
ก ำหนดกำร 
อบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ให้กับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด 

ในวันที่ 20 – 21 มีนำคม 2564  
ณ.วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรำษฎร์ธำนี  อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำน ี  

 

 

วันเสำร์ที่ 20 มีนำคม 2564 

 
วันอำทิตย์ที่ 21 มีนำคม 2564 

  
 
  หมำยเหตุ  :  1. พักรับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30-10.45 น. บ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 
          2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   
 

ก ำหนดกำร กิจกรรม 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. พบปะประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
09.00 - 12.00 น. อบรมตามหลักสูตร 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 16.00 น อบรมตามหลักสูตร (ต่อ) 

ก ำหนดกำร กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. อบรมตามหลักสูตร (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 16.00 น อบรมตามหลักสูตร (ต่อ) 
16.00 - 16.30 น. มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

*** หากสมาชิกไม่มารายงานตัวเข้าอบรมภายในเวลาที่ก าหนด  (08.00 - 08.30 น.) 
ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิเรียกสมาชิกที่มีรายชื่อส ารอง เข้ารับการอบรมแทน *** 



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

1 26999 นายทวีวัฒน์  สุขแก้ว 0615964059 รร.สุราษฎร์พิทยา ตัวจริง
2 16857 นายรักชาติ เพชรหับ 0862664975 บ านาญ อ.บ้านนาสาร ตัวจริง
3 30266 นายอัฑฒ์ธีเดช โชติพิพัฒนชัย 0887824594 รร.วัดเขาพนมแบก ตัวจริง
4 91136 นายบัณฑิต เพชรหับ 0887531687 สมาชิกสมทบ ตัวจริง
5 91254 นายเศกสรร ศรีนาค 0831037388 สมาชิกสมทบ ตัวจริง
6 25086 นายสันติชัย ดาวสุวรรณ 0814760124 บ านาญ อ.บ้านนาสาร ตัวจริง
7 07390 นายอภิชัย ทองแกมแก้ว 0811874099 สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 ตัวจริง
8 06245 นายทนงสินธ์ ล้อมล้ิม 0847452589 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
9 26428 นางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์  0622436501  รร.วัดแหลมทอง ตัวจริง
10 27271 นางสาวปรัชนันท์ ศรีสมบัติ 0855946322 เทศบาลเมืองท่าข้าม1 ตัวจริง
11 32212 นายสุวิทย์  ทองดี 0653905628 รร.ศึกษาประชาคม ตัวจริง
12 27273 นางสาวอาซีซะ เหร็นเร๊ะ 0614157357 เทศบาลเมืองท่าข้าม1 ตัวจริง
13 09199 นายถาวร ชนะพล 0813972363 บ านาญ อ.เคียนซา ตัวจริง
14 24195 นายมีโชค สามัตถิยากร 0612018927 บ านาญ สพป.สฎ.เขต 1 ตัวจริง
15 25826 นายพัฒนา ภูการุณย์ 0853977066 รร.บ้านบางใหญ่สามัคคี ตัวจริง
16 19497 นายวิวัฒน์ เรืองนรา 0812720907 รร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตัวจริง
17 31477 นายอับดุลเลาะ  ดาระเซาะ 0828330832 รร.น้ ารอบวิทยา ตัวจริง
18 18764 นายพรศักด์ิ  ทองเผือก 0873851882 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 ตัวจริง
19 31990 นางสาวอนุศรา โกงเหลง 0892882312 รร.วัดสามัคคีธรรมาราม ตัวจริง
20 29907 นายภัทรพล สืบสังข์ 0872822481 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด ตัวจริง
21 31939 นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว 0817872265 รร.บ้านดอนมะกอก ตัวจริง
22 90539 นายปรีชาพล แดงชนะ 0858499558 สมาชิกสมทบ ตัวจริง
23 18024 นางวัฒนาพร แจ่มสุริยา 0899082844 รร.วัดแสงประดิษฐ์ ตัวจริง
24 21086 นายจิระพันธ์  จันทร์พัฒน์ 0962285386 รร.วัดนอก ตัวจริง
25 24924 นายประมล  ลิมสกุล 0633410341 บ านาญ อ.พุนพิน ตัวจริง

   หลักสูตร  ล้ำงเครื่องปรับอำกำศ

*** หากสมาชิกไม่มารายงานตัวเข้าอบรมภายในเวลาที่ก าหนด  (08.00 - 08.30 น.)
ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิเรียกสมาชิกที่มีรายชื่อส ารอง เข้ารับการอบรมแทน ***



