หน ้า 1

รายชื่อ ผูเ้ ข้าอบรมออนไลน์
หลัก สูต ร "ผูต้ รวจสอบกิ จ การขัน้ พืน้ ฐาน" (หลัก สูต ร 1)
ระหว่างวัน ที่ 23-24 มิ ถนุ ายน 2565 ณ ชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
ลํา ดับ ที่
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกิตติมา เกิดบัวทอง
นางสาววรรณิภา ปะมาคะเต
นายพุฒภิ าณุ บุญโง้วสุขคณา
นางยุพาพิศ วินยั รักษ์
นายศรีรตั น์ พุทธิวรกฤต
นายนลทวัช สมาธิ
นางสาวพรชนก โภคณิตถานนท์
นางสาวพักตร์พริง้ ประพฤติธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เจริญ คุวนิ ทร์พนั ธุ์
พันตํารวจเอกหญิง มาลัย อยูท่ องอินทร์
นางสาวกฤตยา สีเหลือง
นางสาวศรีประภา เรืองแก้วมณี
นางสาวราตรี ลาวเกษม
นางสาววิมลรัตน์ มังจันทึก
นางสุวรรณี ด้วงสุวรรณ
นางสาวภัณฑิรา ศรีอาริยวงศ์
นางภูรติ า โพธิสขุ
นางสาวจิราภรณ์ มีแพ
นางณภัทรธวัลกร กลิน่ เสถียร
นางสาวเมธินี บุญทับ
นางสาววรัญญา โววงค์ด ี
นางสาวณัฐวดี เทศทอง
นายอาคม นาคฤทธิ ์
นางจารวี ส่วนลม้าย
นางจุฑามาศ จรัญญาพร
นางสาวพัชริดา พิณพงษ์
นาวาอากาศเอก ประภาส คล้ายเรือง
นางธนวันย์ โพธิเลิ
์ ศ
นางบุศราพร มันคง
่
นางสุจนิ ดา อภิวนั ทนกุล
นางสาวอลิสา บุณยรัตพันธุ์
นางสายสวาท ผลพานิช
นางสาวญภา พลดงนอก
นางสาธินี สุขอัตตะ
นายธนพล ศรีมาลัย

ตําแหน่ ง
เหรัญญิก
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สมาชิกสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
เหรัญญิก
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ

ชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์.........จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.
สอ.บริษทั ทีโอที จก.
สอ.บริษทั ทีโอที จก.
สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จก.
สอ.พนักงานบริษทั การบินไทย จก.
สอ.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จก.
สอ.กลุ่มบริษทั สยามเจมส์ จก.
สอ.การประปาส่วนภูมภิ าค จก.
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จก.
สอ.กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จก.
สอ.ศาลปกครอง จก.
สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จก.
สอ.แอนเซลล์ จก.
สอ.แอนเซลล์ จก.
สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จก.
สอ.ปตท. จก.
สอ.ปตท. จก.
สอ.บริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปั ง ฟอร์ม จก.
สอ.บริษทั ดาต้าโปรดักส์ ทอปปั ง ฟอร์ม จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จก.
สอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จก.
สอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จก.
สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จก.
สอ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จก.
สอ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จก.
สอ.กองบิน 6 จก.
สอ.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จก.
สอ.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จก.
สอ.กระทรวงแรงงาน จก.
สอ.วินเซอร์โฮเต็ล จก.
สอ.องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ จก.
สอ.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จก.
สอ.ข้าราชการสหกรณ์ จก.
สอ.สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จก.
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รายชื่อ ผูเ้ ข้าอบรมออนไลน์
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ชื่อ - นามสกุล
นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
นางสุมล เลิศฤทธิ ์
นางอาทิตยา ศรีทองแท้
นายทองแท้ สุทธิศกั ดิ ์
นายทัศนัย เซ่งรักษา
นางนวลพรรธน์ วงษ์สวุ รรณ
นางสาวอัจฉราพร สุทธิสารสุธี
นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
นางนิชาภา จาดเสม
นายจักรี มูลตรีภกั ดี
นางสาวณัฐมน โพธินอก
์
นางสาวยุวดี ปราบพาล
นางสาวปั ญญ์ชลี สุขสมพร
นางสาวศิรฐิ า เอกสุข
นายการัณยภาส การเกต
นางกรรณิการ์ พะเนีย
นางนิตยา ตัง้ พงษ์
นางวีรวรรณ ลิม่ ทอง
สิบเอก ศิวกร เกิดด้วยทอง
จ่าสิบเอก ฐตพงศ์ ทองโสม
นายปราโมทย์ สรังษี
นายธณูเกียรติ ใจยงค์
นายสําลี ศรแก้ว
นางสาวณัฐณรินทร์ เจริญจารุพชิ ญ์
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
นางศิรภิ รณ์ นราหนองแวง
นางสาวสายสมร คุขนุ ทด
นางสาวสุรรี ตั น์ ชันมะเวส
นางสาวสายพิน กองกระโทก
นางสาวสุวมิ ล ดีมาก
นางสาววิตษณี แสดใหม่
นางวันเพ็ญ พูลภักดี
นางสาวลี เสียงหอม
นางณฐวรรณ อัมพสุวรรณ
นายเกียรติศกั ดิ ์ ราชเนตร

