หน้า 1

รายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร : "เจ้าหน้ าที่การเงิ นมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
1 นางมานี ประดับญาติ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
2 พันเอก สรวุฒ ิ สาลี
ผูจ้ ดั การ
3 ร้อยโท ฤกษ์ชยั พุกรักษา
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
4 นางสาวภาวิณี ดํารัส
หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี
5 นางฉัตรอุมา เทพวงษ์
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
6 นายกฤษฎิ ์ สาริกา
รองผูจ้ ดั การ
7 นางเยาวลักษณ์ เทศทอง
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
8 นางญาณิกานนท์ จันทรสาร
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
9 นางนุ ชณิชา ชุณหปราณ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายการเงิน
10 นางสาวอัญชนา ศรีทองสุข
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
11 นางมณี น้อมจิตเจียม
ผูจ้ ดั การ
12 นางสาวสกุณา เพ็ชรักษ์
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุน
13 นางสาววรรณวิภา เสือเฒ่า
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
14 นางชลพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
15 ร้อยตรีหญิง หัสยา ศรีสมบัติ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
16 สิบโทหญิง กรกช สุม่ สาย
เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อ
17 นางณัฐดา เดชบุรมั ย์
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
18 นาวาเอก สมบัติ แย้มดอนไพร ผูจ้ ดั การ
19 นางรัชดาพร สินันตา
รองผูจ้ ดั การ
20 นางสาวกนกเทียน เทียนทอง
พนักงานการเงิน
21 นางอารี ชัยทอง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
22 นางชมพูนุท ทองไทยนันท์
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
23 นางณัฐชา จันทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
24 นางสาวเกษศรา ยอดมณีย์
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
25 นางสาวสุพตั รา ชื่นใจ
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
26 นางพรพรรณ ศรีสงั วรณ์
รองผูจ้ ดั การ
27 นางสาวนิโลบล ใหม่เอีย่ ม
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
28 นางสุพชิ ญ์ชญา บูรณ์ประจิตต์ รองผูจ้ ดั การ
29 นายโสภณ บุญพรหม
รองประธานกรรมการ
30 นายธานุ พชั ร ทองเชือ้
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.กทม. จก.
สอ.กรมการทหารสือ่ สาร จก.
สอ.กรมการทหารสือ่ สาร จก.
สอ.กรมศุลกากร จก.
สอ.กรมศุลกากร จก.
สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
สอ.การเคหะแห่งชาติ จก.
สอ.ข้าราชการสหกรณ์ จก.
สอ.ตํารวจแห่งชาติ จก.
สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว จก.
สอ.วชิรพยาบาล จก.
สอ.สํานักงาน กสทช. จก.
สอ.สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม จก.
สอ.สือ่ สารทหาร จก.
สอ.สือ่ สารทหาร จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จก.
สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ จก.
สอ.ครูเชียงราย จก.
สอ.ครูเชียงราย จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จก.
สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จก.
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จก.
สอ.กรมราชทัณฑ์ จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จก.
สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จก.
สอ.เสริมสุข จก.
สอ.สาธารณสุขปั ตตานี จก.
สอ.ครูพษิ ณุโลก จก.

หน้า 2

รายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร : "เจ้าหน้ าที่การเงิ นมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
31 นางสาววชิราภรณ์ เศิกศิริ
32 นางสุพารัต มันทอง
่
33 นางจารุวรรณ เดชคุณมาก
34 นายนิวฒ
ั น์ จันทะรักษ์
35 นางสาวปรัชญา สวนเส
36 นางวิจติ รา กุลพั บุรี
37 นางสาวอติยา ทรงทรัพย์
38 นายบัวทอง เอกศิริ
39 นางกฤษณา สนเท่ห์
40 นางเกษร จงงาม
41 นางสาวประภาดา พงษ์กอ้ นคํา
42 นางสาวชลิษา หนุ นอนันต์
43 นางสาวปาริฉตั ร มูลฟั ก
44 นายคมกฤษณ์ สุขไชย
45 นายอิทธิพล พิมพบุตร
46 นางมลฑิรา อ่อนศรีบตุ ร
47 นางศรันยา บุญยะมาตย์
48 นางสาววัลยา เอกกา
49 นางวรางค์กาญจน์ ทองราช

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
พนักงานฝ่ ายสินเชื่อ
พนักงานฝ่ ายจัดเก็บ
หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เลขานุ การ
เหรัญญิก
ผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
หัวหน้าฝ่ าย

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร จก.
สอ.สาธารณสุขลําปาง จก.
สอ.บริษทั นามิกิ พรีซชิ นั ่ (ประเทศไทย) จก.
สอ.อบจ.เลย จก.
สอ.อบจ.เลย จก.
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จก.
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จก.
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.
สอ.ครูสตูล จก.
สอ.พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.ครูอุตรดิตถ์ จก.
สอ.ครูอุบลราชธานี จก.

