
 
 
 

     
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
   ท่ี  8/2560 

  เรื่อง   มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรเข้ำร่วมงำนพิธีของรัฐ 
------------------------- 

 

 ตำมค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ท่ี 20/2559 ลงวันท่ี 11 กรกฎำคม 2559  
เรื่อง   มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรเข้ำร่วมงำนพิธีของรัฐ นั้น 
 

 เนื่องจำกมีบุคลำกรย้ำย บรรจุใหม่ และจัดจ้ำงใหม่ ท ำให้รำยช่ือไม่เป็นปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกค ำส่ัง
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ดังกล่ำว และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรเข้ำ
ร่วมงำนพิธีของรัฐตำมบัญชีรำยช่ือแนบท้ำย 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยตำมค ำส่ังนี้ถือปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัดชัยนำท ท่ีขอควำมร่วมมือทุกครั้ง
หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย อนึ่งหำกผู้ใดไม่มีรำยช่ือตำมวันท่ีก ำหนดไว้แล้วก็สำมำรถไปเข้ำร่วมพิธีของ
รัฐได้ทุกครั้ง 
    

     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
 

                      ส่ัง   ณ   วันท่ี  10  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
                   นลินี  สำระกูล 
                (นำงสำวนลินี  สำระกูล) 
                 สหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 

คณะผู้เข้ำร่วมท ำพิธีในวันส ำคัญต่ำงๆ 
 

ชุดที่ 1 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. นำยชินเทพ  เชษฐเจริญรัตน ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. นำยจ ำรัส จันทน์ชูผล เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  
3. นำงเมธิณี  คงข ำ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน    
4. นำงสำววิภำสิริ  ศรีอำคะ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
5. น.ส.ฉัฐจิกำนต์  จันทร์พำยับ นักวิชำกำรสหกรณ์  
6. น.ส.มิตทีรำ  บรรทัด เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  
7. นำยสุเมธ  เกตุอยู่ พนักงำนขับรถยนต์ ส 2  

 
ชุดที่ 2 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. นำงภัทริน   ช่ืนอำรมณ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. นำงสำวธิดำ  ภักดิ์นรำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
3. น.ส.วนิดำ  นำคอ้ำย นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
4. น.ส.เสำวลักษณ์   พลับพลี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
5. น.ส.นุตประวีณ์  ธูปทอง นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  
6. นำยภัทรพล  แตงหอม พนักงำนขับรถยนต์ ส 2  
7. นำยสมบัติ มำรศรี พนักงำนขับรถยนต์  

 
ชุดที่ 3 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. นำยพงษ์ศักดิ์  อยู่เล่ห์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. นำยธรรมรัตน์ เทพเล่ือน เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน    
3. น.ส.จุไรรัตน์  เปียจันทร์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
4. น.ส.สุกัญญำ สุพัฒน ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
5. น.ส.สุพรรษำ  มำคุ้ม นักวิชำกำรสหกรณ์  
6. น.ส.จิตรำรัตน์  สุพัฒน์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  
7. นำงเกษรำ แก่นจันทร์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
8. นำยทวีศักดิ์   วิมำนทอง พนักงำนขับรถยนต์   

 
 
 



 
 
 
 

ชุดที่ 4 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยธวัช  หม้อเหล็ก นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. น.ส.วรรณภำ  พิณกฤษณ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
3. นำยอนุพงศ์  ด่ันคุ้ม เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน    
4. น.ส.อภิญญำ  ศรีด ำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
5. นำงสมทรง  วรรณโวหำร นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
6. น.ส.ฐิติพร  ทองตะคุ นิติกร  
7. น.ส.ปิยมำศ  ปิ่นทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
8. นำยสมมำตร  เกตุอยู่ พนักงำนขับรถยนต์ ส 2  

 
ชุดที่ 5 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. นำยวรำกร  เผ่ำหลักแหลม นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. น.ส.วำสนำ  ค ำแดง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
3. นำยตะวัน อยู่สุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
4. น.ส.อัปสร ชัยเภรี นักจัดกำรงำนท่ัวไป  
5. น.ส.ณัฐพจี  ฉิมพลี นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
6. น.ส.ขนิษฐำ  เปี่ยมพัฒนพันธุ ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
7. น.ส.ศิรินันท์  ธูปทอง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี  
8. นำยสำมิตร์  เจตนะจิตร์ พนักงำนขับรถยนต์ ส 2  

 
ชุดที่ 6 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. น.ส.อำรีวรรณ  สงวนเผ่ำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร หัวหน้ำชุด 
2. นำยฟุ้ง  ท้วมวงษ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
3. นำยสุวิทย์  ธำรำภูมิ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน    
4. นำยไพรัตน์ ฉิมม่วง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน    
5. นำยจำตุรงค์  สำแช นักวิชำกำรสหกรณป์ฏิบัติกำร  
6. นำยศุภวิชญ์  ฟูเต็มวงค์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  
7. นำยเรวัตร คงอินทร์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  
8. นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม พนักงำนขับรถยนต์ ส 2  

 