ตําแหน่ ง
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
เหรัญญิก
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
สมาชิกสหกรณ์
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
เหรัญญิก
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
สมาชิกสหกรณ์
เลขานุการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สมาชิกสหกรณ์
ประธานกรรมการ

ชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์.........จํากัด
สอ.กรมชลประทาน จก.
สอ.กรมชลประทาน จก.
สอ.กรมชลประทาน จก.
สอ.สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จก.
สอ.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จก.
สอ.ท้องถิน่ จังหวัดกระบี่ จก.
สอ.ท้องถิน่ จังหวัดกระบี่ จก.
สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จก.
สอ.ชุมชนอําเภอบ้านฝาง จก.
สอ.ชุมชนอําเภอบ้านฝาง จก.
สอ.สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก จก.
สอ.สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก จก.
สอ.เอ็มอาร์พ ี รวมใจออม จก.
สอ.เอ็มอาร์พ ี รวมใจออม จก.
สอ.กลุ่มบริษทั อาปิ โก จก.
สอ.กลุ่มบริษทั อาปิ โก จก.
สอ.ครูชยั ภูมิ จก.
สอ.ทวีสขุ จก.
สอ.ค่ายเขตอุดมศักดิ ์ จก.
สอ.ค่ายเขตอุดมศักดิ ์ จก.
สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
สอ.สาธารณสุขนครนายก จก.
สอ.ครูนครนายก จก.
สอ.โรงพยาบาลนครนายก จก.
สอ.มหาวิทยาลัยนครพนม จก.
สอ.มหาวิทยาลัยนครพนม จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จก.
สอ.พนักงานคาสิโอไทย จก.
สอ.พนักงานคลังพลาซ่า จก.
สอ.พนักงานคลังพลาซ่า จก.
สอ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จก.
สอ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จก.
สอ.สํานักงานประปาเขตนครสวรรค์ จก.
สอ.สํานักงานประปาเขตนครสวรรค์ จก.
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รายชื่อ ผูเ้ ข้าอบรมออนไลน์
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุรางคนา หึกขุนทด
นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกลู
นายกิตติศกั ดิ ์ จรัสทอง
นางสาวธัญลักษณ์ ธนากรนิธภิ ริ มย์
นางนิพาพร ประสานศรี
นางสาวชญากัญจน์ ทําแม่น
นางสาวยลดา กุสาวดี
นางสาวชลิยา ตัง้ วรรธนะกุล
นางสาวกัลยกร หมายเจริญ
นางสุพชิ ญ์ชญา บูรณ์ประจิตต์
นางสาวกัลยาณี เสมา
นางสาวเพ็ญศรี อังคะชัยวนิชสกุล
นางสาวพนัสดา บัวพนัส
นางวาริน เขือ่ นแก้ว
นางปภาดา มังคลาด
สิบตํารวจโทหญิง ธัญชนก ดวงศรี
สิบตํารวจโทหญิง ขวัญฤทัย สุขยัง
นายสรายุทธ ช่วยศรี
นางสาวอัญมณี แสงแก้ว
นายธานี อินทมาตร์
นายปริญญา ศรีสคุ นธ์
นางสาวอุไรรัชต์ บุญแท้
พ.ต.ท.หญิงสุนนั ทา เทียบรัตน์
นางญาณิกา รัตนขันแสง
นางนงเยาว์ ทองจันทร์
สิบตํารวจโทอนุศาสน์ กลิน่ เขียว
สิบตํารวจโทตันติกร ขนทอง
นายวิภพ พันธ์โยศรี
นายบัญชา ปั ญญาปนะชุม
นางสาวเกศสุรยี ์ สุวรรณ์
นางสาวกมลรัตน์ ศรสุรยิ วงศ์
พันตํารวจโทรหญิง สุภชัญญา พัศระ
นางสาวจริยา ศิลธรรม
นายบุญชิต งามสง่า
นายสุธรรม ฉัตรชัยพันธ์

