
 

  

เวทีเสวนาหารือและรับฟังความคิดเห็น 
เรื่อง  

“ระบบการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์ทีค่วรจะเป็น” 
วันศกุร์ที ่20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ณ ห้องประชมุลีลาวดี ชัน้ 3 อาคาร KU HOME 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3. คุณสุรจติต ์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
4. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
5. คุณจักรแก้ว ทะปน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
6. คุณจรินทร ์ เชื้อสะอาด เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
7. คุณวีรกร มูลสาร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จํากัด 
8. คุณธนกร คล่องใจ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน 
  รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด 
9. คุณวีรนันท ์ ศรีสุขพรอ้ม กรรมการสหกรณ์เครดติยูเน่ียนไทยฮอนด้า จํากัด 
10. คุณอัจฉรา ศรีสุข กรรมการสหกรณ์เครดติยูเน่ียนไทยฮอนด้า จํากัด 
11. คุณสมหมาย วัธนจิตต ์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก 

                                             จํากัด                             
12. นพ.กิตตินันท ์ ไทยศรีวงศ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า           

                                             จํากัด 
13. คุณพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ททีีแอนดท์ี จํากัด 
14. คุณสมชาย            สุขเขตร ์ ผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย                

 จํากัด 
15. นพ.ชัชวาล ก่อสกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด  
16. คุณนันทมติร นันทะเสน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จํากัด 
17. คุณกิตติคุณ นาคสุก เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จาํกัด 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

ช่ือ-สกุล พลโท ดร.วีระ    วงศ์สรรค ์
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทสไทย 
เบอร์โทรติดต่อ 089-4436941 
อีเมลล์ Weera_w123 @ hotmail.com 

ช่ือ-สกุล คุณจักรแกว้ ทะปน 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ประธานสหกรณอ์อมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 087-1723898 
อีเมลล์ Chakkarin@gmail.com 



 

 

 

 
 

 

ช่ือ-สกุล คุณจรินทร ์เช้ือสะอาด 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 089-5576661 
อีเมลล์ - 

ช่ือ-สกุล คุณวีรกร  มูลสาร 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน กรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-483-6471
อีเมลล์ Veeragon190110@hotmail.com 



 

 

 

 
 

ช่ือ-สกุล คุณวีรนันท์  ศรีสุขพร้อม 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนไทยออนด้า จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 061-9947965 
อีเมลล์ weransri@hotmai.com 

ช่ือ-สกุล คุณธนกร  คล่องใจ 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน กรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

แห่งประเทศไทย จํากดั 
เบอร์โทรติดต่อ 084-1589895 
อีเมลล์ thinsrut@gmail.com 



 

 
 

ช่ือ-สกุล คุณอัจฉรา  ศรีสุข 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนไทยออนด้า จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 062-4796962 
อีเมลล์ momta@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล คุณสมหมาย  วัธนจิตต์ 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนสง่ทางบก จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-4545225 
อีเมลล์ - 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล นพ.กิตตินันท์  ไทยศรีวงศ ์
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-8648185 
อีเมลล์ Kittinan52 @ hotmail.com 

ช่ือ-นามสกุล คณพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์ 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพย์ทีทีแอนด์ที จํากดั 
เบอร์โทรติดต่อ 095-5939916 
อีเมลล์ Pornpimolp@ttt.co.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล คุณสมชาย  สุขเขตร์ 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ที่ผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-8289538 
อีเมลล์ - 

ช่ือ-นามสกุล นพ.ชัชวาล  ก่อสกุล 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ประธานสหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 086-2900310 
อีเมลล์ Med10morchat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล น.อ.กิตตุคณุ  นาคสุก 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน เลขานุการสหกรณอ์อมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-8233268 
อีเมลล์ - 

ช่ือ-นามสกุล คุณนันทมิตร นันทะเสน 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ประธานสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จํากัด 
เบอร์โทรติดต่อ 087-1808165 
อีเมลล์ Nunta_mite@yahoo.co.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
เบอร์โทรติดต่อ 02-9406300 

ช่ือ-นามสกุล อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์ 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวฒุิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เบอร์โทรติดต่อ 02-9406300 

ช่ือ-นามสกุล คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง 
ตําแหน่ง/หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวฒุิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
เบอร์โทรติดต่อ 02-9406300 


