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ชื่อ - สกุล
นางชุติมา พุมบุบผา
นางดวงทิพย บัวปรางค
นางวิธินันท สุกิน
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางกิตติมา อันตรเสน
นางวิมลรัตน วรรณโรจน
นายการุณ ธีระศักดิ์
นางสาวสุพรรณี คุณกุล
นายสุชาติ ผอมนุม
นางสาวธัญญารัตน คิดสําเร็จ
นางสาวธนัญชกร สุทธิภาธรณ
นางสาวปาริชาต เทพหยด
นางสาวคัทรินทร นาคธนรังสรรค
นายโยธิน หงษทอง
นายสหภาพ ภาพฉิพพาลี
นายพงศพร ไชยจรัส
นางสาวเดนนภา แจงไสว
นางสาวกรัชตา จงวิเอกสําราญ
นางนพวรรณ มลิวัลย
นายวีระวุฒ มีสมบัติ
นางอรทัย เกียรติเสรีกุล
นางสาวปฐมาวดี สุขออน
นางสาวสุรี สุขเกษม
นางสาววรัญญา คงมั่น
นางสาวธิดา แซโคว
นายชูชาติ แมนเมธี
นางทัศนีย แพงบุดดี
นายรวิศม ศิรคุปต
นายโอชิษฐ บุญญาวิวัฒน
นางสาวกัญญลักษณ วิริยะกิจนทีกุล
นางสาวจิรัฏฐ ขนุตตบัณฑิตา
นางพรรณทิวา ฉัตรเหลือง
นางอรัญญา ประดับ
นางสาวนิภาพร แพงงาม
นางสาวอภิญญา ภูแกมแกว
นางสาวณิชนันทน อยูลือ
นางสาวทิพวรรณ ทองคํา
นางวรวีร วงษคําภู
นางธนาภรณ เข็มศาสตรา
นางสุภัทรศร เอกพันธุ

ตําแหน่ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด
ผูชวยผูจัดการ
สอ.กทม. จก.
หวหนาฝายเงินกู
สอ.กทม. จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.กรมประมง จก.
รองผูจัดการสวนสินเชื่อ
สอ.กรมปาไม จก.
หัวหนาฝายจัดเก็บและติดตามหนี้สิน สอ.กรมสงเสริมการเกษตร จก.
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเงินกู สอ.กรมสงเสริมการเกษตร จก.
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ
สอ.การประปาสวนภูมิภาค จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.ขาราชการสรรพากร จก.
เจาหนาที่เรงรัดหนี้
สอ.ขาราชการสรรพากร จก.
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ
สอ.ขาราชการสรรพากร จก.
เจาหนาที่เงินฝาก
สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จก.
เจาหนาที่เงินกู
สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จก.
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ
สอ.ตํารวจนครบาล จก.
เจาหนาที่ฝายกฎหมาย
สอ.ตํารวจนครบาล จก.
จนท.สินเชื่อเรงรัดหนี้สินและนิติกร สอ.ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ จก.
เจาหนาที่ฝายกฎหมายและติดตามหนี้ สอ.ตํารวจแหงชาติ จก.
ผูจัดการ
สอ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จก.
รองผูจัดการ
สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย จก.
หัวหนาฝายสินเชื่อ
สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย จก.
หัวหนาฝายบัญชี
สอ.บริษัท ทาอากาศยานไทย จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก.
ผูจัดการ
สอ.ผูปฏิบัติงาน ทศท คอรปอเรชั่น จก.
รองผูจัดการ
สอ.พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย จก.
ประธานกรรมการ
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
รองผูจัดการ
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
เจาหนาที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จก.
เจาหนาที่ทะเบียนหุน
สอ.พนักงานบริษัทขนสง จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.พนักงานยาสูบ จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จก.
ผูจัดการ
สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.
เจาหนาที่บัญชี
สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.
หัวหนาฝายสินเชื่อ
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
หัวหนาฝายเรงรัดหนี้สิน
สอ.วังเดิม จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. จก.
เจาหนาที่สินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จก.
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ชื่อ - สกุล
นางสาวสัณหสินี สุทาบุญ
นางสาวไอรินลดา เมฆพยัพ
นายวิชา อัศวะวิบูลย
นางอิศราวรรณ วัฒนคุโณปการ
นางสาวจารุวรรณ เทียนนรพงศ
นางสาวรัชนี สีสงคราม
นางถนอม จันทรพิชัย
นางสาวปวีณา ตันตวาที
นางสาวสุภาพร พวงขุดทด
นายเกรียงไกร จันทรกลาง
นางสาววราภัสร ปทมพงศปกรณ
นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเรือง
นายนิพนธ สุวรรณหาร
พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ
นางสาวทอฝน กาญจนจิตติ
นายกษเมษฐ วรรณศิริพิพัฒน
นางสาวกิตติกา อินหา
นางสาวสุขณิษา ระวิชัย
นางสาวอภิญญา ศรีเชียงสา
นางปานรดา คงพลปาน
นายธวัชชัย วิวัฒนบรรจง
นางสาวระเบียบ ดิษวุฒิ
นางสาวกาญจนประภา ประสงค
นางกาญจนาภรณ ปฐมปทมะ
นางมะลิ สัญญะวิรี
นางสาววิยะกาญ สิทธิ์มาก
นางสาวนิรชา แกวหลิบ
นางสาวรัตนรวี สายเชื้อ
นางสาวรงรอง ศรีสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ พลูประเสริฐ
นางสาววริฎฐา ศรีรักษ
นางนพมาศ รัตนเสถียร
นางสาวชนากานต บุญเพ็ญ
นายศิวัช ชูพงศ
นางดวงใจ ธิวงศษา
นางวลัยลักษณ อึ้งตระกูล
นายสันติ พิมพสวัสดิ์
นางปารัช เชียหวน
นางจีรวรรณ บุญล้ํา
นางสาวทัศนีย เพี้ยนสําอางค

