
 

 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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   หนา 

รุน 1 
1 น.ส.กรรณิการ   กอนทอง 11 
2 นายเกษมสันต   จิตรสม 12 
3 น.ส.เกษราภรณ   ฉายอรุณ 13 
4 นายโกวิทย ล้ินฤาษี 14 
5 นางขวัญใจ   มีสุข 15 
6 นางจําเพาะ   จูมไธสง 16 
7 นายจิตรภณ   พลสมัคร 17 
8 นางจีรต ิ  เสียงเพราะ 18 
9 พ.ต.อ.ฉลอง   ภาคยภิญโญ 19 

10 น.ส.ชลดา   กองแกว 20 
11 น.ส.ชะออน   ชูเย็น 21 
12 นายชัชวาล   เตรียมวจิารณกุล 22 
13 นายชิงชัย   อุทัยสาร 23 
14 น.ส.ดุษฎ ี  ดวงมณ ี 24 
15 นางทองเปลว   ศุภาคม 25 
16 วาที่ ร.ต.เทพสุจินต พงษสวัสดิ ์ 26 
17 น.ส.บุญเอิบ   เขตตสาคร 27 
18 นายประกาย   นวะสิมมา 28 
19 นายประพันธ   สุขวัฒนจรูญ 29 
20 นายประสิทธิ ์  ไชยวงษ 30 
21 ผศ.ประสิทธิ์   มาลําพอง 31 
22 นายประเสริฐ   ตอติด 32 
23 นางปทมา   เนื่องเยาว 33 
24 นายพงษชัย   หมื่นคําสี 34 
25 นางพรรณวภิา   เอื้อสุนทรวัฒนา 35 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    
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   หนา 
26 นางพิชญานันท   จันทันแกว 36 
27 นายพิชิต   พันธุด ี 37 
28 นายพิทกัษ   กองเสียง 38 
29 นายพิพัตน  เสนาพิทักษกลุ 39 
30 น.ส.เพ็ญสิริ   จันทนะโสตถิ์ 40 
31 จ.ต.ไพโชค   คงสุทธิ 41 
32 นายไพรัช   จันทสุวรรณโณ 42 
33 นายไพรัตน   ยิ่งยงค 43 
34 ร.ต.อ.หญิงเยาวด ี  หยาดคํา 44 
35 น.ส.ระเบียบ   รูปเลขา 45 
36 นายรัชพล   เนียมกุล 46 
37 นางวราพร   จันทรศรีทอง 47 
38 นายวิชัย  ศรีเสนห 48 
39 นางศศิธร   คชศิลา 49 
40 ร.ต.อ.หญิงศิรรัตน   ใจชุม 50 
41 นายสถิตย    เหล็กเพ็ชร 51 
42 น.ส.สมบูรณ   แจงจิตร 52 
43 นางสมพร   เครือแกว 53 
44 นายสมศักดิ ์  พูลเชื้อ 54 
45 นายสันฐาน   ดีรพัฒน 55 
46 นายสันต ิ  คงวัฒนะ 56 
47 นางสายพณิ   คันธวิวรณ 57 
48 นางสิริภัสสร   เอี่ยมสุวรรณ 58 
49 น.ส.สุพิศ   กิตติรัชดา 59 
50 นายสรยุทธ   ชรินทร 60 
51 นายสุรวิทย   พยัคฆฤทธิ์ 61 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
52 นายสุรศักดิ ์  เล็กปานเจริญ 62 
53 นายสุวัชร   โกยสมบูรณ 63 
54 นายไสว   วุฒสังข 64 
55 น.ส.อรพรรณ   ผิวนิล 65 
56 นายอรุณ   ดีรักชาต ิ 66 
57 นางอามีนา   เจสาสน 67 
58 นายอุดม       เสถียรภาพงษ 68 

รุน 2 
59 นางสาวกานตธิร บุญเศษ 70 
60 นายกิตพิงษ ทองเหลือ 71 
61 นายจุมพล นาคะลักษณ 72 
62 นายจรูญ  สิทธิพรหม  73 
63 นางฉัตรพร หัตถกรรม 74 
64 นางชมพ ู โพธิวรรณ 75 
65 นายชวน  บุญศรี 76 
66 นายชัยญา เดชนุน 77 
67 นายชัยวัฒน ญาณจินดา 78 
68 นายทวีพร วรวงษ 79 
69 นางบุญสม ภัทรกุลวณิชย 80 
70 นายพิทกัษ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 81 
71 นายภิญโญ แกวเจริญ 82 
72 นายมนตร ี เทเวลา  83 
73 ผศ.มาลีมาส สิทธิสมบัติ 84 
74 นางรุงทิวา สําลีออน 85 
75 นางวนดิา นอยมะลวิัน 86 
76 นางวันเพ็ญ อุดทาเรือน 87 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
77 นางวัลภา มวงเพชร 88 
78 นายวิเชียร นกบิน 89 
79 นายวิศิษฏ กอนเงิน 90 
80 นายวิสันต บุญนนท 91 
81 นายวีระพจน ตันติปญจพร 92 
82 ผศ.ศิริพร พงศศรีโรจน 93 
83 นายศภุชัย ศักดิ์แกว 94 
84 นายสมเกยีรต ิ ภิรมยาภรณ 95 
85 นายสมหมาย กองแกว 96 
86 นายสะไกร เวชบรรพต 97 
87 นายสันต ิ คงวัฒนะ 98 
88 นายสามารถ พจนพาณิชยกลุ 99 
89 ร.ต.อ.หญิงสีดาทิพย สุนตาอินทร 100 
90 นางสาวสุนีลา รูสุกิจกุล 101 
91 นายสุรชาต ิ วงศอารีย 102 
92 นายสุเรนทร สงแสง 103 
93 พ.ต.อ.หญิงสุวรรณา วงษกลาหาญ 104 
94 นางสาวสุวลักษณ สุทัศน ณ อยุธยา 105 
95 นางสาวอนงค โตโพธิ์ไทย 106 
96 นายอมรศักดิ ์ พูวณิชย 107 
97 นางอารีรัตน คําเคน 108 

รุน3 
98 นายจรินทร เชื้อสะอาด 110 
99 นางสาวชญาภา อุปดิษฐ 111 

100 พ.ต.อ.ชฎิล พรหมไพบูลย 112 
101 นายชวน หลุดหละ 113 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
102 นายชัยรัตน ปนนวน 114 
103 นายชํานาญ กุลศรี 115 
104 นางสาวฐิติมา เมงหอง 116 
105 นายณรงค มุกดาแสงสวาง 117 
106 พลโทถนอมศักดิ ์ รอดสวาง 118 
107 นายถุงเงิน ไชยพิพัฒน 119 
108 นายธนกร ศุขประสิทธิ์ 120 
109 นางนภสร สิงหหัดชยั 121 
110 นางสาวนภาภรณ กฤตยานนทเลิศ 122 
111 พ.ต.ท.บัลลังก สินเจิมศิริ 123 
112 นายบุญเหลิม มาโน 124 
113 นางเบญจภรณ นาคนิล 125 
114 นายประหยดั อังคณาวิศัลย 126 
115 ผศ.ปนมณ ี ขวัญเมือง 127 
116 นายพูนศักดิ ์ นาคครื้น 128 
117 นายมงคล จินโจ 129 
118 นายเมธา อุทัยพยัคฆ 130 
119 นางสาวรัชน ี บัณฑูรรังษ ี 131 
120 นายวรัญชัย สังขวรรโณ 132 
121 นางวารุณ ี มาแกว 133 
122 นายวิจัย ธนาพิชญนันท 134 
123 วาที ่ร.ต.วินัย มั่งนอย 135 
124 นางวิไล วิชชุเวสคามินทร 136 
125 อาจารยวิสุทธร จิตอารี 137 
126 นายวีรกร มูลสาร 138 
127 นางศรีจันทร โตเลิศมงคล 139 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
128 นายสมหมาย ลอดชะ 140 
129 นายสมาน สรรคประสิทธิ์ 141 
130 นางสัมฤทธิ์ บุตมะ 142 
131 นางสุภาณ ี เจริญลาภ 143 
132 นายสุริยา บุญสาร 144 
133 นายสุวรรณ เทียบสี 145 
134 นายแสวงหา อิมลี 146 
135 นางสาวโสธารา นุมประไพ 147 
136 นายอนุชา ถูกใจ 148 
137 นายอารีย สองสี 149 
138 นางอําภา ประมวญรัฐการ 150 

รุน 4 
139 นางสาวกิติมา  แจมจํารัส 152 
140 นาวาอากาศโทหญิงหญิงจรรยา  ชุมแจม 153 
141 นางสาวจันทนา ธารอํามฤต 154 
142 นางจันทรแรม เสนรังษี 155 
143 นายชัยยันต คําปอ 156 
144 พันตํารวจเอกชาตรี ปรีชากุล 157 
145 นางทิวาวัลย เครือสุวรรณ 158 
146 นางสาวนันทวรรณ กลับเจริญ 159 
147 นางนิจวิภา ชูฤกษ 160 
148 นางสาวนิตยา เทพสําราญ 161 
149 นายบรรจบ ไชยสาร 162 
150 นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ 163 
151 นางสาวพิชฌาย ประสงคเกียรติ 164 
152 นางสาวเพิ่มทรัพย หิรัญสาย 165 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
153 นางสาวภาวณิ ี นาคสวัสดิ ์ 166 
154 นางเยาวรัตน ปญญาพืช 167 
155 พันตํารวจโทฤกษชาย ฤกษเลิศรบ 168 
156 นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร 169 
157 นางสาวศิริเกศ แพรวานิชย 170 
158 นางศิริเพ็ญ ศิริวัฒน 171 
159 นายศภุรัฐ พูนกลา 172 
160 นางสาวสุรภา แสนสุข 173 
161 นางสาวสุรียพร นิยมธรรม 174 
162 นายเหรียญชัย บุญญาดีวงศ 175 
163 นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล 176 

รุน 5 
164 คุณเกวลิน เกษมผลศิริ 178 
165 คุณเกษศิลป ดีนัก 179 
166 พ.ต.ท.หญิงเกสรา ทะอินเลย 180 
167 คุณเทียนทิพย สุทธินนท 181 
168 พ.ต.ท.หญิงเมธาพร ผลาวงษ 182 
169 คุณไพฑูรย ตีระมาตย 183 
170 คุณกนกพร สุขสนิท 184 
171 คุณกาญจนา เย็นธงชัย 185 
172 คุณจันทรเพ็ญ ศรีสุด 186 
173 คุณจําโนทย ปลองอุดม 187 
174 คุณจีระนันท ทองสุข 188 
175 คุณชุมพร ไชยสาร 189 
176 คุณชุมพล คําปา 190 
177 คุณชูชาต ิ ใจแกว 191 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
178 คุณนิพนธ หัตถก ี 192 
179 คุณนุชนารถ โพธิสาร 193 
180 คุณบวร ศิริคูณทอง 194 
181 คุณประจวบ จําลองเพ็ง 195 
182 ด.ต.ประพันธ อนงค 196 
183 คุณปรีชา โสภิษฐานนท 197 
184 คุณผุสดี แสนทอน 198 
185 พ.ต.พยงค ยิ้มละไม 199 
186 คุณพรรัตน ล้ีนิยม 200 
187 คุณพิษณ ุ จันทรศุภเสน 201 
188 คุณภาณ ุ นวลสนิท 202 
189 คุณมนตร ี ดวงจนัทรทอง 203 
190 คุณยุทธนา  สระประทุม 204 
191 คุณระววีรรณ สุริยรัตนกร 205 
192 คุณวรดาวด ี ธารามาศ 206 
193 คุณวรรธนา อ้ือสกุล 207 
194 คุณวัลลภา ฐานเจริญ 208 
195 คุณวิศษิฏ กอนเงิน 209 
196 คุณวุฒิศกัดิ ์ พรหมคช 210 
197 คุณศิริญญา สุนทรธีระศาสตร 211 
198 จ.ส.ต.หญิงศิริพร ปนวงศ  212 
199 คุณสถิตย ธรรมสาร 213 
200 คุณสนิท พันแสน 214 
201 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย 215 
202 คุณสมใจ เฮาจันทร 216 
203 คุณสมยศ ไชยมุต ิ 217 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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   หนา 
204 คุณสมัย บุตรภักดิ ์ 218 
205 คุณสลิลรัตน สมจิตต 219 
206 คุณสาคร เหรียญทอง  220 
207 คุณสายฟา โคบาล 221 
208 คุณสําลี แกวประเสริฐ 222 
209 คุณสิทธิชัย จินชัย 223 
210 คุณสุกัญญา วงศจันทรา 224 
211 คุณสุจิตร คงจันทร 225 
212 คุณสุดสาคร เรืองวิเศษ 226 
213 คุณสุดสาคร พรมนิน 227 
214 คุณสุทัชชา วิทยพาณิชกร 228 
215 คุณสุพัตรา แยมสมุทร 229 
216 คุณสุวรรณา ยุทธโกวิท 230 
217 คุณอนุชา อนุสสรราชกิจ 231 
218 คุณอนุรักษ เอี่ยมใย 232 
219 คุณอัญชลี เสือแกว 233 
220 คุณอัมพร สาระพันธ 234 
221 คุณอัษฎาวุธ เนียมสุวรรณ 235 
222 คุณอาอีซะ เลงัง 236 
223 คุณอุทัย บุญประสิทธิ์ 237 

