
 ภาคเหนือ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 12 กันยายน 2563 

 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

1 น.ส. ฐิติมา  สมุทรานนท์ 088-401-6007 เชียงใหม่ 

2 น.ส. อนงค์นาฎ  สิทธิวงค์ 086-187-1392 ลำปาง 

3 นาย ปฏิญญา  เทพจันทร์ 080-125-9997 แพร่ 

4 นาย สมบูรณ์  รินท้าว 081-028-0467 น่าน 

5 นาง พัทธ์ธีรา  ยศสันเทียะ 085-6149636 เชียงใหม่ 

6 นาง อารยา  โชติชัยพิบูล 089-950-3449 เชียงใหม่ 

7 น.ส. ทิพย์อุษา  ศรีแสง 086-319-6662 เพชรบูรณ์ 

8 น.ส. วิไลวรรณ  ศรีหาตา 097-918-8906 อุตรดิตถ์ 

9 นาย สยาม  เจติยานนท์ 064-564-9055 อุตรดิตถ์ 

10 น.ส. สุรีพร  อ้ายไชย 063-992-1043 เชียงราย 

11 นาย ฐิติกร  สุขเสาร์ 087-305-8171 เชียงใหม่ 

12 น.ส. พิริยาภรณ ์ คำไชยวงค์ 086-925-2515 พิษณุโลก 

13 น.ส. จันทร์หอม  เชื้อปัญญา 085-694-4609 ลำพูน 

14 น.ส. ปลื้มจิตร  สุริชัย 095-638-7895 นครสวรรค์ 

15 นาย จำรัส  วงสา 091-3837321 นครสวรรค์ 

16 น.ส. ศศิรส  ศรีนวล 099-243-6749 ลำปาง 

17 น.ส. สุนสิา  จินะโกฎ ิ 082-484-5315 เชียงราย 

18 นาย ธรม  รักษ์ธรรมธัญ 084-171-9112 เชียงใหม่ 

19 น.ส. มณีรัตน์  สุวรรณรัตน ์ 065-696-3597 เชียงราย 

20 น.ส. แสงเดือน  หลวงปัน 086-193-5292 เชียงราย 

21 นาง สุมาลี  ปัญญาอมรวัฒน์ 089-701-8206 เชียงราย 

22 น.ส. ชาคริยา  แก้วทิพย์ 080-309-9221 เชียงใหม่ 

23 น.ส. เรณ ู บุญอินทร์ 081-973-8016 นครสวรรค์ 

24 น.ส. จิรานชุ  อานุภาพยรรยง 086-921-9270 ลำปาง 

 