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

   หลักสูตร  ล้ำงเครื่องปรับอำกำศ

1 17361 นายประสาน บ้วนเพชร 0896467441 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
2 25958 นายอนุชิต ปฤษฎางค์กูล 0887996676 รร.บ้านหนองโสน ส ารอง
3 33023 นางฉวีวรรณ  คงยัง 0904853650 รร.มัธยมวิภาวดี ส ารอง
4 27494 นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง 0952753035 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ส ารอง
5 7768 นายสมทรง วัชรโศภิษฐกุล 0935902157 บ านาญ อ.ไชยา ส ารอง
6 28831 นายสมหวัง  ไชยทวีวงศ์ 0811873182 รร.ตะกุกใต้ศึกษา ส ารอง
7 26755 นายศานิต  ศรีสัย 0814768554 รร.พันธศึกษา ส ารอง
8 29422 นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย 0895881027 รร.พันธศึกษา ส ารอง
9 90602 นายอัชรพรรค  โภคภิรมย์ 0816067890 สมาชิกสมทบ ส ารอง
10 29360 นายวรพล ค าแหง 0873885711 รร.อนุบาลชุลีกร ส ารอง



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

1 25816 นางจีรวรรณ  สุวรรณสาม 0862831408 รร.บ้านคชาธาร ตัวจริง
2 31202 นางสาวอรพินท์  สังข์ฉิม 0998915426 รร.วัดรัตนาราม ตัวจริง
3 31499 นางสาวสุภาพ โภชนิกร 0854702310 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
4 27960 นางสาวสุกันยา คชนาค 0811250895 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
5 07010 นางสาวกานดา อัครบัณฑิตสกุล 0850676984 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
6 31286 นางภัทราวดี เขียวยศกิจ 0982636261 รร.เทศบาล1แตงอ่อนเผดิมวิทยา ตัวจริง
7 29132 นางเสาวณีย์ ชูศรี 0871504590 รร.วัดสมัยสุวรรณ ตัวจริง
8 18134 นางนัยนา จันทร์ศิริ 0813673610 รร.วัดควนศรี ตัวจริง
9 26198 นางมานิดา  บ้วนเพชร 0897258803 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
10 21464 นางฤดี เพชรมณี 0824189769 บ านาญ อ.เมือง ตัวจริง
11 17806 นางสุเพ็ญ  ช่วยบ ารุง 0848422692 บ านาญ อ.เวียงสระ ตัวจริง
12 20336 นางนัทธมน เภตราใหญ่ 0810817353 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตัวจริง
13 32717 นางเบญจรัตน์  วิชัยดิษฐ 0874659415 รร.วัดนอก ตัวจริง
14 31507 นางนารี   แป้นเหลือ 0812767039 รร.สุราษฎร์ธาน2ี ตัวจริง
15 32676 นางสาวจารุวรรณ จ านงค์รัตน์ 0857814506 รร.วัดนอก ตัวจริง
16 13593 นางสุภาภรณ์ ทัดทอง 0972158162 รร.บ้านหน้าซึง ตัวจริง
17 12560 นางสุดาพร จันทรศิริ 0646414954 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ตัวจริง
18 30568 นางกุสุมา แดงชนะ 0835940832 ร.ร.บ้านดอนมะกอก ตัวจริง
19 11348 นางจิราวรรณ หีตทิม 0887682501 บ านาญ อ.พุนพิน ตัวจริง
20 15750 นางนิตยา ไทยสุริยัน 0817974793 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม ตัวจริง
21 25761  นางอรอุมา ชื่นเสนาะ 0875962029 รร.บ้านศิลางาม ตัวจริง
22 28398 นางขวัญนภา  รัตนมณี  คมข า 0622962530 รร.เกาะพะงันศึกษา ตัวจริง
23 17566 นางเยาวลักษณ์  สองเมือง 0894715545 รร.บ้านบ่อกรัง ตัวจริง
24 21218 นางสาวภูรดา วิชัยดิษฐ์ 0627149759 สหกรณ์ครูรวม ตัวจริง
25 32495 นางสาวจริยา ชุมกลัด 0848899953 รร.ท่าอุแทพิทยา ตัวจริง

หลักสูตร กระเป๋ำผ้ำญี่ปุ่น

*** หากสมาชิกไม่มารายงานตัวเข้าอบรมภายในเวลาที่ก าหนด  (08.00 - 08.30 น.)
ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิเรียกสมาชิกที่มีรายชื่อส ารอง เข้ารับการอบรมแทน ***



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

หลักสูตร กระเป๋ำผ้ำญี่ปุ่น

1 17916 นางยุพดี สุขนิตย์ 0816913260 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
2 19383 นางสาวอภิญญา เจนธนานุวงศ์ 0862818213 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
3 27223 นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์ 0819683079 รร.บ้านวังใหญ่ ส ารอง
4 33026 นางสาวสุรัสสา คงทอง 0844143568 รร.บ้านวังใหญ่ ส ารอง
5 29859 นางสาวสุภาภรณ์ จิตรเจริญธรรม 0895906607 กศน.อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส ารอง
6 17327 นางนงลักษณ์ เรียบร้อย 0815386284 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
7 25306 นางสาวเบ็ญจมาศ  กระบิน 0997415480 รร.เคียนซาพิทยาคม ส ารอง