 
 
 

สารบัญสารบัญสารบัญ    (((ตอตอตอ )))    
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ชื่อ – สกุล  น.ส.กรรณิการ  กอนทอง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 2/4 บานพักขาราชการสํานักงานสาธารณสุข ถนนยนัตรกิจโกศล  
ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวดันาน 55000 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 089-5596756 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ ถนนวรวิชัย ตาํบลในเวยีง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000 

โทรศัพท 054-757535 

โทรสาร 054-757535 

  

E-mail Kannik2520@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายเกษมสันต  จิตรสม 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 287 หมูที่ 1 ถนนหนองคัน-โคกกุง ตําบลธาตุทอง  
อําเภอภูเขยีว จังหวดัชัยภูมิ 36110 

โทรศัพท 044-131527 

โทรศัพทมือถือ 089-6300186 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
เลขที่ 122 ถนนชัยภูมิ - บานเขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง  
จังหวดัชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-816940-2 

โทรสาร 044-821395 

  

E-mail Kasamsan_J@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.เกษราภรณ  ฉายอรุณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 57 ซอยลาดพราว 37 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท 02-5135579 

โทรศัพทมือถือ 086-5167836 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานบริษัทสยามแอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
เลขที่ 313 ซอยรามคําแหง 21 (นวศร)ี แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท 02-7913000 ตอ 2025 

โทรสาร 02-7913036 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายโกวิทย  ล้ินฤาษี 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 99/1 หมูที่ 10 ถนนปากลอง-กองทราย ตําบลริมปง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําพนู 51000 

โทรศัพท 053-534356 

โทรศัพทมือถือ 081-0251482 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน 51000 

โทรศัพท 053- 

โทรสาร 053-534916 

  

E-mail HNDschool_2006@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางขวัญใจ  มสุีข 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 235 หมูที่ 5 ตําบลผาสิงห อําเภอเมือง จังหวดันาน 55000 

โทรศัพท 054-711689 

โทรศัพทมือถือ 089-9508744 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ ถนนวรวิชัย ตาํบลในเวยีง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000 

โทรศัพท 054-757535 

โทรสาร 054-757535 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางจําเพาะ  จมูไธสง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 85 หมูที่ 9 ตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 

โทรศัพท 036-267994 

โทรศัพทมือถือ 089-7416567 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระพุทธบาท จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 86 หมูที่ 8 ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 

โทรศัพท 036-323291 ตอ 1501 

โทรสาร 036-266112 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายจิตรภณ  พลสมัคร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 174 หมูที่ 11 ตําบลบานแดง อําเภอพบิูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 41130 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 085-7598099 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข็ง อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางจีรติ  เสียงเพราะ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 2/3 หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-672217 

โทรศัพทมือถือ 087-1628616 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นพัฒนาชุมชนบานพตุะแบก จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 52/2 หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-546548 

โทรสาร 032-672247 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

19

 

 
 

ชื่อ – สกุล  พ.ต.อ.ฉลอง  ภาคยภิญโญ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 192 หมูที่ 13 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท 043-237988 

โทรศัพทมือถือ 081-7082288 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจขอนแกน จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 192 หมูที่ 13 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท 043-237988 

โทรสาร 043-237988 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.ชลดา  กองแกว 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 152 หมูที่ 9 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77180 

โทรศัพท 032-671372 

โทรศัพทมือถือ 089-1805428 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นพัฒนาชุมชนบานพตุะแบก จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 52/2 หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-546548 

โทรสาร 032-672247 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.ชะออน  ชูเย็น 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 90110 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 089-6149280 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท 074-550335-40 

โทรสาร 074-550335-40 ตอ 208 

  

E-mail Cha_on@skz2.go.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายชัชวาล  เตรียมวิจารณกุล 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 31/93 หมูที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต  
อําเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 12110 

โทรศัพท 02-9041474 

โทรศัพทมือถือ 0898953743 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดที จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพลก็ซ ซอย- ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท 02-6932100 

โทรสาร - 

  

E-mail Chatchawant@ttt.co.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายชิงชัย  อุทยัสาร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 39/1 หมูที่ 2 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจตัุรัส จังหวัดชยัภูมิ 36130 

โทรศัพท 044-840380 

โทรศัพทมือถือ 081-8766032 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 122 ถนนชัยภูมิ - บานเขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จงัหวดัชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-816940-2 

โทรสาร 044-821395 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.ดุษฎี  ดวงมณ ี

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 681 ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท 02-2443528 

โทรศัพทมือถือ 081-7322073 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 146/69-74 ถนนสุโขทัย วชิระ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท 02-2415920 

โทรสาร 02-2413451 

  

E-mail Dduangmanee@gmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางทองเปลว  ศุภาคม 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 87/10 หมูที่ 5 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 7 ถนนแจงวัฒนะ  
ตําบลปากเกรด็ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท 02-5837045 

โทรศัพทมือถือ 081-6826250 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-2726142,02-2725753,02-2725353 

โทรสาร 02-2726142 

  

E-mail Chaimetts@ksc.hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  วาที่ ร.ต.เทพสุจินต  พงษสวัสดิ ์

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 184/2 ถนนบวร ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 71000 

โทรศัพท 034-512851 

โทรศัพทมือถือ 081-9422435 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 245/1 ถนนแสงชูโต ตาํบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 71000 

โทรศัพท 034-623339 

โทรสาร 034-623340 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.บุญเอิบ  เขตตสาคร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 12 ซอยทาแฉลบ 4 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท 039-314808 

โทรศัพทมือถือ 081-6893444 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 38 ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท 039-330339 

โทรสาร 039-330339 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายประกาย  นวะสิมมา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 156 หมูที่ 6 ตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 089-9442468 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข็ง อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 

  

E-mail Prakainawasimma@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายประพันธ  สุขวัฒนจรูญ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 301/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท 02-4275055 

โทรศัพทมือถือ 081-4939350 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 02-3547078-83 ตอ 1255 

โทรสาร 02-3547085 

  

E-mail Praphansuk@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายประสิทธิ์  ไชยวงษ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 99 หมูที่ 1 ตําบลหายโศก อําเภอบานผือ จังหวัดอดุรธานี 41160 

โทรศัพท 042-221285,246010 

โทรศัพทมือถือ 081-3806003 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข็ง อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 

  

E-mail ChaiyawongP@thaimail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  ผศ.ประสิทธิ์  มาลําพอง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 88 หมูที่ 10 ซอยวัดอุโมงค ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-277910 

โทรศัพทมือถือ 086-9167398 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-211042,943651-4 

โทรสาร 053-225491 

  

E-mail Prasit@chiangmai.ac.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายประเสริฐ  ตอติด 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 24/1 หมูที่ 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-821654 

โทรศัพทมือถือ 089-2859674,081-8762908 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 122 ถนนชัยภูมิ - บานเขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัชัยภูม ิ36000 

โทรศัพท 044-816940-2 

โทรสาร 044-821395 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางปทมา  เนือ่งเยาว 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 23/50 หมูที่ 2 ตําบลบางกุง อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 087-2811044 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 7/39 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท 077-222134-6 

โทรสาร 077-283156 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายพงษชัย  หมื่นคําสี 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 125 หมูที่ 3 ตําบลน้ําปว อําเภอเวยีงสา จังหวดันาน 55110 

โทรศัพท 054-740296 

โทรศัพทมือถือ 084-8049025 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ ถนนวรวิชัย ตาํบลในเวยีง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000 

โทรศัพท 054-757535 

โทรสาร 054-757535 

  

E-mail Inter_pong@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

35

 

 
 

ชื่อ – สกุล  นางพรรณวภิา  เอื้อสุนทรวัฒนา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 16/47 หมูที่ 2 ซอยวิภาวดี 58 ถนนวิภาวด-ีรังสิต ตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท 02-5793204 

โทรศัพทมือถือ 086-7763988 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท - 

โทรสาร - 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางพิชญานันท  จันทันแกว 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 112/160 หมูที่ 11 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-6542548 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 38 ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท 039-330339 

โทรสาร 039-330339 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายพิชิต  พนัธุดี 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 322 หมูที่ 8 ซอยศรีพฤทเธศวร ถนนหลังสนามกฬีาการทองเทีย่ว  
ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศัพท 045-643717 

โทรศัพทมือถือ 089-7167817 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 859 ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศัพท 045-611394 

โทรสาร - 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายพิทกัษ  กองเสียง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 136 หมูที่ 4 ถนนนาไรใหญ-ดอนหวาย ตําบลเสนางคนิคม  
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอาํนาจเจริญ 37290 

โทรศัพท 045-461577 

โทรศัพทมือถือ 089-7166999 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 334 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวดัอาํนาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-451476 

โทรสาร 045-452049 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายพิพัตน  เสนาพิทักษกุล 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 864/13 หมูที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  
จังหวดัสงขลา 90110 

โทรศัพท 074-257131,254600 

โทรศัพทมือถือ 081-5995795 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 424 หมูที่ 6 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ  
จังหวดัสงขลา 90110 

โทรศัพท 074-550335-40 

โทรสาร 074-550335-40 ตอ 208 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.เพ็ญสิริ  จันทนะโสตถิ์ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 159/4 หมูที่ 4 ตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-574271 

โทรศัพทมือถือ 089-1744763 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นบานแสงอรุณ  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 100 หมูที่ 4 ตําบลแสงอรุณ อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-574271 

โทรสาร 032-574271 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  จ.ต.ไพโชค  คงสุทธิ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 67 หมูที่ 1 ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 76140 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-8351465 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 71000 

โทรศัพท 032-401251-7 ตอ 286 

โทรสาร  

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายไพรัช  จันทสุวรรณโณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 112 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 

โทรศัพท 038-889106 

โทรศัพทมือถือ 081-8085735 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานในเครือทีพีไอ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

โทรศัพท 038-611333 ตอ 1190 

โทรสาร 038-620769 

  

E-mail Pairat@irpc.co.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายไพรัตน  ยิง่ยงค 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 549 หมูที่ 4 ซอย 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท 038-842938-9 

โทรศัพทมือถือ 081-8039599 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่น เอน็ เอช  เค สปริง จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 549 หมูที่ 4 ซอย 9 ถนนสุขมุวิท ตําบลแพรกษา  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท 0-2709-4940 

โทรสาร 0-2709-3937 

  

