร เดชะเรอืงศลิป์ ศช.

177 000921 นุชจรนิทร ์รัชชกุลู สก.

178 001432 สทุธชิัย นธิธินศลิป์ ศช.

179 000761 เสกสรรค ์ศำสตรส์ถติ ศอ.

180 0003368 นันทยำ ศริกิจิกำรกลู ศว.

181 00003109 พงษ์ศักดิ ์พลูศรี สก.

182 000305 นภวรรณ กงัสมัฤทธิ์ สก.

183 498 ชตุมิำ สขุสมบัติ สก.

184 00002850 นันทยิำ บญุบ ำรงุ ศช.

185 003760 โกศล หอมเพยีร ศอ.

186 005892 จริสญิจ ์ตัง้หลักชัย สก.

187 003933 อนันตล์ดำ โชตมิงคล สก.

188 003692 ปำรชิำต ิค ำพฒุ ศจ.

189 003473 ชนนิทร ์ ด ำเนนิ พริยิะ กลุ สก.

190 00003251 จันทมิำ อำนทอง ศช.

191 000853 ชัชนันท ์ตระกลูน่ำเลือ่มใส ศช.

192 2665 ศศวิมิล  เกตแุกว้ สก.

193 1257 สริกิร ศำสตระรจุิ ศว.

194 000637 ศศวิมิล เศวตคชกลุ ศว.

195 00000171 ณัฏฐศศ ิมำฆะธรรมเจรญิ ศจ.

196 004614 สมพล พละโท สก.

197 001714 โฆษิต ควรหำเวช ศอ.

198 2546 วลิำวัลย ์จ ำปำ ศอ.

199 001466 ชญำภำ นิม่สวุรรณ ศว.

200 003979 กณัญำ สทิธิส์งวน สก.

201 00003126 จฑุำรัตน ์เพ็งอน้ ศช.

202 000134 สนุยี ์โชตนิรีนำท ศช.

203 000877 จรุพีร ด ำนลิ ศช.

204 930 สทุธรัิตน ์รัตนพันธ์ สก.



ล ำดับที่
เลขสมำชกิสหกรณ์/

รหัสพนักงำน

ชือ่-นำมสกลุ 

(ไมร่ะบคุ ำน ำหนำ้)
สงักดั
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วันศกุรท์ี ่3 ม.ีค. 66 เวลำ 13.00-17.00 น. ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Webex Meetings

ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 

หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบแลว้ทำ่นไมเ่ขำ้รว่มประชมุ หรอื ผดิเงือ่นไข สมำชกิฯ จะไมไ่ดไ้ดรั้บเบีย้ประชมุ 

โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

205 00002513 สำคร บตุรดี ศช.

206 1067 ธเนศ สมตน ศอ.

207 2173 สถำพร กจิจ ำเรญิ ศว.

208 003126 มะลพิรรณ สรรพันธ์ ศช.

209 00003388 วรรณรพ ีสำยน ้ำเขยีว ศจ.

210 1318 ศโิรรจุ  ปินอนิ ศอ.

211 2890 สธุนิ ีแสงอรณุ ศว.

212 1966 วัชระ โภคำ ศว.

213 006009 จฑุำมำศ เลศิอยูส่ขุ ศช.

214 00002767 ปภังกร ปัญญำเหล็ก สก.

215 2673 อสุำ เกษมศักดิช์ัย สก.

216 00000641 จนิตมยั สวุรรณประทปี ศว.

217 000342 พรรณี สนัตวิรีะพันธ์ ศน.

218 001509 เมทนิ ีประภำประไพ สก.

219 000059 กญันภิำ ลำภเวที สก.

220 001840 วรลักษณ์ เศรษฐสวุรรณ สก.

221 004888 รววีรรณ พันธศ์รี ศว.

222 00001697 ชชูำต ิ วำรนิทร์ ศน.

223 2798 ณัฐวฒุ ิด ำรหิ์ สก.

224 00003461 ชตุนิธร หยนุแดง สก.

225 000980 ภัทรนิทร พทัิกษ์เขต สก.

226 00001578 ชยดุำ   ฆำรพล ศน.

227 00001534 ญำณี ศรมีำรตุ ศช.

228 0432 ศทุวัฒน ์ บำงแวก สก.

229 00001270 ภัทรวรรณ  เฉย เจรญิ ศว.