 ภาคเหนือ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 12 กันยายน 2563 

 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

25 นาง วิภาพร  หน่ออินทร์ชัย 062-309-9313 เชียงใหม่ 

26 น.ส. นภาพร  สมศรี 086-183-5193 เชียงราย 

27 น.ส. พิมพ์จันทร์  ศรีแท่นแก้ว 085-591-8815 เชียงใหม่ 

28 นาย ยุทธเอก  สายปัญญา 095-675-0169 เชียงราย 

29 นาง ไพรินทร ์ เอ่ียมละออ 095-453-0610 ลำพุน 

30 นาง พิมพ์ใจ  หอมจันทร์ 086-431-4681 เชียงใหม่ 

31 น.ส. จินตนา  ไชยปัญโญ 084-611-9950 ลำพูน 

32 น.ส. รจนา  จันทร์ทบ 080-497-7037 ลำพูน 

33 นาง นางอัญเชิญ  ทูนแก้ว 087-187-8141 พะเยา 

34 น.ส. ปทุมวดี  สาสว่นกว้าง 061-392-9195 เชียงใหม่ 

35 น.ส. มินตรา  เลงจันทร ์ 083-940-9605 เชียงใหม่ 

36 น.ส. อาทิตยา  ลังกาพะยอม 092-185-1487 เชียงใหม่ 

37 น.ส. พิมพ์ประภา  สิงห์แก้ว 087-211-7362 พะเยา 

38 น.ส. ณัฐนันท ์ บุญคง 080-847-4245 ลำพูน 

39 น.ส. ฉันทนา  พลทา 085-867-2588 เชียงใหม่ 

40 น.ส. จันทนา  บัวคลื่น 089-555-3851 แม่ฮ่องสอน 

41 น.ส. ปิยวรรณ  หาญใจ 080-623-3345 เชียงใหม่ 

42 น.ส. รสสุคนธ์  สมบูรณ์ชัย 096-626-5582 เชียงใหม่ 
43 น.ส. อันธิกา  ซุงจารย์ 083-952-8688 เพชรบูรณ์ 