E-mail Bossmce1@yahoo.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  ร.ต.อ.หญิงเยาวดี  หยาดคํา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 43 ถนนเทศบาลสาย 4 อําเภอทาใหม จังหวดัจันทบรีุ 22120 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 086-3327604 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจจันทบุรี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวดัจันทบรีุ 22000 

โทรศพัท 039-324873 

โทรสาร 039-324873 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.ระเบียบ  รูปเลขา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 8 หมูที่ 8 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 

โทรศัพท 02-9010013 

โทรศัพทมือถือ 089-8159473 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานบริษัทไลทออน  อิเลคทรอนิคส จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 38/4 หมูที่ 1 ถนนรังสิต-องครักษ ตําบลบึงยี่โถ  
อําเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 12130 

โทรศัพท 02-5331208-16 

โทรสาร 02-5331747 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายรัชพล  เนยีมกุล 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 18/28 ซอยมุกธานี 1 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลตลาด  
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท 077-223379 

โทรศัพทมือถือ 081-9781460 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 7/39 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลตลาด อําเภอเมือง  
จังหวดัสรุาษฎรธานี 84000 

โทรศัพท 077-222134-6 

โทรสาร 077-283156 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางวราพร  จนัทรศรีทอง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 743 ถนนยานศิลาอาสน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000 

โทรศัพท 055-441137 

โทรศัพทมือถือ 081-7402131 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุตรดิตถ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 2 ถนนฤดีเปรม ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวดัอตุรดิตถ 53000 

โทรศัพท 055-413950 

โทรสาร - 

  

E-mail J_Varaphorn@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายวิชัย  ศรีเสนห 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 186/134 หมูที่ 2 ซอยสีมาวดี ถนนอดุร-เลย ตําบลนาดี  
อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000 

โทรศัพท 042-347840 

โทรศัพทมือถือ 081-7392211 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแข็ง อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางศศิธร  คชศิลา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1/2 ซอยชัยมงคล ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวดัตราด 23000 

โทรศัพท  

โทรศัพทมือถือ 081-5786755 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 25000 

โทรศัพท 039-511285 

โทรสาร 039-520214 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  ร.ต.อ.หญิงศิรรัตน  ใจชุม 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 350/1 หมูที่ 1 ซอย- ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย 57130 

โทรศัพท 053-731444 ตอ 413 

โทรศัพทมือถือ 081-2887064 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงราย จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
เลขที่ 489 หมูที่ - ซอย- ถนนรัตนาเขต ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
57000 

โทรศัพท 053-718077 

โทรสาร 053-744039 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสถิตย  เหล็กเพ็ชร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 17 หมูที่ 4 ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-9307534 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 54 หมูที่ 5 ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท 036-247387 

โทรสาร 036-247387 

  

E-mail Satit1964@yahoo.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.สมบูรณ  แจงจิตร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 279/16 หมูที่ 4 ซอยตาลคู ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก  
จังหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-3533909 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นพัฒนาชุมชนบานพตุะแบก จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 52/2 หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 77130 

โทรศัพท 032-546548 

โทรสาร 032-672247 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสมพร  เครือแกว 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 140/3 หมูที่ 1 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

โทรศัพท 038-357327 

โทรศัพทมือถือ 089-1688767 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี  
จังหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท 02-3126425 

โทรสาร 02-3126426 

  

E-mail SOMPORNKRUAKAEW@yahoo.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 456 หมูที่ 12 ถนนเทพมงคลเหนือ ตาํบลบุง อําเภอเมือง  
จังหวดัอํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-452456 

โทรศัพทมือถือ 084-0359317 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 334 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวดัอาํนาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-451476 

โทรสาร 045-452049 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสันฐาน  ดีรพัฒน 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 62 หมูที่ 2 ตําบลเชียงบาน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 56110 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-1689410 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย  จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 1039/74 ถนนรวมจิตถวาย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวดัเชยีงราย 57000 

โทรศัพท 053-712585 

โทรสาร - 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสันติ  คงวฒันะ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 149 หมูที่ 7 ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท  

โทรศัพทมือถือ 089-6266721 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 122 ถนนชัยภูมิ - บานเขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัชัยภูม ิ36000 

โทรศัพท 044-816940-2 

โทรสาร 044-821395 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสายพณิ  คันธวิวรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 173/42 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 02-2869024 

โทรศัพทมือถือ 081-3474903 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 02-2859096 

โทรสาร 02-2859359 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสิริภัสสร  เอี่ยมสุวรรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 99/231 หมูบานคลาสสิคโฮม หมูที่ 7 ถนนอัสสัมชัญ-หนองฆอ  
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20110 

โทรศัพท 038-775237 

โทรศัพทมือถือ 081-3447149 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอสประเทศไทย จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

โทรศัพท 038-491010 ตอ4864,038-493205 

โทรสาร 038-493205 

  

E-mail Tuy_52@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.สุพิศ  กิตติรัชดา 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 9 หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม 50170 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-2872254 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม 50200 

โทรศพัท 053-895460-1 

โทรสาร 053-894416 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสรยุทธ  ชรินทร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 6/548 หมูที่ 1 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบรีุ 11110 

โทรศัพท 02-5946378 

โทรศัพทมือถือ 081-8689176 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาธร กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท 02-2859096 

โทรสาร 02-2859359 

  

E-mail Sora@aerothai.co.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

61

 

 
 

ชื่อ – สกุล  นายสุรวิทย  พยัคฆฤทธิ์ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 67/52 หมูที่ 2 ซอยศรีวชัิย 29 ถนนศรวีิชัย ตําบลมะขามเตี้ย  
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 089-6492961 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 7/39 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลตลาด อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท 077-222134-6 

โทรสาร 077-283156 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

62

 

 
 

ชื่อ – สกุล  นายสุรศักดิ์  เล็กปานเจริญ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1 ซอย4 ถนนบางแสนสาย 3 ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 20130 

โทรศัพท 038-385829 

โทรศัพทมือถือ 081-8642699 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหยูเนี่ยน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 336 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20120 

โทรศัพท 038-341371-8 

โทรสาร 038-342318 

  

E-mail Surasak@hits.sahaunion.co.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสุวัชร  โกยสมบูรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 63/5 หมูที่ 7 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง  
จังหวดัภเูก็ต 83110 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 086-6829396 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูภูเกต็ จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 6/4 ถนนรัษฎานุสรณ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทรศัพท 076-240994 

โทรสาร 076-240321 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายไสว  วุฒสังข 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 33 หมูที่ 5 ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 37240 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 081-7603017 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 334 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวดัอาํนาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-451476 

โทรสาร 045-452049 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  น.ส.อรพรรณ  ผิวนิล 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 244 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-5794028 

โทรศัพทมือถือ 081-8065863 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัทสยามกลการ จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ 
เลขที่ 891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 02-2162160 

โทรสาร 02-2153018 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายอรุณ  ดีรักชาติ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 257/27 ซอยบานพักรถไฟ กม.11 ถนนวภิาวด-ีรังสิต  
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท - 

โทรศัพทมือถือ 089-1217718 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ อาคาร 4 ช้ัน 1 หมูที่ 1 ซอยนิคมรถไฟ กม.11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-9360400 ตอ 17-20 

โทรสาร 02-9360400 ตอ 21 

  

E-mail Arund17@yahoo.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางอามีนา  เจสาสน 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 495 /82 ถนนอุตรกิจ ตาํบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท 075-621534 

โทรศัพทมือถือ 086-6831292 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยษะกอฟะฮอิสลาม จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 75 ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท 075-630241 

โทรสาร 075-630241 

  

E-mail - 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายอุดม  เสถยีรภาพงษ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 
 

เลขที่ 53 ซอยขาวสาร ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ  
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 02-222-4632 

โทรศัพทมือถือ 08-1803-2633 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกันยงอีเลคทริก จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 67 หมูที่ 11 ซอย ถนนบางนา-ตราด กม.20 แขวงบางโฉลง เขตบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท 0-2337-2900 

โทรสาร 0-2337-2439-40 

  

E-mail Udom.s@kve.meap.com 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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รุน รุน รุน 222   



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางสาวกานตธิร  บุญเศษ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail kitipang_to@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

301 หมู 16 ต.บุง อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-9990826 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

366 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแทง อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-451508 

โทรสาร 045-451581 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายกิตพิงษ  ทองเหลือ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  สาธารณสุขอําเภออัมพวา 

ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

812/2 ซ.ธรรมนิมิต 1 ต.แมกลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท 034-751225 

โทรศัพทมือถือ 081-4348239 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

203 ต.ลาดใหญ อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท 034-718540 

โทรสาร 034-711124 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายจุมพล  นาคะลักษณ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เลขานุการสหกรณ 

ตําแหนงในสหกรณ กรรมการดําเนนิการสหกรณและเลขานุการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

302/144 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง  
เขตหลักสี่ กทม. 10210 

โทรศัพท 02-9546342 

โทรศัพทมือถือ 089-0219707 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ที่อยูสหกรณ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท 02-5620872-3 

โทรสาร 02-5792789-90 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายจรูญ  สิทธิพรหม 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตองหนองสระปลา 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

217 หมู 15 ถ.นาคํา ต.บานเชียง อ.หนองหาน  
จ.อุดรธานี 41320 

โทรศัพท 042-208157 

โทรศัพทมือถือ 081-6612927 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

ที่อยูสหกรณ 5 ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางฉัตรพร  หตัถกรรม 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  พยาบาลวิชาชพี 7 

ตําแหนงในสหกรณ กรรมการ 

E-mail koryu_jay@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

161 หมู 8 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง  
จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-815158 

โทรศัพทมือถือ 081-9651108 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลย จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

32/1 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง  
จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-832279 

โทรสาร 042-832279 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางชมพู  โพธิวรรณ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว. 

ตําแหนงในสหกรณ เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว. 

E-mail c_pohwan@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

24/90 หมู 9 ซ.อยูเยน็ ถ.รามอินทรา  
แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. 10220 

โทรศัพท 02-5026171 

โทรศัพทมือถือ 086-9787102 

  

สหกรณ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ที่อยูสหกรณ 
 

กระทรวงยุติธรรม ช้ัน 27 อาคารกระทรวงยุติกรรม  
ถ.แจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทรศัพท NO 

โทรสาร 02-5026170 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายชวน  บุญศรี 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ขาราชการตํารวจ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

43/157 หมู 7 ต.ถํ้าใหญ อ.ทุงสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80100 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ NO 

  

สหกรณ สหกรณคายศรีนครินทรา  จํากัด 

ที่อยูสหกรณ 43 ต.ถํ้าใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80100 

โทรศัพท 075-421427 

โทรสาร NO 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายชัยญา  เดชนุน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail chaiyad@ttt.co.th 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

3/98 หมู 6 ซ.รามคําแหง 184 ถ.รามคําแหง  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 

โทรศัพท 02-9164545 

โทรศัพทมือถือ 081-6940906 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยทีทีแอนดที จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

252/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  
เขตหวยขวาง กทม. 10320 

โทรศัพท 02-6932100 ตอ 3742,5025 

โทรสาร 02-6932100 ตอ 3743 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายชัยวัฒน  ญาณจินดา 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี

ตําแหนงในสหกรณ เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.บางปรอก  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 086-9996236 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

วังสวนสุนนัทา อาคาร 5 ช้ัน 1 ถ.ราชสีมา  
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 02-2418250-1 

โทรสาร 02-2418252 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายทวีพร  วรวงษ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางเขา 

ตําแหนงในสหกรณ เหรัญญิก 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

363 หมู 5 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ 77190 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 087-4073230 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นบานดอนแหลมใหญ จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

99 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ 771902 

โทรศัพท 032-695350 

โทรสาร 032-695551 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางบุญสม  ภทัรกุลวณิชย 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  พยาบาลวิชาชพี 8 

ตําแหนงในสหกรณ เหรัญญิก 

E-mail sttt@thaimail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

241 หมู 6 ถ.มะลิวรรณ ต.นาอาน  
อ.เมือง จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-832279 

