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      ณ โรงแรม สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง



นายทรงชัย  ปองหมู
สหกรณการเกษตรนายายอาม จํากัด
34 ม.6 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท  089-0046637

นายบุญธรรม  ผานสําแดง
สหกรณโคนมเมืองจันท จํากัด
10/3 ม.8 ต.ทาหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท 081-0018282

นางสุภาพร  ปอกตัง
สหกรณโคนมสอยดาว จํากัด
14/1 ม.15 ต.ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบรี 22180

1

                                   ที่ตัง้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร.038-312982 โทรสาร. 038-322538

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจันทบุรี
5  ถนนตากสิน  อําเภอเมือง จงัหวัดจันทบุรี  22000  โทร. 039-321184 โทรสาร. 039-301974

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง 
68/13   หมู 4  ถนนกรอกยายชา ตําบลเนินพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150 โทร. 038-966840 โทรสาร. 038-686639

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตราด 
349  หมู 9 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทร. 039-518022 โทรสาร. 039-518051

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครนายก  
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-311189 โทรสาร. 037-313652

1จังหวัดจันทบุรี

14/1 ม.15 ต.ทบชาง อ.สอยดาว จ.จนทบุร 22180
โทรศัพท 086-1421136

นายพิรุณ  ไกรนิวรณ
สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด
6/1 ม.4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
โทรศัพท  088-5203565

นางอาภากร  มินวงษ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จํากัด
41/97 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท  081-9294652

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครนายก  
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-311189 โทรสาร. 037-313652

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา  
217/2   ถนนพระยาศรีสุนทร  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000โทร. 038-512466 โทรสาร. 038-515911

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปราจีนบุรี  
ศูนยราชการจังหวัดปราจนีบุรี   ถนนสุวินทวงศ  ตําบลไมเคล็ด  อําเภอเมอืง  จังหวัดปราจนีบุรี  25230  โทร. 037-454077 โทรสาร. 037-454079

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสระแกว 
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ( ชั้น 3 ฝงตะวันออก ) ตําบลทาเกษม  อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว  27000 โทร. 037-425051 โทรสาร. 037-425049

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมทุรปราการ 
978  หมู 4  ถนนสุขุมวิท  ตําบลบางปูใหม  อาํเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280 โทร. 02-1831016 โทรสาร. 02-1831018

                                                   
                                          



นายสมบูรณ  นักเจิรญ
สหกรณการเกษตรแปลงยาว จํากัด
152 ม.4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท  087-9882523

นายรณกฤต  ประวัติ
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จํากัด
109/24 ม.10 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท  089-2307145

นายพัฒนพร  แยมศิริ
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไมแกน จํากัด
282 ม 2 ต หนองไมแกน อ แปลงยาว จ ฉะเชิงเทรา 24190

ประมวลภาพการอบรมกรรมการ รุน 1
2จังหวัดฉะเชิงเทรา

282 ม.2 ต.หนองไมแกน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงเทรา 24190
โทรศัพท   081-4103972

นายธนวัฒน  พึ่งเจริญ
สหกรณปลาสลิดและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด
12/3 ม.4 ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท   089-7992519

นายบุญสง  แกววรรณา
สหกรณการเกษตรสนามชัยเขต จํากัด
270 ม.13 ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท   089-8349409



นายไพฑูรย  เนื่องจํานงค
สหกรณผูเลี้ยงไกไขชลบุรี จํากัด
90/2 ม.3 ต.หนองอิรุณ อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220
โทรศัพท  038-160644-5

นายกฤชสฤษฏ  ปดตามาตา
สหกรณโคนมบานบึง จํากัด
24/15 ม.1 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท  038-485038

ประมวลภาพการอบรมกรรมการ รุน 1
3จังหวัดชลบุรี

นายพีรนัฐ  ภักดิบดี
สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด
9 ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 20190
โทรศัพท 086-0965769



นายสมศักดิ์  ชมจันทร นายเปยม  หนองพงษ
สหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัด สหกรณการเกษตรองครักษ จํากัด
121 ม.7 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด 23140 43 ม.10 ต.บางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท  081-0006208 โทรศัพท  081-4098350

นายสมพงษ  นะราสา นายสมจิตร  หนองพงษ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี จํากัด สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินบานนา  จํากัด
105/3 ม.2 ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 12/1 ม.4 ต.บางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท  087-1380080 โทรศัพท  087-5427565

4 7จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก

นายพงษศักดิ์  บุญกล่ํา
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินองครักษ จํากัด
16/1 ม.4 ถ.บานคลอง 2 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท  081-7598343

นายสมชาย  สวัสดิลาภ
สหกรณการเชาซื้อที่ดินองครักษ จํากัด
105 ม.9 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท  081-4354810



นายกวีวัธน  สุปนะ นายสมพงษ  สีออน
สหกรณออมทรัพยบางกอกสตีลไวร  จํากัด สหกรณออมทรัพยแปรงไทยและบี.ไอ จํากัด
24/10 ม.6 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 378 ม.3 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท   02-1050208 , 087-0739790 โทรศัพท  02-7531900-6

นายวิทยา  พอไพบูลย นายบัณฑิตย  บุญทา
สหกรณออมทรัพย เอส เอส เค กลการ จํากัด สหกรณออมทรัพยแปรงไทยและบี.ไอ จํากัด
25/15 ม.15 ถ.สุขสวัสดิ์39 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 338 ม.3 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท   089-1477311 โทรศัพท  02-7531900-7 ตอ 227

นางสาวยุพา  จีนคํา นางจุฑามาศ  แกวคง

58 จังหวัดสมทุรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

ุ ุ
สหกรณออมทรัพย เอส เอส เค กลการ จํากัด สหกรณออมทรัพย รวมใจ ไทย เค เค จํากัด
451 ม.3 ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 98 ม.1 ถ.เสรีไทย ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.สมุทรปราการ 10230
โทรศัพท   085-1682790 โทรศัพท  081-7102278

นางสาวนิพิชฌมชา  อัครกิตติ์กําจร นางสาวพรพิมล  พรมสูงวงศ
สหกรณออมทรัพยพนักงานถุงเทาไทย จํากัด สหกรณออมทรัพย รวมใจ ไทย เค เค จํากัด
30/1 ม.5 ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 16/234  ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท   081-4527156 โทรศัพท  084-6779760



นายปรีชา  ขจรกลิ่น
สหกรณการเกษตรนิคมฯ ระยอง จํากัด
94  ม.6 ถ.9 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท 081-6530290

นายสุบิน  เปรมเจริญ
สหกรณการเกษตรเขาชะเมา จํากัด
26 ม.5 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 20110
โทรศัพท  089-2506435

นางนวลฉวี  ธีระวัฒน
สหกรณประมงระยอง จํากัด

ื

6 9จังหวัดระยอง
Note

126/7 ม.4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท 087-7194693

นายสันติ  ขจรเวชไพศาล
สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด
47 ม.6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง 21210
โทรศัพท 089-9393565

นายวิทยา  ศรีประเสริฐ
สหกรณนิคมปายุบใน จํากัด
3/3 ม.5 ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง 21210
โทรศัพท 089-5222012