44 น.ส. ญาณิศา  แก้วกุณโฑ 085-964-4294 นครสวรรค์ 

45 นาง กิรณา  ยี่สุ่นแซม 089-163-6299 เชียงใหม่ 

46 นาง นภาลัย  ม่วงทอง 089-851-8152 เชียงใหม่ 

47 น.ส. พิกุล  ไชยชะนะ 094-628-9778 เชียงราย 

48 น.ส. อัมไพวรรณ  หมื่นแสน 080-123-2599 เชียงใหม่ 



ภาคเหนือ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 12 กันยายน 2563 

 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

49 นาง นัยนา  ถาวงศ์ 086-197-4674 เชียงใหม่ 

50 น.ส. พรรณี  ธิสาระ 096-656-1416 ลำปาง 

51 นาย อำนาจ  คำภิโล 084-817-0052 สุโขทัย 

52 นาง ปทิตตา  ไชยอุประ 084-046-4262 ลำพูน 

53 นาง บุญญาพร  เมฆพัฒน์ 081-952-4041 เชียงใหม่ 

54 น.ส. รุจิรา  ปัญญาวงค ์ (080)629-6437 ลำปาง 

55 น.ส. รวีวรรณ  กลิ่นหอม (082) 497-5708 เชียงราย 

56 นาง พัชรินทร์  บุญสอน (091) 843-8912 ตาก 

  
ภาคใต้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 12 กันยายน 2563 

ณ ศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

1 นาง นุชดา  โอภิธากร 084-728-3993 พัทลุง 

2 น.ส. รจสริญา  เสนชะนะ 086-328-9983 นครศรีธรรมราช 

3 นาย ธนกฤต  รังสุวรรณ 082-812-8964 ชุมพร 

4 น.ส. วันเพ็ญ  จันทร์คง 081-368-7689 สุราษร์ธานี 

5 นาง ยินดี  เพชรหอม 095-436-8132 พัทลุง 

6 นาง อุบล  บัวสมุย 081-895-4281 นครศรีธรรมราช 

7 น.ส. ฐิตากร  พงศ์ภัณฑารักษ์ 089-771-1345 ชุมพร 

8 นาง นันทรัตน์  โชติพรหมวรรณ 081-077-3062 นครศรีธรรมราช 

9 น.ส. กุมารี  คงรื่น 091-046-4300 พัทลุง 

10 น.ส. รวิษฎา  สิงห์ลพ 083-979-1628 นครศรีธรรมราช 



 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

1 นาง บรรณฑรพรรณ  สุนทโรจน์ 062-891-4799 มหาสารคาม 

2 นาย นายวีระศักดิ ์ เบอร์ไธสง 095-610-4873 บุรีรัมย์ 

3 น.ส. เพ็ญจันทร์  ธงยศ 092-348-6812 นครพนม 

4 น.ส. กัญญา  เยาะเย้ย 080-735-6195 สุรินทร์ 

5 นาย บัวผัน  คู่กระสังข์ 043-721-4745 มหาสารคาม 

6 นาง ภัทราภรณ์  บุตะเขียว 086-959-8928 ร้อยเอ็ด 

7 นาง ชุลิตา  เกษรบัว 099-202-8924 สุรินทร์ 

8 น.ส. เปมิกา  เกษรบัว 082-319-5256 สุรินทร์ 

9 นาง สุพัชชา  ไชยผง 087-950-4121 มหาสารคาม 

10 น.ส. รมิดา  มูลอัต 081-303-4022 มหาสารคาม 

11 น.ส. ธนพร  ผิวนวล 087-326-0624 มหาสารคาม 

12 น.ส. อมร  สีสงค ์ 065-093-2296 มหาสารคาม 

13 น.ส. ธัญญาลักษณ์  เนียมอ่อน 081-120-7858 นครราชสีมา 

14 นาง จุรีพร  อัศวอิทธิฤทธิ์ 081-977-8310 นครราชสีมา 

15 น.ส. ศิริพร  เจิมจะบก 080-787-1465 นครราชสีมา 

16 น.ส. ปภาสร  บุญเทียม 093-539-5369 นครพนม 

17 น.ส. รุ่งรัตน์  มณีสด 081-547-6434 สุรินทร์ 

18 นาง ปวินา  ภู่ระหงษ์ 081-470-0282 ยโสธร 

19 นาง สุพัฒตรา  วงศ์ไกร 089-627-7500 ยโสธร 

20 น.ส. ชาคริยา  จิมากร 089-428-9642 กาฬสินธุ์ 

21 นาง บุษบง  สร้อยสิงห์ 090-264-7353 ร้อยเอ็ด 

22 นาง ชัชฎา  รพีพัฒนา 081-955-3758 สุรินทร์ 

23 นาง วรนุช  มูลศรี 061-076-4893 ขอนแก่น 

24 นาง อาทิตยา  เครืองาม 091-027-1196 กาฬสินธุ์ 



 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

25 นาย อรรณพ  มูลมณี 088-575-3947 ขอนแก่น 

26 น.ส. มุกดา  ขันบรรจง 095-815-9488 สกลนคร 

27 น.ส. นัทธมน  ศรีภักด ี 087-249-4994 นครราชสีมา 

28 น.ส. จันธิรา  ประดวงชื่อ 087-242-9335 สุรินทร์ 

29 น.ส. เอมอร  ปัจจุโส 087-982-9776 มหาสารคาม 

30 น.ส. ขนิษฐา  มูลมานัส 082-848-5500 กาฬสินธุ์ 

31 นาย สมศักดิ์  เถาว์รินทร์ 081-725-8308 อำนาจเจริญ 

32 นาย พนัส  แสวงสุข 087-871-3623 สุรินทร์ 

33 นาง อรัญญา  ยะพลหา 083-143-4370 สกลนคร 

34 น.ส. ศรีสุวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ 084-685-3695 สกลนคร 

35 น.ส. ปณิตา  พุทธจักร ์ 089-861-3143 มุกดาหาร 

36 น.ส. เยาวภา  สวสัดี 089-286-5548 สุรินทร์ 

37 น.ส. ศิรินันท ์ อุระงาม 098-101-0014 สุรินทร์ 

38 น.ส. วรรณา  บัวทอง 082-862-9070 สุรินทร์ 

39 น.ส. ลักขณา  ประดวงชื่อ 090-263-8787 สุรินทร์ 

40 นาง ณัชพร  กิตติ์ภัทรกุล 085-491-5155 สุรินทร์ 

41 น.ส. รชันก  เนื้อนา 092-959-1274 นครราชสีมา 

42 น.ส. กัญญา  แก้วสุข 086-254-2679 สุรินทร์ 

43 น.ส. ภรณ์พิศมัย  มะลิงาม 088-472-3500 สุรินทร์ 

44 นาง แพรวทิพย์  ชูเลิศชวนันท์ 081-877-5985 บุรีรัมย์ 

45 น.ส. รชัต์ทินัน  ชิตคุณนิธิโชคพิธา 085-593-2644 หนองบัวลำภู 

46 นาย ยุทธการ  อินทร์เพชร 096-416-8822 หนองบัวลำภู 

 



