
หน้า 1

ลาํดบั ชื่อ - สกลุ ตาํแหน่ง สหกรณ์ออมทรพัย .์..จาํกดั
1 นางสาวชญานิษฐ ์เลา้ประเสรฐิ เหรญัญกิ สอ.พนกังานธนาคารทหารไทย จก.
2 นางสาวชุตมิา สขุตาํแย ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานธนาคารทหารไทย จก.
3 นายสมนึก สมศกัดิ ์ เลขานุการ สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย จก.
4 นางสาวเสาวรยีา ไชยยงัธญัทวี ผูจ้ดัการ สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย จก.
5 นางสาวรชัดาภรณ์ เพช็รงาม เลขานุการ สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จก.
6 นางอรุณี เรอืงจนัทร์ เหรญัญกิ สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จก.
7 นายชเูกยีรต ิอชัฌาเจรญิสถติ เหรญัญกิ สอ.กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์จก.
8 นางสาวสมบรูณ์ ลิม้ติว้ ผูจ้ดัการ สอ.กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์จก.
9 นางสาววภิาดา  บุญทนั เลขานุการ สอ.ซคีอนสแควร ์จก.
10 นายสรุศกัดิ ์ เบญจรฐัพงศ์ ประธานกรรมการ สอ.ซคีอนสแควร ์จก.
11 นางสาวกมลกาน  อนิทรยงุ ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานบรษิทั รกัษาความปลอดภยัและบรหิารธุรการ สยาม จก.

12 นางทพิยว์ลัย ์พชืนุกลู เลขานุการ สอ.พนกังานซเีคยีวรคิอร ์จก.
13 นายอุเทน พชืนุกลู รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานซเีคยีวรคิอร ์จก.
14 นางสาวมาลาวนิ  ไตรญาณ พนกังาน สอ.บรษิทัสยามกลการ จก.
15 นางสาวสชุานร ี บุตรโยจนัโท พนกังานบญัชี สอ.บรษิทัสยามกลการ จก.
16 นางสาวศรินิทร  ภยูาธร ประธานกรรมการ สอ.ของพนกังานโรงแรมอโนมา จก.
17 นางนาตยา  เทยีมแยม้ เลขานุการ สอ.บรษิทัเฉลยีวการช่างและคา้วสัดุก่อสรา้ง จก.
18 นางสาวลรนิทรท์พิย ์ ปาปะโน ผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัเฉลยีวการช่างและคา้วสัดุก่อสรา้ง จก.
19 นายอคัรพนธ ์ จนัทรศ์รี รองผูจ้ดัการ สอ.ป่ินทองกรุ๊ป จก.
20 นางสาวธนสันนัท ์พวัไพศาลสกุล ผูจ้ดัการ สอ.กลุ่มบรษิทัสยามเจมส ์จก.
21 นางสาวนพเกา้  วรรณจุฑา กรรมการดาํเนินการ สอ.ฟงซนัซือ่เฉิง จก.
22 นายอนุวฒัน์  จนัทรสอน ประธานกรรมการ สอ.ฟงซนัซือ่เฉิง จก.
23 นายนารถพงศ ์ สนุทรนนท์ ประธานกรรมการ สอ.นกัสหกรณ์ตรงั จก.
24 นางสาวพรภทัรา  บาํรุงรกัษ์ กรรมการดาํเนินการ สอ.ขา้วหงษ์ทอง จก.
25 นายมนสั  ชผูกา ทีป่รกึษาสหกรณ์ สอ.ขา้วหงษ์ทอง จก.
26 นายวาสเุทพ บุญคุม้ กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังานกู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จก.
27 นายอนุรกัษ์ ขนุอนิทร์ ผูจ้ดัการ สอ.พนกังานกู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จก.
28 นายมานิตย ์ ศรวีเิชยีร รองประธานกรรมการ สอ.สหภาพแรงงานไทยครูาโบ จก.
29 นางสาวศริวิลัย ์มณฑา เหรญัญกิ สอ.สหภาพแรงงานไทยครูาโบ จก.
30 นายชาญชยั ลาํจวน กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังานฝาจบี จก.
31 นายธญัญา สายสนิ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานฝาจบี จก.
32 นายบรรพจน์ ยงัเจรญิ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานเครอื ไอ.อาร.์ซ.ีท.ี จก.
33 นายนิ มติร  อนิ ทรลกัษณ์ ประธานกรรมการ สอ.พนกังานสถาบนั เอ ไอ ท ีจก.
34 นายยงยทุธ นุตรกัษ์ รองประธานกรรมการ สอ.พนกังานสถาบนั เอ ไอ ท ีจก.
35 นายประดษิฐ ชยัสงิห์ ประธานกรรมการ สอ.สยามนิสสนั จก.
36 นายชยัรตัน์ ขวญัดี ประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัพตัราภรณ์ไทยการยอ้ม จก.
37 นายปากรณ์  ทองนาค กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังานบรษิทัพตัราภรณ์ไทยการยอ้ม จก.

