
หน้า 1

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นางบงัอร  แสงแกว้สุข เจา้หน้าทีบ่รหิารบญัชี สอ.กรมทางหลวง จก.
2 นางชญัญา  รืน่เรงิ เจา้หน้าทีบ่รหิารทะเบยีนหุน้ฯ สอ.กรมทางหลวง จก.
3 รอ้ยเอกหญงิ รามยั  สงิหใ์จ สมาชกิสหกรณ์ สอ.กรมแผนทีท่หาร จก.
4 รอ้ยเอก สง่เสรมิ  แกว้เสถยีร สมาชกิสหกรณ์ สอ.กรมแผนทีท่หาร จก.
5 นายโอภาส  จนัทสุข รองประธานกรรมการ สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
6 นายวนิยั  ชืน่จติต์ กรรมการ สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
7 นางยุวด ี บุญใหญ่ หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.กรมวชิาการเกษตร จก.
8 นายอุดม  จริเศวตกุล กรรมการ สอ.กรมสง่เสรมิการเกษตร จก.
9 นายอนนัต ์ ภูพ่านิช รองผูจ้ดัการ สอ.กรมสง่เสรมิการเกษตร จก.
10 นางลดัดา  สุโขบล ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กระทรวงการคลงั จก.
11 นางสาวปวรศิา  ยุทธนากุล หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป สอ.ครกูรุงเทพมหานคร จก.
12 นางพรรณ ี สระสม กรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.
13 พนัตํารวจโท พนิิจ  ชว่ยกุล รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจรถไฟ จก.
14 นางสาวธญัพร  สุรเดช สมาชกิสหกรณ์ สอ.ไทยแอรเ์อเชยี จก.
15 นายชาวชิ  ธนาพรปกรสนิ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ป่ินทองกรุ๊ป จก.
16 นายพรเทพ  ชนิประเสรฐิศกัดิ ์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ป่ินทองกรุ๊ป จก.
17 นางสาววรญัญา  อรุโณทยัรง่เรอืง ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานกลุ่มบรษิทัอายโินะโมะโต๊ะ จก.
18 นายเสร ี ปรชัญกุล รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จก.
19 นายถริภทัร  สรอ้ยทอง ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณชิย ์จก.
20 นายวาท ี ภมูดิษิฐ์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณชิย ์จก.
21 นางสาวทพิวรรณ  พกุิลน้อย ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณชิย ์จก.
22 นางสาวจุฑามาศ  เหลาสะอาด กรรมการ สอ.พนกังานในเครอืสหยเูนี่ยนเขตบางชนั จก.
23 นางสาวธญัญารศัม ์ แฉ่งใจ กรรมการ สอ.พนกังานในเครอืสหยเูนี่ยนเขตบางชนั จก.
24 นายววิฒัน์  จงกลรตัน์ กรรมการ สอ.พนกังานในเครอืสหยเูนี่ยนเขตบางชนั จก.
25 นางสาวสุวรรณา  พลูพร กรรมการ สอ.พนกังานในเครอืสหยเูนี่ยนเขตบางชนั จก.
26 นางสาวเกศนิี  ปลัง่มณี ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานโรงแรมเพรสเิดน้ทแ์ละทาวเวอร ์จก.
27 นางสาวรงัสมิา  ภมรสตู เจา้หน้าทีส่หกรณ์ สอ.พนกังานโรงแรมเพรสเิดน้ทแ์ละทาวเวอร ์จก.
28 นายพรเทพ  ศรสีมพงษ์ รองประธานกรรมการ สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
29 นางกญัณา  นนทวารนิทร์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
30 นางสาวจนัทนีย ์ สมสนิท ผูต้รวจสอบกจิการ(สาํรอง) สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
31 นางสาวสารศิา  จริตัโอภากุล ผูต้รวจสอบกจิการ(สาํรอง) สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
32 นางสาวสุภาภรณ์  ศรจีนัทรท์อง สมาชกิสหกรณ์ สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
33 นางอภพิร  ศรบีณัฑติ สมาชกิสหกรณ์ สอ.พฒันาองคก์รชุมชน จก.
34 ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุพจน์  พลูน้อย รองประธานกรรมการ สอ.วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ จก.
35 นางสาวสุนิสา  ชวูเิชยีร เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร : "ผูต้รวจสอบกิจการขัน้พืน้ฐาน (หลกัสตูร 1)" ครัง้ท่ี 7

ระหว่างวนัท่ี  17-18 พฤษภาคม 2561
สถานท่ี  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ
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36 จา่สบิเอกหญงิกนัยาวรี ์ เพกิแสงสริิ ผูช้ว่ยเหรญัญกิ สอ.วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรและโรงเรยีนเสนาธกิารทหาร จก.

