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ทำเนียบผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุน 8 

ระหวางวันที่ 14 - 19 มีนาคม 2554

ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดย...สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัััพยแหงประเทศไทย จำกัด 

ทำเนียบผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุน 8 



คณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการสหกณออมทรัพย รุนที่  8...
1.   นายสำราญ  กลิ่นหอม ประธาน

2.   นายชูชัย ประทุมขันธ รองประธาน  ( อีสาน )

3.   วาที่พ.ต.โสภณ ติ๊บใหม รองประธาน  ( เหนือ )

4.   นายมานพ ทองตัน รองประธาน   ( กลาง )

5.   นายประทีป เรียบรอย รองประธาน   ( ใต )

กรรมการ...
1.   นายสารเสนห ทิพจร ( อีสาน )

2.   นายธรรมศาสตร หมื่นแกว ( เหนือ )

3.   นายอิทธิพล ปากเมือง ( ตะวันออก )

4.   นางสาวเมธินียพร แสงศิลา ( กลาง )

5.   นางสาววนิดา บุญสุคนธกุล ( เหนือ )

6.   ร.ต.อ.หญิงอภิรดี จันตระกูล ( เหนือ )

7.   ดร.พัชราภรณ ลิมปงอังคนันต ( เหนือ )

8.   นายวิทยา สพภูเขียว ( อีสาน )

9.   ด.ต.หญิงปยนาฏ  เย็นใจ ( ใต )

10.  นายสนิท พันแสน ( อีสาน )

ที่ปรึกษา...
1.   นายสมจิต อุดมจรัสเดช (สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม  จำกัด)

2.   พ.ต.อสุภากร คำสิงหนอก (สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน  จำกัด)

3.   นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา (สอ.มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร  จำกัด)

4.   พ.ท.ชัยสิทธิ์ โกสินทรพร (สอ.หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ  จำกัด)

5.   นางพงศพัฒน รัตนสุวรรณ (สอ.ปตท.)

6.   นายสมชาย จิตตแจง (สอ.ครูตรัง  จำกัด)

สโลแกน...

กลาคิด   กลาแนะนำ

กลาทำในสิ่งที่ถูกตอง
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ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

กรรณิการ   ฆะปญญา 

84/10 ถนนสมุนเวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 55000

-

081-992-7259

-

สอ.ครูนาน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

3 ถนนอชิตวงศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 55000

054-710-233

054-757-064

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

กมล   ศิริจันทร 

165/6 ซอยบัวรถไฟ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-236-2384

086-093-2574

srusct@hotmail.com

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จำกัด

กรรมการ

4 หมู 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

02-936-0400 # 17-20

02-936-0400 # 21



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

จวน   มั่งมูล 

70 หมู1 ตำบลเชียงมวน อำเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 56160

054-495-188

086-1848374

-

สอ.ครูพะเยา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

อำเภอทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000

054-431-994

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

คำพู   ศรีสุข    

896 หมู2 ตำบลทาเกษม อำเภอเมืองสระแกว

จังหวัดสระแกว 27000

-

084-911-1326

lek.off@hotmail.com

สอ.ครูสระแกว จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

415 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแกว อำเภอเมืองสระแกว 

จังหวัดสระแกว 27000

037-241-523

037-242-715



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

จินตนา   สังขสุข 

42/2 หมู4 ถนนปางลอนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง

จังหวัดมฮองสอน 58000

-

081-025-1696

-

สอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 58000

053-612-275

053-620657

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

จารึก   โสมเกษตรินทร    

385/26 หมู9 ถนนชัยภูมิ-บานเขวา ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