230 004292 ธนทร ศรสีขุ ศล.

231 3129 วภิำวัลย ์อุน่ใจ ศช.

232 00003018 ศศนิ เชำรนกลุ สก.

233 004492 จดิำกำญจน ์สหีำรำช สก.

234 001552 ณัจยำ ศรลัมภ์ ศอ.

235 002380 สวุทิย ์ธรำธ ชกญุชร สก.

236 1474 สรรเพชร เหมอืนศรขียั ศช.

237 003077 ศศนิ ีบณุยรัตพันธุ์ ศน.

238 3102 กรรณกิำร ์มำทยำวฒุิ สก.



ล ำดับที่
เลขสมำชกิสหกรณ์/

รหัสพนักงำน

ชือ่-นำมสกลุ 

(ไมร่ะบคุ ำน ำหนำ้)
สงักดั
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ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 

หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบแลว้ทำ่นไมเ่ขำ้รว่มประชมุ หรอื ผดิเงือ่นไข สมำชกิฯ จะไมไ่ดไ้ดรั้บเบีย้ประชมุ 

โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

239 2967 ณปภัช โตว๋สจัจำ สก.

240 003406 สำยฝน นำมนไสย สก.

241 00002676 พรีภัฏ บญุชู สก.

242 2086 สดใส วเิศษ สดุ ศอ.

243 3510 สธุดิำ มณีรัตนโชติ สก.

244 001419 วัชร ีสอนลำ ศว.

245 1402 พรทพิย ์ วรรณถนอม สก.

246 00000991 วรีะ ศรอีนิทรส์ทุธิ์ ศช.

247 003393 ดรณีุ สกลุผล สก.

248 00002965 วันเพ็ญ ชอูตุสำหะ สก.

249 00002625 อฐัพล มศีลิป์ ศว.

250 004608 อภวิด ีปิยธรรมรงค์ ศอ.

251 3474 สริพัีชร อำนพรหม ศอ.

252 003414 กนกพร เทพวรรณ สก.

253 1441 สดุำวรรณ หงษำ สก.

254 00000320 นดล สนธทิรัพย์ อืน่ ๆ (สมำชกิสมทบ)

255 005331 ศริพิร ตำหลำ้ ศช.

256 2726 thasapon kongsuk สก.

257 004689 อำนุภำพ ดำวเรอืง ศอ.

258 004927 กฤษณ์ อธกิลุวงศ์ ศอ.

259 002586 ละออ โควำวสิำรัช ศอ.

260 001611 ลัดดำ สำระเดช สก.

261 1545 อรจริำ ค ำหงษ์สำ ศอ.

262 001403 สมรลักษณ์ แจม่แจง้ สก.

263 001077 เนตร ยนิดี ศว.

264 002959 สรุำงค ์ปำใจประเสรฐิ ศช.

265 3143 ทวนทอง สนธไิชย สก.

266 001721 โสภดิำ พนำนุสรณ์ สก.

267 2673 จันทรเ์พ็ญ สดุบอนดิ สก.

268 001882 สรุเดช ดวงภมุเมศ ศอ.

269 003125 จติตศิักดิ ์เสนำจักร์ ศช.

270 3200 ศริวิัลย ์สพุนิจิ ศว.

271 001200 สชุำดำ มงคลสมัฤทธิ์ ศช.

272 000813 อบุลรัตน ์ทองคงเหยำ้ สก.



ล ำดับที่
เลขสมำชกิสหกรณ์/

รหัสพนักงำน
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ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 

หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบแลว้ทำ่นไมเ่ขำ้รว่มประชมุ หรอื ผดิเงือ่นไข สมำชกิฯ จะไมไ่ดไ้ดรั้บเบีย้ประชมุ 

โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

273 00359 / 001239 ชำยกร สนิธสุยั อืน่ ๆ (สมำชกิสมทบ)

274 2406 ชยำภัสร ์วงษ์สมบัติ ศช.

275 001745 สมพร พละสำร ศช.

276 2061 ชใบพร จันทรอ์นิทร์ ศว.

277 000731 รำชบดนิทร ์สวุรรณคัณฑิ สก.

278 004186 เอกลักษณ์ ตัง้รัตนำวลี สก.

279 2547 รุง่นภำ รุง่โรจน์ ศช.

