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ลาํดบั ชือ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย.์..จาํกดั

1 นางสาวพาณ ี ณ นคร เจา้หน้าทฝ่ีายเลขานุการและบุคลากร สอ.กทม. จก.

2 นางสาวจนิตณา  จนิดา เจา้หน้าทฝ่ีายบรหิารงานทวัไป สอ.กทม. จก.

3 นายธนพชัร ์ หอมฟัก เจา้หน้าทธีุรการ สอ.กรมประมง จก.

4 นางสาวเขมศรญัญ ์ เหมฤดพีฒันโชติ หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ สอ.กรมปศุสตัว ์จก.

5 นางสาวกนกพร  บุญสรอ้ย เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.กรมป่าไม ้จก.

6 นางสาวสกุณา เกตุทอง เจา้หน้าทธีุรการ สอ.การตรวจเงนิแผ่นดนิ จก.

7 นางสาวพรรณมณ ี ทองสมบญุ เจา้หน้าทฝ่ีายบรหิารทวัไป สอ.การประปาส่วนภมูภิาค จก.

8 นางณฏัฐกานต์ ช่วยพนิิจ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.

9 นางสาวไอลดา ชุ่มแจม่ เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.

10 นางสาวปัทมา พริยิะกติตกิาร ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทวัไป สอ.ขา้ราชการสรรพากร จก.

11 นางสาวโชตริตัน์ จงดี เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.ขา้ราชการสรรพากร จก.

12 นางสาวพชัราภรณ์  ใจตงั เจา้หน้าทฝ่ีายนิตกิร สอ.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.

13 นางสาวฐติริตัน์  พงศส์ุภาคุณติา เจา้หน้าททีะเบยีนสมาชกิ สอ.จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จก.

14 นางสาวพรธดิา ตอืยศ รองหวัหน้าฝ่ายธุรการ สอ.ตํารวจนครบาล จก.

15 นางสาวภทัรสุดา  หงษา เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตาํรวจสอบสวนกลาง-ตาํรวจสนัตบิาล-พสิจูน์หลกัฐานตาํรวจ จก.

16 นางสาวฐานฌัชา  กองวารี หวัหน้าฝ่ายสาํนกังาน สอ.ตํารวจแห่งชาต ิจก.

17 นางสาวปัทมาพร  รตันสุวรรณ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัวทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จก.

18 นายปิตวิฒัน์  ขวญัอ่อน เจา้หน้าทอีาํนวยการอาวุโส สอ.บรษิทัวทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จก.

19 นางสาวสุกญัญา เชอืแกว้ หวัหน้าบญัชี สอ.พนกังานการท่าเรอืแห่งประเทศไทย จก.

20 นางสาวสริเิพญ็ นาคภมูวิชริชยั เจา้หน้าทธีุรการ สอ.พนกังานการท่าเรอืแห่งประเทศไทย จก.

21 นายตณิณภพ ฆงัคะมะโน เจา้หน้าทธีุรการและทะเบยีน สอ.พนกังานธนาคารทหารไทย จก.

22 นางสาวสุธาทพิย ์วานิช เจา้หน้าทธีุรการ สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณชิย ์จก.

23 นางสาวสุธดิาวด ีทบัทมิ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.มหาวทิยาลยัสวนดสุติ จก.

24 นางสาวนิภาพร  แพงงาม ผูจ้ดัการ สอ.มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั จก.

25 นางสาวอภญิญา  ภู่แกมแกว้ เจา้หน้าทบีญัชี สอ.มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั จก.

26 นางภวูณติ  เกดิสนอง หวัหน้าฝ่ายบรหิาร สอ.รพช. จก.

27 นางสาวพชิญ์ชญา  แกว้สมนึก เจา้หน้าทฝ่ีายบรหิาร สอ.รพช. จก.

28 นางสาวสุพรรณ ี ทวนัเวช เจา้หน้าทธีุรการ สอ.รวมใจเป็นหนึง จก.

