
 
 

       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
เรื่อง  รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก  ประจ าปี 2565 

--------------------------- 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ได้ก าหนดจัดประชุมสัมมนาสมาชิก 
ระหว่างวันที่ 20–21 สิงหาคม 2565 และ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ชลจันทร์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
นั้น เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี รัฐบาลได้ประกาศเป็นพ้ืนที่สีฟ้าสามารถ
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มจ านวนมากได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติให้จัดสัมมนาสมาชิกจากจ านวนสองครั้ง ลดลงเหลือ
เพียงหนึ่งครั้ง โดยให้จัดในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 และได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา ดังรายนามต่อไปนี้  

ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

1 1834 นาง ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ 

2 3701 นาย พลวัฒน์ ด ารงกิจภากร 

3 3812 นาย นธีธร แสงนวล 

4 2526 นางสาว รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ 

5 4801 นางสาว ปวริศา ศรีราจันทร ์

6 1657 นางสาว บรรจง รุ่งแผน 

7 591 นาง เรณ ู แสงด ี

8 4351 นางสาว กรุณา ศรีเจริญ 

9 2223 นาง นฤมล  บุญญานิตย ์

10 2891 นาย อ านาจ เกตุสม 

11 3208 นาย สุนทร ญาติมาก 

12 2750 นาย เอกชัย ซ่อนกลิ่น 

13 4955 นาย วรพงษ ์ น้อยไข่ข า 

14 2090 นาย ปราโมทย ์ ไวอ าภ ี

15 2229 นาง อารีย ์ ไวอ าภ ี

16 4167 นางสาว บุษกร เอี้ยวเจรญิ 

17 2388 นาง ก้อนนาค บุญเทียม 

18 2347 นางสาว ดุจดาว ศรีคง 

19 3342 นาย ชลนที ไวอ าภ ี

20 2954 นาย ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย ์

21 4352 นาย จรูญศักดิ ์ ศรภักด ี

22 4404 นาย ไพโรจน์  ผาสุวรรณ ์

23 4163 นาย บุญรอด  ชาติยานนท์ 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

24 3087 นางสาว กมลรตัน์  หนูสว ี

25 4452 นาย กาญจ์ณฎัฐา  ผิวเหลือง 

26 947 นาย ประพล จันทร์ผดุง 

27 2212 นาย สุวิทย ์ ประวิงวงค์ 

28 2739 นางสาว กรทิพย์ โต๊ะสิงห ์

29 2807 นางสาว สุมามาลย์  บรรเทิง 

30 4856 นางสาว รัตนาวด ี สระทองจิน 

31 4420 นางสาว ภัทราพร สระทองฮ่วม 

32 2976 นาง มาล ี สุดสาคร 

33 2989 นาง พัชรี พวงทองทับ 

34 4906 นางสาว สิราวรรณ  สาสุข 

35 3945 นางสาว สาวิณ ี ปฐมสุรยิะพร 

36 1009 นาง จิตรีบลุ  พุ่มศิร ิ

37 1158 นาง กัลยา ศรีพุทธชาติ 

38 2420 นาง อรุณ ชุมพลปกรณ ์

39 4313 นาย สมคิด  เทียนทอง 

40 4058 นาย มานพ ทองฝอย 

41 2740 นาง มลวล ี จ ารูญ 

42 4619 นางสาว อารีวรรณ เฉลิมชัย 

43 1348 นาง ล าพึง แสนตุ้ม 

44 3761 นางสาว รุ่งรัตน ์ วัดตาล 

45 748 นาง รัตนาภรณ์  พ่วงพร้อม 

46 4887 นางสาว นวรัตน ์ พ่วงพร้อม 

47 3808 นาง ส าล ี บัวจันทร์ 

48 2837 นาง ประภาพร ปุนเรศ 

49 4244 นาย ศักดิ์ชาย ปลื้มจติต ์

50 2393 นาย เจน อาจน้อย 

51 3669 นาย สมควร รุ่งแจ้ง 

52 2821 นาย สมชาย  บัวจันทร์ 

53 2371 นาย ประทุม  รุ่งแจ้ง 

54 4094 นาย สุรเดช ภู่ทองค า 

55 3814 นาย ภัคคินัย ช้างทอง 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