โทรศัพทมือถือ 081-9641737 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลย จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

32/1 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง  
จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-832279 

โทรสาร 042-832279 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายพิทกัษ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ครูชํานาญการ 

ตําแหนงในสหกรณ รองประธานผูตรวจสอบสหกรณ 

E-mail NO 

  

ที่อยูปจจุบนั NO 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-8272592 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีจํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

62/1 ถ.พัฒนสัมพันธ ต.บางปรอท อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท 02-5816371 

โทรสาร 02-5812808 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายภิญโญ  แกวเจริญ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูตรวจสอบสหกรณ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

88 หมู 13 ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 84190 

โทรศัพท 077-280320 

โทรศัพทมือถือ 081-2731907 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นมิตรชาวสวน จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

147/1 หมู 15 ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 84190 

โทรศัพท 077-280320 

โทรสาร 077-280320 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายมนตรี  เทเวลา 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม 

ตําแหนงในสหกรณ กรรมการสหกรณ 

E-mail mon_health@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

232/1 หมู 2 ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 44120 

โทรศัพท 043-798228 

โทรศัพทมือถือ 081-4718389 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

2 ถ.ศรีสวัสดิ์ดําเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

โทรศัพท 043-723438 

โทรสาร 043-712248 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  ผศ.มาลีมาส  สิทธิสมบัติ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  อาจารยประจําคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการดานการเงินและบัญช ี

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202 

โทรศัพท 053-943652 

โทรศัพทมือถือ 086-9146468 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202 

โทรศัพท 053-943652 

โทรสาร 053-225491 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางรุงทิวา  สําลีออน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ครูโรงเรียนชุบศร 

ตําแหนงในสหกรณ NO 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

348 ซ.งามศรีขํา 1 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

โทรศัพท 036-412809 

โทรศัพทมือถือ 086-7579456 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

7 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

โทรศัพท 036-411223 

โทรสาร 036-414165 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางวนดิา  นอยมะลิวนั 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ศึกษานิเทศก 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

40 หมู 7 ต.เมอืง อ.เมือง จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-832140, 042-832725 

โทรศัพทมือถือ 087-2198179 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 
ที่อยูสหกรณ 
 

43 ถ.มะลิวรรณ ต.อาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 

โทรศัพท 042-832139 

โทรสาร 042-832139 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางวันเพ็ญ  อุดทาเรือน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ขาราชการบํานาญ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail wanpennerse@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

101 ถ.สิงหนาทบํารุง ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-6813004 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย 
ที่อยูสหกรณ 
 

101 ถ.สิงหนาทบํารุง ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 

โทรศัพท 053-620657 

โทรสาร 053-620657 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางวัลภา  มวงเพชร 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโจดกลาง 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

200 หมู 1 ถ.ราษฎรเจดยี ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิ36180 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-6001236 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

122 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-81694-5 

โทรสาร 044-521395 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายวิเชียร  นกบิน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ศึกษานิเทศก 

ตําแหนงในสหกรณ ประธานผูตรวจสอบสหกรณออมทรัพย 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

79/131 หมู 2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท 086-0807999 

โทรศัพทมือถือ 086-0807999 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีจํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

62/1 ถ.พัฒนสัมพันธ ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท 02-5816371 

โทรสาร 02-5812808 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายวิศิษฏ  กอนเงิน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหญาปลอง 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

108 หมู 1 บานนาคานหกั ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-7604547 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิจํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

122 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-8169403 

โทรสาร NO 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายวิสันต  บญุนนท 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ชางเทคนิค 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail WW_Boon@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

449/1 หมู 9 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 085-8949786 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จาํกัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท 074-349200 

โทรสาร 074-349200 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายวีระพจน  ตันติปญจพร 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสวาง (คุรุประชานุกูล) 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

181/1 หมู11 ถ.หัวทะเล-งิ้ว ต.บานตาล อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36220 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-2666705 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

122 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท NO 

โทรสาร NO 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  ผศ.ศิริพร  พงศศรีโรจน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ประธานกรรมการ 

ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

150/1 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

โทรศัพท 02-5894114 

โทรศัพทมือถือ 089-7809284 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพย ม.ธุรกิจบณัฑิตย จํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท 02-9547380 

โทรสาร 02-9547380 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายศภุชัย  ศักดิ์แกว 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทากุน 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail chaiia@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

45 หมู 5 ต.แปน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 94110 

โทรศัพท 073-416565 

โทรศัพทมือถือ 089-4622182 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

อ.เมือง จ.ปตตานี 90000 

โทรศัพท 073-313243 

โทรสาร 073-313-085 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสมเกยีรติ  ภิรมยาภรณ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  พนักงานปฏิบตัิการระดับ 7 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

15/69 หมู 11 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-8689458 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานธนาคารออมสิน จํากัด 

ที่อยูสหกรณ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

โทรศัพท 
02-2998000 ตอ 040319 
02-2998265-68 ตอ 1-8 

โทรสาร 022998267,02-2780090 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสมหมาย  กองแกว 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคุรุราษฎรวิทยา 

ตําแหนงในสหกรณ เลขานุการผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

112/1 หมู 8 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-884129 

โทรศัพทมือถือ 087-2425180 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

122 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-81694-3 

โทรสาร 044-821395 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสะไกร  เวชบรรพต 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ) 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

344/34 หมู 14 ซ.ประชาสันติ 9 ถ.ประชาสันติ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 089-8614664 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

5 ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสันติ  คงวฒันะ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนโพธิ์บะกามวิทยา 

ตําแหนงในสหกรณ ประธานผูตรวจสอบสหกรณ 

E-mail Santa_451@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

149 หมู 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-836451 

โทรศัพทมือถือ 089-6266721,086-6512615 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

122 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท 044-816941-2 

โทรสาร 044-821395 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

99

 

 
 
ช่ือ – สกุล  นายสามารถ  พจนพาณิชยกลุ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ที่ปรึกษาสหกรณ 

ตําแหนงในสหกรณ NO 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

18/36 หมู 8 ซ.แจงจนัทร ถ.เกษตร-นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กทม. 10230 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 087-6112255 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยอมรินทรทวีสุข จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

65/101 ถ.ชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10700 

โทรศัพท 02-4229000 ตอ 5230 

โทรสาร NO 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  ร.ต.อ. หญิงสีดาทิพย  สุนตาอินทร 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  รองสารวัตรฝายอํานวยการ 2 (งานงบประมาณและการเงิน) 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail dada_gcop@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

34 หมู 10 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  50220 

โทรศัพท 053-867564 

โทรศัพทมือถือ 089-5607078 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

490 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

โทรศัพท 053-249360 

โทรสาร 053-247914 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางสาวสุนีลา  รูสุกิจกุล 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 

ตําแหนงในสหกรณ เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 

E-mail YU.IZA@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

34 หมู 10 ต.หนองไขน้ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 

โทรศัพท 02-2823803 

โทรศัพทมือถือ 081-9873392 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพย ส.ป.ก. จาํกัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

166 ถ.ประดิพทัธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

โทรศัพท 02-2783715 

โทรสาร 02-2783715 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสุรชาติ  วงศอารีย 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail surachat-cmu@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

517/4 หมู 2 ซ.รวมจิตร ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท 042-910067 

โทรศัพทมือถือ 089-9442323 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธาน ีจํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

5 ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท 042-221285 

โทรสาร 042-230357 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายสุเรนทร  สงแสง 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ปลัด อบต.ทุงตอ อ.หวยยอด 

ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ 

E-mail SUREN2501@hotmail.com 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

427/171 ซ.สวนรื่นรมย 14 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 
92130 

โทรศัพท 075-271897 

โทรศัพทมือถือ 083-1989342 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานสวนตําบล จ.ตรัง จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

146 หมู 6 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ.ตรัง 92130 

โทรศัพท NO 

โทรสาร NO 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  พ.ต.อ. หญิงสุวรรณา  วงษกลาหาญ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูกํากับการงานอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

252/3 หมู 3 ถ.รามคําแหง ซ.110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-8165514 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตาํรวจ จํากดั 
ที่อยูสหกรณ 
 

492/1 อาคารศรียานนท ช้ัน 1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 

โทรศัพท 02-2511070 

โทรสาร 02-2511070 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางสาวสุวลักษณ  สุทัศน ณ อยุธยา 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาตรวจสอบภายใน 6 ว. 

ตําแหนงในสหกรณ เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 6 ว. 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

100/383 หมู 16 ซ.11 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กทม. 10250 

โทรศัพท 02-3682360 

โทรศัพทมือถือ 081-3992058 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

กระทรวงยุติธรรม ช้ัน 27 อาคารซอฟแวรปารค ถ.แจงวฒันะ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

โทรศัพท NO 

โทรสาร 02-5026170 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางสาวอนงค  โตโพธิ์ไทย 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

6 ซ.โรจนฤทธิ์ ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท NO 

โทรศัพทมือถือ 081-1743771 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดสิุต กทม. 10300 

โทรศัพท 02-6697363-4 

โทรสาร 02-6697361 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นายอมรศักดิ์  พูวณิชย 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  เจาหนาตรวจสอบภายใน 8 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

กรมการขนสงทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 
10900 

โทรศัพท 02-2725332 

โทรศัพทมือถือ 086-0172176 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จาํกัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 

โทรศัพท NO 

โทรสาร  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ – สกุล  นางอารีรัตน  คําเคน 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ตําแหนงในสหกรณ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

E-mail NO 

  
ที่อยูปจจุบนั 
 

96 หมู 12 ซ.รวมมิตร ถ.วิธารธรรมวัตร ต.ทรงคนอง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท 02-4634809 

โทรศัพทมือถือ 085-0617731 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยนันทมิตร จํากัด 
ที่อยูสหกรณ 
 

175-177 ซ.อนุมานราชทน ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ  
เขตบางรัก กทม. 10500 

โทรศัพท 02-2336920 

โทรสาร 02-2371856 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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รุน รุน รุน 333   



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายจรินทร  เชื้อสะอาด 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 34 หมูที่ 3 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวดัพะเยา 56110 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-5576661 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 672 หมูที่ 3 ถนนเชียงราย นครสวรรค ตําบลทาวังทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-431994 , 054-410185 

โทรสาร 054-481501 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวชญาภา  อุปดิษฐ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน  
โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 086-8555717 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 229/1  ถนนศูนยราชการ  ตําบลหนองกอมเกาะ  
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท 042-420750 

โทรสาร 042-420750 

  

E-mail tanyong_mm@hotmail.com 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  พ.ต.อ.ชฎิล  พรหมไพบูลย 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1030/91 หมูที่ 9 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง  
จังหวดันครสวรรค 60000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-5967535 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวดันครสวรรค  จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 860 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056-222769 

โทรสาร 056-222769 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายชวน  หลุดหละ 

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 

  

ท่ีอยูปจจุบัน ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา 90220 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-5980294 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 34-35 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

โทรศัพท 074-313229 

โทรสาร 074-313229 

  

E-mail  
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายชัยรัตน  ปนนวน 

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 18/1108 หมูที่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค (หมูบานเปยมสุข)  
ตําบลปากเกรด็ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-8330820 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวเฉียว จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 665 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบฯ กทม. 10100 

โทรศัพท 02-6215130 

โทรสาร 02-6215130 

  

E-mail naphan06@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายชํานาญ  กลุศรี 

ตําแหนง  ครู คศ. 2 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 29/1 หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง  
จังหวดัพิจิตร 66190 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-2706372 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 5/2 ถนนบึงสีไฟ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัพิจิตร 66000 

โทรศัพท 056-611323 , 056-613241 

โทรสาร 056-613241 ตอ 602 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวฐิติมา  เมงหอง 

ตําแหนง  เลขานุการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 28/114 ถนนลาดพราว-วังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว  
กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 085-1190606 

  

