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รายชือผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร “การบริ หารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”
ระหว่างวันที 26–27 พฤศจิ กายน 2563
สถานที ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ
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ชือ - สกุล
นางสาวพาณี ณ นคร
นางสาวจินตณา จินดา
นายธนพัชร์ หอมฟั ก
นางสาวเขมศรัญญ์ เหมฤดีพฒ
ั นโชติ
นางสาวกนกพร บุญสร้อย
นางสาวสกุณา เกตุทอง
นางสาวพรรณมณี ทองสมบุญ
นางณัฏฐกานต์ ช่วยพินิจ
นางสาวไอลดา ชุ่มแจ่ม
นางสาวปัทมา พิรยิ ะกิตติการ
นางสาวโชติรตั น์ จงดี
นางสาวพัชราภรณ์ ใจตัง
นางสาวฐิตริ ตั น์ พงศ์สุภาคุณติ า
นางสาวพรธิดา ตือยศ
นางสาวภัทรสุดา หงษา
นางสาวฐานัฌชา กองวารี
นางสาวปัทมาพร รัตนสุวรรณ
นายปิ ตวิ ฒ
ั น์ ขวัญอ่อน
นางสาวสุกญ
ั ญา เชือแก้ว
นางสาวสิรเิ พ็ญ นาคภูมวิ ชิรชัย
นายติณณภพ ฆังคะมะโน
นางสาวสุธาทิพย์ วานิช
นางสาวสุธดิ าวดี ทับทิม
นางสาวนิภาพร แพงงาม
นางสาวอภิญญา ภู่แกมแก้ว
นางภูวณิต เกิดสนอง
นางสาวพิชญ์ชญา แก้วสมนึก
นางสาวสุพรรณี ทวันเวช
นางสาวชลิดา ช่อมะม่วง
นางสาวทณาวรรณ แก้วงาม
อืนๆชนะกานต์ สระแก้ว
นางสาวเบญญาภา พึงน้อย
นางภัคจิรา สามพันธ์
นางสาวณัฐฐิถา เรืองรุ่ง
นางปราณี เริงทรง
นางสาวพิมพ์พชิ ญา ยังอภัย
นายบุญเกิด ปานเพ็ง
นางสาวสุภาพร นบนอบ
นางสาวมลฤดี เจริญคุณ
นางสาวลักขณา แดนสุข
นายเกษมสันต์ คงยิง

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีฝ่ ายเลขานุการและบุคลากร
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารงานทัวไป
เจ้าหน้าทีธุรการ
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารทัวไป
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารงานทัวไป
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
เจ้าหน้าทีฝ่ ายนิตกิ ร
เจ้าหน้าทีทะเบียนสมาชิก
รองหัวหน้าฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
หัวหน้าฝ่ ายสํานักงาน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีอํานวยการอาวุโส
หัวหน้าบัญชี
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการและทะเบียน
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีบัญชี
หัวหน้าฝ่ ายบริหาร
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหาร
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ
เลขานุ การ/หัวหน้าฝ่ ายสํานักงาน
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารและแผนงาน
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.กทม. จก.
สอ.กทม. จก.
สอ.กรมประมง จก.
สอ.กรมปศุสตั ว์ จก.
สอ.กรมป่ าไม้ จก.
สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จก.
สอ.การประปาส่วนภูมภิ าค จก.
สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.
สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.
สอ.ข้าราชการสรรพากร จก.
สอ.ข้าราชการสรรพากร จก.
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.
สอ.ตํารวจนครบาล จก.
สอ.ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสจู น์ หลักฐานตํารวจ จก.

สอ.ตํารวจแห่งชาติ จก.
สอ.บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จก.
สอ.บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จก.
สอ.พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จก.
สอ.พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จก.
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จก.
สอ.มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จก.
สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.
สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.
สอ.รพช. จก.
สอ.รพช. จก.
สอ.รวมใจเป็ นหนึง จก.
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. จก.
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จก.
สอ.สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด จก.
สอ.สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด จก.