56 3967 นาย มานะ ฟักเขียว 

57 749 นาย มนู นาฟู 

58 2312 นาย  ชาตร ี นาคทองดี 

59 3981 นาย สมชาย  สุขตะโก 

60 3888 นาย อารักษ ์ เก๋ด ี

61 4900 นาย เอกฉัตร ์ นิโกรถะ 

62 3796 นาย ชัชวาลย์ โตอดิเทพ 

63 775 นาง รวีวัลย์  เย็นแข 

64 1409 นาง วราภรณ ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ 

65 88 นาย ธงชัย  ฉัตรวงศ์พันธ์ 

66 1917 นางสาว นภารัตน ์ ด่านกลาง 

67 1467 นางสาว สยุมพร ตามแนวธรรม 

68 2717 นางสาว กานต์พิชชา ลิ้มประเสริฐยิ่ง 

69 4458 นางสาว ปาริชาติ  ชูราศร ี

70 2693 นาง รินลณันท์  วัชรศักดิ์ไพศาล 

71 1735 นาง ปัทมา จิตรอิ่ม 

72 2255 นาง ฐิติพร  ณัฐวุฒิ 

73 4626 นางสาว นิจจารี  จันทร์จินดา 

74 4178 นางสาว นันท์นภัส พุทธา 

75 1738 นางสาว จันทร์พิมพ์ ร่มโพธิ์ธารทอง 

76 4183 นาง รัชนีวรรณ จันทร์สนธ ิ

77 1916 นางสาว กชสร ลือทุกข์สิ้น 

78 2176 นาง เอกอนงค์ ดวงจักร ์

79 1379 นาง สุกัญญา โภคา 

80 3938 นางสาว บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ ์

81 1874 นาง เกษร แสนสุวรรณ ์

82 2883 นางสาว พรยมล  เหมือนจันทร์นุ่ม 

83 1886 นาง ปิยพัชร์ สิทธ์ิเดชตรณีา 

84 2327 นาง อ าไพ อุดมสุด 

85 2784 นาย สุพรชัย มั่งมีสิทธ์ิ 

86 3765 นางสาว วันเพ็ญ ทองงาม 

87 2472 นางสาว วารุณ ี ดอกไม้งาม 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

88 2471 นางสาว เสาวนีย์  พูลเขตวิทย ์

89 4287 นางสาว พรนัชชา จันตะนา 

90 4605 นางสาว จิราพร บุญช ู

91 4291 นางสาว นิพัทธา  จ ารัส 

92 1789 นางสาว ทวีวรรณ อินคา 

93 1739 นาง วรวีร์  ศักดิ์ศรีจัน 

94 1291 นาง อารยา  ธนะวัฒนานนท ์

95 2120 นาง ยุคลพร วารินธุ ์

96 1930 นาง มารยาท  มีปิ่น 

97 4407 นาย วัชพล ฐานบัญชา 

98 2362 นาย มนตร ี งามมี 

99 2474 นาง งามศิลป ์ กาบทอง 

100 2290 นาง เกตุแก้ว  ศรัณยกษติริน 

101 3637 นางสาว คุณารี  ทิพย์สุมณฑา 

102 3690 นาง สุรภา สิริภัทรานนท์ 

103 4800 นาง พงารัตน์ ประกอบเสียง 

104 1759 นาง แสงจันทร ์ ศรีสมยั 

105 930 นาง ภัคจิรา  สุรนิคม 

106 875 นาง สุนีย์  มิ่งโชชัย 

107 1374 นาง อัญญ์ชิสา  วังเย็นธนาสิร ิ

108 3188 นางสาว ลัดดา  สุวรรณจินดา 

109 2754 นางสาว หทัยชนก แจ่มถิ่น 

110 4843 นางสาว สุกัญญา รัศมีจันทรเ์พ็ญ 

111 3161 นาง กฤษณา  สุปัญญารักษ์ 

112 2846 นาง มณิกา ยวนแหล 

113 3792 นาย ปิยพล รัตนเลี่ยม 

114 4809 นางสาว พัณณติา แก้วเลื่อนมา 

115 4768 นาย ทัณฑชัย  โพธิ์ศรีมา 

116 2400 นางสาว นิชาภัทร  ทองอุ่มใหญ่ 

117 4583 นางสาว แสงระวี  ชุนถนอม 

118 2142 นาง อรวรรณ  ฤทธิ์คง 

119 2073 นาง พชรพรรณ  เกษตรภิบาล 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