29 นางสาวชลดิา ช่อมะมว่ง เจา้หน้าทธีุรการ สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.

30 นางสาวทณาวรรณ  แกว้งาม เจา้หน้าทธีุรการ สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จก.

31 อนืๆชนะกานต์  สระแกว้ เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ จก.

32 นางสาวเบญญาภา  พงึน้อย หวัหน้าฝ่ายธุรการ สอ.สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จก.

33 นางภคัจริา  สามพนัธ์ เลขานุการ/หวัหน้าฝ่ายสาํนกังาน สอ.สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแหง่ประเทศไทย จก.

34 นางสาวณฐัฐถิา เรอืงรุ่ง เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ จก.

35 นางปราณ ีเรงิทรง เจา้หน้าทกีารเงนิและบญัชี สอ.สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ จก.

36 นางสาวพมิพพ์ชิญา ยงัอภยั เจา้หน้าทธีุรการ สอ.เอไอเอส จก.

37 นายบุญเกดิ  ปานเพง็ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครกูระบ ีจก.

38 นางสาวสุภาพร  นบนอบ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขกระบ ีจก.

39 นางสาวมลฤด ี เจรญิคุณ หวัหน้าฝ่ายบรหิารและแผนงาน สอ.สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น จก.

40 นางสาวลกัขณา  แดนสุข เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น จก.

41 นายเกษมสนัต์  คงยงิ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ฐานทพัเรอืสตัหบี จก.

รายชือผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

หลกัสตูร  “การบริหารงานธรุการอย่างมอือาชีพ”

ระหว่างวนัที 26–27 พฤศจิกายน 2563

สถานที  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จงัหวดันนทบรีุ
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42 นางรชัฎรพร  แก่นนาคาํ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ผูผ้ลติเครอืงปรบัอากาศ มติซูบชิ ิ(ประเทศไทย) จก.

43 นายสุรศกัด ิ พาลี เจา้หน้าทธีุรการและไอที สอ.ผูผ้ลติเครอืงปรบัอากาศ มติซูบชิ ิ(ประเทศไทย) จก.

44 นางสาวเพญ็นภา  สงิหากนั เจา้หน้าทบีญัชี สอ.ผูผ้ลติเครอืงปรบัอากาศ มติซูบชิ ิ(ประเทศไทย) จก.

45 นางสาวกรรณกิา เรอืนอนิทร์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาํนกังานชลประทานท ี12 จก.

46 นางเกจ็กญัญา สริพิารากุล เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาํนกังานชลประทานท ี12 จก.

47 นางสาวเหมอืนแพร แป้นสุวรรณ์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาํนกังานชลประทานท ี12 จก.

48 นางสาวศุภรตัน์  กจิคม เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครกูรมสามญัศกึษาจงัหวดัเชยีงราย จก.

49 นางกรมสัลนิ ปญุญพนัธ์ เจา้หน้าทกีลุ่มอํานวยการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.

50 นางชณนัภสัร ์อุดมวรยิาวฒัน์ เจา้หน้าทกีลุ่มอํานวยการ สอ.ครเูชยีงใหม ่จก.

51 นางสาวอรวรรณ  ช่วยสุวรรณ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจตรงั จก.

52 นายวเิชยีร ลว้นเสง้ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขตรงั จก.

53 นางสาวปทุมรตัน์  อุปเท่ห์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขตราด จก.

54 นางจฑุาทพิ  กลนิเดช ผูเ้ชยีวชาญประจําฝ่าย สาํนักผูบ้รหิาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

55 นางสาวอตพิร เลอืดไทย เจา้หน้าทวีางแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

56 นางสาวศริมิา  ก่อกาํลงั หวัหน้าฝ่ายสาํนกังาน สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จก.

57 นางสาวภทัรนิ  ศรชียั เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส จก.

58 นางสาวรชัดาพร  สตัยวงศ์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จก.

59 นางสาวทศันีย์วรรณ  หวนัลา เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครบูงึกาฬ จก.

