
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

1 ดร.ลภัสวัฒน ์ คล้ายแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 

2 นายยศพัฒน ์ พัฒนปัญญวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 

3 นางสาวดารณ ีเพ็ฃรากูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

4 นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

5 นาวสาววาสนา อาจสาริกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

6 นางศรีจิตรา  ประจ าค่าย 
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
หนองคาย 

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคายศาลา
กลางจังหวัดหนองคาย 

7 นางสร้อยทิพย์ ควรหัตถ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
ถนนสุวรรณภูม-ิยโสธร ต าบลส าราญ  
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

8 นางภภัสสร จารุเนตร 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนน
ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

9 นางสาวอาจารี สมพันธุ์แพ 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนน
ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

10 นางสุภาภรณ์  คณะเวทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
168 ผดุงวิถี ซอย ผดุงวิถี 5 ต าบล ตลาด อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 

 

 



ล าดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

11 นางภวิสร์ภร  อุปนันท์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

12 นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
354  หมู่  2  ถนนศรีโกสุม  ต าบลหัวขวาง   
อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  44140 

13 นายพชร พรหมจันทร์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
สพป.มหาสารคาม เขต 2 
417 หมู่ที่ 1 ถนนสมารักษ์ ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 

14 นาวสาวอัจฉริยาภรณ์  คณะนา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
อาคารส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ชั้น 2  
440 หมู่ที ่24 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ ่       
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   

15 นางสาววิภา  ลีลัครานนท ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ 
230 หมู่ 7 ต.บ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ 

16 นางสาว สุพิชฌาย์  ธิดากุล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวล าภู 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 153 
ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 39000 

17 น.ส.จงจิตร์ วงษ์ชมภู 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ชั้น 4  
อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

18 นางยวนใจ  พันตรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 
ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 

19 นางจิราภรณ์  ม่วงสนิท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 
ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 

20 น.ส. กันทิมา จ าปาทอง 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
เลขที่ผู้เสียภาษ ี0994000163576  
111 หมู่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 



ล าดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

21 น.ส. ณปภัช ศรีอภัย 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000163576 
111 หมู่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 

22 นายปรมินทร ์ โอมี มหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง  
จ.นครพนม 48000 

23 นางนฌา  สิตตหิรัญ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

24 นางสาววลัยรัตน์ สุวรรณรังษี 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
60 ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

25 นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4   
25 หมู่ 7 ถนนชนบทบ ารุง ต าบลบ้านผือ อ าเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 

26 นางสาวเรียม  สังฆจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
473 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

27 ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัตน์   สาวิสัย โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลเลย 
32/1 ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  
42000 โทร  042862123 ต่อ 2263 

28 นางจริยาพร   จงรักษ์ โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลเลย 
32/1 ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  
42000 โทร  042862123 ต่อ 2263 

29 นางสาวอรุณี โปธา ส านักงานจังหวัดล าพูน  

30 นางสาวอรุณี เนตตกลุ 

 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 57100 

 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

31 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
662 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

32 นางโสภาภรณ์ บุญไกรสร หน่วยตรวจสอบภายใน

จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานจังหวัดขอนแก่น  

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 40000 

33 นางอัจฉรา อุ่นเรือน หน่วยตรวจสอบภายใน

จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานจังหวัดขอนแก่น  

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 40000 

34 นางสาวทิพย์สุดา ทาสีด า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 

35 นางสาวประไพพรรณ โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 

36 นางสาวสมพร แก้วสิงห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

จังหวัดล าปาง 

ส านักงานจังหวัดล าปาง 

ศาลากลางจังหวัดล าปาง ถนนวชิราวุธด าเนิน 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

52000 

37 นายธีรเดช รัตนเมือง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

38 นางสาววีระวรรณ บุตรศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

39 พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 ม.4 ซ.บ าราญนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

40 นางอรอนงค์ ยงย์จงกุล กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 ม.4 ซ.บ าราญนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 



ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

41 นางดวงกมล จอนขุน กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 ม.4 ซ.บ าราญนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

42 นาวสาวนงลักษณ์ พันธ์สุวรรณ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 ม.4 ซ.บ าราญนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

43 นางสาวขนิษฐา บุญไวท์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 ม.4 ซ.บ าราญนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

44 นางสาวเนตรนภา บุตรดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง 

จ.เลย 42000 

45 นางสาววันวิษา บุตรดีไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง 

จ.เลย 42000 

46 นางสาวทัศนีย์ บวรศุภการกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบสร 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

47 นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบสร 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

48 นางสาวปราถนา ไป๋สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบสร 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

49 นายสุวิทย์ วิมุติโพธิ์ ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  

202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

50 นางสาวจารุวรรณ เสือเพ็ง ส านักงานจังหวัดตาก 

 

ส านักงานจังหวัดตาก 

ศาลากลางจังหวัดตาก (ชั้น 4) ต.หนองหลวง  

อ.เมืองตาก จ.ตาก 



ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ออกใบเสร็จ 

51 นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

319 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

52 นางสาวฐิตารีย์ อ่อนจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

319 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 
 