280 003679 พริณุรัตน ์ปณุยลขิติ สก.

281 001418 ภัทร วรรณ  เฉย เจรญิ ศว.

282 003451 กญัจนำ บวรรัตนชัย สก.

283 1790 ศรตุ หนูรักษ์ สก.

284 2114 นติพัิฒน ์ฐำนะฐตินินท์ ศอ.

285 001447 ปรทัิศน ์เทยีนทอง สก.

286 000834 กนกพร ศภุกรธนโชติ ศอ.

287 00000929 สกุญัญำ หงษำ ศน.

288 003590 สนัุนท ์เลศิฤทธพิงศ์ สก.

289 005413 เบญจมำภรณ์ ถนอมนิม่ ศว.

290 002273 พลธร เวณุนันท์ ศว.

291 000663 สวุรรณ ยำนุวงศ์ สก.

292 2410 สริรัิตน ์ปิยะกลุด ำรง สก.

293 003326 สพุนิยำ อปุลกะลนิ ศน.

294 005065 ปวรศิำ นำคจู สก.

295 005935 ศริบิรูณ์ ชัยสวัสดิ์ ศอ.

296 001570 ลักขณำ  อดุม สก.

297 003280 จริำวรรณ บญุโพธิ์ สก.

298 3321 นงนุช รักษำวงษ์ ศช.

299 002864 ปัณรส ีสนทิวงศ ์ณ อยธุยำ สก.

300 005847 ศริพิร สภุำมงคล ศช.

301 005631 ขวัญธดิำ ดงหลง สก.

302 002016 รัชน ีมำ้พ ศว.

303 004109 ณัฐจติำ รัตนตสิรอ้ย สก.

304 2518 กติตมิำ กองทอง ศช.

305 3326 ฐติมิำ จันทนะโสตถิ์ ศน.

306 003556 พันธจ์ริำ เจรญิพทัิกษ์ สก.
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รหัสพนักงำน

ชือ่-นำมสกลุ 
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ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 
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โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

307 000721 ดวงสมร เกตสุงิห์ ศอ.

308 1444 ปำนทพิย ์ศลิำออ่น สก.

309 004843 จรุรัีตน ์เอือ้พัฒนำกจิ ศช.

310 005097 ฉัตรดนัยภำกร บรุำโส สก.

311 140 พรพนำ อยูเ่จรญิ ศอ.

312 002769 อลงกต ตรทีอง ศน.

313 00001389 วไิลวรรณ เจมิขนุทด สก.

314 002566 รจุริำ พรหมกสกิร สก.

315 00001792 กลุพงษ์ อน้มณี สก.

316 002415 เพชรดำ เวณุนันท์ สก.

317 1007 ประภำพร บัลลังกส์พล สก.

318 1685 ภษิูต รุง่โรจน์ ศอ.

319 3317 จรัิฐตกิำล ทรัพยส์มบรูณ์ ศอ.

320 003775 ธงชัย ตัง้ใจดี สก.

321 003745 วรรณวภิำ อฐิรัตน์ ศช.

322 1250 พงศส์ทิธิ ์รัตนกรวทิย์ ศน.

323 000304 กำนตว ีปำนสทีำ ศอ.

324 00040 สดุำทพิย ์อนิดี สก.

325 003777 เลอทชีำ เมอืงมศีรี สก.

326 002720 มณฑำทพิย ์พรหมอนิทร์ สก.

327 2452 วำร ีโน๊ตชัยยำ สก.

328 004911 ประกำยธรรม สขุสถติย์ ศว.

329 000844 อญัชล ีวรปัสสุ ศอ.

330 2921 ปภำว ีนุพำสนัต์ สก.

331 ชนดิำ่ นวิำสกลุ สก.

332 002725 สพุชิชำ โชคไพบลูย์ สก.

333 001683 ศพุชิสรำ พมิพำกร ศอ.

334 130 กนกศร ีทัศนำทัย ศช.

335 1325 สงิหนำท พวงวรนิทร์ สก.

336 00002106 ภำสวรรณ สขุใย สก.

337 00002621 อทัุย อำวรณ์ ศช.

338 00000096 มณฑกิำ บรบิรูณ์ ศอ.

339 002150 ชัยยทุธ แซก่งั ศล.