สอ.เอไอเอส จก.
สอ.ครูกระบี จก.
สอ.สาธารณสุขกระบี จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จก.
สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ จก.
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ชือ - สกุล
นางรัชฎรพร แก่นนาคํา
นายสุรศักดิ พาลี
นางสาวเพ็ญนภา สิงหากัน
นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร์
นางเก็จกัญญา สิรพิ ารากุล
นางสาวเหมือนแพร แป้ นสุวรรณ์
นางสาวศุภรัตน์ กิจคม
นางกรมัสลิน ปุญญพันธ์
นางชณันภัสร์ อุดมวริยาวัฒน์
นางสาวอรวรรณ ช่วยสุวรรณ
นายวิเชียร ล้วนเส้ง
นางสาวปทุมรัตน์ อุปเท่ห์
นางจุฑาทิพ กลินเดช
นางสาวอติพร เลือดไทย
นางสาวศิรมิ า ก่อกําลัง
นางสาวภัทริน ศรีชยั
นางสาวรัชดาพร สัตยวงศ์
นางสาวทัศนีย์วรรณ หวันลา
นางสาวกิตติกา อินหา
นางสาวณัชชารีย์ เกียรติบรรจง
นางสาวมัณข์ลฎิ า นามธานี
นางสาวนฤมล กางนอก
นางสาวพีรนุ ช ดาราชาติ
นางตุกมาส สุวรรณ์พงั
นางสาวสุภาพัฒน์ ประทุมศรี
นางธาราทิพย์ พลหาญ
นายพรมนัส วันที
นายรณภพ ทุลนั ไธสง
นางสาวณัฐนันธ์ รัตนพันธ์
นางปาณิสรา มะโนธรรม
นางบุญผึง สายแสน
นางสาวลัทธพรรณ ราชแป้ น
นางสาวเสาวรส เกริกชัยวัน
นางสาวลัดดาพร จตุวรพัฒน์
นางสาวนิรมล ศริวบิ ลู ย์รตั นา
นางสาวปทุมพร วงศ์นบั ตา
นางสาวนําผึง สุขศรี
นางสาวอรุณเนตร จันทศรี
นางสาวปัทมา บุญราช
นางสาวพนิดา น้อยแก้ว
นางสาวฐิตพิ ร อักษรชู

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการและไอที
เจ้าหน้าทีบัญชี
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีกลุ่มอํานวยการ
เจ้าหน้าทีกลุ่มอํานวยการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.ผูผ้ ลิตเครืองปรับอากาศ มิตซูบชิ ิ (ประเทศไทย) จก.
สอ.ผูผ้ ลิตเครืองปรับอากาศ มิตซูบชิ ิ (ประเทศไทย) จก.
สอ.ผูผ้ ลิตเครืองปรับอากาศ มิตซูบชิ ิ (ประเทศไทย) จก.

สอ.สํานักงานชลประทานที 12 จก.
สอ.สํานักงานชลประทานที 12 จก.
สอ.สํานักงานชลประทานที 12 จก.
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จก.
สอ.ครูเชียงใหม่ จก.
สอ.ครูเชียงใหม่ จก.
สอ.ตํารวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตราด จก.
ผูเ้ ชียวชาญประจําฝ่ าย สํานักผูบ้ ริหาร ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เจ้าหน้าทีวางแผน
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
หัวหน้าฝ่ ายสํานักงาน
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูบงึ กาฬ จก.
เจ้าหน้าทีสินเชือ
สอ.ครูบงึ กาฬ จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จก.
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
สอ.ครูปทุมธานี จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูปทุมธานี จก.
ผูจ้ ดั การ
สอ.ครูประจวบคีรขี นั ธ์ จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูประจวบคีรขี นั ธ์ จก.
รักษาการหัวหน้าฝ่ ายธุรการ
สอ.ครูพทั ลุง จก.
เจ้าหน้าทีสารบรรณสินเชือ
สอ.ครูพทั ลุง จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูภเู ก็ต จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จก.
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
สอ.ครูยะลา จก.
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
สอ.ครูยะลา จก.
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารงานทัวไป
สอ.ครูราชบุร ี จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูราชบุร ี จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูลาํ ปาง จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ครูลาํ ปาง จก.
พนักงานธุรการ
สอ.อบจ.เลย จก.
เจ้าหน้าที 3 ฝ่ ายธุรการ
สอ.ครูสงขลา จก.
เจ้าหน้าทีพัฒนาธุรการ
สอ.นครหาดใหญ่ จก.
เจ้าหน้าทีธุรการ
สอ.ตํารวจสตูล จก.
เจ้าหน้าทีการเงิน
สอ.ตํารวจสตูล จก.
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ชือ - สกุล
นางสาวสิรริ ชั โพธิศรี
นางสาวจันทนา สุมนต์
นางสาวจุฑามาส ผลธนอนันต์
นางวรรณดี ทองสง่า
นางสาวอรชร ไทรเทพยิม
นายภัควัตร พูนศิร ิ
นางสาวสายฝน นิยม
พันตํารวจเอกอํานาจ ฉิมมา
นางสาวลิลรยา ลํามะนา

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการและสินเชือ
หัวหน้าธุรการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีธุรการ
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าทีธุรการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.เอส เอส เค สแตมป์ ปิ ง จก.
สอ.เอส เอส เค สแตมป์ ปิ ง จก.
สอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จก.
สอ.ตํารวจสุราษฎร์ธานี จก.
สอ.ทรัพย์รุ่งเรือง จก.
สอ.ข้าราชการท้องถินสุรนิ ทร์ จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรนิ ทร์ จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู จก.