ตําแหน่ ง
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
เหรัญญิก
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
เหรัญญิก
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์

ชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์.........จํากัด
สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จก.
สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรรี มั ย์ จก.
สอ.พนักงานไทยซูซกู มิ อเตอร์ จก.
สอ.พนักงานไทยซูซกู มิ อเตอร์ จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.
สอ.เสริมสุข จก.
สอ.ครูปทุมธานี จก.
สอ.ครูปทุมธานี จก.
สอ.พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษทั ในเครือ จก.
สอ.สาธารณสุขพะเยา จก.
สอ.สาธารณสุขพะเยา จก.
สอ.ตํารวจพังงา จก.
สอ.ตํารวจพังงา จก.
สอ.สาธารณสุขพัทลุง จก.
สอ.โรงพยาบาลพัทลุง จก.
สอ.ครูพจิ ติ ร จก.
สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี จก.
สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จก.
สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิน่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จก.
สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิน่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จก.
สอ.ตํารวจภูเก็ต จก.
สอ.ตํารวจภูเก็ต จก.
สอ.วาปี ปทุม จก.
สอ.วาปี ปทุม จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา จก.
สอ.ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จก.
สอ.ในเครือร่วมเจริญ จก.
สอ.ครูระยอง จก.
สอ.พนักงานไอ อาร์ พี ซี จก.

หน ้า 4

รายชื่อ ผูเ้ ข้าอบรมออนไลน์
หลัก สูต ร "ผูต้ รวจสอบกิ จ การขัน้ พืน้ ฐาน" (หลัก สูต ร 1)
ระหว่างวัน ที่ 23-24 มิ ถนุ ายน 2565 ณ ชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
ลํา ดับ ที่

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อ - นามสกุล
นายสําเริง เอีย่ มสอาด
นายพิศาล ภักคีรี
นางสาวปวรรัตน์ สุขจันผล
่
นายพัฒนา พงษ์ศริ ริ ชั กุล
นายวัชรพล ตริบุณฑริก
นางสาวสุพตั รา มันสุ
่ ข
นางสาวเสาวภา สุดสังข์
นางสาวพรทิวา สมแสง
นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุทร
นางสาวนิตติยา ภู่ก๋ง
นายชัยธนันท์ วุฒเิ รืองโรจน์
นางสาวมณีรตั น์ สีด ี
นางสาวอธิชารีย์ ผลสุขขา
นายธีระวัฒน์ ยิม้ สวน
นางสาวจันทร์สดุ า อินปากดี
นายศรัญญู นาคมอญ
นางอนุชติ ศรีพรม
นางสาวอังคณา มณฑาทิพย์
นายกิจจา ปานเนตร
นายสุชาติ อยูเ่ มฆ
นางสุดคนึง ดํารงศักดิ ์
นางสาวสุจติ ราภรณ์ ดวงจันทร์
นางชิษณุชา จอมผา
นางสุคนธ์ ปั ญจพงษ์
นายรังสัน พานเพ็ชร
นายประสาน เลือดทหาร
ดาบตํารวจหญิง ปุณยนุช บุญศิริ
นายวรรณวิโรจน์ หัสเนตร์
นาวาอากาศโท วิโรจน์ หนูยม้ิ
นาวาอากาศโท เกษมสุข วงษ์วรรณ
นายกิตติ มันหมาย
่
นางภาวนา ประชาปกป้ อง
นายวีระศักดิ ์ ยืนสุข
นาวาอากาศตรี อภิชาติ ดํากลิน่
นายเสกสรรค์ สองจันทร์

