หน้า 1

รายชือผู้เข้ารับการสัมมนา
เรือง “จับสัญญาณการบริ หารเงิ นและการลงทุนยุค Stagflation"
ระหว่างวันที 26-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ลําดับ

ชือ - สกุล

ตําแหน่ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์...จํากัด

1 นายประสาน บํารุงพันธุ์

กรรมการ

สอ.กทม. จก.

2 นายโกมล เดชกวินเลิศ

รองประธานกรรมการ

สอ.กรมทางหลวง จก.

3 ดร.สุมณฑา ประสงค์ศรี

ผูจ้ ดั การ

สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.

4 นายพงศ์พนั ธ์ เหลืองวิไล

กรรมการ

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก.

5 นายสมชาย ไกรสังข์

ประธานกรรมการ

สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก.

6 นายณธกร คุม้ จัน

กรรมการและเลขานุการ

สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก.

7 นายสัญชัย เตชะมนูญ

ผูจ้ ดั การใหญ่

สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก.

8 นางรุ่งทิวา พรรณะ

ผูจ้ ดั การ

สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก.

9 นางสาวนิภาพร แพงงาม

ผูจ้ ดั การ

สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.

10 นางสาวอภิญญา ภู่แกมแก้ว

เจ้าหน้าทีบัญชี

สอ.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จก.

11 นายนิวฒ
ั น์ ช่วยเชษฐ

กรรมการ

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

12 นางสาวคุณานนท์ ปั นสุข

กรรมการ

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

13 นายฐิตพิ งศ์ สมบูรณ์ศลิ ป์

กรรมการ

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

14 นายอํานาจ ม่วงมี

กรรมการ

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

15 นายมานัต บุญเขียว

กรรมการ

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

16 นางทัศนีย์ ใหลสกุล

ทีปรึกษา

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จก.

17 นายนรากร เสนฤทธิ

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

18 นายสมนึก จิตตภานันท์

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

19 นายพิทกั ษ์ สุจติ ตกุล

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

20 นายปริญญา เพ็ญพิมพ์

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

21 นายชาญ ยอดประทุม

กรรมการ

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

22 นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิรุ่ง

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

23 นางสุปัน โวหารกล้า

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จก.

24 นางสาวมณีรตั น์ คอมค้อ

หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

สอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จก.

25 นางรุ่งทิวา พรมสิทธิ

หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

สอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จก.

26 นายประดับ ปรีพลู

รองประธานกรรมการ

สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จก.

27 นางอภิญญา กองอุดม

กรรมการ

สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จก.

28 นายวัชรากรณ์ คอนหัวน่อ

กรรมการ

สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จก.

29 นางชฎาพร บุญฤทธิ

ผูจ้ ดั การ

สอ.เสมากาฬสินธุ์ จก.
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30 นายจีราวัฒน์ ศรีสง่าชัย

เจ้าหน้าที

สอ.ครูขอนแก่น จก.

31 นายนิตวิ ฒ
ั น์ ศรีพลเรือน

เจ้าหน้าที

สอ.ครูขอนแก่น จก.

32 นางสาวปลิตา ไชยนาม

เจ้าหน้าที

สอ.ครูขอนแก่น จก.

33 นางอรทัย บุญเต็ม

ประธานกรรมการ

สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จก.

34 นายสมพร ไชยเลียบ

ประธานกรรมการ

สอ.สยามชาร์ป จก.

35 นางขนิษฐา ตรีทศั น์

ผูจ้ ดั การ

สอ.สหยูเนียน เขตบางปะกง จก.

36 นางเยาวณา กันทะมา

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

37 นางสาวธิดา ด้วงมะโน

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

38 นางสาววาทินี กันทะทิพย์

เจ้าหน้าทีบัญชี

สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

39 นางสาวพิมพ์ทพิ ย์ พงศ์วรี กวิน

เจ้าหน้าทีการเงิน

สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

40 นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์

ประธานกรรมการ

สอ.สาธารณสุขนครพนม จก.

41 นางประเดิม อภัยโส

กรรมการและเลขานุการ

สอ.สาธารณสุขนครพนม จก.

42 นางจิรชั ญา อุไรวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

สอ.สาธารณสุขนครพนม จก.

43 นางสุพตั รา เอกอายะ

ผูจ้ ดั การ

สอ.สาธารณสุขนครพนม จก.

44 นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

45 ดร.ปริญญา ประจง

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

46 นายวีระ โรจน์หริ ญ
ั

กรรมการและเลขานุการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

47 นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง

กรรมการและเหรัญญิก

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

48 นายพงพันธ์ มาแสวง

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

49 นายมานิตย์ พรร่มโพธิ

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

50 นายเกษม มาครบุรี

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

51 นายสนอง ฝ่ ายโชคชัย

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

52 นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

53 นายวราวุฒิ แท่นแก้ว

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

54 นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

55 นายประยุทธ ชาวดง

กรรมการ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

56 นายทอง วิรยิ ะจารุ

ทีปรึกษา

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

57 นางสาวอําไพ บุญลําพู

ทีปรึกษา

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

58 นายชูเกียรติ เกษมสุข

ทีปรึกษา

สอ.ครูนครราชสีมา จก.
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59 นายสมศักดิ จักสาร

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูนครราชสีมา จก.