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

1 20984 นางศุภรรัตน์ พรหมบุตร 0818953973 บ านาญ สพป.สฎ.2 ตัวจริง
2 12464 นางเขมิกา ชนะพล 0851214877 บ านาญ อ.เคียนซา ตัวจริง
3 32657 นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร 0958048238 รร.เวียงสระ ตัวจริง
4 25234 นางยุภาพร กาญจนสกาว 0897304124 รร.วัดบางสวรรค์ ตัวจริง
5 25988 นางสาวนุชนาฏ ขันทองค า 0822797094 รร.พุนพินพิทยาคม ตัวจริง
6 26883 นางสาวกานต์กนิษฐา ทองนา 0928139122 รร.ตาขุน ตัวจริง
7 30710 นางจุรารัตน์ เพชรชนะ 0807349865 รร.บ้านโตนยาง ตัวจริง
8 24604 นางสาวอรพินท์    ศรีสุวรรณ 0971607178 อบจ.สฎ.กองการศึกษา ตัวจริง
9 27816 นางสาวสนิ   สินธุประพันธ์ 0926299463 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด ตัวจริง
10 23933 นางสุดฤทัย ทองดี 0936383824 รร.มิตรประชาราษฎร์ ตัวจริง
11 27393 นางอนงค์  ทวีสุวรรณ์ 0801442979 รร.บ้านปลายแหลม ตัวจริง
12 32577 นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว 0639608959 รร.วัดทุง่เซียด ตัวจริง
13 10362 นางจุรีรัตน์  ทองแกมแก้ว 0814150166 บ านาญ อ.บ้านนาสาร ตัวจริง
14 29864 นางสาวรัตติกาล  หนูคงนุ้ย 0885905453 รร.วัดนาคาวาส ตัวจริง
15 13325 นางอุษณีย์ สุระกา 0948044177  บ านาญ อ.บ้านนาเดิม ตัวจริง
16 26315 นางสาวอรอุมา ชิตกุล 0857939988 รร.วัดปากคู ตัวจริง
17 10865 นางทัศนีย์  นิภัสตรา 0952909175 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด ตัวจริง
18 32236 นางอรอนงค์  หมิกพิมล 0980146214 อบต.ตะเคียนทอง ตัวจริง
19 91180 นางพรสวรรค์  บุญสิน 0840581118 สมาชิกสมทบ ตัวจริง
20 18501 นางสินาภา ธรรมภัทรกุล 0873806763 รร.บ้านคีรีรอบ ตัวจริง
21 33270 นางสาวฐิติมา ชูสุดรักษ์ 0998089101 รร.วัดทุง่เซียด ตัวจริง
22 28717 นางสาวเพ็ญขา จันทร์ชุมแสง 0898746525 รร.บ้านท่าโพธิ์ ตัวจริง
23 33039 นางสาวเนตรชนก เพชระ 0960316604 รร.บ้านหาดร้ิน ตัวจริง
24 28131 นางภัทรียา   ศรีเมือง 0813970949 รร.วัดเขานางเภา ตัวจริง
25 32333 นายจรัญ คิดขยัน 0898958830 รร.วัดวังไทร ตัวจริง

 หลักสูตร  เค้กส้มหน้ำน่ิม/ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก

*** หากสมาชิกไม่มารายงานตัวเข้าอบรมภายในเวลาที่ก าหนด  (08.00 - 08.30 น.)
ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิเรียกสมาชิกที่มีรายชื่อส ารอง เข้ารับการอบรมแทน ***



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

 หลักสูตร  เค้กส้มหน้ำน่ิม/ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก

1 29615 นางสาวคนึงนุช เนาวพันธ์ 0811876201 รร.บ้านย่านดินแดง ส ารอง
2 32043 นางสาวโนรซูไบด๊ะห์ เจ๊ะอุมา 0997135776 รร.บ้านย่านดินแดง ส ารอง
3 26352 นางดารารัตน์ ศรียาภัย 0819585950  รร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ส ารอง
4 31289 นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด 0801407137 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ส ารอง
5 24288 นางสาวนันทวดี  บุญจุ่น 0641947426 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ส ารอง
6 17223 นางจริยา ซ้ึงสุนทร 0818944483 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
7 14570 นางพรสุข ชูทอง 0841926582 บ านาญ อ.เมือง ส ารอง
8 32064 นางสาวนงนุช  เกื้อสม 0886807540 รร.วัดแหลมทอง ส ารอง
9 30626 นางสาวภณัฐดาว จันทรศิริ 0616542495 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส ารอง
10 29132 นางเสาวณีย์ ชูศรี 0871504590 รร.วัดสมัยสุวรรณ ส ารอง