 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

47 น.ส. ดาวใจ  เณรธรณ ี 083-738-5506 บุรีรัมย์ 

48 น.ส. นภิาพร  อาพัดนอก 084-417-1425 นครราชสีมา 

49 นาง นพมาศ  การิสุข 086-850-4870 ร้อยเอ็ด 

50 นาง เยาวลักษณ์  เรืองไพศาล 094-542-2394 สุรินทร์ 

51 นาง สมสาย  เป็นพร้อม 095-610-9828 สุรินทร์ 

52 นาย ณรัฐ  พลเยี่ยม 082-856-8232 กาฬสินธุ์ 

53 น.ส. วาสนา  แก้วขอนแก่น 084-954-7150 ร้อยเอ็ด 

54 น.ส. ศศิกานต ์ ศรีหะมงคล 081-295-3929 นครพนม 

55 น.ส. เบญจวรรณ  พัสดร 082-113-2691 กาฬสินธุ์ 

56 น.ส. เพ็ญนภา  อุพลรัมย์ 093-390-5745 บุรีรัมย์ 

57 น.ส. เปี่ยมพร  ชลพันธ ์ 090-936-4596 สกลนคร 

58 นาง สมจิต  โสมะเกษตรินทร์ 095-268-4016 มหาสารคาม 

59 นาง นพวรรณ  โพธิ์พิฑูรย์ 081-974-4915 สกลนคร 

60 น.ส. ปาริชาติ  เดือยพิมพ์ 084-404-8747 สกลนคร 

61 น.ส. สายฝน  กว้างนอก (085) 113-9090 นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคกลาง 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

1 น.ส. พุทธชาติ  เทพคุณ 095-841-0535 เชียงใหม่ 

2 นาง รุ่งนภา  วันสวัสดิ ์ 081-343-1620 อ่างทอง 

3 น.ส. มนัสชนก  ภายโต 089-708-4049 พิษณุโลก 

4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิริญานีย์  หน่อแก้ว 081-435-8882 ชลบุร ี

5 นาย วรวุฒิ  ตั้งประดิษฐ 092-262-3953 สมุทรปราการ 

6 น.ส. ณิชานันทน์  คงจีน 065-517-4698 เพชรบูรณ์ 

7 ร้อยเอก สุรชัย  สิงห์สำราญ 085-087-8299 ชลบุร ี

8 น.ส. สุมิตตา  ศิร ิ 088-099-3147 ฉะเชิงเทรา 

9 น.ส. มลฑา  สาทอง 083-039-6521 ปทุมธานี 

10 น.ส. ภัทราพร  เมืองอินทร์ 081-253-7053 กทม 

11 นาง ปริญดา  สัตตบริพันธ์ 085-098-7325 ปทุมธานี 

12 นาย อรุษ  คงรุ่งโชค 089-679-5965 สมุทรสาคร 

13 น.ส. ดารารัตน์  สุขแก้ว 081-488-6998 นครปฐม 

14 นาง สันต์ฤทัย  อนันตวงศ์ 081-994-1366 นครปฐม 

15 น.ส. อัสมา  สุนทรสรรค ์ 098-452-4025 กทม 

16 น.ส. สภุนิช  กำจัด 091-832-2146 ศรีสะเกษ 

17 นาย ภาวัช  โตเรือง 063-359-1519 เพชรบูรณ์ 

18 นาง อิสรีย์  ปุณยปณิดา 098-149-4966 กทม 

19 นาย ฤทธิไกร  สิงห์ทอง 089-537-2815 ชลบุร ี

20 น.ส. ลำภู  จันทร์เพ็ญ 081-839-5749 กทม 

21 น.ส. วาสุกาญจน์  งามโฉม 089-918-8930 นครปฐม 

22 น.ส. นฤมล  สระทองพลอย 081-1696-1162 นครปฐม 

23 น.ส. ณัฏฐกันย์  สวุรรณชาตร ี 062-649-9928 กทม 

 



