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ค าสั่ง    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 
      98  / 2560 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจ าปี  2561-2562 
                                                ---------------------------------------------------  
 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพั ฒนาชุมชน  ข้อ 45/1  และข้อ  48/2  ก าหนดให้สหกรณ์
จัดตั้งกลุ่มสมาชิกและด าเนินการประชุมกลุ่มเพื่อเลือกผู้แทนสมาชิก  ในอัตราส่วนสมาชิกห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่ง
คน  หากมีเศษของสมาชิกท่ีเหลือเกินกว่าครึ่งให้มีผู้แทนสมาชิกเพ่ิมอีกหนึ่งคน  ประกอบกับประกาศสหกรณ์อ อมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด  เรื่องก าหนดกลุ่มสมาชิกและ จ านวนผู้แทนสมาชิก  ลงวันที่  17 สิงหาคม 2560 ออกตาม
วรรคในข้อ  48/2 (5) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด  ก าหนดให้มีผู้แทนสมาชิก               
ได้จ านวน 184  คน  
  บัดนี้  กลุ่มสมาชิกได้ด าเนินการเลื อกตั้งผู้แทนสมาชิก เสร็จสิ้นแล้ว   อาศัยอ านาจ ตามความในข้อ  
45/1 และ ข้อ 48/2  ประกอบ กับข้อบังคับ 58 วรรคหนึ่ง  ของข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  
จ ากัด  จึงแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจ าปี  2561-2562 ดังต่อไปนี้   

                                 

 

/17. นายศิริพงษ์... 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
ส านักงานเลขานุการกรม+กลุ่มตรวจสอบภายใน

+กลุ่มพฒันาระบบบริหารและกองประชาสัมพนัธ์

2 นางสาวชุลี แย้มกล่ิน นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิติัการ กองคลัง

3 นายปราโมทย์ ฉายศรี หวัหน้ากลุ่มสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่

4 นายสรฤทธ จันสุข นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

5 นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

6 นายเฉลิมเกยีรติ แผนกจิเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคล สถาบนัการพัฒนาชุมชน

7 นางลดา นพรัตน์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน ส านักส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

8 นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักส่งเสริมภมูิปญัาทอ้งถิ่นฯ

9 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ส านักพัฒนาทนุและองค์กรการเงิน

10 นายปรีชา กติติสัตยกลุ ผู้ตรวจราชการกรมการพฒันาชมุชน ส านักตรวจราชการ+ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

11 นางสาวอษิกา ตลึงจิตร สมาชิกกลุ่มพิเศษ ส านักงาน สอ.พช.

12 นางขนิษฐา กมลวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13 นายวิชล มนัสเอือ้ศิริ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

14 นางสาวสุนันทา ภูสุ่วรรณ์ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

15 นางจุฑามาศ เข็มเจริญ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

16 นางสุพรรณี ฟักสอน ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

กลุ่ม 1

ชือ่-นำมสกุล
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/47. นางเพียงใจ... 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

17 นายศิริพงษ์ ทรัพย์บญุรอด ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

18 นายอารีย์ หมัดนุรักษ์ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง

19 ว่าท่ี ร.ต.ปรปรก  ศิริถาวร เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองช านาญการพิเศษ ส านักงานศาลปกครอง

20 นายไกรฤกษ์ มูลเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนล าปาง

21 นายพิเชษฐ์ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอ าเภอเกาะคา ล าปาง

22 นายนิยม ไชยสุรินทร์ พัฒนาการอ าเภอแจ้หม่ ล าปาง

23 นางกาญจนา กลุดิลก ข้าราชการบ านาญ เชียงใหม่

24 นายรัชต์ ลุ่มจันทร์ ข้าราชการบ านาญ เชียงใหม่

25 นายดิเรก วีเปล่ียน ข้าราชการบ านาญ เชียงใหม่

26 นางภทัรา วิไลศิลปดีเลิศ ข้าราชการบ านาญ เชียงใหม่

27 นายสมควร ช่อมาลี ข้าราชการบ านาญ เชียงใหม่

28 นายสมเพ็ญ ล ามะศักด์ิ พัฒนาการอ าเภอขุนตาล เชียงราย

29 นายเรวัฒน์ ใจจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ เชียงราย

30 นายศิระ อารินทร์ ข้าราชการบ านาญ เชียงราย

31 นางกฤษฎา ส่งต่าย หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ น่าน

32 นายวิทูรย์ จิรัษฐิติพงศ์ ข้าราชการบ านาญ น่าน

33 นายเทพ วงษ์สุภา พัฒนาการอ าเภอ พะเยา

34 นางณิชพลัฎฐ์ วรรณค า หัวหนา้กลุ่มงานสารสนเทศการพฒันาชมุชน พะเยา

35 นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน แพร่

36 นางกรรณิการ์ ค าเหล็ก ข้าราชการบ านาญ แพร่

37 ว่าท่ี พ.ต.รณยุทธ์ มโนวงศ์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ แม่ฮ่องสอน