-

082-378-9783

jrs451@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

171/13 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 36000

044-838-005

044-838-005



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ชัยสิทธิ์   โกสินทรพร 

ศูนยสงครามพิเศษ ถนนสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

-

086-004-0557

-

สอ.หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

308/96 ถนนนารายณมหาราช ตำบลทะเลชุบศร 

อำเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-421-765

036-427-619#12

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

เจริญ   เกลาเกลี้ยง    

130 หมู5 ตำบลบางดี อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

92210

075-272-372

081-535-8576

jaroen56@hotmail.com

สอ.ครูตรัง จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

111 ซอย5 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92000

075-225-026

075-211-992



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ชูชัย   ประทุมขันธ

181 หมู2 ซอยอินทรา ถนนกาฬสินธุ-รอยเอ็ด ตำบลธัญญา 

อำเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ 46130 

043-830-065

081-964-0345

chuchai2507@gmail.com

สอ.ครูกาฬสินธุ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

043-811-881

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ชาญ   สาทาวงศ   

128 หมู3 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

045-469-369

089-242-9758

satawong1@gmail.com

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

334 หมู16 ถนนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

-

089-578-6073



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ณัฐพล   ศรีจันทร

106 หมู3 ถนนสิทธิประชาราษฎร ตำบลหยวน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 

-

087-179-5343

-

สอ.ครูพะเยา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

อำเภอทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000

054-431-994

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท         

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ณรงค   ชมพูพาทย

  161 หมู5 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอำนาจเจริญ 37290

-

081-549-8430

rck_2009@hotmail.com

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

334 หมู16 ถนนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

-

089-578-6073



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ถาวร   ปรากฎวงษ

146/2 หมู9 ถนนจรดวิถีถอง ตำบลยานยาว

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

055-642-257

082-170-9847

joe_2502@hotmail.com

สอ.ครูสุโขทัย จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

118/2 หมู 4 ถนนจรดวิถีถอง ตำบลธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 64000

-

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    02-245-2093   

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ดรุณี   แสงเรืองออน

  101/106 ซอยกาญจนาภิเษก005 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแค เขตหลักสอง กทม. 10160

089-965-9103

darunee.saeng@hotmail.com

สอ.กรุงเทพมหานคร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400

02-245-2093

02-248-1183



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ทวี   พลอินทร

7/1 หมู7 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

56150

054-426-202

081-367-0848

-

สอ.ครูตรัง จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

111 ซอย5 ถนนวิเศษกุล ตตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92000

075-225-026

075-211-992

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    054-426-202  

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ทรงชัย   เชื้อเมืองพาน

  179 หมู3 ถนนเชียงรายนครสวรรค ตำบลปาแฝก

อำเถอแมใจ จังหวัดพะเยา 56150

084-087-5350

pafak2549@hotmail.com

สอ.ครูพะเยา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000

054-431-994

054-431-994



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ธรรมศาสตร   หมื่นแกว

46 หมู4 ถนนนาน-แมจริม อำเภอภูเพียง

จังหวัดนาน 55000

-

089-851-3627

mahasmk11@gmail.com

สอ.ครูนาน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

3 ถนนอชิตวงศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 55000

054-710-233

054-757-064

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    053-560-178 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ธงชัย   ชัยศรีมา

  170/1 ถ.สันปายาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน 51000

081-163-9979

-

สอ.ครูลำพูน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ถนนพระคงษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน 51000

053-511-653

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ธีระพงษ   ดวงทอง   

207/2 หมู2 ซอยพรหมสถาน2 ถนนพัฒนาการทุงปรัง

ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

075-345-405

089-175-6870

nineteerapong@hotmail.com

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

โรงพยาบาลมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

80000

075-340-250 ตอ 4505

075-343-066

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    074-426-375 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ธีรพล   โกวิทหัตถกิจ

  144/50 หมู4 ซอย2 ถนนหนาBig C ตำบลคลองแห

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

080-540-9788

teerapolsomgri@gmail.com

สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

182/7 ถนนรักการ ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 90110

074-220-309

074-349-200



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

นิยม   เบาลี

415 หมู8 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ 36130 

-

089-584-8841

ny.directer@hotmail.com

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

268 ม.2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000

044-815-222

044-815-234

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    053-600-323 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

นวรา   วิริยาวุฒิ

  666/19 หมู5 ซอย4 ถนนศรีดอนไชย ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