สหกรณ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 

โทรศัพท 02-6177300 

โทรสาร 02-6177133 

  

E-mail ThitimaM@BTS.co.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

117

 
 

 
ชื่อ – สกุล  นายณรงค  มุกดาแสงสวาง 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาดนิวิทยาคาร 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 874 ถนนแสงชูโตใต  
ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง  
จังหวดักาญจนบุรี 71000 

โทรศัพท 034-511720 

โทรศัพทมือถือ 081-9424026 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 245/1 ถนนแสงชูโต ตําบลปากแพรก  
อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบรีุ 71000 

โทรศัพท 034-623338-9 

โทรสาร 034-623340 

  

E-mail na2511@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  พลโทถนอมศักดิ ์ รอดสวาง 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 22/4 หมูที่ 8  
ซอยพิบูลสงคราม 5  
ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

โทรศัพท 02-5251482 

โทรศัพทมือถือ 081-9314167 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพย กองบัญชาการทหารสูงสุด จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 2218 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท 02-5853592 

โทรสาร 02-5857317 

  

E-mail TNOMSAK@yahoo.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายถุงเงิน  ไชยพิพัฒน 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 40/62 หมูที่ 4  
แขวงคลองถนน เขตสายไหม  
กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท 02-2248209-10 

โทรศัพทมือถือ 087-6854151 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท 02-2243209-10 

โทรสาร 02-6223319 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายธนกร  ศุขประสิทธิ์ 

ตําแหนง  เหรัญญิก 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-2022028 

โทรศัพทมือถือ 081-9089292 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-2022115 

โทรสาร 02-2022028 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางนภสร  สิงหหัดชยั 

ตําแหนง  เจาพนกังานการเงินและบัญชี 6 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 322/4 หมูที่ 1 ตําบลฟากหวย อําเภออรัญประเทศ  
จังหวดัสระแกว 27120 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 086-3148264 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 415 ถนนสุวรรณศร ตําบลสระแกว อําเภอเมือง  
จังหวดัสระแกว 27000 

โทรศัพท 037-241523 

โทรสาร 037-242724 

  

E-mail Khwvan_pp@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวนภาภรณ  กฤตยานนทเลิศ 

ตําแหนง  หัวหนาแผนกบัญชี 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 55/6 หมูที่ 5 ซอยรัตนาเลควิว โครงการ 11 ตําบลลําโพ อําเภอบาง
บัวทอง จังหวดันนทบุรี 11110 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-3724041 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยการบินกรุงเทพ จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 99 หมูที่ 14 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 02-2655520-1 

โทรสาร 02-2655500 

  

E-mail Napaporn@Bangkokair.com 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  พ.ต.ท.บัลลังก  สินเจิมศิริ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 99/9 หมูที่ 2 ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรูณ 67210 

โทรศัพท  

โทรศัพทมือถือ 089-7056700 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวดัเพชรบูรณ 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 170 ถนนสระบุรี - หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมอืง  
จังหวดัเพชรบรูณ 67000 

โทรศัพท 056-721776 

โทรสาร 056-721776 

  

E-mail  



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายบุญเหลิม  มาโน 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 312 หมูที่ 4 ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-9525267 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 672 หมูที่ 3 ถนนเชียงราย นครสวรรค ตําบลทาวังทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-431994 , 054-410185 

โทรสาร 054-481501 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางเบญจภรณ  นาคนิล 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 319 หมูที่ 4 ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวดันครพนม 48130 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-6195571 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษานครพนม จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 34 ซอยโรงเรียนนครพนม ถนนศาลากลาง ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

โทรศัพท 042-516147 

โทรสาร 042-513134 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายประหยดั  อังคณาวิศัลย 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 236/134 ซอยสรณคมน 14 ถนนสรณคมน แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท 02-5651218 

โทรศัพทมือถือ 081-9312613 

  

สหกรณ สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 02-2414404 

โทรสาร 02-2414404 

  

E-mail Prayad0257@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

127

 
 

 
ชื่อ – สกุล  ผศ.ปนมณ ี ขวัญเมือง 

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 137/18 ซอยบางบัวทอง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว  
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 087-0939130 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาลาดกระบงั จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท 02-3264546 

โทรสาร 02-3264324 

  

E-mail KKamnuay@kmail.ac.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายพูนศักดิ ์ นาคครื้น 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 190/1 หมูที่ 1 ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ  
จังหวดัสุราษฎรธานี 84160 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-8947788 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 7/37 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท 077-222134-6 

โทรสาร 077-283156 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายมงคล  จินโจ 

ตําแหนง  ผอ.โรงเรียนบานสันปามวง 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 98 หมูที่ 8 ตําบลสันปามวง อําเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 085-7191065 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 672 หมูที่ 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค ตําบลทาวังทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-431994 , 054-410185 

โทรสาร 054-481501 

  

E-mail  



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายเมธา  อุทัยพยัคฆ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 3/6 หมูที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10270 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 086-0419376 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 319 ถนนพิษณุโลก แขวงวังจนัทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 02-2825609 

โทรสาร 02-6284504 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวรัชน ี บัณฑูรรังษ ี

ตําแหนง  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 8 ว. 

  

ท่ีอยูปจจุบัน ซอยหมูบานกฤษดานคร 10 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรักพัฒนา  
อําเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 11110 

โทรศัพท 02-5942084 

โทรศัพทมือถือ 081-4570463 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมการขนสง จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 02-2725407 

โทรสาร 02-2725407 

  

E-mail rachanee_gao@dlt.go.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายวรัญชัย  สังขวรรโณ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1/6 หมูที่ 1 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวดัสงขลา 90310 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-5980109 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 34-35 ซอยสามัคคีสุข 1 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง  
จังหวดัสงขลา 90000 

โทรศัพท 074-313229 

โทรสาร 074-313229 

  

E-mail pewaranchai@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางวารุณ ี มาแกว 

ตําแหนง  นักวิชาการเงนิและบัญชี 6 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 177/6 ถนนเทศบาล 4 ตําบลปากเพรยีว อําเภอเมือง  
จังหวดัสระบุรี 18000 

โทรศัพท 036-316555 ตอ 3103 

โทรศัพทมือถือ 085-1744768 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสระบุรี จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 ตําบลปากเพรียว  
อําเภอเมอืง จังหวัดสระบุรี 18000 

โทรศัพท 036-211684 

โทรสาร 036-211684 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายวิจัย  ธนาพิชญนันท 

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 7ว. 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 64/3 หมูที่ 5 ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-7480570 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 34-35 ซอยสามัคคีสุข 1 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง  
จังหวดัสงขลา 90000 

โทรศัพท 074-313229 

โทรสาร 074-313229 

  

E-mail vijai2501@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  วาที่ ร.ต.วินยั  มั่งนอย 

ตําแหนง  ผูจัดการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-2022028 , 02-202-2115 

โทรศัพทมือถือ 081-2996536 , 081-7172728 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท 02-2022028 , 02-2022115 

โทรสาร 02-2022028 

  

E-mail winai.m@mail.ghb.co.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางวิไล  วิชชุเวสคามินทร 

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชพี 8 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 93 ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมอืง  
จังหวดัอางทอง 14000 

โทรศัพท 035-611973 

โทรศัพทมือถือ 086-5843884 , 081-4914977 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวดัอางทอง 14000 

โทรศัพท 035-630803 

โทรสาร 035-630803 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  อาจารยวิสุทธร  จิตอารี 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการดานการเงินและบัญช ี

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50202 

โทรศัพท 053-943652 

โทรศัพทมือถือ 084-1691655 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50202 

โทรศัพท 053-943653 

โทรสาร 053-225491 

  

E-mail Wisuttorn@ba.cmu.ac.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายวีรกร  มูลสาร 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 150 หมูที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ  
จังหวดัพะเยา 56130 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-9505912 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 672 หมูที่ 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค ตําบลทาวังทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-431994 , 054-410185 

โทรสาร 054-481501 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 

ตําแหนง  ผอ.กองคลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 65/22 หมูที่ 4 ซอยพรไพบูลย ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท 02-4332711 

โทรศัพทมือถือ 081-7534981 

  
สหกรณ สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากดั 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 319 ถนนพิษณโุลก แขวงวังจนัทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 02-2825609 

โทรสาร 02-6284504 

  
E-mail srichan.t@live.mutp.ac.th 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสมหมาย  ลอดชะ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 138/190 หมูที่ 14 ตําบลวัดไทรย อําเภอเมือง  
จังหวดันครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056-229651 

โทรศัพทมือถือ 081-7270607 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 55/97-98 ถนนดาวดึงส ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมอืง  
จังหวดันครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056-313046-7 

โทรสาร 056-313046 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสมาน  สรรคประสิทธิ์ 

ตําแหนง  ผูจัดการงานบริหารทั่วไป 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 291/1 ซอยภาษี 1 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนอื  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 089-5120009 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 02-2859096 

โทรสาร 02-2859359 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสัมฤทธิ์  บุตมะ 

ตําแหนง  เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1/14 ถนนหนาเรือนจํา ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง  
จังหวดักาฬสนิธุ 46000 

โทรศัพท 043-821921 

โทรศัพทมือถือ 084-2655639 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จาํกัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 283 ถนนกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง  
จังหวดักาฬสนิธุ 46000 

โทรศัพท 043-821292 

โทรสาร 043-821292 

  

E-mail Sumrit_sum@yahoo.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสุภาณ ี เจริญลาภ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 10/8 ถนนสถิตยุติธรรม ตําบลพิมาน อําเภอเมือง  
จังหวดัสตูล 91000 

โทรศัพท 074-724566 

โทรศัพทมือถือ 089-6582561 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 458 ถนนยนตรการกําธร ตําบลคลองขุด อําเภอเมอืง  
จังหวดัสตูล 91000 

โทรศัพท 074-711933 

โทรสาร 074-730072 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสุริยา  บุญสาร 

ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 132 หมูที่ 5 ถนนแจงสนิท ตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน  
จังหวดัอุบลราชธานี 34320 

โทรศัพท 045-228115 

โทรศัพทมือถือ 081-7606714 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 272 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 

โทรศัพท 045-712758 

โทรสาร 045-712758 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายสุวรรณ  เทียบสี 

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสะไมย 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 215 หมูที่ 9 ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมือง จังหวดัยโสธร 35000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 081-9554254 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 272 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 

โทรศัพท 045-712758 

โทรสาร 045-712758 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายแสวงหา  อิมลี 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 47/1 หมูที่ 7 ตําบลลือ อําเภอปทุมราชวงศา  
จังหวดัอํานาจเจริญ 27110 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 087-2457996 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 334 หมูที่ 7 ถนนอํานาจอนุสรณ ตําบลบุง อําเภอเมือง  
จังหวดัอํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-511470 

โทรสาร 045-452049 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวโสธารา  นุมประไพ 

ตําแหนง  หัวหนาฝายบญัชี 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 125/23 หมูที่ 1 ซอยรวมศุภ 2 ถนนทาน้ํานนท ตําบลบางศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท 02-5903078 

โทรศัพทมือถือ 081-3741778 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท ตาํบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศัพท 02-5903078 

โทรสาร 02-9659379 

  

E-mail So_Sotara@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายอนุชา  ถูกใจ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 66/1 หมูที่ 2 ถนนจุน-เชียงราย ตําบลหวยขาวก่ํา อําเภอจุน  
จังหวดัพะเยา 56150 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 086-1905851 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 672 หมูที่ 3 ถนนเชียงราย นครสวรรค ตําบลทาวังทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-431994 , 054-410185 

โทรสาร 054-481501 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นายอารีย  สองสี 

ตําแหนง  ครูชํานาญการ ร.ร.บานนายม 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 85 หมูที่ 6 ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 086-2499928 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ 
 

เลขที่ 334 หมูที่ 7 ถนนอํานาจอนุสรณ ตําบลบุง อําเภอเมือง  
จังหวดัอํานาจเจริญ 37000 