60 นายสมกิจ บุญผ่อง

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

61 นายประพันธ์ ชืนชาติ

กรรมการและเลขานุการ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

62 นายฎนณภพ สุรชิ ยั ข์

กรรมการและเหรัญญิก

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

63 นายคนึง เกตุปาน

กรรมการ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

64 นายณสรวง ผิวผ่อง

กรรมการ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

65 นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ

ผูจ้ ดั การ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

66 นางชุตกิ าญจน์ มันเรืองศรี

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

67 นางบุศรินทร์ ประดงนึก

หัวหน้าฝ่ ายการเงินฯ

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

68 นายอธิชาติ สวัสดี

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูนนทบุร ี จก.

69 นายบุญส่ง เงางาม

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูนนทบุร ี จก.

70 นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ

สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.

71 นายประทีป พงษ์สวัสดิ

กรรมการและเหรัญญิก

สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.

72 นายเมืองสัญ พันโยพร

ผูจ้ ดั การ

สอ.โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย) จก.

73 พันตํารวจเอก อัครวินต์ สุคนธวิท

ทีปรึกษา

สอ.ตํารวจมหาสารคาม จก.

74 นายพรชัย ทวีโคตร

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ สอ.ครูมุกดาหาร จก.

75 นายสันติ อาจวิชยั

กรรมการ

สอ.ครูมุกดาหาร จก.

76 นายประชาน แสนสุข

กรรมการ

สอ.ครูมุกดาหาร จก.

77 นายวัลลภ คลังจันทร์

ประธานกรรมการ

สอ.ครูยะลา จก.

78 นายกัมปนาท จูฑงั คะ

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูยะลา จก.

79 นายปิ ยะ รัตนญาติ

กรรมการ

สอ.ครูยะลา จก.

80 นายฉลอง แก้ววิจติ ร

กรรมการ

สอ.ครูยะลา จก.

81 พันตํารวจเอก สุรเิ ดช วรรณสุทธิ

รองประธานกรรมการ

สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จก.

82 นายพยุง โพธิชัย

รักษาการผูจ้ ดั การ

สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จก.

83 นายวิรตั น์ พุทธทองศรี

ประธานกรรมการ

สอ.ครูเลย จก.

84 นายเอกพัฒน์ นิสดี า

ผูจ้ ดั การ

สอ.ครูเลย จก.

85 นางจันทร์จริ า บุตรชาลี

ผูจ้ ดั การ

สอ.สาธารณสุขเลย จก.

86 นายทินกร อินทะนาม

ประธานกรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

87 นายสมชาย ไตรธิเลน

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.
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88 นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทกั ษ์

รองประธานกรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

89 นายจารุบุตร อุปพงศ์

กรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

90 สิบเอก วิชยั จันทร์โคตร

กรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

91 นายพรชัย อํามุกคะ

กรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

92 นายจันทร์โท แสนจันทร์

กรรมการ

สอ.ครูสกลนคร จก.

93 นายนรินทร์ ผานะวงค์

ผูจ้ ดั การ

สอ.ครูสกลนคร จก.

94 นางสาวชญาตา ธารานุกลู

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

สอ.ครูสกลนคร จก.

95 นางณัฎฐา คําจวง

หัวหน้าฝ่ ายเงินฝาก

สอ.ครูสกลนคร จก.

96 นายณัฐวุฒิ ไชยชูล ี

ประธานกรรมการ

สอ.นครหาดใหญ่ จก.

97 นายปรีชา คงทอง

กรรมการและเหรัญญิก

สอ.ครูสรุ าษฎร์ธานี จก.

98 นายสําเริง บุญโต

ประธานกรรมการ

สอ.คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์ จก.

99 นางชัญญาวีร์ พ่อค้า

ผูจ้ ดั การ

สอ.คุรุสมั พันธ์จงั หวัดสุรนิ ทร์ จก.

100 นายวรวุฒิ แสงเพชร

กรรมการ

สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.

101 นายไพศาล พรรณะ

รองประธานกรรมการ

สอ.เสมาหนองคาย จก.

102 นายธีระพงค์ ศรีนอก

รองประธานกรรมการ

สอ.เสมาหนองคาย จก.

103 นายนิคม เคหฐาน

กรรมการ

สอ.เสมาหนองคาย จก.

104 นายกิตติชยั การโสภา

ประธานกรรมการ

สอ.ครูหนองบัวลําภู จก.

105 นางสาวคนิตฐา สุพรรณสาย

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จก.

106 นางสาวอาริยา ตันติเจริญศิลป์

เจ้าหน้าทีการเงิน

สอ.โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จก.

107 นางนงคราญ ตังขจรศักดิ

รองผูจ้ ดั การ

สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที 24 จก.

108 นายสุภาพ หล้าสวย

กรรมการ

สอ.โรงพยาบาลอุดรธานี จก.

109 นายวารี แสงพันตา

ผูจ้ ดั การ

สอ.โรงพยาบาลอุดรธานี จก.

110 นางชญาดา วงษา

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินฯ สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.

111 นายไมตรี วัชรพาณิชย์

ประธานกรรมการ

สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก.

112 นายต่อศักดิ ยุทธรัตน์

รองประธานกรรมการ

สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก.

113 นายสุพจน์ อินทหอม

สมาชิก

สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก.

114 พันตํารวจเอก สุพจน์ จงอุตส่าห์

กรรมการ

สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จก.

ผูเ้ ข้ารับการสัมมนา

114 คน

42 สหกรณ์