081-447-5389

nawara_tom@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

1039/74 ถนนรวมจิตรถวาย ตำบลเวียง อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 57000

053-712-585

053-712-585



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ปณิสา   นทีประสิทธิพร

527 ถนนรามคำแหง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 63000

055-513-722

081-281-6710

panisa_natee@hotmail.com

สอ.ครูตาก จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

461 หมู5 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก 63000

055-511-061

055-540-249

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    036-420-969 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

นุชนาถ   ชำนิเชิงคา

  89 ซอยรามเดโช5 ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

086-129-2671

mombonus@hotmail.com

สอ.โรงพยาบาลบานหมี่ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลเทศบาลบานหมี่ อำเภอบานหมี่ 

จังหวัดลพบุรี 15110

036-472-051-6

036-471-580



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ประทีป   เรียบรอย

13/1 หมู6 ตำบลในควน อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง

92140

-

084-057-8044

-

สอ.ครูตรัง จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

111 ซอย5 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92000

075-225-026

075-211-992

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    054-622-610 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ปพณ   หมอกรอง

  124 หมู5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุงกวาว 

อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

089-854-2946

parpon527@hotmail.com

สอ.ครูแพร จำกัด

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

313 หมู 7 ตำบลนาจักร จังหวัดแพร

054-511-777

054-522-772



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ประภาส   กองจันทร

45/1 หมู10 ตำบลหนองไผ อำเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ 36150

044-870-220

081-389-0082

paschaia@hotmail.com

สอ.ครูชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

268 หมู2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000

044-815-222

044-815-234

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ประทุม   สิงหชาลี

  349/25 ถนนเทศบาล2 ตำบลปากเพรียว 

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

089-224-2742

singchelee_p@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

56 ถนนเทศบาล3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี 18000

036-223-806

036-223-874



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ปยนาฏ   เย็นใจ

75/253 หมู7 ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

-

089-738-2626

-

สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

432 ถนนไทรบุรี ตำบลบอยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

074-323-778

074-313-234

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ปญญา   พลนิกร

  18/19 ถนนแสงราษฎร ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค 60170 

081-914-2058

-

สอ.ครูนครสวรรค จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

943/12 หมู9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรคตก 

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

056-221-540

056-227-666



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

พงศพัฒน   รัตนสุวรรณ

555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง 21150

038-676-208

081-174-8553

pongpat.r@pttple.com

สอ.ธุรกิจกาซ ปตท. จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

59 หมู8 ถนนออมเมือง ตำบลนาปา อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000

038-274-390-5

038-274-5027-8

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    02-966-0055 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ผองศรี   จิตตนูนท

  99/330 หมู3 ซอยธานี1 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  

086-008-0502

ifrpsj@ku.ac.th

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-579-5501-4

02-579-7521



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

พัชรา   บัวเกตุ

82 หมู6 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

63000

-

085-050-6008

phatchara_129@hotmail.com

สอ.ครูตาก จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

461 หมู5 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก 63000

055-511-061

055-540-249

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    02-579-3204 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

พรรณวิภา   เอื้อสุนทรวัฒนา

  16/47 หมู2 ซอยวิภาวดี58 ถนนวิภสวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 

086-776-3988

-

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-579-5501-4

02-579-7521



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

พิทยา   ดวงงาม

47/3 หมู3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร 52000

044-538-713

081-073-6899

-

สอ.ครูสุรินทร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

297 หมู16 อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

32000

044-141-754-6

044-141-757

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

พัชราภรณ   ลิมปอังคนันต

  22/2 ถนนเมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร

จังหวัดแพร 54000 

081-882-4212

lpn_acc@hotmail.com

สอ.มหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

สมาชิกสหกรณ

-

-

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

มนตรชัย   โลหะการ

4/1 หมู7 ตำบลนาปรัง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

82000

-

089-726-5430

monchai09@gmail.com

สอ.สาธารณสุขพังงา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ถนนเพชรเกษม ตำบลทายชาง อำเภอเมือง 

