รายชื่อ ผูเ้ ข้า รับ การสัม มนา
เรื่อ ง “ เจาะประเด็น กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริ หารสหกรณ์ ”
สําหรับ สหกรณ์ ใ นสถานประกอบการ
วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สถานที่ ศูน ย์ป ระชุม มูฟอีเว้น ท์ เซ็น เตอร์ อําเภอเมือ ง จังหวัด สมุท รปราการ
ลําดับ
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ชื่อ - สกุล
นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ
นางสาวชุตมิ า สุขตําแย
นายสมนึก สมศักดิ ์
นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี
นางสาวรัชดาภรณ์ เพ็ชรงาม
นางอรุณี เรืองจันทร์
นายชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
นางสาวสมบูรณ์ ลิม้ ติว้
นางสาววิภาดา บุญทัน
นายสุรศักดิ ์ เบญจรัฐพงศ์
นางสาวกมลกาน อินทรยุง
นางทิพย์วลั ย์ พืชนุกลู
นายอุเทน พืชนุกลู
นางสาวมาลาวิน ไตรญาณ
นางสาวสุชานรี บุตรโยจันโท
นางสาวศิรนิ ทร ภูยาธร
นางนาตยา เทียมแย้ม
นางสาวลรินทร์ทพิ ย์ ปาปะโน
นายอัครพนธ์ จันทร์ศรี
นางสาวธนัสนันท์ พัวไพศาลสกุล
นางสาวนพเก้า วรรณจุฑา
นายอนุวฒ
ั น์ จันทรสอน
นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์
นางสาวพรภัทรา บํารุงรักษ์
นายมนัส ชูผกา
นายวาสุเทพ บุญคุม้
นายอนุรกั ษ์ ขุนอินทร์
นายมานิตย์ ศรีวเิ ชียร
นางสาวศิรวิ ลั ย์ มณฑา
นายชาญชัย ลําจวน
นายธัญญา สายสิน
นายบรรพจน์ ยังเจริญ
นายนิมิตร อินทรลักษณ์
นายยงยุทธ นุตรักษ์
นายประดิษฐ ชัยสิงห์
นายชัยรัตน์ ขวัญดี
นายปากรณ์ ทองนาค

ตําแหน่ ง
เหรัญญิก
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ
รองประธานกรรมการ
พนักงาน
พนักงานบัญชี
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ทีป่ รึกษาสหกรณ์
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ อ อมทรัพย์...จํากัด
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย จก.
สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย จก.
สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จก.
สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จก.
สอ.กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ จก.
สอ.กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ จก.
สอ.ซีคอนสแควร์ จก.
สอ.ซีคอนสแควร์ จก.
สอ.พนักงานบริษทั รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จก.

สอ.พนักงานซีเคียวริคอร์ จก.
สอ.พนักงานซีเคียวริคอร์ จก.
สอ.บริษทั สยามกลการ จก.
สอ.บริษทั สยามกลการ จก.
สอ.ของพนักงานโรงแรมอโนมา จก.
สอ.บริษทั เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จก.
สอ.บริษทั เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จก.
สอ.ปิ่ นทองกรุ๊ป จก.
สอ.กลุ่มบริษทั สยามเจมส์ จก.
สอ.ฟงซันซือ่ เฉิง จก.
สอ.ฟงซันซือ่ เฉิง จก.
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.
สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.
สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จก.
สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.
สอ.พนักงานฝาจีบ จก.
สอ.พนักงานฝาจีบ จก.
สอ.พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. จก.
สอ.พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จก.
สอ.พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จก.
สอ.สยามนิสสัน จก.
สอ.พนักงานบริษทั พัตราภรณ์ไทยการย้อม จก.
สอ.พนักงานบริษทั พัตราภรณ์ไทยการย้อม จก.
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รายชื่อ ผูเ้ ข้า รับ การสัม มนา
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ชื่อ - สกุล
นายวัชรากร แสนศรี
นายสมศักดิ ์ นิลศรี
นายณเรศน์ เจิมสุวรรณ
นายทศพร วงษ์หมืน่
นายประทวน ไชยศิริ
นายเสน่ห์ สุขหล้า
นายอนุชติ ศรีพรม
นางสาวธิดามาศ แพรศรี
นายธีระวัฒน์ ยิม้ สวน
นายปริญญา แสนกล้า
นางสาวศุวนีย์ ณะคราม
นางจีระวรรณ ชํามะลี
นางสาวมนัสพร วรรณดี
นายรักชาติ กองศรี
นางสาวกานต์มณี ชัยภักดี
นายสุรศิษฏ์ ก่อเลิศรัศมี
นายอนุวตั ร แดงโชติ
นายเฉลิมพล สดทรงศิลป์
นางสาวถนอม คะหาญ
นางสาวพรรัมภา พากเพียร
นางสาวศิรนิ ภา มะประไพ
นายทัศนะ หีบทอง
นายศักดิชั์ ย นะราช
นางสาวนิภทั รา ประหยัดทรัพย์
นางสาวรุง้ นภา คําเนาวรัตน์
นายไพโรจน์ วิจติ ร
นายสุพจน์ ทวนศรี
นางสาวไพเราะ ปลอดประเสริฐ
นายวรพัทธ์ เกตุสวุ รรณ์
นางสวรรยา ผดาวัลย์
นางวันเพ็ญ เสมอบุตร
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
นางนภาพรรณ ธรรมมิกะ
นายธนพงษ์ เชือ้ เมืองพาน
นายสุทศั น์ เอีย่ มแสง
นายสุรศิษฏ์ ก่อเลิศรัศมี
นายวัฒนชัย สมิตนิ ทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการเงินกูเ้ บือ้ งต้น
เลขานุการเงินกูเ้ บือ้ งต้น
กรรมการเงินกูเ้ บือ้ งต้น
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ ดิ ตามกรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิก
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
ประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรกมการ

