
หนา 1

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั
1 นางสาวสุภาพร  นบนอบ เจาหนาท่ีธุรการ สาธารณสุขกระบ่ี
2 นางสาวพาณี  ณ นคร เจาหนาท่ีฝายเลขานุการและบุคลากร กทม.
3 นางสาวจินตณา  จินดา เจาหนาท่ีฝายบริหารงานท่ัวไป กทม.
4 นายธนพัชร  หอมฟก เจาหนาท่ีธุรการ กรมประมง
5 นางสาวเขมศรัญญ  เหมฤดีพัฒนโชติ หัวหนาฝายอํานวยการ กรมปศุสัตว
6 นางสาวกนกพร  บุญสรอย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กรมปาไม
7 นางสาวสกุณา เกตุทอง เจาหนาท่ีธุรการ การตรวจเงินแผนดิน
8 นางสาวพรรณมณี  ทองสมบุญ เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป การประปาสวนภูมิภาค
9 นางณัฏฐกานต ชวยพินิจ ผูชวยผูจัดการ การยางแหงประเทศไทย
10 นางสาวไอลดา ชุมแจม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป การยางแหงประเทศไทย
11 นางสาวปทมา พิริยะกิตติการ ผูจัดการฝายบริหารงานท่ัวไป ขาราชการสรรพากร
12 นางสาวโชติรัตน จงดี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ขาราชการสรรพากร
13 นางสาวพัชราภรณ  ใจตั้ง เจาหนาท่ีฝายนิติกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14 นางสาวฐิติรัตน  พงศสุภาคุณิตา เจาหนาท่ีทะเบียนสมาชิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15 นางสาวพรธิดา ตื้อยศ รองหัวหนาฝายธุรการ ตํารวจนครบาล
16 นางสาวภัทรสุดา  หงษา เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ
17 นางสาวฐานัฌชา  กองวารี หัวหนาฝายสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ
18 นางสาวปทมาพร  รัตนสุวรรณ ผูชวยผูจัดการ บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย
19 นายปติวัฒน  ขวัญออน เจาหนาท่ีอํานวยการอาวุโส บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย
20 นางสาวสุกัญญา เช้ือแกว หัวหนาบัญชี พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย
21 นางสาวสิริเพ็ญ นาคภูมิวชิรชัย เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย
22 นายติณณภพ ฆังคะมะโน เจาหนาท่ีธุรการและทะเบียน พนักงานธนาคารทหารไทย
23 นางสาวสุธาทิพย วานิช เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย
24 นางสาวสุธิดาวดี ทับทิม เจาหนาท่ีธุรการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 นางสาวนิภาพร  แพงงาม ผูจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 นางสาวอภิญญา  ภูแกมแกว เจาหนาท่ีบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
27 นางภูวณิต  เกิดสนอง หัวหนาฝายบริหาร รพช.
28 นางสาวพิชญชญา  แกวสมนึก เจาหนาท่ีฝายบริหาร รพช.
29 นางสาวสุพรรณี  ทวันเวช เจาหนาท่ีธุรการ รวมใจเปนหนึ่ง
30 นางสาวชลิดา ชอมะมวง เจาหนาท่ีธุรการ โรงพยาบาลตํารวจ
31 นางสาวทณาวรรณ  แกวงาม เจาหนาท่ีธุรการ โรงพยาบาลตํารวจ
32 อ่ืนๆชนะกานต  สระแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
33 นางภัคจิรา  สามพันธ เลขานุการ/หัวหนาฝายสํานักงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย
34 นางสาวณัฐฐิถา เรืองรุง เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด
35 นางปราณี เริงทรง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด
36 นางสาวพิมพพิชญา ยังอภัย เจาหนาท่ีธุรการ เอไอเอส
37 นายบุญเกิด  ปานเพ็ง เจาหนาท่ีธุรการ ครูกระบ่ี
38 นายเกษมสันต  คงยิ่ง เจาหนาท่ีธุรการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
39 นางรัชฎรพร  แกนนาคํา เจาหนาท่ีธุรการ ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย)
40 นายสุรศักด์ิ  พาลี เจาหนาท่ีธุรการและไอที ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย)
41 นางสาวเพ็ญนภา  สิงหากัน เจาหนาท่ีบัญชี ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย)

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร  “การบริหารงานธรุการอย่างมืออาชีพ”