จังหวัดพังงา 82000

076-412-413

076-440-052

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ภัทรสุดา   แสงสวัสดิ์

  359/10 หมู11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 65000  

087-317-6840

phat0472@hotmail.com

สอ.ไทยแอรโรว พิษณุโลก จำกัด

กรรมการ

230 หมู7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-245-220-34 ตอ 111

055-245-245



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

มานพ   สนธิรักษ

34 หมู7 ตำบลหนองหาง อำเภอกุฉินารายณ

จังหวัดกาฬสินธุ 46110

-

081-059-3644

-

สอ.ครูกาฬสินธุ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

-

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

มานพ   ทองตัน

  15 หมู2 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 18140

089-801-3631

nopthongton@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

56 ถนนเทศบาล3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี 18000

036-223-806

036-223-874



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

เมธินียพร   แสงศิลา

88/496 หมู8 ซอยเฟองฟา12 ถนนมังกร-ขับดี 

ตำบลเทพารักษ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

-

081-08506415

maythinee88@hotmail.com

สอ.ไทยยาซากิ และในเครือ จำกัด

กรรมการ

283 หมู1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290

02-7064230-9 ตอ 193

02-816-2325

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

มาลัย   สรวมชีพ

  196/2 ตำบลทาโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

23150

081-865-3006

malai.s04@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขตราด จำกัด

รองประธานกรรมการดำเนินการ

108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง 

จังหวัดตราด

039-532-555

039-532-635



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

วนิดา   บุญสุคนธกุล

777/116 หมู9 ถนนมิตรภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 65000

-

082-407-0448

pednoiya@hotmail.com

สอ.ไทยแอรโรว พิษณุโลก จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

230 หมู7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก

055-245-220-9 ตอ 111

055-245-245

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    - 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ยอด   สอยเหลือง

  339/28 หมู4 ตำบลนุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

37000

087-241-7409

-

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

334 หมู16 ถนนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

-

089-578-6073



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

วิทยา   สพภูเขียว

91 หมู13 ตำบลบานแกง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

36110

044-128-800

081-955-7950

gsm_blpk@hotmail.com

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

268 หมู2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ 36000

044-815-222

044-815-234

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    042-348-151

 เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

วารี   แสงพันตา

  139 หมู4 ซอยอยูเจริญ ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลบานเลื่อม

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

089-420-1553

-

สอ.โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 41000

042-348-151

042-348-151



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

วิรัตน   นุกูลรัตน

6/4 หมู3 ซอยสหกรณครู ถนนรัษฎานุสรณ ตำบลรัษฎา

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076-240-994

-

-

สอ.ครูภูเก็ต จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

6/4 หมู3 ซอยสหกรณครู ถนนรัษฎานุสรณ ตำบลรัษฎา 

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076-240-994

076-240-321

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    02-538-1128

 
เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

วิทัศ   วัฒนศักดิ์

  645  ซอยลาดพราว80 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กทม. 10310

089-846-4051

-

สอ.มหาวิทยาลัย มศว. จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

645 ซอยลาดพราว80 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง กทม. 10310

-

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

วุฒิพงษ   พันตา

117/23 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

48000

042-514-356

084-743-5196

ii-kop@windoeslive.com

สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 48000

-

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    044-821-928

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

วีระศักดิ์   สายสุวรรณ

  41/4 หมู7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

36000

080-164-8448

veerasak.ss@hotmail.com

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

268 หมู2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ 36000

044-815-222

044-815-234



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

แวววิภา   ผลวัฒนะ

1/272 อาคาร C6 เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ 

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

02-981-5491

081-824-4822

pwaewibha@yahoo.com

สอ.กรมที่ดิน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ ตำบลบางพูด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

02-503-4372

02-503-4373

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    036-222-589

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

แวนทิพย   อำนาคะ

  707/100 หมูบานศศิกานตแลนด ถนนปากเพรียว 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