สหกรณ์ อ อมทรัพย์...จํากัด
สอ.แอลเมทไทย จก.
สอ.แอลเมทไทย จก.
สอ.พนักงานบริษทั อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จก.
สอ.พนักงานบริษทั อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จก.
สอ.พนักงานบริษทั อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จก.
สอ.พนักงานบริษทั อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จก.

สอ.บริษทั เฟดเดอรัล อีเลคตริค จก.
สอ.แปรงไทย และ บี.โอ จก.
สอ.แปรงไทย และ บี.โอ จก.
สอ.พนักงานเอราวัณและดุสติ สิง่ ทอ จก.
สอ.พนักงาน ทีเคที จก.
สอ.อาร์ เอส แคนเนอรี่ จก.
สอ.อาร์ เอส แคนเนอรี่ จก.
สอ.วีกา้ บอลส์ จก.
สอ.ศรีสาํ อางค์ ซัพพลายเออร์ จก.
สอ.เอนไกไทย จก.
สอ.เอนไกไทย จก.
สอ.สมิทธิญาณและเพือ่ น จก.
สอ.สมิทธิญาณและเพือ่ น จก.
สอ.พนักงานอูเอโน จก.
สอ.พนักงานอูเอโน จก.
สอ.กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จก.
สอ.กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จก.
สอ.เอส เอส เค สแตมป์ ปิ้ ง จก.
สอ.เอส เอส เค สแตมป์ ปิ้ ง จก.
สอ.บริษทั คิทซ์ (ประเทศไทย) จก.
สอ.บริษทั คิทซ์ (ประเทศไทย) จก.
สอ.พนักงานบริษทั รอยัลปอร์ซเลน จก.
สอ.พนักงานบริษทั รอยัลปอร์ซเลน จก.
สอ.พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ จก.
สอ.สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จก.
สอ.สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จก.
สอ.พนักงานฮิตาชิบางกอกเคเบิล้ จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
สอ.เอนไกไทย จก.
สอ.มิตซูบชิ มิ อเตอร์ส ประเทศไทย จก.
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รายชื่อ ผูเ้ ข้า รับ การสัม มนา
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ลําดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์ ระวังวงค์
นายมงคล บุญมัน่
นายภิเศรษฐ์ ป้ องคําศรี
นายธีรพงษ์ อุ่นฤดี
นางสาวกุลธิดา เชือ้ สาย
นางสาวนวกนก เค้าสิม
นางสาวจีรพรรณ งามวิจติ ร
นางสาวสุมาลี ร่มลําดวน
นางวันนา สมบัติ
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณ์
หัวหน้าแผนกสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สน้ิ

กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
เหรัญญิก
สมาชิก
83 คน

สหกรณ์ อ อมทรัพย์...จํากัด
สอ.มิตซูบชิ มิ อเตอร์ส ประเทศไทย จก.
สอ.เอสยูอ ี จก.
สอ.เอสยูอ ี จก.
สอ.เอสยูอ ี จก.
สอ.กิจการบิน บริษทั การบินไทย จก.
สอ.กิจการบิน บริษทั การบินไทย จก.
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.
สอ.สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จก.
สอ.สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จก.
45 สหกรณ์
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