340 000177 เปรมอนงค ์เฉลมิกจิ ศว.
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341 003009 เฉลมิชัย สคุนเขตร์ สก.

342 004055 กวสิรำ เดน่ล ำไพ สก.

343 003126 อรณุรัตน ์ยำงชมุ ศช.

344 00000120 น ำชัย ชวีววิรรธน์ สก.

345 002853 อศัวนิ   หงษ์ สงิห ์ทอง ศล.

346 004640 อรสิรำ ศรอีบุล สก.

347 005876 ปิยำภรณ์ วงศอ์กัษร สก.

348 00002725 นธินัินท ์ธรำทรัพยเ์จรญิ สก.

349 005688 พชรอร บญุลอื สก.

350 00002572 ธวัชชัย   กรโีส สก.

351 002496 คงพันธุ ์รุง่ประทปีถำวร ศอ.

352 2319 ยภุำพร จ ำปำบญุ สก.

353 2127 ปทมุพร ตรีะพมิลจันทร์ ศว.

354 005437 รัชวรรณ ฐำนัตถวงศเ์จรญิ สก.

355 00002834 พรีะวฒุ ิชนิวรรังสี ศล.

356 2244 วฒุพิงษ์ ศรธีรรม ศว.

357 000436 ชำญกรณีย ์แกว้ประจุ สก.

358 004300 ณฐมน นอ้ยพันธ์ สก.

359 00000231 นวรัตน ์ธรรมวหิำรคณุ ศอ.

360 351 นงนุช พลูสวัสดิ์ ศว.

361 001804 ประภำพร  พลิำคง ศอ.

362 3278 ธภัทร วัฒนำบญุศริิ ศอ.

363 2570 รัศม ีพลบญุ สก.

364 00002898 สกุญัญำ สขุเข ศอ.

365 003327 อรอนงค ์เชษฐะ สก.

366 003838 สติำ  ปรดีำนนท์ สก.

367 000803 บงกช ซีโ่ฮ่ ศอ.

368 456 มนัสชนก สำยแกว้ สก.

369 003892 มนชนก ณ พัทลงุ สก.

370 3088 ชำญฤทธิ ์ พันธุก์ลว้ยไม ้ สก.

371 3467 ณัฐธยำน ์อธชินะสรณ์ สก.

372 002606 อวริทุธิ ์ศรสีวุรรณ์ ศอ.

373 002144 ชัยววิัฒน ์เกยรูธ ำมรงค์ สก.

374 005086 ศริธิร จำนพมู ศช.
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ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้
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375 3227 กชพรรณ ออกดเีลศิ สก.

376 003439 พรศริ ิทองเปรม สก.

377 00003327 พรประภำ นรีะ สก.

378 002818 กลุวรำงค ์สวุรรณศรี ศช.

379 005307 ณัฐวฒุ ิตัณฑเจรญิรัตน์ สก.

380 001092 มำนะ พลบญุ ศว.

381 0138 นันธวัฒน ์เจดิจติกศุล สก.

382 002618 นัทธห์ทัย ทองนะ ศอ.

383 00003455 นุจรนิทร ์วะสกุนั สก.

384 00002717 จำรวุรรณ เชือ้สหีะรณชัย ศช.

385 000023 เพ็ญจติร จติรน ำทรัพย์ ศช.

386 102 วรพันธุ ์ ไชยศรรัีตนำกลู ศอ.

387 2791 ทัศนยีว์รรณ ชมอนิทร์ ศว.

388 005212 ศริพิร ประกอบกจิ ศอ.

389 00001871 นพินธ ์ รำชำดี สก.

390 00000888 อบุลวรรณ ค ำแกว้ ศอ.

391 002808 รัตนน์ท ีวโิรจนฤ์ทธิ์ สก.

392 00000615 ชัยรัตน ์ปัญญำรัตนสขุ ศว.

393 003228 ภัททกำญจน ์นำคศลิป์เตโชดม ศช.

394 002212 ชวีชนก วงศส์ชุำต สก.

395 1284 กศุล ทองวัน สก.

396 2475 สวุัสสำ บ ำรงุทรัพย์ ศน.

397 001815 สปุรำณี สทิธไิพโรจนส์กลุ สก.

398 3742 เกยีรตรัิตน ์ทองผำย ศจ.

399 003176 เอือ้อำร ีธนกจิเจรญิกลุ สก.