081-947-0343

-

สอ.สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

56 ถนนเทศบาล3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี 18000

036-223-806

036-223-874



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ศิริพร   ปนวงศ

183 หมู2 ถนนกาญจนบุรี-อูทอง ตำบลหนองโรง

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

034-579-404

081-858-9864

pongwong.s@hotmail.com

สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

260 หมู2 ตำบลหนองโต อำเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี 71140

 034-579-350

034-579-350

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    043-812-529

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ศราวุธ   ศรีประภา

  246/2 ซอยกุดยางสามััคคี ถนนกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

46000

082-854-3912

eyeear@thaimail.com , sarawut464@gmail.com

สอ.ครูกาฬสินธุ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

-

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ศิวาภรณ   เงินราง

ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

045-262-363

081-265-6670

swp_pom@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 
045-262-363

045-240-397

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ศิริรัตน   ธรรมพิทักษพงษ

 652/2 ซอยเสริมสันติ ตำบลมะขามหยง อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

081-377-0221

rath1114@hotmail.com

สอ.ครูชลบุรี จำกัด

รองผูจัดการ

55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสรอย 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038-271-250

038-791-073 ตอ 109



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ศุภลักษณ   ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม

312/44 แฟลตขาราชการตำรวจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง2

แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม.10250

 

02-751-6238

087-918-2999

s_bhava@hotmail.com

สหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ อาคาร19 ถนนพระราม1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

 
02-252-9882

02-252-9888

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ศุภชัย   ชูโฉม

 418 หมู1  ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร

จังหวัดสุรินทร 32000

081-845-3798

-

สอ.ครูสุรินทร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

297 หมู16 อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000

044-141-754-6

044-141-757



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ศุภวรรณ   มุกดาประกร

147/18 หมู13 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย

จังหวัดสมุทรปราการ 10290

 

-

084-002-3903

Dth11@hotmail.com

สอ.ไทยยาซากิ และในเครือ จำกัด

กรรมการ

283 หมู1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลอง บางปลากด 

อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290

 

02-463-0058 ตอ 121

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    074-447-601

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ศุภลักษณ   งะสตูล

 173 หมู1 ซอย1 ถนนกาญจนวนิช69 ตำบลเขารูปชาง 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

089-735-9817

-

สอ.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

34-35 ถนนสามัคคีสุข1 ตำบลบอยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

074-313-229

074-436-299



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สนิท   พันแสน 

หมู59 ซอย7 ตำบลบุษี อำเภอเมืองสุรินทร

จังหวัดสุรินทร 32000

 

044-027-444

085-765-7755

sanit.7755@gmail.com

สอ.ครูสุรินทร จำกัด

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

297 หมู16 อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

32000

 

044-141-754-6

044-141-757

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    02-526-4429

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สงบ   แสงสวัสดิ์

 21/1 หมู7 ซอยพิบูลสงคราม11 ถนนพิบูลสงคราม

ตำบลสวนใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

089-167-7220

-

สอ.กรมชลประทาน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

กทม. 10300

02-241-0473

02-243-5086



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สมชาย   จิตตแจง 

204 หมู1 ถนนทากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง 92000

 

075-219-751

087-264-2709

-

สอ.ครูตรัง จำกัด

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

111 ซอย5 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92000

 

075-225-026

075-211-992

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    053-248-002

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สมจิต   อุดมจรัสเดช

 49/1 ถนนอนุวิถี ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม 50000

089-759-2187

-

สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

36/2 ซอย28 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50300

053-122-819-21

053-122-733



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สมสกุล   ศรีสวัสดิ์ 

50/12 ซอย4 ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน 51000

 

053-535-269

084-174-3470

somsakul@hotmail.com

สอ.ครูลำพูน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

103/1 ถนนพระคงษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน 51000

 

053-511-653

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    039-597-047

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สมลักษณ   พละเนียม

 5/5 หมู6 ถนนร.พ.แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ 

จังหวัดตราด 23120

081-861-2461

luck-p39@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขตราด จำกัด

กรรมการ

108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง 

จังหวัดตราด 23000

039-532-555

039-532-635



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สำราญ   กลิ่นหอม

96 หมู3 ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

20170

 