38 นางธนพรรณ ริยะปา่ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ล าพูน

39 นายไสว มโนรัตน์ ข้าราชการบ านาญ ล าพูน

40 นายดุสิต องอาจ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

41 นางจุไรรัตน์ มาศภมูิ ข้าราชการบ านาญ พิษณุโลก

42 นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอ าเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

43 นายพีระ ค าศรีจันทร์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ก าแพงเพชร

44 นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ก าแพงเพชร

45 นายประจวบ เจนนัดที พัฒนาการอ าเภอท่าสองยาง ตาก

46 นายประกอบ ธีวีระพันธ์ หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นครสวรรค์

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3
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/78. นางสาวน้องนุช... 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

47 นางเพียงใจ ยาดี หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ นครสวรรค์

48 นายยงยุทธ พันตารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ พิจิตร

49 นายชรินทร์ เทวโรอปุโค พัฒนาการอ าเภอ พิจิตร

50 นางอรทัย จันทร์ผ่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ เพชรบรูณ์

51 นางสาวอดุมศรี สุวรรณรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ เพชรบรูณ์

52 นางสาววารี ทับทองหลาง หัวหนา้กลุ่มงานสารสนเทศการพฒันาชมุชน สุโขทยั

53 นายธงชัย คงสนิท ข้าราชการบ านาญ สุโขทยั

54 นายสันติ เท่ียงธรรม หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อตุรดิตถ์

55 นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน อตุรดิตถ์

56 นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอ าเภอชะอ า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบรีุ+เพชรบรีุ

57 นายไพโรจน์ เดชาถิรนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบรีุ+เพชรบรีุ

58 นายด ารงค์ มากระจัน หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน กาญจนบรีุ

59 นางลัดดา มาโนช ข้าราชการบ านาญ กาญจนบรีุ

60 นายสุรชาติ แกว้ทองประค า พัฒนาการอ าเภอนครชัยศรี นครปฐม

61 นายสงวน ศรีทัศนีย์ ข้าราชการบ านาญ นครปฐม

62 นายเชิด จินะเปง็กาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ ประจวบคีรีขันธ์

63 นางนิตยา มะลิขาว หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ราชบรีุ

64 นางทศมนพร พุทธจันทรา หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ราชบรีุ

65 นายนรงค์ ยางงาม พัฒนาการอ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ

66 นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สุพรรณบรีุ

67 นายสมบติั ยังวัฒนา หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ สมุทรสงคราม

68 นางอามร ถุงทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน สมุทรสาคร

69 นายพีฎาวุธ นาโควงค์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบรีุ

70 นางสาวกลุวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอ าเภอบางละมุง ชลบรีุ

71 นายนรสิงห์ ฉายารัตน์ ข้าราชการบ านาญ ชลบรีุ

72 นางศิริมา วิชญธรกลุ หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน จันทบรีุ

73 นายชูชาติ เอีย่มวิจิตร์ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ฉะเชิงเทรา

74 นางสาวเบญวลี อน้ถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ฉะเชิงเทรา

75 น.ส. สาริศา สุดใจ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ตราด

76 นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ศึกษาฯ นครนายก+นครนายก

77 นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน นนทบรีุ

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5
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/108. นายสุรพันธ์... 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

78 นางสาวน้องนุช ค าหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน นนทบรีุ

79 นางสาวพรพิมล จ ารัสพันธุ์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ปราจีนบรีุ

80 นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ระยอง

81 นางสาวล าเพย พุกเจริญ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ สมุทรปราการ

82 นางกญัญา สุนทรวัฒน์ พัฒนาการอ าเภออรัญประเทศ สระแกว้

83 นายศิริบรูณ์ พรหมคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศูนย์ศึกษาฯ อดุรธานี+อดุรธานี

84 นายรักเกยีรติ ชัยเชาวรัตน์ ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ อดุรธานี+อดุรธานี

85 ว่าท่ี ร.ต. เฉลิมชนม์ โกสุมภศิ์ริ นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์ศึกษาฯ อดุรธานี+อดุรธานี

86 นายสุวัฒน์ชัย ทิพย์จันทร์ ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ อดุรธานี+อดุรธานี