120 2759 นางสาว วิมลรตัน์  อ่อนเอี่ยม 

121 4036 นางสาว จิราวรรณ  จานทอง 

122 4868 นาย ณรงค ์ พูลแก้ว 

123 2762 นางสาว ศศรส ไทยปรีชา 

124 4283 นางสาว วชิรารัตน์  ภูศร ี

125 4069 นางสาว ภาวิน ี ผิวอ่อน 

126 2868 นางสาว กัญฑิมา เลิศวิจิตสกลุ 

127 3874 นางสาว วริษฐา  แก้วมา 

128 4320 นางสาว กัญญา  เผ่าพัฒน ์

129 4742 นางสาว เปรมทิพย ์ อิ่มเอิบปฐม 

130 2988 นาง เจตสภุา  แก้วมณีโชค 

131 2907 นางสาว นิสา ค าจ้อย 

132 4185 นาง ศิริวรรณ  ปั้นสมบุญ 

133 3547 นางสาว วศิน ี เพียงน้ัน 

134 4155 นางสาว มัลลิกา  กาญจนครฑุ 

135 3170 นาง พนิดา  วิริยะอาร ี

136 4703 นางสาว สกุลรตัน์  เอียดนุ้ย 

137 2899 นางสาว นุชรดี  โชติกเสถียร 

138 1623 นาย กัณตภณ  แก้วมา 

139 1378 นาง กานต์รวี  ครุธครองพันธ์ 

140 3035 นาย อรุณรุ่ง กาบทอง 

141 4499 นาย ศศิวิมล ใจซื่อ 

142 4213 นาย อนันต์ คชลักษณ ์

143 2999 นาย วัฒนา ทารอด 

144 4079 นาย นนทพัทธ์ ระย้าอินทร ์

145 2523 นาย นิรันดร ์ แสงพุ่ม 

146 3503 นาย จักราวุธ จึงสมาน 

147 1260 นาย กิตติศักดิ์  พรหมแก้ว 

148 737 นาง กัญภัค  ไทยสงค ์

149 2627 นาย ประดิพัทธุ ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล 

150 2370 นาย สุเทพ มากพรมทอง 

151 4002 นาย ธนวัฒน์ แผนสมบรูณ ์



ล าดับที ่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

152 3728 นางสาว กฤตชญา  มาสุข 

153 577 นาง นิศากร แก้วจรัส 

154 1164 นาง นภาพร  ทองทวี 

155 483 นาง สุมาทิพย ์ ป่ินนิล 

156 4878 นางสาว ศรีสอางค ์ บุณยกิตติโกวิท 

157 2734 นาง เดือนเพ็ญ  มงคลการ 

158 3053 นางสาว สุชีรา   ดรุณไกรศร 

159 3443 นาง อังสนา มิ่งอารีวานิช 

160 2776 นางสาว วิจิตรา เพิ่มผล 

161 3911 นางสาว ภคนันท ์ บุญเรือน 

162 4705 นางสาว นัทชา  สังข์ประเสริฐ 

163 4791 นาย สิรภพ เสรีวตัตนะ 

164 4236 นาย สร้างบุญ สืบพันธ์โกย 

165 4835 นาย โอภาส พานิชการ 

166 2713 นาย กฤษดา ฐิตวล ี

167 3169 นาย ขวัญชัย หวังวิวรรธน ์

168 2786 นางสาว อัญชล ี มีศิลป ์

169 4758 นางสาว พัชรินทร์ ดีไร ่

170 4616 นางสาว เจนจิรา ถึกบางพรม 

171 3817 นางสาว เกศรินทร์  แก้วช่วย 

172 3425 นางสาว กัญญรตัน ์ บุญประกอบ 

173 3721 นางสาว วีณา คงประเสริฐ 

174 2938 นาง ภัคพร ทองธรรมชาต ิ

175 1829 นาง ดารา อยู่ยงสินธ์ 

176 1942 นาย วินัย ทองธรรมชาต ิ

177 3410 นางสาว วชิรา ลีนา 

178 3058 นางสาว วิภาพร คอมนันท์ 

179 1611 นาย เกษมศักดิ ์ ทิพสุภา 

180 2948 นาย ประสิทธ์ิ ส้มเตี้ย 

181 2309 นาย สหัส พรมพิลา 

182 3573 นางสาว วารี จุลโพธิ ์