-

081-782-9885

-

สอ.สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ประธาน

29/86 หมู4 ถนนวชีรการ ตำบลบานสวน อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000 

 

038-274-798

038-288-450

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    043-890-187

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สารเสนห   ทิพจร

 1921 หมู4 ถนนศรีสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธุ 46150

085-460-239

-

สอ.ครูกาฬสินธุ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

-

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สินีนาฏ   ธรรมรักษ

ซอยอิสรภาพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ

เขตวัดอรุณฯ กทม. 10600

 

02-465-2836

084-713-1726

-

สอ.การประปาสวนภูมิภาค จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10200

 

-

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    053-895-160

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สำราญ   จันทรอดิศร

 117/6 หมู7 ตำบลปาแดด อำเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม 50100

089-838-8469

samran2499@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขเชียงใหม จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50200

053-895-160-1

053-894-416



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สุธน   หนูสังข

2 หมู1 ตำบลกระแสสินธุ อำเภอกระแสสินธุ 

จังหวัดสงขลา 90270

 

074-399-694

089-879-4022

-

สอ.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

34-35 ถนนสามัคคีสุข1 ตำบลบอยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

 

074-313-229

074-436-299

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    044-528-211

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สุกัญญา   พรอัจฉริยกุล

 86/2 หมู6 ถนนปทมานนท ตำบลแกใหญ อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร 32000

086-651-1567

-

สอ.ครูสุรินทร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

297 หมู16 อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

32000

044-141-754-6

044-141-757



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สุภากร   คำสิงหนอก

333/9 หมู13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน

จังหวัดขอนแกน 40000

 
043-237-988

087-222-6363

supakornk@hotmail.com

สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน จำกัด

รองประธานกรรมการดำเนินการ

192 หมู13 ถนนศูนยราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 40000

 

043-237-988

043-237-988

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    045-611-503 ตอ 139

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สุธีร   คันศร

 600 ถนนราชการรถไฟ ตำบลเมืองใต อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

085-499-1686

-

สอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

045-611-503 ตอ 139

045-643-173



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

สุวัชร   โกยสมบูรณ

6/4 หมู3 ซอยสหกรณครู ถนนรัษฎานุสรณ ตำบลรัษฎา

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 
076-240-994

086-593-3826

suvat_2497@hotmail.com

สอ.ครูภูเก็ต จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

6/4 หมู3 ซอยสหกรณครู ถนนรัษฎานุสรณ 

ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 

076-240-994

076-240-321

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

สุระ   จันทรวิเศษ

 134/1 หมู10 ถนนนาคลอง ตำบลหาดคำ อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

085-007-0554

sura2552@hotmail.com

สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

229/1 ถนนศูนยราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

086-855-5717

042-420-750



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

เสรี   ศรีนวล

49 หมู9 ซอยทวีศักดิ์ ตำบลไรหลักทอง อำเภอนาไสนิคม

จังหวัดชลบุรี 20140

 -

081-940-1322

-

สอ.ครูชลบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสรอย 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

 

038-791-073

-

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

เสถียร   เพ็งจันทร

 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทาตำหนัก อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 70130

081-645-9095

ped1_satian@thairung.co.th

สอ.กลุมบริษัทไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

02-814-6116

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

โสภณ   ติ๊บใหม

270 หมู3 ถนนทาลี ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง

จังหวัดลำพูน 51120

 
053-593-142

089-850-4657

tipmai5@gmail.com

สอ.ครูลำพูน จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

103/1 ถนนพระคงษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน 51000

 

053-511-653

053-511-653 ตอ 26

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    056-883-288

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

เสรีชัย   เจริญมายุ

 164/8 หมู1 ตำบลนครสวรรคตก อำเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค 60000

089-959-7484

-

สอ.ครูนครสวรรค จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

943/12 หมู9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรคตก 

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

056-221-540

056-227-666



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

อภิรดี   จันตระกูล

98 หมู4 ตำบลบานกลาง อำเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม 50120