37 สบิเอก หญงิวภิาวลัย ์ บวัเผือ่นน้อย กรรมการ สอ.วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรและโรงเรยีนเสนาธกิารทหาร จก.

38 นางสาวพนารตัน์  พนสัจุฑามลูย์ กรรมการและเหรญัญกิ สอ.สภาวจิยัแหง่ชาต ิจก.
39 นางสาวปารชิาต ิ วอ่งไว สมาชกิสหกรณ์ สอ.สภาวจิยัแหง่ชาต ิจก.
40 นายธนภมู ิ เทพพทิกัษ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.สโมสรรถไฟ จก.
41 นายบรรจง  บุญเนตร์ กรรมการ สอ.สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแหง่ประเทศไทย จก.
42 พนัเอกหญงิ พฑัฒดิา  สุภสีุทธิ ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาํนกังานเลขานุการกองทพับก จก.
43 พนัเอก สมชาย  ขาํตน้วงษ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาํนกังานเลขานุการกองทพับก จก.
44 นางสาวกชพร  โยธาศริิ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สทิธพิรแอสโซซเิอส จก.
45 นางสาวลดัดาพร  แดนสา ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สทิธพิรแอสโซซเิอส จก.
46 นายชาญณรงค ์ วรีะพนัธ์ กรรมการ สอ.องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ จก.
47 นายบรรจบ  กาลสมัฤทธิ ์ รองประธานกรรมการ สอ.ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี ่จก.
48 นางสาวอจัฉราพร  กาลสมัฤทธิ ์ รองประธานกรรมการ สอ.ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี ่จก.
49 นางสายทอง  มลูศรแีกว้ รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จก.
50 นายเมอืงมน  อุน่สมิ ประธานผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สาธารณสุขกาฬสนิธุ ์จก.
51 นายชยุต  หริญัรกัษ์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สาธารณสุขกาฬสนิธุ ์จก.
52 นางสุภสัตา  โชตเิพิม่ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.สาธารณสุขกาฬสนิธุ ์จก.
53 นายเกรยีงศกัดิ ์ นิลทะการ สมาชกิสหกรณ์ สอ.โรงพยาบาลแมแ่ละเดก็เมอืงพล จก.
54 นางสุขจติ  ดํารงชยั สมาชกิสหกรณ์ สอ.โรงพยาบาลแมแ่ละเดก็เมอืงพล จก.
55 นางฐตินินัท ์ จนัเส สมาชกิสหกรณ์ สอ.ศนูยส์ง่เสรมิสุขภาพเขต 6 ขอนแกน่ จก.
56 นายภุชงค ์ บุญอภยั เหรญัญกิ สอ.ครจูนัทบุร ีจก.
57 นายสุรพล  พทุธจนัทร์ กรรมการ สอ.ครจูนัทบุร ีจก.
58 นายอนุสรณ์  คาํสอนทา รองประธานกรรมการ สอ.สหภาพแรงงานพานาโซนิค จก.
59 นางพชัรนิทร ์ มัน่ปาน เหรญัญกิ สอ.สหยเูนี่ยน  เขตบางปะกง จก.
60 นาวาเอก กาํพล  โชคไทย ผูจ้ดัการ สอ.กองการฝึก กองเรอืยุทธการ จก.
61 นาวาเอกจรญู  เกง่การคา้ ประธานผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ฐานทพัเรอืสตัหบี จก.
62 นางสาวหฤทยั  เฮง็เสง็ สมาชกิสหกรณ์ สอ.ไทยออยล ์จก.
63 นางองัคณา  ภาคบุญ สมาชกิสหกรณ์ สอ.ไทยออยล ์จก.
64 นางสาววพิารตัน์  ศรสีวสัดิ ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขชลบุร ีจก.
65 นางชุกญัญา  จนัทน กรรมการ สอ.สาธารณสุขชยันาท จก.
66 นายวชิมยั  เขตสกุล กรรมการ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารเชยีงใหม ่จก.
67 นายธรีา  หมืน่บาล ผูแ้ทนสมาชกิ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารเชยีงใหม ่จก.
68 นายระว ี คงภาษี ผูแ้ทนสมาชกิ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารเชยีงใหม ่จก.
69 นายวทิยา  พฒันเมธาดา ผูแ้ทนสมาชกิ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารเชยีงใหม ่จก.
70 นายจาํรสั  ลํามลู ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
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71 นายประพนัธ ์ จโินดว้ง ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
72 นายสามารถ  พรหมชยั ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
73 นายดุสติ  กนัทะศกัดิ ์ อนุผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.