87 นายสุรศักด์ิ แหล่งหล้า พัฒนาการอ าเภอชุมแพ ขอนแกน่

88 นางจิรภา เชื้อดวงผุย หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ขอนแกน่

89 ว่าท่ี ร.ต.กฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏบิติัการ ขอนแกน่

90 นายสมชาติ แสงดาว ข้าราชการบ านาญ ขอนแกน่

91 นายสุทธินันท์ โนนทนวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ขอนแกน่

92 นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอ าเภอ บงึกาฬ

93 นายสุพัฒน์ ทองสุทธิ พัฒนาการอ าเภอเมืองเลย เลย

94 นางสาวทิพวัลย์ ทันหา หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ เลย

95 นายสาโรจ เพชราเวช พัฒนาการอ าเภอวานรนิวาส สกลนคร

96 นายวิรุฒ แสนสา พัฒนาการอ าเภอภพูาน สกลนคร

97 นายไมตรี วิริยะเจริญกจิ ข้าราชการบ านาญ สกลนคร

98 ว่าท่ีพันตรีสุทธินันต์ พรหมศิริ พัฒนาการอ าเภอโพนพิสัย หนองคาย

99 นายบรรจง สุพรรณพานิชย์ พัฒนาการอ าเภอ ชัยภมูิ

100 นางจรัสพร บญุเงิน พัฒนาการอ าเภอคอนสวรรค์ ชัยภมูิ

101 นางพูนผล แหวนแกว้ พัฒนาการอ าเภอ ชัยภมูิ

102 นายสุบนิ ปาเวียง พัฒนาการอ าเภอศรีบญุเรือง หนองบวัล าภู

103 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา

104 นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอ าเภอเมืองนครราชสีมา ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา

105 นางสาวลัดดา มมตะขบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา

106 นางอมัภา สุดย่ิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา

107 นายธงชัย คงสุขวิวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา
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/139. นายฐานันท์... 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

108 นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ บรีุรัมย์

109 นายธนวัฒน์ มานุจ า นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ บรีุรัมย์

110 นายชิษณุกจิ เอน็ยอด หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ บรีุรัมย์

111 นายบญุเหลือ ขาวรัมย์ ข้าราชการบ านาญ บรีุรัมย์

112 นายนิคม เหล่าสมบติั พัฒนาการอ าเภอ มหาสารคาม

113 นายอภพิล พิทักษ์พล พัฒนาการอ าเภอ มหาสารคาม

114 นายสมระลึก สุระมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมช านาญการ มหาสารคาม

115 นายเจน ยินดีรัมย์ ข้าราชการบ านาญ สุรินทร์

116 นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการอ าเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

117 นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สุรินทร์

118 นางอนงค์ ผาค า ข้าราชการบ านาญ ศรีสะเกษ

119 นายวิลาศ บญุโต นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ศรีสะเกษ

120 นายสมคิด ค าเสียง พัฒนาการอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

121 นายมนตรี ประกอบศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏบิติัการ ศรีสะเกษ

122 นางประนอม บวัแย้ม ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอบุลราชธานี

123 นายสุเทพ ปาสิกเทพย์ ข้าราชการบ านาญ อบุลราชธานี

124 นางพักตร์พิไล อายุวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ อบุลราชธานี

125 นายสฤษด์ิ เสาใบ ข้าราชการบ านาญ อบุลราชธานี

126 นางอจัฉรา ศรีทานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อบุลราชธานี

127 นายบญุสม สีลาไหม พัฒนาการอ าเภอตาลสุม อบุลราชธานี

128 นางจริญญา บญุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อบุลราชธานี

129 นายศักด์ิชัย รัชโพธิ์ พัฒนาการอ าเภอกฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์

130 นางสมพงษ์ ตะระแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กาฬสินธุ์

131 นายสมจิต เวียงสมุทร ข้าราชการบ านาญ กาฬสินธุ์

132 นายสุรพล แกว้อนิธิ หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน นครพนม

133 นายบญุครบ สุวรรณเทน ข้าราชการบ านาญ นครพนม

134 น.ส. พิณพิชญา กอ่คุณ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ มุกดาหาร

135 นายสมบติั จงจินากลู หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชมุชน ยโสธร

136 นายเพชรสาคร ศรีอนิทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ยโสธร

137 ว่าท่ีร.ต. ปญัญา วรพันธ์ ข้าราชการบ านาญ ร้อยเอด็

138 นายสมพงษ์ บ ารุงรส ข้าราชการบ านาญ ร้อยเอด็
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/169. นางเรณ.ู.. 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

139 นายฐานันท์ ศรีพลี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน ร้อยเอด็

140 นายเสง่ียม แน่นอดุร พัฒนาการอ าเภอ ร้อยเอด็

141 นางสุกญัญา ไชยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ านาจเจริญ

142 นายสุเมธ เม่งช่วย ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช

143 นายธีระพงศ์ บรรณราช พัฒนาการอ าเภอพรหมคีรี ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช

144 นายจารึก คงเมือง ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช

145 นายปรีดา บษุย์เพชร พัฒนาการอ าเภอสิชล ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช

146 นายอนันต์ ธรรมานนท์ ข้าราชการบ านาญ ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช

147 นายธนกฤต ทองแย้ม ข้าราชการบ านาญ กระบี่

148 นายวิจิตร ทองประดู่ ข้าราชการบ านาญ ชุมพร

149 นายธวัช อนิลบล พัฒนาการอ าเภอ ชุมพร

150 น.ส.ศริญญา ใจเย็น หัวหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชมุชน พังงา

151 นางสาวสุณีย์ น้ ายาง หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ภเูกต็

152 นายมารี ชูดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ระนอง

153 นายนิพนธ์ หนูแปน้ ข้าราชการบ านาญ สุราษฎร์ธานี

154 นายไพศิษฎ์ อนิทรโยธา หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชมุชน สุราษฎร์ธานี

155 นายธนิศร์ เลขานุกจิ พัฒนาการอ าเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

156 นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ยะลา+ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา+ศอ.บต.และช่วย ศอ.บต.

157 นายธเรศ บาลทิพย์ พัฒนาการอ าเภอกาบงั ยะลา+ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา+ศอ.บต.และช่วย ศอ.บต.

158 นางลภารมย์ หนูสวัสด์ิ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ พัทลุง

159 นางสุกลัยา ทองขาว เจา้พนกังานการเงินและบัญชชี านาญงาน พัทลุง

160 นางเกษร แสงประสิทธิ์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ตรัง

161 นายไพบลูย์ หนูอนิทร์ ข้าราชการบ านาญ ตรัง

162 นายอนันต์ แสงชาตรี หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชมุชน นราธิวาส

163 นางวนิดา แสงอรุณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ นราธิวาส

164 นายสุทิน มณีพรหม ข้าราชการบ านาญ ปตัตานี

165 นายเอกพล ยอดสุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ ปตัตานี

166 นายสิทธิรังสรรค์ จันทร์ศรี พัฒนาการอ าเภอปะนาเระ ปตัตานี

167 นายฉลอง รักษ์กลุ ข้าราชการบ านาญ สงขลา

168 นายประโมทย์ ด าจวนลม พัฒนาการอ าเภอ สงขลา
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ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม ต้นปีทางบัญชีสหกรณ์  พร้อม 

ทั้งให้มีสิทธิและอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อบังคับ  ข้อ 48/1  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  
จ ากัด    
   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 

                 สั่ง  ณ  วันที่   22   ธันวาคม พ.ศ. 2560 
                             
        
             
                                                                  (นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 
           ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 

ล ำดบั ต ำแหน่ง หน่วยงำน

169 นางเรณู ทิพย์มณี ข้าราชการบ านาญ สงขลา

170 นางสุจิรา สัมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สงขลา

171 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอ าเภอละงู สตูล

172 นายคฑาเทพ กรึงไกร นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ ศูนย์ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี+สระบุรี

173 นางสกาวรัตน์ กลีบโกมุท พัฒนาการอ าเภอวังม่วง ศูนย์ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี+สระบุรี

174 นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์ นักทรัพยากรบคุคลปฎบิติัการ ศูนย์ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี+สระบุรี

175 นายสุรศักด์ิ สามประดิษฐ์ ข้าราชการบ านาญ ปทมุธานี

176 นายอ านวย ออ่นเกล้ียง หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ชัยนาท

177 นางณัฐวดี สุพรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ พระนครศรีอยุธยา

178 นายปราโมทย์ กจิปล้ืม พัฒนาการอ าเภอภาชี พระนครศรีอยุธยา

179 นายบญัชา การีกล่ิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ พระนครศรีอยุธยา

180 นางสาวถนอมจิต พุกซ่ือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ลพบรีุ

181 นายเศรษฐ์ส่งศักด์ิ ตันสอน พัฒนาการอ าเภอท่าหลวง ลพบรีุ

182 นายกมล คงดวง ข้าราชการบ านาญ สิงหบ์รีุ

183 นายสมนึก นาคกญุชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อา่งทอง

184 นายศุภโชค สระทองข า นกัวชิาการพฒันาชมุชนช านาญการพเิศษ อทุยัธานี

ชือ่-นำมสกุล
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