 
081-672-7941

089-556-1000

chan_ja67@hotmail.com

สอ.ตำรวจภูธร ภาค 5 จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50000

 

053-140-038

053-140-038

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

อภิชาติ   มหาแสน

 156 หมู7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

46000

089-621-2363

-

สอ.ครูกาฬสินธุ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

-

043-811-881

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

อำนาจ   อัปกาญจน

36 หมู1 ตำบลหวยจาน อำเภอปทุมราชวงศ

จังหวัดอำนาจเจริญ 37110

 
-

081-997-4744

-

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

334 หมู16 ถนนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 

-

089-578-6073

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

อาทิตย   นครพันธุ

 107/1 หมู11 ถนนสุขาภิบาลมุง ตำบลมุง อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

089-578-6073

-

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

334 หมู16 ถนนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

-

089-578-6073



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

อุบล   ตอฤทธิ์

101 หมู1 ตำบลบานโสก จังหวัดชัยภูมิ 36140

 044-878459

081-1579-0071

ubon_071@hotmail.com

สอ.ครูชัยภูมิ จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

268 หมู2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ 36000

 

044-815-222

044-815-234

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    -

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

อิทธิพล   ปากเมือง

165/13 หมู2 ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

20170

081-782-9249

pakmuang@windowslive.com

สอ.ครูชลบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสรอย 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038-791-073

-



ชื่อ-นามสกุล

ที่อยูปจจุบัน

เบอรโทรศัพท

เบอรติดตอ

E-mail

หนวยงาน

ตำแหนง

ที่อยูหนวยงาน

เบอรสำนักงาน

โทรสาร

ธีรพล   คณิตธนันท

39/81 หมู1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุง อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษำรธานี 84000

 
077-295-048

089-723-1114

-

สอ.ตำรวจสุราษฎรธานี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

128/4 หมู10 ตำบลวัดประดู อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

 

077-720-1164-5

077-272-095

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยูปจจุบัน 

 

เบอรโทรศัพท    054-870-970

 

เบอรติดตอ 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

เอี่ยม   มังคลาด

 309/58 หมู5 ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000

089-555-4884

ammgklad@gmail.com

สอ.ครูชลบุรี จำกัด

ผูตรวจสอบกิจการ

ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

054-431-994

054-431-994



ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท

fecojup@ku.ac.th

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-940-6300/02-940-7300

02-940-6300

ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

อาจารยไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ

cai_coop@yahoo.com

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.

ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-940-6300/02-940-7300

02-940-6300



ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

คุณจุฑามาศ   ลิปการถกล

chutamati@cad.go.th

สวนสงเสริมการบัญชีธุรกิจรายสินคา

นักวิชาการตรวจบสอบบัญชี 8

กรมตรวจบัญชีสหกรณ12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กทม. 10200

02-628-5735

-

ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

คุณสุจิตรา   พันธุมะบำรุง

suchitra@cad.go.th

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ผูอำนวยการโรงเรียนผูสอบบัญชีสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กทม. 10200 

02-628-5770

-



ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร

fecopcs@ku.ac.th

ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

อาจารยประจำภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-561-3468

-

ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

อาจารยไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ

fecoprl@ku.ac.th

ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

อาจารยประจำภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-561-3468

-



ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ดร.พรชัย   ศุภวิทิตพัฒนา

fecopcsv@ku.ac.th

ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

อาจารยประจำภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-561-3468

-

ชื่อ-นามสกุล 

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

ดร.กรรณิกา  คำดี

psdkkk@ku.ac.th

ฝายพัฒนาและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มก.

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/หัวหนาฝายพัฒนาและวินัยนิสิต

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

02-579-4016

-



ชื่อ-นามสกุล    มูลพวก

E-mail 

หนวยงาน         

ตำแหนง 

ที่อยูหนวยงาน 

 

เบอรสำนักงาน 

โทรสาร 

คุณสาโรจน

-

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

วิทยากรฝายกระบวนการ ดาน Mindmap

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กทม. 10900

02-940-6300 , 02-940-7300

02-940-6300
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