รายชื่อผ ูเ้ข้ารบัการสมัมนา
เรื่อง “ เจาะประเดน็กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารสหกรณ์”

วนัที่ 29 พฤษภาคม 2565  สถานที่ ศนูยป์ระชุมม ูฟอีเว้นท์ เซน็เตอร  ์อาํเภอเม ือง จงัหวดัสมุทรปราการ
สาํหรบัสหกรณ์ในสถานประกอบการ
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38 นายวชัรากร  แสนศรี ประธานกรรมการ สอ.แอลเมทไทย จก.
39 นายสมศกัดิ ์ นิลศรี รองประธานกรรมการ สอ.แอลเมทไทย จก.
40 นายณเรศน์ เจมิสวุรรณ กรรมการเงนิกูเ้บือ้งตน้ สอ.พนกังานบรษิทัอุตสาหกรรมทําเครื่องแกว้ไทย จก.
41 นายทศพร  วงษ์หมืน่ เลขานุการเงนิกูเ้บือ้งตน้ สอ.พนกังานบรษิทัอุตสาหกรรมทําเครื่องแกว้ไทย จก.
42 นายประทวน  ไชยศริิ กรรมการเงนิกูเ้บือ้งตน้ สอ.พนกังานบรษิทัอุตสาหกรรมทําเครื่องแกว้ไทย จก.
43 นายเสน่ห ์ สขุหลา้ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ สอ.พนกังานบรษิทัอุตสาหกรรมทําเครื่องแกว้ไทย จก.
44 นายอนุชติ ศรพีรม กรรมการดาํเนินการ สอ.บรษิทั เฟดเดอรลั อเีลคตรคิ จก.
45 นางสาวธดิามาศ แพรศรี ผูต้ดิตามกรรมการดาํเนินการ สอ.แปรงไทย และ บ.ีโอ จก.
46 นายธรีะวฒัน์ ยิม้สวน กรรมการดาํเนินการ สอ.แปรงไทย และ บ.ีโอ จก.
47 นายปรญิญา  แสนกลา้ ประธานกรรมการ สอ.พนกังานเอราวณัและดุสติสิง่ทอ จก.
48 นางสาวศุวนีย ์  ณะคราม รองประธานกรรมการ สอ.พนกังาน ทเีคท ีจก.
49 นางจรีะวรรณ  ชาํมะลี กรรมการดาํเนินการ สอ.อาร ์เอส แคนเนอรี ่จก.
50 นางสาวมนสัพร  วรรณดี สมาชกิ สอ.อาร ์เอส แคนเนอรี ่จก.
51 นายรกัชาต ิกองศรี ประธานกรรมการ สอ.วกีา้บอลส ์จก.
52 นางสาวกานตม์ณี  ชยัภกัดี กรรมการดาํเนินการ สอ.ศรสีาํอางค ์ซพัพลายเออร ์จก.
53 นายสรุศษิฏ ์ ก่อเลศิรศัมี ผูจ้ดัการ สอ.เอนไกไทย จก.
54 นายอนุวตัร  แดงโชติ ประธานกรรมการ สอ.เอนไกไทย จก.
55 นายเฉลมิพล  สดทรงศลิป์ ประธานกรรมการ สอ.สมทิธญิาณและเพือ่น จก.
56 นางสาวถนอม  คะหาญ รองประธานกรรมการ สอ.สมทิธญิาณและเพือ่น จก.
57 นางสาวพรรมัภา พากเพยีร เลขานุการ สอ.พนกังานอเูอโน จก.
58 นางสาวศรินิภา มะประไพ กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังานอเูอโน จก.
59 นายทศันะ  หบีทอง ประธานกรรมการ สอ.กลุ่มไทยเรดเิอเตอร ์จก.
60 นายศกัดิช์ยั  นะราช รองประธานกรรมการ สอ.กลุ่มไทยเรดเิอเตอร ์จก.