ตําแหน่ ง
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่สินเชื่อ
กรรมการและผูจัดการ
เจาหนาที่บัญชี
หัวหนาฝายสินเชื่อ
หัวหนาฝายสินเชื่อ
ผูชวยหัวหนาฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
ประธานกรรมการ
ผูจัดการ
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ
หัวหนาฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
หัวหนาฝายบัญชีและสินเชื่อ
กรรมการผูจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จก.
สอ.องคกรอิสระ จก.
สอ.อสมท จก.
สอ.อสมท จก.
สอ.เอไอเอส จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จก.
สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา จก.
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จก.
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.
สอ.เทพผดุงพรมะพราว จก.
สอ.กองทัพภาคที่ 2 จก.
สอ.กองทัพภาคที่ 2 จก.
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.
สอ.ครูบึงกาฬ จก.
สอ.ครูบึงกาฬ จก.
สอ.ครูบึงกาฬ จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จก.
สอ.กรีนสปอต จก.
รักษาการหัวหนาฝายสินเชื่อและกฎหมาย สอ.ครูปทุมธานี จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.ครูปทุมธานี จก.
รองผูจัดการ
สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จก.
พนักงานอาวุโส
สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.ครูพัทลุง จก.
เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
สอ.ครูพัทลุง จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จก.
หัวหนาฝายสินเชื่อ
สอ.ครูยะลา จก.
ผูชวยนิติกร
สอ.ครูยะลา จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.ครูยะลา จก.
เจาหนาที่ฝายเทคโนฯ
สอ.ครูยะลา จก.
เจาหนาที่สินเชื่อ
สอ.ครูราชบุรี จก.
เจาหนาที่ติดตามหนี้สิน
สอ.ครูราชบุรี จก.
หัวหนาฝายสินเชื่อ
สอ.ครูลําปาง จก.
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ
สอ.ครูลําปาง จก.
พนักงานสินเชื่อ
สอ.อบจ.เลย จก.
หัวหนาฝายสินเชื่อ
สอ.ครูสงขลา จก.
เลขานุการ
สอ.สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จก.
เจาหนาที่สหกรณ
สอ.สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จก.
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รายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร “การบริ หารสิ นเชื่อ และการเจรจาเพื่อติ ดตามหนี้ ”
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สถานที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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82
83
84
85

ชื่อ - สกุล
นางสาวรสรินทร มากเปยม
นางสาวดุษฎี เจนจับ
นางสาวสมพร บุญมี
นายอัคราช ศรีเมือง
นางชัญญา จันทนตน
ผูเขารับการฝกอบรม

ตําแหน่ ง
หัวหนาธุรการและสินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
ผูจัดการ
เจาหนาที่สินเชื่อ
85 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จก.
สอ.ขาราชการทองถิ่นสุรินทร จก.
สอ.ขาราชการทองถิ่นสุรินทร จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร จก.
สอ.เสมาหนองคาย จก.
54 สหกรณ