183 4357 นางสาว อังคณา  ศรีบุญรอด 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

184 4827 นางสาว ธันยาภรณ ์ ทองทับทิม 

185 4630 นางสาว ทวีพร กั้วะห้วยขวาง 

186 4631 นางสาว กัลย์สดุา เรืองจินดา 

187 4358 นางสาว วรรณวสิาข ์ สายสบื 

188 4637 นาง นฤมล ธรรมมานอก 

189 4874 นางสาว พิมพ์พัสร์  เลาหถาวรศิรินาม 

190 4170 นางสาว สิริวัลลิ์  พฤษาอุดมชัย 

191 4794 นางสาว ศศิวิมล วัดตาล 

192 2944 นาง วรรณวรา จันทร์แรม 

193 2379 นาย สันทัด จันทร์แรม 

194 2945 นาย เธียรชัย จิระศริิโชต ิ

195 3119 นางสาว โกลัญญา สุขประสม 

196 4935 นางสาว รุ่งทิพย ์ อ๊อดสมาน 

197 4695 นางสาว ทิพวารินทร์  ตงตี๋ 

198 3184 นางสาว มนทิรา สาเมือง 

199 4587 นางสาว ริญญารัตน ์ วงศ์ฐิติภัทร ์

200 4252 นางสาว วิรากานต์  ศรีจันทร ์

201 4829 นาย ประพฤติ  ศิวะยิ่งสุวรรณ ์

202 2785 นางสาว ปิยะวรรณ สขุเกษม 

203 3846 นางสาว ชัญญ์ฐกัญญ ์ สือจันทรา 

204 3847 นางสาว ศิวพร ทรัพย์มา 

205 3437 นางสาว นารีรัตน ์ บ ารุงผล 

206 4059 นางสาว เนวลักษณ ์ มังสา 

207 4428 นางสาว นารีรัตน ์ นุชนารถ 

208 3287 นางสาว ชวนชม  วงศ์อรุณ 

209 3077 นางสาว ฐิติยา สมยา 

210 3062 นางสาว ลัดดาวลัย ์ รัตนเพิ่มพูนผล 

211 3429 นาย นิพนธ ์ เรืองหิรัญวนิช 

212 2853 นางสาว นงนุช สาวรรณา 

213 3697 นางสาว มณทิพย ์ ธรรมแท ้

214 2852 นาย ภูธฤทธิ ์ วิทยาพัฒนานุรักษ ์รักษาศิร ิ

215 4519 นาย อรรถพล เทียนทอง 



ล าดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อ - สกุล 

216 4415 นางสาว เสาวภา เขียนงาม 

217 3557 นาย จารุกิตติ ์ สมโสภณ 

218 4563 นางสาว ยุภา ปูแตงอ่อน 

219 4074 นางสาว อินทิรา ดอกนางแย้ม 

220 4073 นางสาว จันจิรา มังสา 

221 3989 นางสาว อรรจพร ทองยืน 

222 2965 นางสาว พาฝัน นุหัง 

223 3934 นางสาว จันทิมา เขมะนุเชษฐ์ 

224 4851 นางสาว กาญจนา สวดมาลัย 

225 4948 นางสาว มินตา วงษ์โสภา 

226 1646 นาย อาดูลย ์ แผนสมบรูณ ์

227 1846 นาง เอื้อมพร แผนสมบรูณ ์

228 3906 นาง นิชานันท์ ค าชมภ ู

229 3907 นาง สาลี ่ เกิดมาก 

230 4329 นาง รัตนา  สังข์ศิร ิ

231 4462 นางสาว พรสุข ติ่งสูงเนิน 

232 4556 นางสาว อุไรวรรณ สุ่นศร ี

233 4877 นาง ภาวนา ไทยานนท ์

234 1892 นาย วิรัตน ์ ค ามีภักด ี
 

         ประกาศ   ณ    วันที่   5  กรกฎาคม  2565 

                                                                                   
                         (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 
                         ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 

   
หมายเหตุ  ผู้สละสิทธิ์แจ้งภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2565      *** กรุณาตรงต่อเวลา *** 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด ประจ าปี 2565 

เรื่อง  “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565” 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565  

ณ ชลจันทร์ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 
---------------------------------------------- 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศิลปากร จ ากัด  นครปฐม  
     โดยมเีจ้าหน้าท่ีขุนศึกทราเวล คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบรุี โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารเช้า(ข้าวกล่อง) และน้ าดื่มบนรถ 
11.30 น. ถึงสวนนงนุช เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก  
   ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่นๆ ภายใต้แนวคดิที่จะ “จัดสวนให ้
   คนมาเทีย่ว” ดังนั้นจึงเปลีย่นสวนผลไม้ให้เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงไดส้ร้างสิ่งปลูกสร้างและสิง่อ านวยความ  
  สะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการส าหรับ นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจท่ีจะเขา้มาเที่ยวชมสวน มบีริการเรือชนดิต่างๆ ให้เช่าพาย 
  เล่นในสระ มสีัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศลิปวัฒนธรรมไทยส าหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดงการฟ้อนร าพื้นเมือง  
  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว(กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพ้ืนเมืองและการแสดงของช้าง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ที่ห้องอาหารสวนนงนุช 
   เที่ยวชมสวนนงนุช ต่อ 
15.30 - 16.30 น. ถึงที่พัก ลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องประชุม 

ประชุมสมัมนา เรื่อง “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมผีลอย่างไรกับสมาชิก , การจ่ายหุ้นคืนบางส่วนระหว่าง 
            เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565” 
  ณ ห้องประชุม ชลจันทร์ บีช รสีอร์ท พัทยา  จ.ชลบุรี   
17.00 น. เข้าห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของที่พัก พร้อมดนตรีคาราโอเกะ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันอาทิตยท์ี ่21 สิงหาคม 2565 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศยั 
09.00 น. เดินทางสู่ Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑภ์าพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ถ่ายรูปสวย ๆ  
      ตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสูต่ลาดน้ าสีภ่าค 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของตลาดน้ าสี่ภาค 
   หลังอาหารเทีย่วชม ตลาดน้ า 4 ภาค สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งรวมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าตา่ง ๆ 
   ทั้ง 4 ภาคของไทยท่ีเอามารวมกันไว้ได้อยา่งลงตัว จะไดส้ัมผสับรรยากาศความเป็นไทยท่ีได้จ าลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ 
   เรียบง่าย เพื่อให้ได้เรียนรู้วิถีพอเพยีงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ าตั้งแตอ่ดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิ 
  ปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลใน 4 ภาค หรือจะนั่งเรือพายชมวิถีชีวิตริม 2 ฝั่งน้ า ตระการตากบัร้านค้าเรือนไทย 
  ไม้สักท้ังหลังที่สร้างสรรค์ข้ึนตามเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคต่างๆ พร้อมลานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
  และเดินทางไปเลือกซื้อของฝากท่ีร้านของฝากแม่บ๊วย จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดนครปฐม 
18.00 น. เดินทางถึงจังหวัดนครปฐมโดยสวสัดิภาพ 
 
 สมาชิก  (วังท่าพระ – ตลิ่งชัน)   ลงทะเบียน  เวลา  06.00 น.   
               ออกเดินทาง เวลา  06.30 น. 
 
   หมายเหตุ    กรุณาตรงต่อเวลา    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