โทรศัพท 045-511470 

โทรสาร 045-452049 

  

E-mail  
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล  นางอําภา  ประมวญรัฐการ 

ตําแหนง  ผูตรวจสอบกจิการ 

  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 53/6  หมูที่ 8 ซอยบุญยิ่ง ถนนชักพระ 22 แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท 02-4359507 , 02-4359507 

โทรศัพทมือถือ 081-6325425 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูกรุงเทพมหานคร จํากัด 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 869 ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท 02-8610330 

โทรสาร 02-4372074 

  

E-mail  
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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รุน รุน รุน 444   



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวกิติมา แจมจํารัส 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 111/241  หมูที่ 3 ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรักนอย  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท 0-2594-3717 

โทรศัพทมือถือ 08-9300-6674 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 89/2 หมูที่ 3 ถนนแจงวฒันะ  
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

โทรศัพท 0-2574-9067 

โทรสาร 0-2574-9364 

  

E-mail JAMJUMRAT_55@yahoo.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นาวาอากาศโทหญิงจรรยา ชุมแจม 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 31/1  หมูที่ 1 ซอยสะแกงาม 54 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา  
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

โทรศัพท 0-2894-9788 

โทรศัพทมือถือ 08-1297-2135 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมแผนที่ทหาร จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 2 ถนนกลัปญาณไมตรี แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 

โทรศัพท 0-2221-3109 

โทรสาร 0-2221-3109 

  

E-mail JANYA99999@yahoo.com 
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวจันทนา ธารอํามฤต 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 109/265 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-5887-8889 

  

สหกรณ สหกรณเครดติยูเนีย่นเคหะรัษฎาภูเกต็ จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 68/13 หมูที่ 7 ถนนศรีสุทัศน  ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง  
จังหวดัภเูก็ต  83000 

โทรศัพท 0-7625-2613 

โทรสาร 0-7625-2589 

  

E-mail  
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางจันทรแรม เสนรังษ ี

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 5 ซอยราชวิถี 13 ถนนราชวิถี ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม 73000 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-9439-8360 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาลนครปฐม จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ สํานักงานเทศบาลนครนครปฐม (สํานักการคลัง) ถนนราชวิถี ตําบลพระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท 0-3425-3850 ตอ 13 

โทรสาร 0-3425-4705 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายชยัยันต คาํปอ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 9/1 หมูที่ 4 ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 54130 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-1882-5999 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท 0-2579-7070 

โทรสาร 0-2579-9774 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล พันตํารวจเอกชาตรี ปรีชากุล 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 90/257 หมูที่ 4 ถนนอนามัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวดัขอนแกน 40000 

โทรศัพท 0-4322-2922 

โทรศัพทมือถือ 08-1592-9229 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวดัขอนแกน จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 192 หมูที่ 13 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวดัขอนแกน 40000 

โทรศัพท 0-4323-7988 

โทรสาร 0-4323-7988 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางทิวาวัลย เครือสุวรรณ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 278/48 หมูที่ สังขกระจายคอนโดมิเนียม ซอยวัดสงัขกระจาย ถนนอิสรภาพ 
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600 

โทรศัพท 0-2466-2223 

โทรศัพทมือถือ 08-9345-2225 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 89/2 หมูที่ 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

โทรศัพท 0-2574-9067 

โทรสาร 0-2574-9364 

  

E-mail THIWAWAN@TOT.co.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวนันทวรรณ กลับเจริญ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 99/6115 หมูที่ 2 ซอยหมูบานประดับดาว โครงการ 6 ซอย 4 ถนนทาอิฐ 
ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี 11200 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-92072199 

  

สหกรณ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากดั 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม. 10200 

โทรศัพท 0-2225-7713-4 

โทรสาร  
  

E-mail Nuntawan.k@mea.or.th , Klubcharoen@yahoo.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางนิจวิภา ชฤูกษ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 3/20 ถนนสามลาน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-9852-0947 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ กระทรวงยุติธรรม ช้ัน 20 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  
อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท 0-2502-6171 

โทรสาร  
  

E-mail nidwipa_c@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวนิตยา เทพสําราญ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 89/481 หมูที่ 5 ซอยโอฬาร 2 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม  
เขตบึงกุม กทม. 10240 

โทรศัพท 0-2375-1257 

โทรศัพทมือถือ 08-9684-0785 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 89/2 หมูที่ 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง  
เขตหลกัสี่  กทม. 10210 

โทรศัพท 0-2574-9067 

โทรสาร 0-2574-9364 

  

E-mail n_tepsumran@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายบรรจบ ไชยสาร 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 444/31 หมูที่ 8 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศัพท 0-4561-3593 

โทรศัพทมือถือ 08-1955-0521 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 6 หมูที่ 9 ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ  ตําบลหนองครก อําเภอเมือง  
จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศัพท 0-4561-3340 

โทรสาร 0-4563-1476 

  

E-mail  
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 112/25 หมู 6 ซอยชินเขต 1/5 ถนนงามวงศวาน แขวงทุงสองหอง  
เขตหลักสี่ กทม. 10210 

โทรศัพท 0-2589-2738 

โทรศัพทมือถือ 08-9137-0625 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมวิทยาศาสตรบริการ จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 75/7 กรมวิทยาศาสตรบริการ ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท  
เขตราชเทว ี กทม. 10400 

โทรศัพท 0-2201-7350 

โทรสาร 0-2201-7079 

  

E-mail cpa_bc@thaimail.com 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวพิชฌาย ประสงคเกียรต ิ

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 88/2328 หมูที่ 6 ซอยพระราม 2(69) ถ.พระราม 2  
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

โทรศัพท 0-2892-6969 

โทรศัพทมือถือ 08-5906-9042 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 121 ถ.จกัรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม. 10200 

โทรศัพท 0-2225-7712 

  

E-mail pitcha@mea.or.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวเพิ่มทรัพย หิรัญสาย 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 54/1 หอง 433 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตลาดพราว กทม. 10230 

โทรศัพท 02-880-4311 ตอ 433 

โทรศัพทมือถือ 08-1405-5145 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากดั 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท 0-2244-5470-1 , 0-2244-5216 

โทรสาร 0-2244-5471 , 0-2244-5218 

  

E-mail tik_perm@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวภาวณิ ีนาคสวัสดิ ์

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 91/103 หมูที่ 11 ซอยติวานนท 3 ถนนติวานนท 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศัพท 0-2527-5558 

โทรศัพทมือถือ 08-1205-9160 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากดั 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท 0-2244-5470-1 

โทรสาร 0-2244-5471 

  

E-mail japan_ns@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางเยาวรตัน ปญญาพืช 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 27/19 หมูที่ 15 ตําบลบานพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

โทรศัพท 0-3740-7115 

โทรศัพทมือถือ 08-1653-4018 

  

สหกรณ สอ.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบรีุ จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 104 หมูที่ 8 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัปราจีนบุรี 25000 

โทรศัพท 0-3721-3205 

โทรสาร 0-3721-3205 

  

E-mail  
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล พันตํารวจโทฤกษชาย ฤกษเลิศรบ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 400/256 หมูที่ 1 ตําบลปากคลองปากปลากด  
อําเภอพระสมทุรเจดีย จังหวดัสมุทรปราการ 10290 

โทรศัพท 0-2755-2200 

โทรศัพทมือถือ 08-1555-2982 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด 

ตําแหนง เลขานุการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 178 หมูที่ 4 ตําบลบางดวน อําเภอเมอืง จังหวดัสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท 0-2755-2200 

โทรสาร 0-2756-3481 

  

E-mail RERKCHAY@hotmail.com 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายวิทยา ศรวิีชัยอินทร 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 131 หมู 11 โรงพยาบาลเวียงสา ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา  
จังหวดันาน 55110 

โทรศัพท 0-5475-2012 ตอ 113 

โทรศัพทมือถือ 08-9557-3719 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดนาน จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันาน ถนนวรวิชัย ตําบลในเวยีง  
อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000 

โทรศัพท 0-5475-7535 

โทรสาร 0-5475-7535 

  

E-mail VITAYA_S@hotmail.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวศิริเกศ แพรวานิชย 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ  
  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยขาราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 

โทรศัพท 0-2668-2406 

โทรสาร 0-2668-2406 

  

E-mail serigaet@yahoo.com 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางศิริเพ็ญ ศิริวัฒน 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 5/31 หมูที่ 7 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-4692-1293 

  

สหกรณ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากดั 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม. 10200 

โทรศัพท 0-2225-7713 

โทรสาร  
  

E-mail siripen@mea.or.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายศุภรัฐ พูนกลา 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 149 หมูที่ 5 ตําบลอาโพน อําเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร 32230 

โทรศัพท 0-4454-9250 

โทรศัพทมือถือ 08-9285-7545 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ตําแหนง ประธาน 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 130/1 ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 

โทรศัพท 0-4451-9239 , 0-4455-1370 

โทรสาร 0-4453-8854 

  

E-mail supoonkla@hotmail.com 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

173

 
 

 
ชื่อ – สกุล นางสาวสุรภา แสนสุข 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 7 หมูที่ 9 ซอยการเคหะ 11 ถนนรักศกัดิ์ชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท 0-3949-5225 ตอ 113 

โทรศัพทมือถือ 089-939-6319  

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี ตําบลตลาด อําเภอเมือง  
จังหวดัจันทบรีุ 22000 

โทรศัพท 0-3932-7979 

โทรสาร  
  

E-mail  



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวสุรียพร นิยมธรรม 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบฯ กทม. 10100 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-1814-4638 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยองคการอตุสาหกรรมปาไม จํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบฯ กทม. 10100 

โทรศัพท 0-2282-3243 ตอ 302 

โทรสาร 0-2282-4197 

  

E-mail c5654@hotmail.com , SURE_N@fio.co.th 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายเหรียญชัย บุญญาดีวงศ 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 929/10 หมูบานเกตุนตุิเซอมิเน ซอยลาดพราว 87 ถนนลาดพราว  
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กทม. 10240 

โทรศัพท 0-2936-6454 

โทรศัพทมือถือ 08-9015-4883 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยทีทีแอนท ีจํากัด 

ตําแหนง ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทยภัทร 1 ช้ัน 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กทม. 10320 

โทรศัพท 0-2693-2100 ตอ 5028 

โทรสาร 0-2693-2100 ตอ 3750 

  

E-mail RIENCHAIB@ttt.co.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ชื่อ – สกุล นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ 79/165 หมูที่ 6 ถนนจรัญสนิทวงศ 13 เขตภาษีเจรญิ กทม. 10160 

โทรศัพท  
โทรศัพทมือถือ 08-1813-4333 

  

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนกังานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ท่ีอยูสหกรณ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 

โทรศัพท 0-2356-7486 

โทรสาร  
  

E-mail ampornl@bot.or.th 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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รุน รุน รุน 555   



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 66/51 หมู 6 ถนน สุขประยูร 

ตําบลกุฏโงง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 

เบอรติดตอ   038-474630-5 

โทรศัพทมือถือ    081-8542511 

E-mail:   293.lin@gmail.com 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 55/1-4 ซอย ถนนพาสเภตรา 

ตําบล บางปลาสรอย อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 

เบอรสํานักงาน   038-791073 

โทรสาร   038-273957 

 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางเกษศิลป ดีนัก 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 677 หมู 4 ซอย11 ถนน สุขุมวิท  

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

เบอรติดตอ   02-7106519   

โทรศัพทมือถือ   089-2234774 

E-mail:   Jomman10@hotmail.com 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพย เค. ซี.อี.ไอ. จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 677 หมู 4 ซอย11 ถนนสุขุมวิท ตําบล แพรกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

เบอรสํานักงาน   02-7106519   

โทรสาร   02-7106519 
 

 

 

 

 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    พ.ต.ท.หญิงเกสรา ทะอินเลย 