 

ภาคกลาง 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

24 นาย ต่อลาภ  สุขพันธ์ 089-191-1912 นครสวรรค์ 

25 น.ส. ชนกานต์  ธารเรวด ี 061-546-9914 ชลบุร ี

26 น.ส. อำภาพรรณ์  ลอยงาม 089-205-9748 นนทบุรี 

27 น.ส. สารภีย์  เอียดสี 095-947-6483 กทม 

28 นาย พิเชฐ  แซ่ตั้ง 099-298-7956 กทม 

29 น.ส. แสงดาว  ชัยวิรัช 081-857-2247 นครปฐม 

30 น.ส. นงลักษณ์  บุญสร้าง 099-627-5235 นครนายก 

31 น.ส. ชไมพร  ไชยวงศ์ 081-455-3756 กทม 

32 น.ส. ปรียา  ทองจันทร์แก้ว 081-849-3304 ระยอง 

33 นาย วิจิตต์  พุ่มทอง 081-832-3845 ระยอง 

34 น.ส. ณัฐกานต ์ เข็มพันธ์ 094-415-5539 จันทบุรี 

35 น.ส. อัญชลี  ฟูเกษม 098-554-4751 จันทบุรี 

36 น.ส. อัชรี  เงินสุข 086-363-2785 กำแพงเพชร 

37 นาง ทองคำ  พลีคาม 094-656-1946 ปราจีนบุรี 

38 นาย วิชา  อินทร์จันทร์ (082) 245-5697 ราชบุรี 

39 นาย มนตรี  จันทร์แป้น 092-783-4617 นครสวรรค์ 

40 น.ส. จิราภรณ์  ศรียันต์ 095-458-0674 ชลบุร ี

41 นาง สมหญิง  ประมงกิจ 063-734-1311 ตราด 

42 นาง ธัญญภรณ์  ทวยเจริญ 098-269-0365 ลพบุรี 

43 นาย พรชัย  สุชาตานนท์ 081-239-8812 นครสวรรค์ 

44 นาย ณัฐนนท ์ ธรรมชัย 062-594-9982 กทม 

45 น.ส. ศรีวิมล  พ่ึงวิกรัย 02-690-3663 กทม 

46 พ.ต.ดร วีรยุทธ  ศรีจันทรา 098-454-8071 กระบี่ 

 



 

ภาคกลาง 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 

วันที่ 26 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี 

ที ่ รายช่ือ เบอร์โทร จังหวัด 

47 นาย รุ่งโรจน์  มีทรัพย์ธีรพงศ์ 099-425-9283 สมุทรสาคร 

48 น.ส. ฐิตธินา  ไตรสิทธิ์ 083-349-9455 สุพรรณบุรี 

49 นาง สุภานันต์  จันทร์ตรี 082-247-5167 สุพรรณบุรี 

50 นาง อทิตา  วรพงษ์ 084-199-2426 สตูล 

51 นาง รัชฎาวรรณ  บรรดาศักดิ์ 080-629-4832 สมุทรปราการ 

52 นาง ธัญญ์สิริภัค  นวลจันทร ์ 063-146-5537 นนทบุรี 

53 นาง ศิริเพชร  สุนทรวิภาต 086-415-4812 นนทบุรี 

54 น.ส. ปิ่น  รุจยากรกุล 098-874-5292 นครปฐม 

55 นาย ชวนากร  เพชรทอง (081) 552-5514 นนทบุรี 

56 น.ส. พรพิมล  เกตุแก้ว (089) 614-3609 สุพรรณบุรี 

57 น.ส. สุณี  นลิรัก (089) 206-9768 นนทบุรี 

58 นาย ชวลิต  ศิริวัฒนโยธิน (086) 386-5873 ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