ระหว่างวนัท่ี 26–27 พฤศจิกายน 2563
สถานท่ี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี
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รายช่ือผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
หลกัสตูร  “การบริหารงานธรุการอย่างมืออาชีพ”

ระหว่างวนัท่ี 26–27 พฤศจิกายน 2563
สถานท่ี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี

42 นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานชลประทานท่ี 12
43 นางเก็จกัญญา สิริพารากุล เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานชลประทานท่ี 12
44 นางสาวเหมือนแพร แปนสุวรรณ เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานชลประทานท่ี 12
45 นางสาวศุภรัตน  กิจคม เจาหนาท่ีธุรการ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
46 นางกรมัสลิน ปุญญพันธ เจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ ครูเชียงใหม
47 นางชณันภัสร อุดมวริยาวัฒน เจาหนาท่ีกลุมอํานวยการ ครูเชียงใหม
48 นางสาวอรวรรณ  ชวยสุวรรณ เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจตรัง
49 นายวิเชียร ลวนเสง เจาหนาท่ีธุรการ สาธารณสุขตรัง
50 นางสาวปทุมรัตน  อุปเทห เจาหนาท่ีธุรการ สาธารณสุขตราด
51 นางจุฑาทิพ  กลิ่นเดช ผูเช่ียวชาญประจําฝาย สํานักผูบริหาร ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
52 นางสาวอติพร เลือดไทย เจาหนาท่ีวางแผน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
53 นางสาวศิริมา  กอกําลัง หัวหนาฝายสํานักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54 นางสาวภัทริน  ศรีชัย เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
55 นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ เจาหนาท่ีธุรการ สาธารณสุขจังหวัดนาน
56 นางสาวทัศนียวรรณ  หวันลา เจาหนาท่ีธุรการ ครูบึงกาฬ
57 นางสาวกิตติกา  อินหา เจาหนาท่ีสินเช่ือ ครูบึงกาฬ
58 นางสาวณัชชารีย เกียรติบรรจง เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
59 นางสาวมัณขลิฎา  นามธานี ผูชวยหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ครูปทุมธานี
60 นางสาวนฤมล  กางนอก เจาหนาท่ีธุรการ ครูปทุมธานี
61 นางสาวพีรนุช  ดาราชาติ ผูจัดการ ครูประจวบคีรีขันธ
62 นางตุกมาส  สุวรรณพัง เจาหนาท่ีธุรการ ครูประจวบคีรีขันธ
63 นางสาวสุภาพัฒน ประทุมศรี รักษาการหัวหนาฝายธุรการ ครูพัทลุง
64 นางธาราทิพย พลหาญ เจาหนาท่ีสารบรรณสินเช่ือ ครูพัทลุง
65 นายพรมนัส  วันที เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ
66 นายรณภพ  ทุลันไธสง เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ
67 นางปาณิสรา  มะโนธรรม เจาหนาท่ีธุรการ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
68 นางบุญผึ้ง  สายแสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ครูยะลา
69 นางสาวลัทธพรรณ ราชแปน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ครูยะลา
70 นางสาวเสาวรส  เกริกชัยวัน เจาหนาท่ีฝายบริหารงานท่ัวไป ครูราชบุรี
71 นางสาวลัดดาพร  จตุวรพัฒน เจาหนาท่ีธุรการ ครูราชบุรี
72 นางสาวนิรมล  ศริวิบูลยรัตนา เจาหนาท่ีธุรการ ครูลําปาง
73 นางสาวปทุมพร  วงศนับตา เจาหนาท่ีธุรการ ครูลําปาง
74 นางสาวน้ําผึ้ง  สุขศรี พนักงานธุรการ อบจ.เลย
75 นางสาวสิริรัช โพธิ์ศรี ผูจัดการ เอส เอส เค สแตมปปง
76 นางสาวจันทนา สุมนต เจาหนาท่ีธุรการ เอส เอส เค สแตมปปง
77 นางสาวจุฑามาส ผลธนอนันต เจาหนาท่ีธุรการและสินเช่ือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
78 นายภัควัตร  พูนศิริ เจาหนาท่ีธุรการ ขาราชการทองถิ่นสุรินทร
79 นางสาวสายฝน นิยม เจาหนาท่ีธุรการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร
80 พันตํารวจเอกอํานาจ  ฉิมมา ผูจัดการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู
81 นางสาวลิลรยา ลํามะนา เจาหนาท่ีธุรการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู


