


รายช่ือข้าราชการท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค)

จุดท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

1. ผู้แทนสมาชิก

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 น.ส. นาตยา พรหมบุตร นักวิชาการพัฒนาชุนชํานาญการ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา

2 นาย กิติพงษ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุนชนชํานาญการ ศูนย์ศึกษาฯ อุบลราชธานี

3 น.ส. ทัศนีย์ นนทมาตย์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ กาฬสินธุ์

4 นาย พิสิฐ สุนทรไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กาฬสินธุ์

5 นาง พรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอําเภอ ขอนแก่น

6 นาย องอาจ อักษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ขอนแก่น

7 น.ส. วิไลลักษณ์ ภักดีนวล พัฒนาการอําเภอ ขอนแก่น

8 นาย ปรีชา สนิทไทย พัฒนาการอําเภอ ชัยภูมิ

9 นาย สิรวิชญ์ ศิริวัฒนโชติกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ชัยภูมิ

10 นาย หาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ นครพนม

11 นาย ชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอําเภอ นครพนม

12 นาง กนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ นครราชสีมา

13 น.ส. ส่งศรี คนยั้ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน นครราชสีมา

14 นาง บุศรินทร์ พลรบ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ นครราชสีมา

15 นาย วิรัตน์ โพชะกะ พัฒนาการอําเภอ นครราชสีมา

16 นาย ดอกดิน ต้อมทอง อู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริม บึงกาฬ

17 นาย ชิษณุกิจ เอ็นยอด ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานฯ บุรีรัมย์

18 จ่าเอก วสัน วงศ์กุล พัฒนาการอําเภอ บุรีรัมย์

19 นาย สุรจิต สุขบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ บุรีรัมย์

20 นาง กนกลักษณ์ ร่วมรส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มหาสารคาม

21 นาย ธณัช บุญสวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ มหาสารคาม

22 นาย วุฒิชัย มังลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ มหาสารคาม

23 นาง จิรานันท์ ราวินิต พัฒนาการอําเภอ ยโสธร



ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

24 นาย เสง่ียม แน่นอุดร พัฒนาการอําเภอ ร้อยเอ็ด

25 นาย ฐานันท์ ศรีพลี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน ร้อยเอ็ด

26 นาย อาทิตย์ ทวดเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ร้อยเอ็ด

27 นางสาว สิริกร ศรีทอง พัฒนาการอําเภอ เลย

28 นางสาว เมตตา แสนอินอํานาจ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เลย

29 นางสาว วรีพันธุ์ ยกเล้ียน พัฒนาการอําเภอ เลย

30 นาย คําพอง วรรณวัติ ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริม ศรีสะเกษ

31 นาย สมยศ รําจวน พัฒนาการอําเภอ ศรีสะเกษ

32 นาย เมฆ คําเหลือ นักวิชาการพัฒนาชุนชน ศรีสะเกษ

33 นาย วิรุฒ แสนสา พัฒนาการอําเภอ สกลนคร

34 นาย สุจริต พรมกาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สกลนคร

35 นาย เชียวชิต สวดธรรมกิตติ์ พัฒนาการอําเภอ สุรินทร์

36 นางสาว วิจารินทร์ เปรียบดีสุด นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สุรินทร์

37 นางสาว ปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอําเภอ หนองคาย

38 นาย พุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอําเภอ หนองบัวลําภู

39 นาง พิศมัย ศิริคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อํานาจเจริญ

40 นาย เจษฎา หม่ันเรียน ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ อุดรธานี

41 นางสาว สายใจ ชูพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อุดรธานี

42 นางสาว พัชราภรณ์ ยาพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อุดรธานี

43 นาย วุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ พัฒนาการอําเภอ อุบลราชธานี

44 นาง จริญญา บุญธรรม พัฒนาการอําเภอ อุบลราชธานี

45 นาย พรหมรินทร์ ทาทอง พัฒนาการอําเภอ อุบลราชธานี



2. ตัวแทนสหกรณ์

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 น.ส. ศิริลักษณ์ โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์ศึกษาฯ อุดรธานี

2 นาย วิลาศ บุญโต ผู้อํานวยการ ศูนย์ศึกษาฯ อุบลราชธานี

3 นาย อุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัด กาฬสินธุ์

4 นาย พนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัด ขอนแก่น

5 นาง สุณิสา บุญเกื้อ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ชัยภูมิ

6 นาย สุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัด นครพนม

7 น.ส. ธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อํานวยการกลุ่มงาน นครราชสีมา

8 นาย เดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัด บุรีรัมย์

9 น.ส. นิตยา สุพรม ผู้อํานวยการกลุ่มงาน บึงกาฬ

10 นาย เจษฎาธนาพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อํานวยการกลุ่มงาน มหาสารคาม

11 นาย องอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

12 นางสาว พุทธมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัด ยโสธร

13 นาย พิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัด ร้อยเอ็ด

14 นาย คมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เลย

15 นาง ชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ศรีสะเกษ

16 น.ส. วิรัตธิดา วงษ์มหาชัย สกลนคร

17 น.ส. ภัทรวดี ศรีแพงเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สุรินทร์

18 น.ส. บุษราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ หนองคาย

19 นาย เสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดเลย หนองบัวลําภู

20 นาง ชไมพร แหวนเพ็ชร ผู้อํานวยการกลุ่มงาน อํานาจเจริญ

21 นาย กัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด อุดรธานี

22 น.ส. เพลินพิศ สาสาย นักวิชาการพัฒนาชุนชน อุบลราชธานี



3.คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 นาย อภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอําเภอ มหาสารคาม

2 นาง เกศลา ทองคําเจริญ พัฒนาการอําเภอ มุกดาหาร

3 นาย สุนันชัย กฤธิ์มนตรี พัฒนาการอําเภอ ศรีสะเกษ

4 นาย ไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัด หนองคาย

5 นาง แสงตะวัน แก้วอําไพ นักวิชาการพัฒนาชุนชน หนองบัวลําภู

6 น.ส. รักนิกร แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ อํานาจเจริญ

7 นาย ณัฏฐพล ศรีพันธ์ พัฒนาการอําเภอ อุดรธานี

4. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 นาย ทรงพล วิชัยขัทคะ คณะกรรมการสวัสดิการ สอ.พช.


