
เอกสารแนบ 3

ท่ี
ค ำน ำ

หน้ำช่ือ
ต ำแหน่งงำน หน่วยงำน จังหวัด ค่ำลงทะเบียน ค่ำท่ีพัก ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเดินทำง

รวมโอน
งบประมำณ

1 นางสาว ณัฐณิชา สงชู นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 31,000          14,300        3,520      1,200             50,020            

2 นางสาว ธัญลักษณ์ วงศ์ศรี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ระยอง 31,000          14,300        3,520      1,800             50,620            

3 นางสาว กันต์ลภัส กระดังงา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 31,000          14,300        3,520      2,200             51,020            

4 นางสาว วนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 31,000          14,300        3,520      2,700             51,520            

5 นาย พัทยา ธรรมสอน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ แพร่ 31,000          14,300        3,520      2,700             51,520            

6 นาย อานนท์ เลียบคง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

7 นาย จารุวัฒน์ ทวีเขตร์กิจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

8 นางสาว กาญจนาวดี ชูปาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา พังงา 31,000          14,300        3,520      3,200             52,020            

9 นางสาว กัญจน์ณิชา ณ วิเชียร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พิจิตร 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

10 นางสาว นงคราญ ศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เลย 31,000          14,300        3,520      2,700             51,520            

11 นางสาว สร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 31,000          14,300        3,520      2,600             51,420            

12 นาย พีรภัทร พุ่มจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ชุมพร 31,000          14,300        3,520      2,700             51,520            

13 นาย วิสิทธ์ิ ศิริเลิศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 กรุงเทพมหานคร 31,000          - - 6,600             37,600            

14 นางสาว ศิริจิตติ บุณยะจิตติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 กรุงเทพมหานคร 31,000          - - 6,600             37,600            

15 นางสาว จรรยาพร นุชถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 31,000          14,300        3,520      1,200             50,020            

16 นางสาว ใกล้รุ่ง วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 31,000          14,300        3,520      1,600             50,420            

17 นาง วาสนา ค าบุตรดา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31,000          14,300        3,520      3,000             51,820            

18 นาง นัฐชา  เลาหวณิช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 31,000          14,300        3,520      2,400             51,220            

19 นางสาว ปสุตา ภูสอดสี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 31,000          14,300        3,520      1,200             50,020            

20 นางสาว สุมนา นาคแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 31,000          14,300        3,520      3,700             52,520            

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจังหวัด
โครงกำรอบรมหลักสูตรนักกำรเงิน รุ่นท่ี 3 (ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561)

ระหว่ำงวันท่ี 4 - 25 มิถุนำยน 2561

ช่ือ - นำมสกุล
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21 นางสาว มะลิวรรณ จันทร์มา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 31,000          14,300        3,520      2,200             51,020            

22 นาง รุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 31,000          14,300        3,520      2,300             51,120            

23 นาง วิไลวรรณ ฟ้าสูงเนิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 31,000          14,300        3,520      2,100             50,920            

24 นางสาว รัตนาวริทธ์ แสนบุดดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 31,000          14,300        3,520      2,300             51,120            

25 นาง วนิดา พงษ์พีระ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 31,000          14,300        3,520      2,300             51,120            

26 นางสาว ภาวินี ตุวยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม นครพนม 31,000          14,300        3,520      3,200             52,020            

27 นางสาว สุภาลักษณ์ คูหา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

28 นางสาว ลัดดา บุรินรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สระบุรี 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

29 นาย ชาตินักรบ พวงส าลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นครปฐม 31,000          14,300        3,520      1,800             50,620            

30 นาย ประตินันท์ เหลืองทองเปลว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 31,000          14,300        3,520      1,600             50,420            

31 นางสาว ฐิติชญาณ์ เพ่ิมผลสมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 31,000          14,300        3,520      1,900             50,720            

32 นางสาว เกศินี แก้วนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 31,000          14,300        3,520      1,800             50,620            

33 นาย การันดร์ สามงามไฝ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 31,000          14,300        3,520      1,500             50,320            

34 นาง สุกัญญา แน่นอุดร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 31,000          14,300        3,520      2,400             51,220            

35 นางสาว พรพรรณ แก้วเพชร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

36 นางสาว รัตติยา ฤทธ์ิชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 31,000          14,300        3,520      2,100             50,920            

37 นางสาว นันทนิตย์ มานพ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 31,000          14,300        3,520      3,400             52,220            

38 นางสาว สุชาดา จินดาวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตราด 31,000          14,300        3,520      1,800             50,620            

39 นางสาว รจนา สวัสด์ิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 31,000          14,300        3,520      1,800             50,620            

40 นาย จาตุรงค์ สาแช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 31,000          14,300        3,520      1,900             50,720            
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41 นางสาว เพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 31,000          14,300        3,520      2,300             51,120            

42 นางสาว จารุวรรณ  ค่าเอ่น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย หนองคาย 31,000          14,300        3,520      2,800             51,620            

43 นางสาว ณนงปรัชญ์ อร่ามศักด์ิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตรัง 31,000          14,300        3,520      3,400             52,220            

44 นางสาว กนกวรรณ จุลเอียด นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 31,000          14,300        3,520      3,800             52,620            

45 นางสาว รัตติกาล ยาดี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พะเยา 31,000          14,300        3,520      3,000             51,820            

46 นางสาว ระวิษา จันทรดี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31,000          14,300        3,520      2,300             51,120            

47 นางสาว ณปภัช ยืนชีวิต นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง ล าปาง 31,000          14,300        3,520      3,000             51,820            

48 นางสาว นุชนาถ แก้วอุบล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พัทลุง 31,000          14,300        3,520      3,500             52,320            

49 นาย รภัทร กันทาสุข นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 31,000          14,300        3,520      3,500             52,320            

50 นาย ปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 31,000          14,300        3,520      2,000             50,820            

1,550,000     686,400     168,960  126,100         2,531,460      

ค่ำท่ีพัก + ค่ำเบ้ียเล้ีย + ค่ำเดินทำง 981,460  

** หมำยเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน 31,000 คน (ออกเช็คส่ังจ่ายธนาคารในเขตกรุงเทพ ฯ)

2. ค่าท่ีพักคนละ 650 บาท 22 วัน (พักห้องละ 2 คน : ค่าท่ีพักโรงแรมคืนละ 1,300 บาท )

3. ค่าเบ้ียเล้ียง คนละ 160 บาท จ านวน 22 วัน 