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

1 29506 นางสาวลภัสพร วงศ์เมฆ 0865392889 รร.มัธยมบ้านท าเนียบ ตัวจริง
2 24450 นางจุติมา  วัฒนสิน 0897308634 รร.เทศบาล 4 ตัวจริง
3 09133 นางสาวฐิรฉัตตก์  จุลวิชิต 0915287562 บ านาญ อ.นาสาร ตัวจริง
4 24355 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 0642213038 รร.เวียงสระ ตัวจริง
5 28007 นางกชพร ลาเลิศ 0872912047 รร.มัธยมบ้านท าเนียบ ตัวจริง
6 19363 นายศิรวัฒน์ เฮงชัยโย 0993699781 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตัวจริง
7 26049 นางวนัสนันท์ ศรีสุวรรณ 0844516771 รร.สุราษฎร์ธานี ตัวจริง
8 30184 นางสาวเกวลิน  เพชรศร 0643408936 รร.บ้านช่องช้าง ตัวจริง
9 27510 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ 0901674140 รร.วัดแหลมทอง ตัวจริง
10 09245 นางพิมพ์ใจ  สุญาสิทธิ์ 0819567764 บ านาญ อ.พุนพิน 2 ตัวจริง
11 31504 นางสาวปณิญา เอมเอก 0969474926 รร.วัดแหลมทอง ตัวจริง
12 25000 นางคนึงนิจ    แก้ววิจิตร 0894699651 รร.บ้านบางส าโรง ตัวจริง
13 30998 นางสาวพลอยชมพู บ ารุงจันทร์ 0851615535 รร.วัดชลธาร ตัวจริง
14 31289 นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด 0801407137 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ตัวจริง
15 32043 นางสาวโนรซูไบด๊ะห์ เจ๊ะอุมา 0997135776 รร.บ้านย่านดินแดง ตัวจริง
16 29615 นางสาวคนึงนุช เนาวพันธ์ 0811876201 รร.บ้านย่านดินแดง ตัวจริง
17 30626 นางสาวภณัฐดาว จันทรศิริ 0616542495 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตัวจริง
18 29215 นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ 0919595929 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตัวจริง
19 23080 นางพัชรภรณ์  แสนภักดี 0652266522 รร.วัดควนศรี ตัวจริง
20 91253 นางสาวประภัสสร เพชรหับ 0887531687 สมาชิกสมทบ ตัวจริง
21 29634 นางสาวนันทพร สุขสบาย 0826866099 รร.วัดสามพัน ตัวจริง
22 27197 นางสาววีณา ชูทอง 0817559146 รร.วัดเกษมบ ารุง ตัวจริง
23 20336 นางนัทธมน เภตราใหญ่ 0810817353 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตัวจริง
24 27415 นางทิพยา  ชูจิตร 0810823847 รร.บ้านแสนสุข ตัวจริง
25 26576 นางหทัยรัตน์ ศรีสมบัติ 0898745820 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ ตัวจริง

   หลักสูตร  ซำลำเปำเผือกลำวำ/บรำวน่ี

*** หากสมาชิกไม่มารายงานตัวเข้าอบรมภายในเวลาที่ก าหนด  (08.00 - 08.30 น.)
ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิเรียกสมาชิกที่มีรายชื่อส ารอง เข้ารับการอบรมแทน ***



ล ำดบั เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สังกัด / โรงเรียน สถำนะ

   หลักสูตร  ซำลำเปำเผือกลำวำ/บรำวน่ี

1 32676 นางสาวจารุวรรณ  จ านงค์รัตน์ 0857814506 รร.วัดนอก ส ารอง
2 32717 นางเบญจรัตน์ วิชัยดิษฐ 0874659415 รร.วัดนอก ส ารอง
3 31426 นางสาวปรียานุช  เชาวนะ 0884694832 รร.บ้านหนองเหรียง ส ารอง
4 29649 นางสาวพรรชล แสงเวช 0966363264 รร.ตวงวิชช์พัฒนา ส ารอง
5 12560 นางสุดาพร จันทรศิริ 0626414954 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ส ารอง
6 31977 นางสาวจริญญา บุญณรงค์ 0836394525 รร.บ้านดอนมะกอก ส ารอง
7 29293 นางสุภาถรณ์  ศรีทิพย์ 0808647125 รร.บ้านห้วยโศก ส ารอง
8 28596 นางเข็มทอง  ผิวแย้ม 0966542498 เทศบาลเมืองท่าข้าม1 ส ารอง
9 24590 นางสาวเสาวรส ศรีบุรุษ 0887536429 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด ส ารอง
10 20984 นางศุภรัตน์ พรหมบุตร 0818953973 บ านาญ อ.พุนพิน ส ารอง
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