ที่อยูปจจุบัน   อาคาร 19 ช้ัน 4 ซอยสวาช พระราม 1 แขวงวังใหม  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอรติดตอ   - 

โทรศัพทมือถือ   086-1017775 

E-mail:   arpornpol@yahoo.com 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน   ช้ันลาง อาคาร 19 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน   

กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอรสํานักงาน   02-2527436   

โทรสาร   02-2527436 ตอ 301,503 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางเทียนทิพย สุทธินนท 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 23 ซอยพระรามเกา 43 ซอย 7 เสรี 4  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

เบอรติดตอ   - 

โทรศัพทมือถือ   081-6253699 

E-mail:   Thienthip_s@bencha.co.th 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยเบญจมิตร จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 499 หมู 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอรสํานักงาน   02-9531111 ตอ 23485   

โทรสาร   02-9530248 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    พ.ต.ท.หญิงเมธาพร ผลาวงษ 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 1030/99 หมู 9 ซอย ถนน สวรรควิถี  

ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

เบอรติดตอ   056-882604   

โทรศัพทมือถือ   085-8056161 

E-mail:   mpalawong@hotmail.com 

หนวยงาน   ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 860 ซอยถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก  

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

เบอรสํานักงาน   056-882604   

โทรสาร   056-882604 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายไพฑูรย ตีระมาตย 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 72 หมู 1 ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล  

จังหวัดขอนแกน 40120 

เบอรติดตอ   043-247520   

โทรศัพทมือถือ   081-7691403 

E-mail:   - 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 

ตําแหนง   กรรมการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 22/8 หมู 4 ถนนศรีจันทร  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

เบอรสํานักงาน   043-337381   

โทรสาร   043-237643 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางกนกพร สุขสนิท 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 95 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง   

จังหวัดนครราชสีมา 30340 

เบอรติดตอ   - 

โทรศัพทมือถือ   089-5797937 

E-mail:   - 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด 

ตําแหนง   กรรมการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 49 ซอย ถนนชางเผือก  ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

เบอรสํานักงาน   044-235246   

โทรสาร   044-243443 

 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวกาญจนา เย็นธงชัย 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 82/94 หมู 1 ตําบลทาทองหลาง  

อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 

เบอรติดตอ   038-583006-11 ตอ 413,300   

โทรศัพทมือถือ   081-8644931 

E-mail:   tounion@yazaki.co.th 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยไทยาซากิและในเครือ จํากัด 

ตําแหนง   กรรมการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 283 หมู 1 ซอย ถนนสุขสวัสดิ์   

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย   

จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

เบอรสํานักงาน   02-4630058 ตอ 121   

โทรสาร   02-8162325 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางจันทรเพ็ญ ศรีสุด 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 34 หมู 10 ถนน ดอนเหียง ตําบลเกาะหลัก  

อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000 

เบอรติดตอ   032-602337   

โทรศัพทมือถือ   081-9887087 

E-mail:   janpen7087@hotmail.com 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 237 ซอย- ถนนพิทักษชาติ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000 

เบอรสํานักงาน   032-601060-4   

โทรสาร   032-611079 
 

 

 

 

 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายจําโนทย ปลองอุดม 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 2 ซอย3 ถนน มิตรสัมพันธ ตําบลแสนสุข  

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

เบอรติดตอ   - 

โทรศัพทมือถือ   081-6252925 

E-mail :   - 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 

ตําแหนง   กรรมการและเลขานุการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 55/1-4 ซอย ถนนพาสเภตรา  ตําบลบางปลาสรอย 

อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 

เบอรสํานักงาน   038-271250   

โทรสาร   038-791073 ตอ 109 
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ช่ือ    นายจิระนันท ทองสุข 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 103 หมู 6 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เบอรติดตอ   02-4630058 ตอ 121   

โทรศัพทมือถือ   081-7117083 

E-mail:   tyepunion@yazaki.co.th 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยไทยาซากิและในเครือ จํากัด 

ตําแหนง   กรรมการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 283 หมู 1 ซอย ถนนสุขสวัสดิ์   

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย   

จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

เบอรสํานักงาน   02-4630058 ตอ 121   

โทรสาร   02-8162325 
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ช่ือ    นายชุมพร ไชยสาร 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 289 หมู 15 ตําบลตอม อําเภอเมือง   

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอรติดตอ   054-410716   

โทรศัพทมือถือ   085-7100889 

E-mail:   eddy_c_1@hotmail.com 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 672 หมู 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค  

ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอรสํานักงาน   054-431994   

โทรสาร   054-481501 
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ช่ือ    นายชุมพล คําปา 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 53/2 หมู 2 ตําบลแมปม อําเภอเมือง   

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอรติดตอ   081-8846547   

โทรศัพทมือถือ   081-8846547 

E-mail:    - 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 672 หมู 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค   

ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 

เบอรสํานักงาน   054-431994   

โทรสาร   054-481501 
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ช่ือ    นายชูชาติ ใจแกว 

ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 35 หมู 4 ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา   

จังหวัดนาน 55110 

เบอรติดตอ   054-763211,740116   

โทรศัพทมือถือ   081-9603632 

E-mail:    - 

หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด 

ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 3 ซอย ถนนเชิดวงศ ตําบลวันเวียง อําเภอเมือง  

จังหวัดนาน 55000 

เบอรสํานักงาน   054-771656   

โทรสาร   054-757064 
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ช่ือ    นายนิพนธ หัตถกี 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 42/179 ซอยนิมิตรใหม 6/1 ถนน นิมิตรใหม  

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510 
เบอรติดตอ   02-5335393   
โทรศัพทมือถือ   081-8892431 
E-mail:   nipon.h@thaiairways.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 59/39-40 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรสํานักงาน   02-5452040-2   
โทรสาร   02-5136160 
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ช่ือ    นางนุชนารถ โพธิสาร 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 3/1 ซอย1 ถนน สุมนเทวราช ตําบลในเวียง  

อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000 
เบอรติดตอ   054-750942   
โทรศัพทมือถือ   085-4486667 
E-mail:  - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 
ตําแหนง   สมาชิกสหกรณ 
ที่อยูหนวยงาน   ถนนวรวิชัย  ตําบล ในเวียง อําเภอเมือง   

จังหวัดนาน 55000 
เบอรสํานักงาน   054-757535   
โทรสาร   054-757535 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

194

 

 
 

ช่ือ    นายบวร ศิริคูณทอง 
ที่อยูปจจุบัน   ที่วาการอําเภอบรบือ ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ   

จังหวัดมหาสารคาม 44130 
เบอรติดตอ   043-771053   
โทรศัพทมือถือ   086-8620542 
E-mail:  - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 68/9-11 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
เบอรสํานักงาน   02-6221603-7   
โทรสาร   02-6221603-7 ตอ 41 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
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ช่ือ    นายประจวบ จําลองเพ็ง 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 77 หมู 1 ซอย22 ถนน เทวาภิบาล  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 
เบอรติดตอ   043-526538   
โทรศัพทมือถือ   081-7292935 
E-mail:   prajuab101@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 52 ซอย ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 
เบอรสํานักงาน   043-513600   
โทรสาร   043-518310 
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ช่ือ    ด.ต.ประพันธ อนงค 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 43/456 หมู 7 ซอย กก.8บก.กฝ. ตําบลถ้ําใหญ  

อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
เบอรติดตอ   075-329229   
โทรศัพทมือถือ   089-6518283 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 43 หมู 7 ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
เบอรสํานักงาน   075-773062   
โทรสาร    - 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
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ช่ือ    นายปรีชา โสภิษฐานนท 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 173/59 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
เบอรติดตอ   02-3853653   
โทรศัพทมือถือ   081-6168438 
E-mail :   preechaapd@yahoo.co.th 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรสํานักงาน   02-5909720   
โทรสาร   02-5909188 
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ช่ือ    นางสาวผุสดี แสนทอน 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 114 หมู 6 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา   

จังหวัดลําปาง 52130 
เบอรติดตอ   054-281011   
โทรศัพทมือถือ   084-1762477 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 941 หมู 1 ซอย ถนนวชิราวุธดําเนิน   

ตําบลพระบาท อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 52000 
เบอรสํานักงาน   054-228407   
โทรสาร    - 

 
 

 
 
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
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ช่ือ    พ.ต.พยงค ยิ้มละไม 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 118/13 หมู 1 ถนน พหลโยธิน ตําบลปากขาวสาร 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
เบอรติดตอ    - 
โทรศัพทมือถือ   086-0609456 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 308/96 ถนนนารายณมหาราช   

ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000 
เบอรสํานักงาน   036-421765   
โทรสาร   036-421765 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวพรรัตน ล้ีนิยม 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 45/42 ถนน ริมคลองดาน แขวงบางคอ เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 10150 
เบอรติดตอ    -   
โทรศัพทมือถือ   081-7767467 
E-mail:   Pornrat@amarin.co.th 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยอมรินทร ทวีสุข จํากัด 
ตําแหนง   ผูจัดการ 
ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 65/101-103 หมู 4 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชั่น  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอรสํานักงาน   02-422-9000   
โทรสาร   02-4229999 ตอ 5112 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายพิษณุ จันทรศุภเสน 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 108 หมู 11 ตําบลบานบาง อําเภอเชียงมวน  

จังหวัดพะเยา 56160 
เบอรติดตอ  054-891271   
โทรศัพทมือถือ   087-1815918 
E-mail:  - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 672 หมู 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค   

ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
เบอรสํานักงาน   054-431994   
โทรสาร   054-481501 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายภาณุ นวลสนิท 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 239/41 หมู 2 ตําบลบางพระ  

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 
เบอรติดตอ   038-341475   
โทรศัพทมือถือ   081-8388840 
E-mail:    -  
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 55/1-4 ถนนพาสเภตรา  ตําบลบางปลาสรอย 

อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 
เบอรสํานักงาน   038-791073   
โทรสาร   038-273957 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายมนตรี ดวงจันทรทอง 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 81 หมู 2 ตําบลโพธชัย อําเภอเมือง   

จังหวัดหนองคาย 43000 
เบอรติดตอ   042-464502   
โทรศัพทมือถือ   080-3172517 
E-mail:   montri_pp@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 229/1 ถนนศูนยราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ  

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 43000 
เบอรสํานักงาน   042-420750   
โทรสาร   042-420750 

 
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายยุทธนา สระประทุม 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 978/2 หมู 7 ซอยขางวัดทุงสวาง ถนนศิลปาคม  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
เบอรติดตอ   042-465074   
โทรศัพทมือถือ   086-6350294 
E-mail:   sapratoom@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 229/1 ถนนศูนยราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ  

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 43000 
เบอรสํานักงาน   042-420750   
โทรสาร   042-420750 

 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวระวีวรรณ สุริยรัตนกร 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 574 ซอย65 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอรติดตอ   02-4376139   
โทรศัพทมือถือ   087-9985758 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูกรุงเทพมหานคร จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 869 ถนนลาดหญา แขวงสมเด็จเจาพระยา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
เบอรสํานักงาน   02-4380216   
โทรสาร   02-4372074 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาววรดาวดี ธารามาศ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 110/114 หมู 11 ซอยสวนจันทร 1  

ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 22000 
เบอรติดตอ    -   
โทรศัพทมือถือ   087-0978379 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   ถนนเลียบเนิน  ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง   

จังหวัดจันทบุรี 22000 
เบอรสํานักงาน   039-330339   
โทรสาร   039-330339 

 
 
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาววรรธนา อ้ือสกุล 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 43/399 หมู 8 ถนน ติวานนท ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 
เบอรติดตอ   02-9642870   
โทรศัพทมือถือ   081-9327489 
E-mail :   qanda@truemail.co.th 
หนวยงาน   บ.คิวแอนดเอ ซอฟท จํากัด 
ตําแหนง   ผูจัดการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 43/398-9 ถนนติวานนท ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
เบอรสํานักงาน   02-9642870   
โทรสาร   02-9642816 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาววัลลภา ฐานเจริญ 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 640/1 หมู 2 ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา  