400 006040 ปิยวทิย ์สมเพชร สก.

401 005627 อสิรำพงษ์ พลูพรำหมณ์ สก.

402 003998 ศศธิร นันตะบตุร สก.

403 0001618 นรศิำ บรรยงวรพนิจิ ศน.

404 002398 กำญจนำ ดอกลัดดำ ศช.

405 3450 ประภัสสร วันนัจ ศว.

406 1921 รสวันต ์แพรงำม ศอ.

407 00003495 สรนิดำ กำญจนคช ศช.

408 005531 ณัฐพงษ์ จพัูฒนกลุ ศช.
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409 00003132 อมรพรรณ คอยสงูเนนิ ศน.

410 1462 เบญจภำ ทรงฤกษ์ ศอ.

411 002398 วรรณวสิำข ์เจรญิฉมิ สก.

412 002543 นุชจร ีพสิมยั ศช.

413 0384 ฉัตรชัย วรวธุ ศอ.

414 00002130 กลัยำน ีทวรัีตน์ ศอ.

415 003596 นรินิทรย์ำ สดุตำชำติ สก.

416 2000001828 วรีวรรณ เจรญิทรพ้ย์ สก.

417 422 ปณธิำน ลลีะธนำวทิย์ สก.

418 000117 สรุพล ยิม้พยคัฆ์ อืน่ ๆ (สมำชกิสมทบ)

419 003579 ศริวิรรณ อว่มปำน สก.

420 002416 พงษ์ศักดิ ์วลิำ ศว.

421 00002548 พจนพร ธริำชัย สก.

422 002657 ศรกนก ตัง้ใจจติ สก.

423 2918 สกุญัญำ ศรทัีนดร สก.

424 004601 อภสิทิธิ ์พนูศรสีวัสดิ์ ศช.

425 00003021 เจรญิมติร วรเดช ศอ.

426 1738 พรีดำ พรมดอนกอย ศช.

427 001225 จำรณีุ วำนชิธนันกลู ศช.

428 00002562 บษุบำ ชสูขุ สก.

429 001631 สณุสิำ สงิหทัต ศช.

430 001448 สรุดำ งำมคณุำพงศ์ สก.

431 1358 ชำญณรงค ์พรหมขนัธ ์ ศน.

432 000483 ขนษิฐำ ดอกจันทร์ สก.

433 00003354 อำเบร ์หะยแีวสำและ สก.

434 00002453 วำรนิ  โน๊ตชัยยำ สก.

435 2160 วริยทุธ รังหอม สก.

436 001869 ณัฐพงษ์  โตะ๊พำน สก.

437 003922 วรำงคศ์ริ ิวำรนิทร์ ศจ.

438 002352 สวุรรณภำ ทองธำรำ สก.

439 000893 นริมล ประทปีะจติติ ศอ.

440 003608 ปวติำ แกว้พรหมมำลย์ สก.

441 3466 ภรณ์ทพิย ์อำจธนู สก.

442 001994 ชมพนุูท จวิะธำนนท์ อืน่ ๆ (สมำชกิสมทบ)
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โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

443 004144 นรศิรำ เทยีมแท ้ ศว.

444 001477 ตะวัน คณุทรัพย์ ศอ.

445 004700 ภัคนันท ์แกว้กอง ศว.

446 273 อศัสฎำวฒุ ิปำทำค ำ ศว.

447 001713 สรุพชิญ ลอยลุนันท์ ศว.

448 00000604 วภิำดำ ชำวนำวกิ สก.

449 2832 ชมุพล พนิจิธนสำร สก.

450 002848 ประเสรฐิ กระมทุ ศอ.

451 005321 เครอืวัลย ์ทรำยขำ้ว สก.

452 001933 อจัฉรำ แพมณี สก.

453 001184 ขนัธศ์ริ ิอำทร สก.

454 002818 ดนญำ ธนกจิพพัิฒน ศช.

455 2829 ภัทรกร รัตนวรรณ์ ศอ.

456 000178 เบญจำ จ่ันเงนิ ศว.

457 001685 อณัณ์สชุำ พฤกษ์สนัุนท์ สก.

458 3505 สรุำงคศ์ร ีศรวีงศศ์ำ สก.

459 005770 อมรรัตน ์แสงทอง สก.

