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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นางมานี  ประดบัญาติ หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.กทม. จก.
2 พนัเอก สรวฒุ ิ สาลี ผูจ้ดัการ สอ.กรมการทหารสือ่สาร จก.
3 รอ้ยโท ฤกษ์ชยั  พกุรกัษา เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.กรมการทหารสือ่สาร จก.
4 นางสาวภาวณีิ  ดาํรสั หวัหน้าฝ่ายการเงนิและบญัชี สอ.กรมศุลกากร จก.
5 นางฉตัรอุมา  เทพวงษ์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.กรมศุลกากร จก.
6 นายกฤษฎิ ์ สารกิา รองผูจ้ดัการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
7 นางเยาวลกัษณ์  เทศทอง หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
8 นางญาณิกานนท ์ จนัทรสาร เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.การเคหะแหง่ชาต ิจก.
9 นางนุชณิชา  ชุณหปราณ เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายการเงนิ สอ.ขา้ราชการสหกรณ์ จก.
10 นางสาวอญัชนา  ศรทีองสขุ เจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ สอ.ตาํรวจแหง่ชาต ิจก.
11 นางมณี  น้อมจติเจยีม ผูจ้ดัการ สอ.โรงพยาบาลหวัเฉียว จก.
12 นางสาวสกุณา  เพช็รกัษ์ เจา้หน้าทีฝ่่ายการลงทนุ สอ.วชริพยาบาล จก.
13 นางสาววรรณวภิา  เสอืเฒา่ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.สาํนักงาน กสทช. จก.
14 นางชลพร  พรหมสาขา ณ สกลนครผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม จก.
15 รอ้ยตรหีญงิ หสัยา  ศรสีมบตัิ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.สือ่สารทหาร จก.
16 สบิโทหญงิ กรกช  สุม่สาย เจา้หน้าทีส่นิเชื่อ สอ.สือ่สารทหาร จก.
17 นางณฐัดา  เดชบรุมัย์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดักาฬสนิธุ ์จก.
18 นาวาเอก สมบตั ิ แยม้ดอนไพร ผูจ้ดัการ สอ.กรมสรรพาวธุทหารเรอื จก.
19 นางรชัดาพร สนิันตา รองผูจ้ดัการ สอ.ครเูชยีงราย จก.
20 นางสาวกนกเทยีน  เทยีนทอง พนักงานการเงนิ สอ.ครเูชยีงราย จก.
21 นางอาร ี ชยัทอง ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุตรงั จก.
22 นางชมพนุูท  ทองไทยนันท์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
23 นางณฐัชา  จนัทรอ่์อน หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.สามญัศกึษาจงัหวดันครราชสมีา จก.
24 นางสาวเกษศรา  ยอดมณีย์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จก.
25 นางสาวสพุตัรา  ชื่นใจ เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู สอ.กรมราชทณัฑ ์จก.
26 นางพรพรรณ  ศรสีงัวรณ์ รองผูจ้ดัการ สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดับรุรีมัย ์จก.
27 นางสาวนิโลบล  ใหมเ่อีย่ม เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.พนักงานกู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จก.
28 นางสพุชิญช์ญา  บรูณ์ประจติต์ รองผูจ้ดัการ สอ.เสรมิสขุ จก.
29 นายโสภณ  บญุพรหม รองประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุปัตตานี จก.
30 นายธานุพชัร  ทองเชือ้ หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.ครพูษิณุโลก จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร : "เจ้าหน้าท่ีการเงินมืออาชีพ" รุ่นท่ี 2

ระหว่างวนัท่ี  13 - 16 กมุภาพนัธ ์2561
สถานท่ี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ
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31 นางสาววชริาภรณ์  เศกิศริิ ผูจ้ดัการ สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดัยโสธร จก.
32 นางสพุารตั  มัน่ทอง เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.สาธารณสขุลาํปาง จก.
33 นางจารวุรรณ  เดชคณุมาก เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.บรษิทันามกิ ิพรซีชิัน่ (ประเทศไทย) จก.
34 นายนิวฒัน์  จนัทะรกัษ์ พนักงานฝ่ายสนิเชื่อ สอ.อบจ.เลย จก.
35 นางสาวปรชัญา  สวนเส พนักงานฝ่ายจดัเกบ็ สอ.อบจ.เลย จก.
36 นางวจิติรา  กุลพับรุี หวัหน้างานการเงนิ สอ.ตาํรวจศรสีะเกษ จก.
37 นางสาวอตยิา  ทรงทรพัย์ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ตาํรวจศรสีะเกษ จก.
38 นายบวัทอง  เอกศริิ กรรมการผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุศรสีะเกษ จก.
39 นางกฤษณา  สนเทห่์ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุศรสีะเกษ จก.
40 นางเกษร  จงงาม หวัหน้างานบญัชี สอ.สาธารณสขุศรสีะเกษ จก.
41 นางสาวประภาดา  พงษ์กอ้นคาํ หวัหน้างานการเงนิ สอ.สาธารณสขุศรสีะเกษ จก.
42 นางสาวชลษิา  หนุนอนันต์ หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ สอ.ครสูตลู จก.
43 นางสาวปารฉิตัร  มลูฟัก เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.พนักงานสว่นทอ้งถิน่สระบรุ ีจก.
44 นายคมกฤษณ์  สขุไชย เลขานุการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอาํนาจเจรญิ จก.
45 นายอทิธพิล  พมิพบตุร เหรญัญกิ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอาํนาจเจรญิ จก.
46 นางมลฑริา  อ่อนศรบีตุร ผูจ้ดัการ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอาํนาจเจรญิ จก.
47 นางศรนัยา  บญุยะมาตย์ หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.สาธารณสขุจงัหวดัอาํนาจเจรญิ จก.
48 นางสาววลัยา  เอกกา เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.ครอุูตรดติถ ์จก.
49 นางวรางคก์าญจน์  ทองราช หวัหน้าฝ่าย สอ.ครอุูบลราชธานี จก.