จังหวัดชัยภูมิ 36170 
เบอรติดตอ   - 
โทรศัพทมือถือ   081-9555495 
E-mail:   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จาํกัด 
ตําแหนง   ผูจัดการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 171/54 ซอย ถนนสนามบิน  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-830882   
โทรสาร   044-830882 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายวิศิษฏ กอนเงิน 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 108 หมู 1 บานนาคานหัก ตําบลกุดชุมแสง  

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 
เบอรติดตอ   -  
โทรศัพทมือถือ   081-7604547 
E-mail:   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 122 หมู 6 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-816940 - 3   
โทรสาร   044-821395 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 208 หมู 2 ถนน เทศบาล ซอย9  

ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง  จังหวัดสระแกว 27000 
เบอรติดตอ    - 
โทรศัพทมือถือ   086-0114203 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   ถนนสุวรรณศร  ตําบลสระแกว อําเภอเมือง   

จังหวัดสระแกว 27000 
เบอรสํานักงาน    -  
โทรสาร    - 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางศิริญญา สุนทรธีระศาสตร 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 341 หมู 6 ถนน กําแพงเพชร-สุโขทัย ตําบลหนองปลิง 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
เบอรติดตอ   055-854734   
โทรศัพทมือถือ   081-7278723 
E-mail:    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดกาํแพงเพชร จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 29 ถนนเทศา1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
เบอรสํานักงาน   055-713845   
โทรสาร   055-713845 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    จ.ส.ต.หญิงศิริพร ปนวงศ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 183 ถนน กาญจนบุรี-อูทอง  

ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 71140 
เบอรติดตอ   034-579404   
โทรศัพทมือถือ   081-8589864 
E-mail :   ponwong.s@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 260 หมู 2 ตําบล หนองโรง อําเภอพนมทวน   

จังหวัดกาญจนบุรี 71140 
เบอรสํานักงาน   034-579350   
โทรสาร    - 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสถิตย ธรรมสาร 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 62 หมู 6 ตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ   

จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 
เบอรติดตอ   045-547236   
โทรศัพทมือถือ   089-4248860 
E-mail :   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 334 หมู 16 ตําบล บุง อําเภอเมือง   

จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 
เบอรสํานักงาน    -  
โทรสาร    - 

 
 
 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

214

 

 
 

ช่ือ    นายสนิท พันแสน 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 59 หมู 7 ตําบลบุฤาษี อําเภอเมือง   

จังหวัดสุรินทร 32000 
เบอรติดตอ   044-027444   
โทรศัพทมือถือ   085-7657755 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 29 ถนนปอยปริง  ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 32000 
เบอรสํานักงาน   044-512091   
โทรสาร   044-520641 
 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 42/20 ซอยวิภาวดี 52 เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรติดตอ    -  
โทรศัพทมือถือ   -  
E-mail :   -  
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรสํานักงาน   02-5795561-4   
โทรสาร   02-5797521 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสมใจ เฮาจันทร 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 11 หมู 12 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล   

จังหวัดชัยภูมิ 36260 
เบอรติดตอ   044-133149   
โทรศัพทมือถือ   089-6414581 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 122 หมู 6 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-816940 - 3   
โทรสาร   044-821395 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสมยศ ไชยมุติ 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 121/24 หมู 9 ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวง

คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
เบอรติดตอ   02-5107027,02-7975924   
โทรศัพทมือถือ   081-3761147 
E-mail :   somyotchaimut@nxp.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหนึ่ง จํากัด 
ตําแหนง   ประธานกรรมการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 303 หมู 3 ซอยแจงวัฒนะ 1 ถนนแจงวัฒนะ   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210 
เบอรสํานักงาน   02-7972924   
โทรสาร   02-7975924 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสมัย บุตรภักดิ์ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 339/19 หมู 4 ตําบลบุง อําเภอเมือง   

จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 
เบอรติดตอ   045-511311   
โทรศัพทมือถือ   081-5793183 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 334 หมู 16 ตําบล บุง อําเภอเมือง   

จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 
เบอรสํานักงาน    -   
โทรสาร    - 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวสลิลรัตน สมจิตต 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 110/114 หมู 11 ซอยสวนจันทร 1  

ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 22000 
เบอรติดตอ    -   
โทรศัพทมือถือ   085-1711989 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   ถนนเลียบเนิน  ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง   

จังหวัดจันทบุรี 22000 
เบอรสํานักงาน   039-330339   
โทรสาร   039-330339 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาคร เหรียญทอง 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 32/30 หมู 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดขอนแกน 40000 
เบอรติดตอ   043-247520   
โทรศัพทมือถือ   081-7694272 
E-mail :   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 22/8 หมู 4 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 40000 
เบอรสํานักงาน   043-337381   
โทรสาร   043-237643 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสายฟา โคบาล 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 117 หมู 7 ตําบลบานเตา อําเภอบานแทน   

จังหวัดชัยถูมิ 36190 
เบอรติดตอ    -  
โทรศัพทมือถือ   082-1560939 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 122 หมู 6 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-816940 - 3   
โทรสาร   044-821395 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาลี แกวประเสริฐ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 57/213 หมู 3 ตําบลพะวง อําเภอเมือง   

จังหวัดสงขลา 90100 
เบอรติดตอ    -  
โทรศัพทมือถือ   089-7383260 
E-mail :   lee313_33@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 424 หมู 6 ถนนลพบุรีราเมศวร   

ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 90110 
เบอรสํานักงาน   074-550335-40   
โทรสาร   074-550335-40 ตอ 208 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสิทธิชัย จินชัย 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 691/4 หมู 1 ถนน สุขาภิบาล  

ตําบลบานเขวา อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยถูมิ 36170 
เบอรติดตอ   044-839085   
โทรศัพทมือถือ   081-9670066 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ตําแหนง  ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 122 หมู 6 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-816940   
โทรสาร    -  

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสุกัญญา วงศจันทรา 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 21/60 หมู 9 ซอยวิภาวดี 33 ถนนวิภาวดี-รังสิต 

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
เบอรติดตอ   02-1375464   
โทรศัพทมือถือ   081-9255096 
E-mail :   sukunya.w@thaiways.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 59/39-40 ซอยทรงสะอาด  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรสํานักงาน   02-5452040-2   
โทรสาร   02-5136160 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสุจิตร คงจันทร 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 6/1 ซอย7 ถนน ไทรบุรี ตําบลบอยาง  

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
เบอรติดตอ   074-314558   
โทรศัพทมือถือ   089-7357680 
E-mail :   jitkongjun@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากั ด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 34-35 - ถนนสามัคคีสุข 1   

ตําบลบอยาง อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
เบอรสํานักงาน   074-313229   
โทรสาร   074-436759 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสุดสาคร เรืองวิเศษ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 107/1 หมู 2 ตําบลคอนสาร  

อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 36180 
เบอรติดตอ   044-861390 ตอ 5   
โทรศัพทมือถือ   080-4871914 
E-mail :   Sudsakorn123.chai@gmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 122 หมู 6 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง   

จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอรสํานักงาน   044-816940 - 3   
โทรสาร   044-821395 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายสุดสาคร พรมนิน 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 359 หมู 6 ถนน นคร-ชะเมา ตําบลทาเรือ  

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
เบอรติดตอ    - 
โทรศัพทมือถือ   081-0846808 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 626 ถนนราชดําเนิน  ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เบอรสํานักงาน    -  
โทรสาร   075-344635 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสาวสุทัชชา วิทยพาณิชกร 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 369 ถนน ไอ ที ยู ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 47000 
เบอรติดตอ    -   
โทรศัพทมือถือ   087-2160874 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 1/4 หมู 10 ถนนสกล-นาแก   

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 
เบอรสํานักงาน   042-713443   
โทรสาร   042-714807 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางสุพัตรา แยมสมุทร 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 61 ซอยหมูบานไพโรจน ถนนบางนา-ตราด  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เบอรติดตอ    -   
โทรศัพทมือถือ   084-9034359 
E-mail :    - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยพนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จํากัด 
ตําแหนง  ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 49 หมู 3 ซอยเอราวัณ ถนนปูเจาสมิงพราย  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
เบอรสํานักงาน   02-1833901   
โทรสาร   02-1833901 

 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ   นางสาวสุวรรณา ยุทธโกวิท 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 34/1 ซอยตลับทอง ถนน เอกชัย  

ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
เบอรติดตอ   034-824685   
โทรศัพทมือถือ   089-0617685 
E-mail :   suwanna_yu@thaiunion.co.th 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยไทยรวมสิน จํากัด 
ตําแหนง   เหรัญญิก 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 30/2 หมู 8 ถนนเศรษฐกิจ 1   

ตําบลทาทราย อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
เบอรสํานักงาน   034-816441-6   
โทรสาร   034-425459 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 

 

231

 

 
 

 
ช่ือ    นายอนุชา อนุสสรราชกิจ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 37 หมู 1 ตําบลดอนศรีชุม  

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 56120 
เบอรติดตอ   054-418619   
โทรศัพทมือถือ   089-7002378 
E-mail :   mala2500@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 672 หมู 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค   

ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
เบอรสํานักงาน   054-431994   
โทรสาร   054-481501 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นายอนุรักษ เอี่ยมใย 
ที่อยูปจจุบัน  เลขที่ 34/247 หมู 5 ซอย1 ถนน โกสุมสามัคคี แขวงสีกัน  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
เบอรติดตอ   02-9830105   
โทรศัพทมือถือ   081-8035611 
E-mail :   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 59/39-40 ซอยทรงสะอาด   

แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอรสํานักงาน   02-5452040-2   
โทรสาร   02-5136160 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางอัญชลี เสือแกว 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 3/14 หมู 1 ซอยหมูบานเยาวพรรณ  

ถนนบางกรวย-ไทรนอย 40 ตําบลบานกราง  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

เบอรติดตอ   02-4473323   
โทรศัพทมือถือ   081-3087003 
E-mail :   aunchalee_sua@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 
เบอรสํานักงาน   02-22434797   
โทรสาร   02-2435086 

 
 



ทําเนียบโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ 
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ช่ือ    นางอัมพร สาระพันธ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 160/252 หมู 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง   

จังหวัดชลบุรี 20000 
เบอรติดตอ   038-455850   
โทรศัพทมือถือ   081-3993085 
E-mail :   is.2506@hotmail.com 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 
ตําแหนง  ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 55/1-4 ถนนพาสเภตรา   

ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 
เบอรสํานักงาน   038-791073   
โทรสาร   038-273957 
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ช่ือ    นายอัษฎาวุธ เนียมสุวรรณ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 123/1 หมู 5 ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว   

จังหวัดชุมพร 86230 
เบอรติดตอ   077-560086   
โทรศัพทมือถือ   087-7011298 
E-mail :   autsadawootn@ttt.co.th 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยทีทีแอนดที จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 252/30 เมืองไทย-ภัทร1 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
เบอรสํานักงาน   02-6932100 ตอ 3741   
โทรสาร   02-6932100 ตอ 3750 
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ช่ือ    นางสาวอาอีซะ เลงัง 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 32 หมู 15 ตําบลบึงน้ํารักษ  

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เบอรติดตอ   - 
โทรศัพทมือถือ   081-7725476 
E-mail :   - 
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยไทยาซากิและในเครือ จํากัด 
ตําแหนง   กรรมการ 
ที่อยูหนวยงาน  เลขที่ 283 หมู 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
เบอรสํานักงาน   02-4630058 ตอ 121   
โทรสาร   02-8162325 
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ช่ือ    นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 
ที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 402 หมู 2 ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง   

จังหวัดพะเยา 56000 
เบอรติดตอ   054-485935   
โทรศัพทมือถือ   084-371-5593 
E-mail :   -  
หนวยงาน   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 
ตําแหนง   ผูตรวจสอบกิจการ 
ที่อยูหนวยงาน   เลขที่ 672 หมู 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค   

ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
เบอรสํานักงาน   054-431994   
โทรสาร   054-481501 

 
 


