
หนา้ 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สหกรณออมทรัพย...จํากัด

1 นายบรรจบ  กาลสัมฤทธิ์ รองประธานกรรมการ ทองถ่ินจังหวัดกระบ่ี

2 นางสาวอัจฉราพร  กาลสัมฤทธิ์ รองประธานกรรมการ ทองถ่ินจังหวัดกระบ่ี

3 วาท่ีรอยตรีทวีศักดิ์  อนันตพงษ กรรมการ ทองถ่ินจังหวัดกระบ่ี

4 นายโอภาส  จุฑามาตย กรรมการ ทองถ่ินจังหวัดกระบ่ี

5 นางบังอร  แสงแกวสุข เจาหนาท่ีบริหารบัญชี กรมทางหลวง

6 นางชัญญา  ร่ืนเริง เจาหนาท่ีบริหารทะเบียนหุนฯ กรมทางหลวง

7 นายอุดม  จิรเศวตกุล กรรมการ กรมสงเสริมการเกษตร

8 นายอนันต  ภูพานิช รองผูจัดการ กรมสงเสริมการเกษตร

9 นางลัดดา  สุโขบล ผูตรวจสอบกิจการ กระทรวงการคลัง

10 นางสาวปวริศา  ยุทธนากุล หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ครูกรุงเทพมหานคร

11 นางพรรณี  สระสม กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12 พันตํารวจโทพินิจ  ชวยกุล รองประธานกรรมการ ตํารวจรถไฟ

13 นางสาวธัญพร  สุรเดช สมาชิกสหกรณ ไทยแอรเอเชีย

14 นายชาวิช  ธนาพรปกรสิน ผูตรวจสอบกิจการ ปนทองกรุป

15 นายพรเทพ  ชินประเสริฐศักดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ ปนทองกรุป

16 นางสาววรัญญา  อรุโณทัยรงเรือง ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานกลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ

17 นายถิรภัทร  สรอยทอง ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย

18 นายวาที  ภูมิดิษฐ ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย

19 นางสาวทิพวรรณ  พิกุลนอย ผูชวยผูจัดการ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย

20 นางสาวจุฑามาศ  เหลาสะอาด กรรมการ พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน

21 นางสาวธัญญารัศม  แฉงใจ กรรมการ พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน

22 นายวิวัฒน  จงกลรัตน กรรมการ พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน

23 นางสาวสุวรรณา  พูลพร กรรมการ พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน

24 นางสาวเกศินี  ปลั่งมณี ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานโรงแรมเพรสิเดนทและทาวเวอร

25 นางสาวรังสิมา  ภมรสูต เจาหนาท่ีสหกรณ พนักงานโรงแรมเพรสิเดนทและทาวเวอร

26 นายพรเทพ  ศรีสมพงษ รองประธานกรรมการ พัฒนาองคกรชุมชน

สถานที่  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ระหวางวันที่  17 - 18 เมษายน 2561

หลักสูตร : "ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ครั้งที่ 7

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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27 นางกัญณา  นนทวารินทร ผูตรวจสอบกิจการ พัฒนาองคกรชุมชน

28 นางสาวจันทนีย  สมสนิท ผูตรวจสอบกิจการ(สํารอง) พัฒนาองคกรชุมชน

29 นางสาวสาริศา  จิรัตโอภากุล ผูตรวจสอบกิจการ(สํารอง) พัฒนาองคกรชุมชน

30 นางสาวสุภาภรณ  ศรีจันทรทอง สมาชิกสหกรณ พัฒนาองคกรชุมชน

31 นางอภิพร  ศรีบัณฑิต สมาชิกสหกรณ พัฒนาองคกรชุมชน

32 ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  พูลนอย รองประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

33 นางสาวสุนิสา  ชูวิเชียร เจาหนาท่ีการเงิน วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