ตําแหน่ ง
สมาชิกสหกรณ์
เลขานุการ
สมาชิกสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
สมาชิกสหกรณ์
เลขานุการ
สมาชิกสหกรณ์
เหรัญญิก
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
สมาชิกสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
รองประธานกรรมการ

ชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์.........จํากัด
สอ.พนักงานไอ อาร์ พี ซี จก.
สอ.โรงพยาบาลระยอง จก.
สอ.อูเบะ (ประเทศไทย) จก.
สอ.อูเบะ (ประเทศไทย) จก.
สอ.พนักงานบริษทั ราชาชูรส จก.
สอ.พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จก.
สอ.บีดไี อกรุ๊ป จก.
สอ.บีดไี อกรุ๊ป จก.
สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.
สอ.เอนไกไทย จก.
สอ.พนักงานบริษทั พัตราภรณ์ไทยการย้อม จก.
สอ.บริษทั คิทซ์(ประเทศไทย) จก.
สอ.ไทยยาซากิและในเครือ จก.
สอ.แปรงไทย และ บี.โอ จก.
สอ.แปรงไทย และ บี.โอ จก.
สอ.แอลเมทไทย จก.
สอ.บริษทั เฟดเดอรัลอีเลคตริค จก.
สอ.บริษทั เฟดเดอรัลอีเลคตริค จก.
สอ.พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วสิ ส์ จก.
สอ.พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วสิ ส์ จก.
สอ.พนักงานถุงเท้าไทย จก.
สอ.ครูสมุทรสงคราม จก.
สอ.ครูสมุทรสงคราม จก.
สอ.สาธารณสุขสมุทรสาคร จก.
สอ.ครูสระแก้ว จก.
สอ.ครูสระแก้ว จก.
สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จก.
สอ.ผูป้ ฎิบตั งิ านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จก.

สอ.กองบิน 7 จก.
สอ.กองบิน 7 จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรนิ ทร์ จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.กองพันทหารปื นใหญ่ท่ี 13 จก.
สอ.กองบิน 23 จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.

หน ้า 5

รายชื่อ ผูเ้ ข้าอบรมออนไลน์
หลัก สูต ร "ผูต้ รวจสอบกิ จ การขัน้ พืน้ ฐาน" (หลัก สูต ร 1)
ระหว่างวัน ที่ 23-24 มิ ถนุ ายน 2565 ณ ชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
ลํา ดับ ที่

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศิวาการ จันทะไทย
ร้อยตํารวจโท จักรกฤษณ์ สัมพระวงศ์
นางสาวณินทร์ลดา กุมี
นางศุภาณี ศักดิสิ์ งห์
นางพิชญดา ดาทวี
นางสาวนันธิญาน์ ตันติภานุวฒ
ั น์
นายจักรพันธ์ เพชรพลอย
นายวิโรจน์ พรเลิศพงศ์
นายไพรัตน์ รัญโพธิ ์
นายสธนนท์น รัชตชืน่ พิทกั ษ์
รองศาสตราจารย์สธุ า ภู่สทิ ธิศกั ดิ ์
นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
นางนิลมัย ศรีวไิ ลลักษณ์
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

ตําแหน่ ง
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
153 คน

ชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์.........จํากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.
สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จก.
สอ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จก.
สอ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จก.
สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก.
สอ.ธพว. จก.
สอ.ธพว. จก.
สอ.ธพว. จก.
สอ.ธพว. จก.
สอ.ธพว. จก.
สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จก.
สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จก.
สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จก.
97 สหกรณ์

