
ลําดับ หมายเลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด กอง แผนก

1 591028 นางนุชนาถ วัฒนกูล ผูตรวจสอบภายในระดับ 7 ชกตน. กตพฟ-ก.

2 475033 นายไพฑูรย ตั้งจิตรวมบุญ ผูชวยผูวาการผลิตไฟฟา 1 ชฟฟ1.

3 417963 นายประเสริฐ อินทับ ผูชวยผูวาการผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ชฟม.

4 491748 น.ส.ทักษิณา หานสวรรค วิทยากรระดับ 10 รวธ.

5 518999 น.ส.เมธินี มอรเตโร วิทยากรระดับ 9 อกธ. กธพ-ธ.

6 486493 นางลัดดา ชวนรักษาสัตย วิศวกรระดับ 10 อกส. กผงส-ส.

7 470252 วาที่ ร.ต.สุดทิศ อินทพรหม ร.น. นักบัญชีระดับ 10 อขส.

8 521175 นางนิตรา ธนวิวัฒน หัวหนาแผนกงบประมาณลงทนุ - สายงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง องป. กงฟธ-บ. หงลธ-บ.

9 466433 นางสุภัทรา สิทธิชัย พนักงานวิชาชีพระดับ 7 อจพ.

10 537020 นายสรุศักดิ์ อาศิรวาท วิทยากรระดับ 10 อชค.

11 590922 น.ส.ชนนิกานต พิรุณสาร หัวหนาแผนกบัญชีเจาหนี้คาซื้อไฟฟาในประเทศ ผูผลิตไฟฟารายใหญ อบช. กบจซ-บ. หบจนญ-บ.

12 552186 นายมานพ ดัชนี นักบัญชีระดับ 8 อบภ. กบภ3-บ. หบขช-บ.

13 559806 นายคมสัน นาคะกุล วิศวกรระดับ 10 อปน. กคน-ส.

14 594487 นายชยัพิทักษ สมเกียรติกุล วิศวกรระดับ 7 อปล. กถล-ส. หถล2-ส.

15 475815 นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 อปอ. กบหอ-ส.

16 484830 นายวรวัฒน โทษาธรรม วิศวกรระดับ 9 อฟพ. กผรพ-ฟ.

17 537314 นายพลรชัย สกุลชินสหี นักคอมพิวเตอรระดับ 8 อรส.

18 528609 นางสุพรรณี พิชิ วิทยากรระดับ 8 อลอ. กผลอ-ก.

19 553603 นายสรุวีร วานิช วิศวกรระดับ 10 อวร. กวฟ-พ.

20 477656 นายพรเทพ พัฒนเกรียงไกร วิศวกรระดับ 10 อหก. กฟค-พ.

21 424889 นางดรุณี หงสนฤชัย หัวหนาแผนกระเบียบปฏิบัติและรายงานขอมูล อหง. กสช-บ. หรข-บ.

22 506508 น.ส.พรศิริ จันพิศาล วิทยากรระดับ 8 อหง. กสช-บ. หรข-บ.

23 526444 นางพัชรนิทร วรแสงศรีจําเริญ นักบัญชีระดับ 9 อหง. กสช-บ.

24 560359 นายชาํนาญ วรญัูรัตนะ เศรษฐกรระดับ 8 อหง. กสช-บ.

25 562629 น.ส.ภัทรวดี สาระนาค หัวหนาแผนกติดตามและวิเคราะหการลงทุน อหง. กสช-บ. หตว-บ.

26 565431 น.ส.กฤษณา นันทนลาภอํารุง หัวหนาแผนกจัดการสิทธิประโยชน อหง. กสช-บ. หจส-บ.

27 575461 น.ส.ฉัตรตรีรัตน กุลศิริ พนักงานวิชาชีพระดับ 6 อหง. กสช-บ. หจส-บ.

28 591705 น.ส.เกสรา เจตนพงศธร พนักงานวิชาชีพระดับ 6 อหง. กสช-บ. หจขส-บ.

29 591706 น.ส.พิทยนันท เย็นเปนสุข พนักงานวิชาชีพระดับ 5 อหง. กสช-บ. หจขส-บ.

30 591708 น.ส.มานิตา นิจสุนกิจ พนักงานวิชาชีพระดับ 6 อหง. กสช-บ. หรข-บ.

31 594357 น.ส.อุดมลักษณ โศภิษฐรัตนกุล วิทยากรระดับ 6 อหง. กสช-บ. หตว-บ.

32 518786 นางอลิศา ปณิชาอิริยา วิทยากรระดับ 9 อหท. กพน-ห.

33 573388 นายเมธา ตันตวรนาท หัวหนาแผนกอุปกรณ เครื่องมือ และมาตรฐานการทดสอบ อหฟ. กทฟ-ฟ. หอม-ฟ.

34 นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา ผูอํานวยการฝายอาวุโส บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)

35 นายตอเนื่องพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผูจัดการใหญการเงนิ สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย จํากัด

รายชื่อผูเขาอบรม Workshop "คัมภีรพี่เลี้ยงการเงิน" 26 สิงหาคม 2564