460 005098 เกยีรตนิดิำ ตรรัีตนต์ระกลู ศน.

461 005474 ศศวิภิำ หำสขุ ศอ.

462 006084 วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์ ศอ.

463 002308 อรจริำ พวกขนุทด ศว.

464 002435 เอกฉันท ์รัตนเลศินุสรณ์ ศอ.

465 001250 กรรณกิำ หัตถะปะนติย์ ศว.

466 2994 ศริพิร พลำยบญุ สก.

467 002776 วรัิกษ์ วสิทุธผิล ศช.

468 001793 ภรรทนพ กนกรัตนำ ศช.

469 003575 อำคม ศรหีำเพท ศอ.

470 2651 ศริยิำ  สกลธนำรัตน์ ศอ.

471 4871 สริกิญัจณ์ เนำวพันธ์ สก.

472 001461 กญัรนิทร ์ละอองกลุพลวัต สก.

473 003087 จติวด ีพทัิกษ์โรจนกลุ ศช.

474 002160 วรำกร ค ำแกว้ ศอ.

475 00000188 นุชนำถ วำรนิทร์ ศช.

476 005145 ศภุณัฐ ภัทรธรีำ ศว.



ล ำดับที่
เลขสมำชกิสหกรณ์/

รหัสพนักงำน

ชือ่-นำมสกลุ 

(ไมร่ะบคุ ำน ำหนำ้)
สงักดั

ประกำศรำยชือ่สมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนเขำ้รว่มประชมุใหญส่ำมญัประจ ำปี 2565

วันศกุรท์ี ่3 ม.ีค. 66 เวลำ 13.00-17.00 น. ประชมุผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Webex Meetings

ล ำดับที ่1-230 จะไดรั้บเบีย้ประชมุ 250 บำท ซึง่มเีงือ่นไขดังนี:้

สมำชกิสหกรณ์ฯ ตอ้งเขำ้รว่มประชมุตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกำรประชมุ ตรวจสอบจำกขอ้มลูกำรจรำจร (Log file) 

หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบแลว้ทำ่นไมเ่ขำ้รว่มประชมุ หรอื ผดิเงือ่นไข สมำชกิฯ จะไมไ่ดไ้ดรั้บเบีย้ประชมุ 

โดยเบีย้ประชมุจะมอบใหก้บัสมำชกิสหกรณ์ฯ ทีล่งทะเบยีนในล ำดับถัดไป

477 1324 มนตร ีแสนละมลู ศอ.

478 004260 กจิจำ กริสมทุรำนนท์ สก.

479 001936 ไอลดำ จติจะกลู สก.

480 002662 อรทัย ภักดี สก.

481 475 เยำวลักษณ์ คนคลอ่ง สก.

482 005646 ทวศีักดิ ์ประภำอมัพร สก.

483 002370 หทัยพัฒน ์คอ่ยประเสรฐิ ศว.

484 001544 เนตรนภำ เจรญิเศรษฐกลุ ศช.

485 001021 นธิภัิทร วอ่งชงิชัย ศอ.

486 1754 กณัฐมณี กลกำนนท์ ศว.

487 003240 ภัทรพร ศภุปัญญำพงศ์ ศช.

488 2819 วำสนำ นอ้ยศรภีมู ิ ศช.

489 000991 วัชรำ โชคววิัฒน ศว.

490 3063 วัชรพงค ์เผำ่สงัขท์อง ศอ.

491 003249 รุง่รัตน ์ลำภเจรญิวงศ์ ศช.

492 005547 ดนัย ศรรีืน่เรงิ สก.

493 1753 ทรงธรรม ์จันทรักษ์ สก.

494 2669 ธติกิร บญุคุม้ ศน.

495 000547 พนดิำ อนุะกลุ สก.

496 3490 นรำรัตน ์ยงค์ ศน.

497 00001831 อรวรรณ ชัชวำลกำรพำณชิย์ ศช.

498 3485 สธุำสนิ ีสมยง สก.

499 406 บญุศักดิ ์ตัง้ค ำเจรญิ สก.

500 1643 ปำล ีบญุเสนอ อืน่ ๆ (สมำชกิสมทบ)

501 1626 สมฤทธิ ์พทุธันบตุร สก.

502 2926 ภัทรพร โกนลิ ศน.

503 002397 นฤมล เผำ่นักรบ ศช.


