
 

 

 

 

 
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 

ท่ี  19/2560 
เรื่อง  มอบหมำยผู้รับผิดชอบกิจกรรมกำรจัดงำน “7 มิถุนำยน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560” 

------------------------------------------- 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก ำหนดให้จังหวัดจัดงำน “7 มิถุนำยน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

ปี  2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                   
ท่ีทรงริเริ่มให้ จัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่ อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ในโรงเรียน               
เพื่อขับเคล่ือนวำระแห่งชำติด้ำนกำรสหกรณ์ และเพื่อให้นักเรียน ครูท่ีรับผิดชอบกำรสอนกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
ผู้ปกครอง ประชำชนท่ัวไปได้มีโอกำสแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องกำรสหกรณ์ จึงได้ก ำหนดจัดงำนในวันท่ี 7 มิถุนำยน 
2560 ณ โรงเรียนสรรพยำวิทยำ ต ำบลสรรพยำ อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน จึง
มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรจัดงำน 7 มิถุนำยน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560 ดังต่อไปนี้ 
ที่ปรึกษา 
  นำงสำวนลินี  สำระกูล   สหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
1. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
  1. นำยธวัช  หม้อเหล็ก   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
  2. นำยสุวิทย์  ธำรำภูมิ   เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
  3. นำยอนุพงศ์  ด่ันคุ้ม   เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
  4. นำงสำวอภิญญำ  ศรีด ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
  5. นำยไพรัตน์  ฉิมม่วง   เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
  6 นำงสำวฐิติพร  ทองตะคุ  นิติกร 
  7. นำงสำวมิตทีรำ  บรรทัด  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
  8. นำยจำตุรงค์  สำแช   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
มีหน้าที่         

1. จัดนิทรรศกำรในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
2. จัดเตรียมสถำนท่ีจัดนิทรรศกำร 
3. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

2. กิจกรรมการประกวด 
  1. นำงภัทริน  ช่ืนอำรมณ์   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 2. นำยพงษ์ศักดิ์  อยู่เล่ห์   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 3. นำงสำวอำรีวรรณ  สงวนเผ่ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 4. นำงสำวจุไรรัตน์  เปียจันทร์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
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                     5. นำงสำวนุตประวีณ์  ธูปทอง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ 
 6. นำงเมธิณี  คงข ำ   เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
 7. นำยศุภวิชญ์  ฟูเต็มวงศ์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
 8. นำยธรรมรัตน์  เทพรัตน์           เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
มีหน้าที่         

1. ช่วยเหลือจัดเตรียมสถำนท่ีใช้ในกำรประกวด 
2. ช่วยเหลือจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกวด 
3. ประสำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและสหกรณ์จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำร

ตัดสินกำรประกวด 
4. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

3. กิจกรรมตอบปัญหา (ฐานสหกรณ์) 

    1. นำยจ ำรัส  จันทน์ชูผล  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส 
    2. นำงสำวธิดำ  ภักดิ์นรำ   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
    3. นำงสำวเสำวลักษณ์  พลับพลี   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
  4. นำงสำววนิดำ  นำคอ้ำย                   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
  5. นำงสำวจิตรำรัตน์  สุพัฒน์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
  6. นำงสำววำสนำ  ค ำแดง                   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
  7. นำงสำวทิพวรรณ  เอี่ยมลออ             นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
  8. นำยเรวัติ  คงอินทร์   เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  
มีหน้ำท่ี         

1. ร่วมด ำเนินกิจกรรมฐำนสหกรณ์เกี่ยวกับกำรถำมและตอบปัญหำ 
2. จัดหำรำงวัลผู้ร่วมกิจกรรม 
3. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

4. การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน 

  1. นำยวรำกร  เผ่ำหลักแหลม  นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 
 2. นำยฟุ้ง  ท้วมวงษ์   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 3. นำยภัทรพล  แตงหอม            พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
  4. นำยสมมำตร  เกตุอยู่   พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 5. นำยสุเมธ  เกตุอยู่   พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 6. นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 7. นำยสำมิตร์  เจตนะจิตร์  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
  8. นำยสมบัติ  มำรศรี   พนักงำนขับรถยนต์  
 9. นำยทวีศักดิ์  วิมำนทอง  พนักงำนขับรถยนต์ 
มีหน้าที่         

1. ช่วยเหลือจัดเตรียมเต็นท์  โต๊ะ  เก้ำอี้  เครื่องเสียง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในบริเวณงำน 
2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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5. การต้อนรับและลงทะเบียน 
                     1. นำงสำววรรณภำ  พิณกฤษณ์   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
   2. นำงสมทรง  วรรณโวหำร  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
  3. นำงสำวสุกัญญำ  สุพัฒน์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
  4..นำงสำวฉัฐจิกำนต์  จันทร์พำยับ  นักวิชำกำรสหกรณ์ 
  5. นำงสำวขนิษฐำ  เป่ียมพัฒนพันธ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  6. นำงสำวสุพรรษำ  มำคุ้ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
  7. นำงเกษรำ  แก่นจันทร์   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
มีหน้าที่         

1. ต้อนรับอ ำนวยควำมสะดวกผู้มำร่วมงำน 
2. ลงทะเบียนผู้ร่วมงำน 
3. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

            ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                                  ส่ัง ณ วันท่ี  17  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560 
 

          นลินี  สำระกูล 
                                         (นำงสำวนลินี  สำระกูล) 

                                                     สหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
 

                                                              


