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1

นางสาวธัญลักษณ์ จุรพุ นั ธุ์

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

2

นายเธียธาวิน บุญใหญ่

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายลงทุน

ตํารวจแห่งชาติ

3

นางวีณา เก็ตสะวา

ผูจ้ ดั การ

พนักงานกลุม่ บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ

4

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์

หัวหน้าฝ่ ายการลงทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

นางจริยา อยูข่ วัญ

หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

นายวีระชัย เลาหปราสาท

กรรมการ

โรงพยาบาลเลิดสิน

7

นางเบญจวรรณ ทุมทอง

ผูจ้ ดั การ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

8

นายอนุวฒ
ั น์ จันทรสอน

ประธานกรรมการ

ฟงซันซื่อเฉิง

9

นายเจริญพงษ์ ศิรศิ กั ดิ ์

กรรมการ

ฟงซันซื่อเฉิง

10

นายกฤษณะ ตัง้ วิวฒ
ั นาพานิช

ผูค้ วบคุมภายใน

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่

11

นายประดิษฐ์ ศรีอุทยั

ผูค้ วบคุมภายใน

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่

12

นายมนูญ โพธาวัน

ผูค้ วบคุมภายใน

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่

13

นายเอนก คําจํารูญ

ผูจ้ ดั การ

ครูเชียงใหม่

14

นางปรียานุช กันมะโน

รองผูจ้ ดั การ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

นางสาวสิรภิ า บุญสวัสดิ ์

เจ้าหน้าทีง่ านบัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

นางสาวศรีสรุ างค์ ดวงประเสริฐ

ประธานกรรมการ

สาธารณสุขนครนายก

17

นางสาวนิชาภา ประสงค์ดี

ผูจ้ ดั การ

สาธารณสุขนครนายก

18

นางสาวภาวนา องคานุภาพ

ผูจ้ ดั การ

กรมควบคุมโรค

19

นางสาวอรชา มีใย

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

กรมราชทัณฑ์

20

นางสาวศิรลิ กั ษณ์ อินเดียว

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย.

21

นางสาวสิรกิ านต์ คําแก้ว

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย.

22

นางอุทมุ พร พรหมวาศ

ผูจ้ ดั การ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

23

นางกนกวรรณ ใหม่แก้ว

ผูจ้ ดั การ

โรงพยาบาลพัทลุง

24

นายสวัสดิ ์ อยูค่ ง

ผูจ้ ดั การ

ครูภูเก็ต

25

นางสาวสุนิษา ยามี

ผูจ้ ดั การ

ครูสมุทรปราการ

26

นางสาวกนกนันห์ สิมสวัสดิ ์

ผูจ้ ดั การ

สาธารณสุขหนองคาย

รายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร อบรม : "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์"
ระหว่างวันที่ 16/08/2561 ถึง วันที่ 17/08/2561
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ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด

27

นายธนงค์ กอบอุดม

กรรมการ

ครูอาํ นาจเจริญ

28

นายปรีชา บัณฑิต

กรรมการ

ครูอาํ นาจเจริญ

29

นายสุรนิ ทร์ หงษ์คาํ

กรรมการ

ครูอาํ นาจเจริญ

30

นายชวลิต คําเพ็ง

ประธานกรรมการ

ครูอุตรดิตถ์

31

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กฤดา ชุม่ จันทร์จริ า กรรมการและเลขานุการ

32

นายชลยุทธ เพ็งถา

กรรมการและเหรัญญิก

ครูอุตรดิตถ์

33

นายประจวบ อองกุลนะ

กรรมการ

ครูอุตรดิตถ์

34

นายเอก กิง่ จันทร์

กรรมการ

ครูอุตรดิตถ์

35

นายอาเร็น พรหมน้อย

ผูจ้ ดั การ

ครูอุตรดิตถ์

36

นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ

ครูอุตรดิตถ์

37

นางสาววาสนา อุปสาร

รองประธานกรรมการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

38

นางวิไล สมนึก

กรรมการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

39

นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวฒ
ั น์

กรรมการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

40

นางคงคา ประสานพิมพ์

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

ครูอุตรดิตถ์