34 นางสาวพนารัตน  พนัสจุฑามูลย กรรมการและเหรัญญิก สภาวิจัยแหงชาติ

35 นางสาวปาริชาติ  วองไว สมาชิกสหกรณ สภาวิจัยแหงชาติ

36 นายบรรจง  บุญเนตร กรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย

37 พันเอกสมชาย  ชําตนวงษ สมาชิกสหกรณ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก

38 นางสาวกชพร  โยธาศิริ ผูตรวจสอบกิจการ สิทธิพรแอสโซซิเอส

39 นางสาวลัดดาพร  แดนสา ผูตรวจสอบกิจการ สิทธิพรแอสโซซิเอส

40 นายชาญณรงค  วีระพันธ กรรมการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

41 นางกฤษณา  ไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ

42 นายเมืองมน  อุนสิม ประธานผูตรวจสอบกิจการ สาธารณสุขกาฬสินธุ

43 นายชยุต  หิรัญรักษ ผูตรวจสอบกิจการ สาธารณสุขกาฬสินธุ

44 นางสุภัสตา  โชติเพ่ิม ผูตรวจสอบกิจการ สาธารณสุขกาฬสินธุ

45 นายเกรียงศักดิ์  นิลทะการ สมาชิกสหกรณ โรงพยาบาลแมและเด็กเมืองพล

46 นางสุขจิต  ดํารงชัย สมาชิกสหกรณ โรงพยาบาลแมและเด็กเมืองพล

47 นางฐิตินันท  จันเส สมาชิกสหกรณ ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแกน

48 นายภุชงค  บุญอภัย เหรัญญิก ครูจันทบุรี

49 นายสุรพล  พุทธจันทร กรรมการ ครูจันทบุรี

50 นายอนุสรณ  คําสอนทา รองประธานกรรมการ สหภาพแรงงานพานาโซนิค

51 นางพัชรินทร  มั่นปาน เหรัญญิก สหยูเนี่ยน  เขตบางปะกง

52 นาวาเอกกําพล  โชคไทย ผูจัดการ กองการฝก กองเรือยุทธการ
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53 นางสาวหฤทัย  เฮ็งเส็ง สมาชิกสหกรณ ไทยออยล

54 นางอังคณา  ภาคบุญ สมาชิกสหกรณ ไทยออยล

55 นางสาววิพารัตน  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสหกรณ สาธารณสุขชลบุรี

56 นางชุกัญญา  จันทน กรรมการ สาธารณสุขชัยนาท

57 นายวิชมัย  เขตสกุล กรรมการ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม

58 นายธีรา  หมื่นบาล ผูแทนสมาชิก ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม

59 นายระวี  คงภาษี ผูแทนสมาชิก ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม

60 นายวิทยา  พัฒนเมธาดา ผูแทนสมาชิก ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม

61 นายดุสิต  กันทะศักดิ์ อนุผูตรวจสอบกิจการ ครูเชียงใหม

62 นายจํารัส  ลํามูล ผูตรวจสอบกิจการ ครูเชียงใหม

63 นายประพันธ  จิโนดวง ผูตรวจสอบกิจการ ครูเชียงใหม

64 นายสามารถ  พรหมชัย ผูตรวจสอบกิจการ ครูเชียงใหม

65 นางนฤมล  ทีจันทึก สมาชิกสหกรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

66 นางสาวบุษบงก  ปนเพ็ชร สมาชิกสหกรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

67 ดร.ดวงรัตน  ดัดทะเล ผูตรวจสอบกิจการ สาธารณสุขนครราชสีมา

68 เรืออากาศเอกเชาวลิต  ชูศรี สมาชิกสหกรณ ขาราชการกองบิน 4

69 นางสาวหทัยรัตน  ชื่นจิตร ผูตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน

70 พันโทคงศักดิ์  วรรณแจม ผูตรวจสอบกิจการ กรมพลาธิการทหารบก

71 รอยโทธนกฤต  มหชั้นโชติ ผูตรวจสอบกิจการ กรมพลาธิการทหารบก

72 พันโทสมศักดิ์  ชูราศรี ผูตรวจสอบกิจการ กรมพลาธิการทหารบก

73 นางบุบผา  สวางอารมณ สมาชิกสหกรณ กรมสุขภาพจิต

74 นางสาวจิตรอนงค  ปานแดง ผูตรวจสอบกิจการสํารอง เจนบรรเจิด

75 รศ.วิศิษฐศักดิ์  แปนสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

76 นายปองภพ  ยงทวี กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

77 ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

78 นางบํารุง  ขวัญแกว สมาชิกสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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79 นางสาวอัญญรินทร  ทิติรัตนพงศภร สมาชิกสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

80 นายจิรเดช  กลิ่นขจร ผูแทนสมาชิก ครูนราธิวาส

81 นางวราวรรณ  สุวรรณนาวิน เลขานุการ โตชิบาแคเรียร(ประเทศไทย)

82 นางสาววรรณภา  สื่อสุวรรณ เหรัญญิก โตชิบาแคเรียร(ประเทศไทย)

83 นางมาลินี  ยะหลอม กรรมการ โตชิบาแคเรียร(ประเทศไทย)

84 นางสาวพจนารถ  แกวแดง ผูตรวจสอบกิจการ บางกอกกลาส

85 นางงามจิต  สารบรรณ รองผูจัดการ บางกอกกลาส

86 นางสาวอุมาภรณ  จันทรคามคํา เจาหนาท่ีการเงิน บางกอกกลาส

87 พันเอกสฤษดิ์  แผนสนิท กรรมการ ศูนยการทหารราบ

88 นางขษีรสิริ  มงคล กรรมการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

89 นางรัชนีวรรณ  เอ้ือเฟอ กรรมการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

90 นางอุทุมพร  พรหมวาศ ผูจัดการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

91 รอยตํารวจโทมนัส  คงชู ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ตํารวจพัทลุง

92 พันตํารวจตรีหญิงสุภาวินี  สุขฤกษ สมาชิกสหกรณ ตํารวจพัทลุง

93 นายบุญขวย  หมีอ่ิม ผูตรวจสอบกิจการ ครูพิจิตร

94 นายวิริต  ชื่นเรือง ผูตรวจสอบกิจการ ครูพิจิตร

95 นายวิทยา  นวลศรี รองประธานกรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก

96 นายธีร  ศรีธนกูล กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก

97 นางนิษฐกานต  พัดเถ่ือน กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก

98 นายพยุงศักดิ์  เขียวทับทิม กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก

99 นางสาวเพ็ญประภา  คนเท่ียง กรรมการ ไทยแอโรวพิษณุโลก

100 นายพชร  มาเพียน กรรมการผูจัดการ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ

101 นางจีระภาพร  โนนเปอย เจาหนาท่ีบัญชี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ

102 ดาบตํารวจ หญิงพนิดา  เท่ียงจิตต สมาชิกสหกรณ ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร

103 จาสิบตํารวจ หญิงไพรวัลย  เชาวพานิช สมาชิกสหกรณ ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร

104 รอยตํารวจเอกหญิงสุนันฑา  พันธโส สมาชิกสหกรณ ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
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สถานที่  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ระหวางวันที่  17 - 18 เมษายน 2561

หลักสูตร : "ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ครั้งที่ 7

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

105 นางสาวหนึ่งนภา  บุญสูง สมาชิกสหกรณ โรงพยาบาลยโสธร

106 นางพิมพพักตร  พลเยี่ยม ผูตรวจสอบกิจการ ครูรอยเอ็ด

107 นางวัชณีย  เปลรินทร ผูตรวจสอบกิจการ ครูรอยเอ็ด

108 นางสาวพัทธนันท  ปานะราม ผูตรวจสอบกิจการ ไดก้ินคอมเพรสเซอร อินดัสทรีส

109 นายไพศาล  ทิมทัศ ผูตรวจสอบกิจการ ไดก้ินคอมเพรสเซอร อินดัสทรีส

110 นายเชาวลา  เย็นขุนทศ สมาชิกสหกรณ บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท

111 นางวันดี  สุวรรณวงศ ผูตรวจสอบกิจการ อูเบะ(ประเทศไทย)

112 พันเอกจตุพร  พุมเจริญ ผูจัดการ คายภาณุรังษี

113 รอยตรี หญิงศลิษา  เจียมบุญ พนักงานฝายประจําหนวย คายภาณุรังษี

114 นายกมล  มีงาม กรรมการ โรงพยาบาลบานโปง

115 นางกนกทอง  จาตุรงคโชค สมาชิกสหกรณ โรงพยาบาลบานโปง

116 รอยตรีประชา  ดิษวุฒิ สมาชิกสหกรณ กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค

117 สิบตรีอนุเชษฐ  ชัยหวัง สมาชิกสหกรณ กรมทหารราบท่ี 31 รักษาพระองค

118 พันตรีสมนึก  มังสุข กรรมการ ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ

119 นายปรีดา  หมายสม กรรมการ กลุมไทยเรดิเอเตอร

120 นายศักดิ์ชัย  นะราช กรรมการ กลุมไทยเรดิเอเตอร

121 นางยุพยงค  อาตมสกุล ผูตรวจสอบกิจการ บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค

122 นายไพโรจน  วิจิตร รองประธานกรรมการ พนักงานบริษัทคิทซ (ประเทศไทย)

123 นางสาวศิริพร  สุขบัว ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานบริษัทคิทซ (ประเทศไทย)

124 นางสาวกัญญาพัชร  แสนอุบล ผูตรวจสอบกิจการ กลุม เค ที ซี

125 นางสาวยุวดี  มหาวงค ผูตรวจสอบกิจการ กลุม เค ที ซี

126 นางสาวเบญจพร  ลามนเทียร ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานบริษัท เอกโฮลดิ้งส

127 นายสุริยัน  แทนคุณ ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานบริษัท เอกโฮลดิ้งส

128 นางปารดา  พวงกุหลาบ สมาชิกสหกรณ พนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน

129 นางสาวไพเราะ  ปลอดประเสริฐ สมาชิกสหกรณ พนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน

130 นางสํารี  รมพุดซา สมาชิกสหกรณ พนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน



หนา้ 6

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สหกรณออมทรัพย...จํากัด

สถานที่  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ระหวางวันที่  17 - 18 เมษายน 2561

หลักสูตร : "ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ครั้งที่ 7

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

131 นางสาวมัณฑกา  โสภณ กรรมการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

132 นางสําราญ  จันทรพงษ กรรมการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

133 นางคันธารัตน  สุนทรประทุม สมาชิกสหกรณ สาธารณสุขสระบุรี

134 นายวรวิทย  ชัยพรเจริญศรี สมาชิกสหกรณ สาธารณสุขสระบุรี

135 นางสุกัญญา  กราบไกรแกว รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลหนองคาย

136 นางนงเยาว  ทาวพรม กรรมการ โรงพยาบาลหนองคาย

137 นางมณีวรรณ  ต้ังขจรศักดิ์ กรรมการ โรงพยาบาลหนองคาย

138 นายสุชาติ  พาอยูสุข สมาชิกสหกรณ เสมาหนองคาย

139 ดาบตํารวจ ประจวบ  ไรทอง กรรมการ/เลขานุการ ตํารวจนครศรีธรรมราช

140 นายไพจิตร  แกวประจุ ผูจัดการ ตํารวจนครศรีธรรมราช

141 นางสาวกัญญณัฐ  เกตุทองเรือง สมาชิกสหกรณ พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

142 นางสาวธนพร  ปะทะโท สมาชิกสหกรณ พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

143 นายอานันต  ศิริ ท่ีปรึกษา สาธารณสุขจังหวัดนาน

144 นายธนภูมิ  เทพพิทักษ สมาชิกสหกรณ สโมสรรถไฟ


