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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นางสาวทรายพนัธุ ์ บรสิทุธพินัธุ์ ผูช้่วยหวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.17 รามอนิทรา จก.
2 นางชุตมิา  พุม่บุบผา หวัหน้าฝ่ายบญัชแีละประมวลผล สอ.กทม. จก.
3 นางวไิลลกัษณ์  พนัธุเ์ณร หวัหน้าฝ่ายสนิเชือ่ สอ.กรมทางหลวง จก.
4 นางบุญด ี รอดไพบลูย์ หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.กรมทางหลวง จก.
5 นางสาวพวดิา  ทองเน้ือดี หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป สอ.กรมทางหลวง จก.
6 นางสาวประทุม เอีย่มสกุล หวัหน้าฝ่ายการเงนิ สอ.กรมทางหลวง จก.
7 นางสาวจรีวรรณ  บุญโพธิ ์ หวัหน้าฝ่ายประชาสมัพนัธป์ฏบิตังิานนกัวชิาการเงนิ สอ.กรมทางหลวง จก.
8 นางสาวสปุราณี  ชลยทุธปรชีา หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.กรมปศุสตัว ์จก.
9 นางสาวประชุมพร  คลา้ยทอง นกัวชิาการเงนิและบญัชี สอ.กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จก.
10 นางสาวสนุทร ี กองทอง เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.กลุ่มบรษิทัสยามเจมส ์จก.
11 นางสาวลาวลัย ์ มลูขนุทด หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.การประปาสว่นภมูภิาค จก.
12 นางสาวเบญจมาศ  ศรจีนัทร์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.
13 นางนุสรา  ลายทอง หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.ตาํรวจสอบสวนกลาง-ตาํรวจสนัตบิาล-พสิจูน์หลกัฐานตาํรวจ จก.

14 นางสาวนนทชา  เชงิเทนิ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ตาํรวจสือ่สาร จก.
15 นางสาวสภุทัทา  เพชรพรรณ พนกังานบญัชี สอ.นนัทมติร จก.
16 นางสาวประทุมวด ี ตนัตยกุล เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.พนกังานธนาคารทหารไทย จก.
17 นางสาวสมุาล ี ปานทองคาํ เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชี สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จก.
18 นางสาวเกวล ี บวัผนั เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
19 นางนิลวรรณ  เรอืงไพศาล เจา้หน้าทีง่บประมาณและสถติิ สอ.พนกังานบรษิทัการบนิไทย จก.
20 นางสาวจณิฐัตา  คงภู เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ศาลปกครอง จก.
21 นางสาวอารยิา  จนัทะภผูา เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแหง่ประเทศไทย จก.
22 นางทศันาวไล  วฒันธรรม หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.หน่วยบญัชาการทหารพฒันา จก.
23 นางสาวพรมรนิทร ์ ป้องหลา้ ผูจ้ดัการ สอ.ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ มติซบูชิ ิ(ประเทศไทย) จก.
24 นางสาวเพญ็นภา  สงิหากนั เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ มติซบูชิ ิ(ประเทศไทย) จก.
25 นางปภาวรนิทร ์ วดันครใหญ่ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.เจา้หน้าทีส่หกรณ์นิคมท่าแซะ จก.
26 นางลลัน์ลลติ  สทิธวิรนนท์ พนกังานบญัชี สอ.ครเูชยีงราย จก.
27 นางสาววรนิทรล์ดา  ผสุดี เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ครเูชยีงใหม่ จก.
28 นางสาวณฐักฤตา  ธรรมปัญญา เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.ครเูชยีงใหม่ จก.
29 นางสาวสริภิา  บุญสวสัดิ ์ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จก.
30 นางอรุณ  ประเสรฐิ หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.ครตูรงั จก.
31 นางจริภา  ฉิมแสง หวัหน้างานบญัชแีละสนิเชือ่ สอ.สาธารณสขุตรงั จก.
32 นางธนพร  เกสะวฒันะ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารจงัหวดัตาก จก.
33 นางศุภวรรณ  ธานี ผูช้่วยหวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.โรงเรยีนการบนิ จก.
34 นางกติยิา  ธรรมจติต์ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จก.
35 นางสาวกชมล  พรหมมา พนกังานบญัชี สอ.กรมพลาธกิารทหารบก จก.

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร : "เจ้าหน้าท่ีบญัชีมืออาชีพ"

ระหว่างวนัท่ี  10-12 และ 25-26 ตลุาคม 2561
สถานท่ี  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อาํเภอบางกรวย จ.นนทบรีุ
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36 นางสาวสภุาพร  บรมเจต หวัหน้าฝ่ายบญัชี สอ.กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จก.
37 นายธวชัชยั  ววิฒันบรรจง ผูจ้ดัการ สอ.กรนีสปอต จก.
38 นางสาวนิโลบล  ใหม่เอีย่ม เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.พนกังานกู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จก.
39 นางสาวสปุราณี  โชตริสัสะ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.หน่ึงเจด็ตาํรวจตระเวนชายแดน จก.
40 นางสาวพรอ้มพรรณ  ตน้เจรญิกจิ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ครสูกลนคร จก.
41 นางสาวบุษกร  วงศอ์นิทรอ์ยู่ เจา้หน้าทีก่ารเงนิ สอ.ครสูกลนคร จก.
42 นางสาวอุไรรตัน์  เนตรเถือ่น เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.สาธารณสขุสมุทรสงคราม จก.
43 นางสาวชุตมิา  พระโพธิ ์ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.ครสูระบุร ีจก.
44 นายอรุณ  ตัน้จดั รองผูจ้ดัการ สอ.ครสูรุาษฎรธ์านี จก.
45 นางสาวนุจร ี กลา้หาญ เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.อนามยัสรุนิทร ์จก.
46 นางวภิาจรยี ์ ไพเราะ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.
47 นางศรนิรตัน์  เหลอืงวนัทา เจา้หน้าทีบ่ญัชี สอ.เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จก.


