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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นายธงชัย  กุลวิวัฒน กรรมการ สอ.กรมการปกครอง จก.
2 นางบังอร  แสงแกวสุข หัวหนาฝายบัญชี สอ.กรมทางหลวง จก.
3 นางสาวอัญชลี  พิกุลแกว หัวหนางานสินเชื่อ สอ.กรมทางหลวง จก.
4 นางสาวรัชนี  สวรรคทัต เจาพนักงานทะเบียนหุนและบัญชีเงินกู สอ.กรมทางหลวง จก.
5 นางจิระนันท  อนันตรัตนชัย เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
6 นางสาวฐานินี  ธาราฉัตร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน สอ.กระทรวงมหาดไทย จก.
7 นางสาวไพลิน  เทียบทาว ผูชวยผูจัดการ สอ.กระทรวงยุติธรรม จก.
8 นายพฤตินัย  พราวพันธุ กรรมการ สอ.กระทรวงยุติธรรม จก.
9 นางสาวสิริวรรณ  รัตนานุบาล ผูตรวจสอบกิจการ สอ.การเคหะแหงชาติ จก.
10 นายเทอดศักด์ิ  เย่ียมฉวี รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก.
11 นายคณินท  ชูสรานนท นักบริหารงานสหกรณ สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก.
12 นางสาวประวิตรี  ศรีวิเชียร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน สอ.พนักงานคริสเตียนี และนลีเส็น (ไทย) จก.
13 นางสาวสุดารัตน  วิศนุวัฒนากิจ ผูจัดการ สอ.พนักงานโรงแรมเอเชีย จก.
14 นางจริยา  อยูขวัญ รักษาการผูชวยผูจัดการ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จก.
15 นายประสงค แตงรม กรรมการ สอ.วชิรพยาบาล จก.
16 นายสุรศักด์ิ  บุญชูประภา กรรมการ สอ.ครูกระบี่ จก.
17 วาท่ีรอยตรี ทวีศักด์ิ  อนันตพงษ รองประธานกรรมการ สอ.ทองถิ่นจังหวัดกระบี่ จก.
18 นายบรรจบ  กาลสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ สอ.ทองถิ่นจังหวัดกระบี่ จก.
19 พันตํารวจโท ชาญณรงค  ผาลิกา ผูจัดการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ จก.
20 นางรุงทิวา  พรมสิทธ์ิ หัวหนาฝายการเงิน สอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ จก.
21 นางประภารัตน  ประยูรพรหม กรรมการ สอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ จก.
22 นางสุจดี  ตั้งใจ กรรมการ สอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ จก.
23 นายดํารงค  หาญชนะ กรรมการควบคุมภายใน สอ.ครูเชียงราย จก.
24 นายสมบัติ  คําเงิน กรรมการควบคุมภายใน สอ.ครูเชียงราย จก.
25 นางสาวสุพิชญา  สิริรวีกูล รองผูจัดการปฎิบัตหนาท่ีผูจัดการ สอ.สาธารณสุขเชียงราย จก.
26 นางพิมพปวีน  ปรีดีวงษ หัวหนาฝายการเงิน สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จก.
27 นางกัญญา  ผักกระโทก ผูจัดการ สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จก.
28 นางสาวลาวัลย  ดีกระโทก เจาหนาท่ีบัญชี สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จก.
29 นางจิตตรี  วงกรต เจาหนาท่ีทะเบียนหุนหนี้ สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จก.
30 นายสุเชษ  สุขสงค กรรมการ สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จก.
31 นายธนสาร  รมยะพันธุ กรรมการ สอ.ครูนนทบุรี จก.
32 นางพูลมาศ  ทับเกร็ด กรรมการ สอ.ครูนนทบุรี จก.
33 นายวิทยา  ถาวรกันต กรรมการ สอ.ครูนนทบุรี จก.
34 นายอนุวัฒน  วิริยะปราโมทย กรรมการเลขานุการ สอ.พนักงานไฟฟาเขต 2 พิษณุโลก (2521) จก.
35 นางสายชล  ณ นคร หัวหนางานทะเบียนสมาชิกและเคานเตอร สอ.ครูภูเก็ต จก.

รายช่ือผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร : "ความเส่ียงและการควบคมุภายในของสหกรณ์ออมทรพัย"์ ครัง้ท่ี 2

ระหว่างวนัท่ี  18-19 ตลุาคม 2561
สถานท่ี  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อาํเภอบางกรวย จ.นนทบรีุ
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36 นางเนาวรัตน  ฉั่วเจริญ รองผูจัดการฝายธุรการ สอ.ครูภูเก็ต จก.
37 นางวาสนา  อนันเอื้อ ผูจัดการ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด จก.
38 นายประสาน  คงสมบูรณ รองประธานกรรมการ สอ.ครูสระบุรี จก.
39 นายปรีชา  แจงประดิษฐ รองประธานกรรมการ สอ.ครูสระบุรี จก.
40 นางอรทัย  คงพูนทรัพย ผูจัดการ สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จก.
41 นายอัศนีย  ปญจะโรทัย ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขสระบุรี จก.
42 นายสาโรจน  ภูพัฒน ท่ีปรึกษา สอ.สาธารณสุขสระบุรี จก.
43 นายศิริ  เพชรคีรี ประธานกรรมการ สอ.เสมาหนองคาย จก.