60 นางสาวกติตกิา  อนิหา เจา้หน้าทสีนิเชอื สอ.ครบูงึกาฬ จก.

61 นางสาวณชัชารยี ์เกยีรตบิรรจง เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดับุรรีมัย ์จก.

62 นางสาวมณัขล์ฎิา  นามธานี ผูช้่วยหวัหน้าฝ่ายบรหิารทวัไป สอ.ครปูทุมธานี จก.

63 นางสาวนฤมล  กางนอก เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครปูทุมธานี จก.

64 นางสาวพรีนุช  ดาราชาติ ผูจ้ดัการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

65 นางตุกมาส  สุวรรณ์พงั เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครปูระจวบครีขีนัธ ์จก.

66 นางสาวสุภาพฒัน์ ประทุมศรี รกัษาการหวัหน้าฝ่ายธุรการ สอ.ครพูทัลุง จก.

67 นางธาราทพิย ์พลหาญ เจา้หน้าทสีารบรรณสนิเชอื สอ.ครพูทัลุง จก.

68 นายพรมนสั  วนัที เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.

69 นายรณภพ  ทุลนัไธสง เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ์ จก.

70 นางสาวณฐันนัธ ์ รตันพนัธ์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครภูเูกต็ จก.

71 นางปาณสิรา  มะโนธรรม เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร จก.

72 นางบญุผงึ  สายแสน เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.ครยูะลา จก.

73 นางสาวลทัธพรรณ ราชแป้น เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป สอ.ครยูะลา จก.

74 นางสาวเสาวรส  เกรกิชยัวนั เจา้หน้าทฝ่ีายบรหิารงานทวัไป สอ.ครรูาชบุร ีจก.

75 นางสาวลดัดาพร  จตุวรพฒัน์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครรูาชบุร ีจก.

76 นางสาวนิรมล  ศรวิบิลูยร์ตันา เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครลูาํปาง จก.

77 นางสาวปทุมพร  วงศน์บัตา เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ครลูาํปาง จก.

78 นางสาวนําผงึ  สุขศรี พนกังานธุรการ สอ.อบจ.เลย จก.

79 นางสาวอรุณเนตร  จนัทศรี เจา้หน้าท ี3 ฝ่ายธุรการ สอ.ครสูงขลา จก.

80 นางสาวปัทมา  บุญราช เจา้หน้าทพีฒันาธุรการ สอ.นครหาดใหญ่ จก.

81 นางสาวพนิดา  น้อยแกว้ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจสตูล จก.

82 นางสาวฐติพิร  อกัษรชู เจา้หน้าทกีารเงนิ สอ.ตํารวจสตูล จก.
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83 นางสาวสริริชั โพธศิรี ผูจ้ดัการ สอ.เอส เอส เค สแตมป์ปิง จก.

84 นางสาวจนัทนา สุมนต์ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.เอส เอส เค สแตมป์ปิง จก.

85 นางสาวจฑุามาส ผลธนอนนัต์ เจา้หน้าทธีุรการและสนิเชอื สอ.โรงพยาบาลสมทุรสาคร จก.

86 นางวรรณด ี ทองสง่า หวัหน้าธุรการ สอ.ตํารวจสุราษฎรธ์านี จก.

87 นางสาวอรชร  ไทรเทพยมิ ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอ.ทรพัยรุ่์งเรอืง จก.

88 นายภคัวตัร  พนูศริิ เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ขา้ราชการทอ้งถนิสุรนิทร ์จก.

89 นางสาวสายฝน นิยม เจา้หน้าทธีุรการ สอ.สถาบนัอุดมศกึษา จงัหวดัสุรนิทร ์จก.

90 พนัตํารวจเอกอาํนาจ  ฉิมมา ผูจ้ดัการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.

91 นางสาวลลิรยา ลาํมะนา เจา้หน้าทธีุรการ สอ.ตํารวจภธูรจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูจก.


