


รายช่ือข้าราชการท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค)

จุดท่ี 4 ภาคกลาง วันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมริเวิร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์เรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

1. ผู้แทนสมาชิก

ท่ี ทะเบียน ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 011714 นาง ขวัญตา พ่วงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

2 15556 นางสาว อําพา ศรีรุ้ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

3 15722 นางสาว วดี เพ็ชระ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

4 12660 นางสาว นิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

5 11528 นาง ณัฐภัทร ศิริพันธ์ุ รกท.ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน กาญจนบุรี

6 013613 นาย สมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอําเภอ จันทบุรี

7 12372 นาย นิคม นิรันดร์ พัฒนาการอําเภอ ฉะเชิงเทรา

8 11960 นาย ปรีชา ภูมิกอง พัฒนาการอําเภอ ชลบุรี

9 14875 นาง พรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอําเภอ ชัยนาท

10 11200 นางสาว สาริศา สุดใจ หัวหน้ากลุ่มงาน ตราด

11 นครนายก

12 12420 นาย ประภาส สินทับทอง ผอ.กลุ่มงานประสานฯ นครปฐม

13 11934 นางสาว สุภาวดี เมฆฉิม ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ นนทบุรี

14 14903 นางสาว พรพิมล จํารัสพันธ์ุ พัฒนาการอําเภอ ปราจีนบุรี

15 11744 นางสาว สุพิชชา ธรรมโชโต พัฒนาการอําเภอ พระนครศรีอยุธยา

16 13647 นางสาว พิชญาภา ชัยสงคราม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ พระนครศรีอยุธยา

17 14955 นาย อํานวย คําเขียน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เพชรบุรี

18 12783 นาง จีราภา บุญไชโย ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสาน ระยอง

19 14132 นางสาว ชุติมา กล่อมเกล้ียง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ราชบุรี

20 8265 นาย เศรษฐ์ส่งศักด์ิ ตันสอน พัฒนาการอําเภอ ลพบุรี

21 10584 นาย นรินทร์ เต็มราม พัฒนาการอําเภอ ลพบุรี

22 11663 นางสาว เจริญขวัญ เกตุเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สมุทรปราการ

23 8618 นาย สมบัติ ยังวัฒนา พัฒนาการอําเภอ สมุทรสงคราม

24 9946 น.ส. จันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สมุทรสาคร

25 12212 นาย ณภัทร แพงโสภา พัฒนาการอําเภอ สระบุรี

26 13894 นาย บันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอําเภอ สระบุรี

27 17689 นาย อรุณ แสงจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สระแก้ว

28 11688 นาง วนัสนันท์ ทิพยนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สิงห์บุรี

29 9533 นาย เมธาพัฒน์ วงษ์ปา พัฒนาการอําเภอ สุพรรณบุรี

30 8275 นาง วัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอําเภอ อุทัยธานี

31 14488 นางสาว นุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานฯ อ่างทอง

32 9457 นาง พิสมัย ศักด์ิเกิด ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ประจวบคีรีขันธ์



2. ตัวแทนสหกรณ์

ท่ี ทะเบียน ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 9642 นาง วาสนา ไขว้พันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

2 8557 นาย อิรยศ เอนก ผู้อํานวยการศูนย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

4 8440 นาย สุรพล ท้าวพรหม ผู้อํานวยการศูนย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

5 9789 นาง รัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัด กาญจนบุรี

6 8832 นาย อดิศร สุทธิเลศ พัฒนาการจังหวัด จันทบุรี

7 10474 นาง อังคณา จิตรวิไลย ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ฉะเชิงเทรา

9 11311 น.ส. ณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัด ชัยนาท

10 11327 นาง ฤดี หาดอ้าน ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ตราด

11 ว่าท่ี ร.ต. อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัด นครนายก

13 9090 นาง รักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัด นนทบุรี

14 10554 นาย สะมะภู สิงห์ดง ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ปทุมธานี

15 13453 นาง สุรพี โพธ์ิศรี รกท.พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

16 10496 นางสาว กรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล ผู้อํานวยการกลุ่มงาน พระนครศรีอยุธยา

17 9892 นาย ธรรมนูญ ไขว้พันธ์ุ พัฒนาการจังหวัด เพชรบุรี

18 11299 นาง ประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัด ระยอง

19 15928 นาง นิตยา มะลิขาว ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ราชบุรี

20 11701 นาย เกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัด ลพบุรี

21 9726 นางสาว สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัด สมุทรปราการ

22 13007 นาง ชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม

23 16830 นาง ศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัด สมุทรสาคร

24 9396 นาย สุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัด สระบุรี

26 13252 นาง จิดาภา หมอโอสถ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน สิงห์บุรี

27 13872 นาย อภัย เอียดชูทอง ผู้อํานวยการกลุ่มงาน สุพรรณบุรี

28 11926 นาง รุ่งนภา นิยุทตรานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน อุทัยธานี

29 14162 นางสาว ปาริชาติ รักอ่อน ผู้อํานวยการกลุ่มงาน อ่างทอง

30 11938 นาง จามจุรี ล้ิมกุลวราภิวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์

3.คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก

ท่ี ทะเบียน ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 9263 นาง ทิพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ชลบุรี

2 11072 นาง ศิตร เวียงจันทร์ พัฒนาการอําเภอ นครนายก

3 11544 นาย วชิรพันธ์ คําเอ่ียม นักวิชาการพัฒนาชุมชน สมุทรปราการ

4. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

ท่ี ทะเบียน ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 11299 นาง ประภา ปานนิตยกุล คณะกรรมการศึกษา สอ.พช.

2 9090 นาง รักใจ กาญจนวีระ คณะกรรมการเงินกู้ สอ.พช.