74 นางนฤมล  ทจีนัทกึ สมาชกิสหกรณ์ สอ.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจก.
75 นางสาวบุษบงก ์ ป่ินเพช็ร สมาชกิสหกรณ์ สอ.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจก.
76 ดาบตํารวจ ประจวบ  ไขท่อง กรรมการ/เลขานุการ สอ.ตํารวจนครศรธีรรมราช จก.
77 นายไพจติร  แกว้ประจุ ผูจ้ดัการ สอ.ตํารวจนครศรธีรรมราช จก.
78 เรอือากาศเอก เชาวลติ  ชศูรี สมาชกิสหกรณ์ สอ.ขา้ราชการกองบนิ 4 จก.
79 นางสาวหทยัรตัน์  ชืน่จติร์ ผูต้รวจสอบภายใน สอ.กรมทีด่นิ จก.
80 พนัโท คงศกัดิ ์ วรรณแจม่ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กรมพลาธกิารทหารบก จก.
81 รอ้ยโท ธนกฤต  มหชัน้โชติ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กรมพลาธกิารทหารบก จก.
82 พนัโท สมศกัดิ ์ ชรูาศรี ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กรมพลาธกิารทหารบก จก.
83 นางบุบผา  สวา่งอารมณ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.กรมสุขภาพจติ จก.
84 นางสาวจติรอนงค ์ ปานแดง ผูต้รวจสอบกจิการสาํรอง สอ.เจนบรรเจดิ จก.
85 รองศาสตราจารยว์ศิษิฐศ์กัดิ ์ แป้นสมัฤประธานกรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จก.
86 นายปองภพ  ยงทวี กรรมการและเลขานุการ สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จก.
87 ดร.สุภกรรณ  จนัทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ สอ.สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จก.
88 นางบาํรุง  ขวญัแกว้ สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จก.
89 นางสาวอญัญรนิทร ์ ทติริตัน์พงศภร สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จก.
90 นายจริเดช  กลิน่ขจร ผูแ้ทนสมาชกิ สอ.ครนูราธวิาส จก.
91 นายอานนัต ์ ศริิ ทีป่รกึษาสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จก.
92 นางวราวรรณ  สุวรรณนาวนิ เลขานุการ สอ.โตชบิาแคเรยีร(์ประเทศไทย) จก.
93 นางสาววรรณภา  สือ่สุวรรณ เหรญัญกิ สอ.โตชบิาแคเรยีร(์ประเทศไทย) จก.
94 นางมาลนิี  ยะหล่อม กรรมการ สอ.โตชบิาแคเรยีร(์ประเทศไทย) จก.
95 นางสาวพจนารถ  แกว้แดง ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.บางกอกกล๊าส จก.
96 นางงามจติ  สารบรรณ รองผูจ้ดัการ สอ.บางกอกกล๊าส จก.
97 นางสาวอุมาภรณ์  จนัทรค์ามคาํ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.บางกอกกล๊าส จก.
98 พนัเอก สฤษดิ ์ แผนสนิท กรรมการ สอ.ศนูยก์ารทหารราบ จก.
99 นางขษรีส์ริ ิ มงคล กรรมการ สอ.โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร จก.
100 นางรชันีวรรณ  เอือ้เฟ้ือ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร จก.
101 นางอุทุมพร  พรหมวาศ ผูจ้ดัการ สอ.สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจนีบุร ีจก.
102 รอ้ยตํารวจโท มนสั  คงชู ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ สอ.ตํารวจพทัลุง จก.
103 พนัตํารวจตรหีญงิ สุภาวนิี  สุขฤกษ์ สมาชกิสหกรณ์ สอ.ตํารวจพทัลุง จก.
104 นายบุญขว่ย  หมอีิม่ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครพูจิติร จก.
105 นายวริติ  ชืน่เรอืง ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครพูจิติร จก.
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106 นายวทิยา  นวลศรี รองประธานกรรมการ สอ.ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จก.
107 นายธรี  ศรธีนกลู กรรมการ สอ.ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จก.
108 นางนิษฐกานต ์ พดัเถื่อน กรรมการ สอ.ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จก.
109 นายพยุงศกัดิ ์ เขยีวทบัทมิ กรรมการ สอ.ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จก.
110 นางสาวเพญ็ประภา  คนเทีย่ง กรรมการ สอ.ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จก.
111 นายพชร  มาเพยีน กรรมการผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.
112 นางจรีะภาพร  โนนเปือย เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.
113 จา่สบิตํารวจหญงิ ไพรวลัย ์ เชาวพ์านิ สมาชกิสหกรณ์ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัยโสธร จก.