61 นางสาวนิภทัรา  ประหยดัทรพัย์ เหรญัญกิ สอ.เอส เอส เค สแตมป์ป้ิง จก.
62 นางสาวรุง้นภา  คาํเนาวรตัน์ ประธานกรรมการ สอ.เอส เอส เค สแตมป์ป้ิง จก.
63 นายไพโรจน์  วจิติร ผูจ้ดัการ สอ.บรษิทัคทิซ ์(ประเทศไทย) จก.
64 นายสพุจน์  ทวนศรี ประธานกรรมการ สอ.บรษิทัคทิซ ์(ประเทศไทย) จก.
65 นางสาวไพเราะ  ปลอดประเสรฐิ เลขานุการ สอ.พนกังานบรษิทัรอยลัปอรซ์เลน จก.
66 นายวรพทัธ ์ เกตุสวุรรณ์ ประธานกรรมการ สอ.พนกังานบรษิทัรอยลัปอรซ์เลน จก.
67 นางสวรรยา  ผดาวลัย์ กรรมการดาํเนินการ สอ.พนกังานกะรตัสขุภณัฑ ์จก.
68 นางวนัเพญ็ เสมอบุตร ผูจ้ดัการ สอ.สหภาพแรงงาน ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์จก.
69 นางสาวสมหมาย สราญจติร์ ประธานกรรมการ สอ.สหภาพแรงงาน ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์จก.
70 นางนภาพรรณ ธรรมมกิะ เลขานุการ สอ.พนกังานฮติาชบิางกอกเคเบิล้ จก.
71 นายธนพงษ์ เชือ้เมอืงพาน กรรมการดาํเนินการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
72 นายสทุศัน์ เอีย่มแสง ประธานกรรมการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
73 นายสรุศษิฏ ์ก่อเลศิรศัมี กรรมการดาํเนินการ สอ.เอนไกไทย จก.
74 นายวฒันชยั  สมตินิทร์ รองประธานกรรกมการ สอ.มติซบูชิมิอเตอรส์ ประเทศไทย จก.
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75 นายณรงค ์  ระวงัวงค์ ผูช้่วยเลขานุการ สอ.มติซบูชิมิอเตอรส์ ประเทศไทย จก.
76 นายมงคล บุญมัน่ ผูจ้ดัการ สอ.เอสยอู ีจก.
77 นายภเิศรษฐ ์ป้องคาํศรี กรรมการดาํเนินการ สอ.เอสยอู ีจก.
78 นายธรีพงษ์ อุ่นฤดี สมาชกิสหกรณ์ สอ.เอสยอู ีจก.
79 นางสาวกุลธดิา เชือ้สาย หวัหน้าแผนกสนิเชื่อและเรง่รดัหน้ีสิน้ สอ.กจิการบนิ บรษิทั การบนิไทย จก.
80 นางสาวนวกนก เคา้สมิ กรรมการดาํเนินการ สอ.กจิการบนิ บรษิทั การบนิไทย จก.
81 นางสาวจรีพรรณ งามวจิติร กรรมการดาํเนินการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
82 นางสาวสมุาล ีร่มลาํดวน เหรญัญกิ สอ.สหภาพแรงงาน ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์จก.
83 นางวนันา สมบตัิ สมาชกิ สอ.สหภาพแรงงาน ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์จก.

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 83 คน 45 สหกรณ์