114 รอ้ยตํารวจเอกหญงิ สุนนัฑา  พนัธโ์ส สมาชกิสหกรณ์ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัยโสธร จก.
115 นางสาวหนึ่งนภา  บุญสงู สมาชกิสหกรณ์ สอ.โรงพยาบาลยโสธร จก.
116 นางพมิพพ์กัตร  พลเยีย่ม ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
117 นางวชัณยี ์ เปลรนิทร์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ครรูอ้ยเอด็ จก.
118 นางสาวพทัธนนัท ์ ปานะราม ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ไดกิน้คอมเพรสเซอร ์อนิดสัทรสี ์จก.
119 นายไพศาล  ทมิทศั ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.ไดกิน้คอมเพรสเซอร ์อนิดสัทรสี ์จก.
120 นายเชาวลา  เยน็ขนุทศ สมาชกิสหกรณ์ สอ.บรษิทัมติซูบชิ ิอเิลคทรคิ ไทย ออโต-้พารท์ จก.
121 นางวนัด ี สุวรรณวงศ์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.อเูบะ(ประเทศไทย) จก.
122 รอ้ยตรหีญงิ ศลษิา  เจยีมบุญ พนกังานฝ่ายประจาํหน่วย สอ.คา่ยภาณุรงัษ ีจก.
123 นายกมล  มงีาม กรรมการ สอ.โรงพยาบาลบา้นโป่ง จก.
124 นางกนกทอง  จาตุรงคโชค สมาชกิสหกรณ์ สอ.โรงพยาบาลบา้นโป่ง จก.
125 รอ้ยตร ีประชา  ดษิวุฒิ สมาชกิสหกรณ์ สอ.กรมทหารราบที ่31 รกัษาพระองค ์จก.
126 สบิตร ีอนุเชษฐ  ชยัหวงั สมาชกิสหกรณ์ สอ.กรมทหารราบที ่31 รกัษาพระองค ์จก.
127 พนัตร ีสมนึก  มงัสุข กรรมการ สอ.ศนูยอ์าํนวยการสรา้งอาวุธ จก.
128 นายปรดีา  หมายสม กรรมการ สอ.กลุ่มไทยเรดเิอเตอร ์จก.
129 นายศกัดิช์ยั  นะราช กรรมการ สอ.กลุ่มไทยเรดเิอเตอร ์จก.
130 นางยุพยงค ์ อาตมส์กุล ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.บรษิทัเฟดเดอรลัอเีลคตรคิ จก.
131 นางสาวณํฐนนัท ์ ชุม่ชจูนัทร์ เจา้หน้าทีค่ลงัสนิคา้ สอ.พนกังาน ทเีคท ีจก.
132 นางสาวศริพิร  คาํมุงคุณ เจา้หน้าที ่MIS สอ.พนกังาน ทเีคท ีจก.
133 นายไพโรจน์  วจิติร รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัคทิซ ์(ประเทศไทย) จก.
134 นางสาวศริพิร  สุขบวั ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานบรษิทัคทิซ ์(ประเทศไทย) จก.
135 นางสาวกญัญาพชัร  แสนอุบล ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กลุ่ม เค ท ีซ ีจก.
136 นางสาวยุวด ี มหาวงค์ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กลุ่ม เค ท ีซ ีจก.
137 นางสาวกญัญาณฐั  เกตุทองเรอืง สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จก.
138 นางสาวธนพร  ปะทะโก สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จก.
139 นางสาวเบญจพร  ลามนเทยีร ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานบรษิทั เอกโฮลดิง้ส ์จก.
140 นายสุรยินั  แทนคุณ ผูต้รวจสอบกจิการ สอ.พนกังานบรษิทั เอกโฮลดิง้ส ์จก.
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141 นางปารดา  พวงกุหลาบ สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จก.
142 นางสาวไพเราะ  ปลอดประเสรฐิ สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จก.
143 นางสาํร ี รม่พดุซา สมาชกิสหกรณ์ สอ.พนกังานบรษิทั รอยลัปอรซ์เลน จก.
144 นางสาวมณัฑกา  โสภณ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลพระพทุธบาท จก.
145 นางสาํราญ  จนัทรพ์งษ์ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลพระพทุธบาท จก.
146 นายวรวทิย ์ ชยัพรเจรญิศรี สมาชกิสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขสระบุร ีจก.
147 นางสุกญัญา  กราบไกรแกว้ รองประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จก.
148 นางนงเยาว ์ ทาวพรม กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จก.
149 นางมณวีรรณ  ตัง้ขจรศกัดิ ์ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จก.
150 นายสุชาต ิ พาอยูสุ่ข สมาชกิสหกรณ์ สอ.เสมาหนองคาย จก.


