
ลาํดบั มอบหมายให้ปฏบิตังิาน

ที�  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1 นายสุวฒัน์ชยั  สุวรรณเกษา  นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 1.1   ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั เมือง

1.2   สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตรัง  จาํกดั เมือง

1.3   สหกรณ์รถยนตโ์ดยสารตรัง จาํกดั เมือง

1.4   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง  จาํกดั เมือง

1.5   สหกรณ์ออมทรัพยน์กัสหกรณ์ตรัง  จาํกดั เมือง

1.6   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตรัง  จาํกดั เมือง

1.7   สหกรณ์การเกษตรกนัตงั จาํกดั กนัตงั

2 นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 2.1 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จาํกดั เมือง

2.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนํ� าผดุ จาํกดั เมือง

2.3 สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฏานุสรณ์ จาํกดั เมือง

2.4 สหกรณ์ออมทรัพยโ์ตโยตา้เมืองตรัง  จาํกดั เมือง

2.5 สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นอาํเภอกนัตงั จาํกดั กนัตงั

2.6 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลตรัง จาํกดั เมือง

3 นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 3.1 สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จาํกดั สิเกา

3.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จาํกดั  สิเกา

3.3 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั นาโยง

3.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุง้ก ูจาํกดั กนัตงั

3.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัวน จาํกดั กนัตงั

3.6 สหกรณ์เคหะสถานบา้นมั�นคงกนัตงั จาํกดั กนัตงั

3.7 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง  จาํกดั เมือง

4 นางสาวอมรรัตน์ เกื�อนุ่น  นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 4.1 สหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาดลูกคา้ ธกส.ตรัง จาํกดั เมือง

4.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาท่ามใต ้จาํกดั เมือง

4.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเกาะปราง จาํกดั เมือง

4.4 สหกรณ์ออมทรัพยก์วา้งไพศาล จาํกดั เมือง

4.5 สหกรณ์บริการวิทยาลยัเทคนิคตรัง จาํกดั เมือง

4.6สหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนสายสัมพนัธ์ตรัง จาํกดั นาโยง

4.8 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่  จาํกดั นาโยง

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อาํเภอเมือง อาํเภอนาโยง  อาํเภอกนัตงั  อาํเภอสิเกา)

สหกรณ์ที�อยู่ในความรับผดิชอบ

ประจาํปีงบประมาณ 2564

ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั อาํเภอ



ลาํดบั มอบหมายให้ปฏบิตังิาน

ที�  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

5 นายเสกสรรค ์ กาฬษร  เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส5.1 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั ปะเหลียน

5.2 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จาํกดั ปะเหลียน

5.3 สหกรณ์การเกษตรบา้นป่ากอ จาํกดั ปะเหลียน

5.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองหวา้ จาํกดั ปะเหลียน

5.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองเอื�อง จาํกดั ปะเหลียน

5.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นโคกแตว้ จาํกดั ปะเหลียน

5.7 สหกรณ์เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าจงัหวดัตรัง จาํกดั ปะเหลียน

5.8 สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จาํกดั ปะเหลียน

5.9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัเจริญ จาํกดั ปะเหลียน

5.10 สหกรณ์การเกษตรเพื�อเกษตรกรจงัหวดัตรัง จาํกดั ยา่นตาขาว

5.11สหกรณ์อิสลาม อลั – ฟัจร์ จาํกดั ปะเหลียน

5.12สหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนชุมนุมปะเหลียน จาํกดั ปะเหลียน

5.13สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นยวนโปะ จาํกดั ปะเหลียน

5.14 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจตาํบลบา้นนา จาํกดั ปะเหลียน
6.15กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นหินจอก ปะเหลียน
6.1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนสนัติราษฎร์ประชาบาํรุง ปะเหลียน

7 นายมีศกัดิ�   พวัเจริญเกียรติ  นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 7.1 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ยา่นตาขาว

7.2 สหกรณ์บริการครูอาํเภอยา่นตาขาว จาํกดั ยา่นตาขาว

7.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองบ่อพฒันา จาํกดั ยา่นตาขาว

7.4 สหกรณ์บริการพนกังานแปลนทอยส์ จาํกดั ยา่นตาขาว

7.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นในเขา จาํกดั หาดสาํราญ

7.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งไทรทอง จาํกดั ปะเหลียน

7.7 สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จาํกดั ปะเหลียน

7.8 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไร่ควน จาํกดั ปะเหลียน

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อาํเภอหาดสําราญ  อาํเภอปะเหลยีน  อาํเภอย่านตาขาว)

ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั อาํเภอ



ลาํดบั มอบหมายให้ปฏบิตังิาน

ที�  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อาํเภอรัษฏา  อาํเภอห้วยยอด  อาํเภอวงัวเิศษ)

8 นายสงบ  เยน็ใจ นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 8.1 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั หว้ยยอด

8.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ� โทน จาํกดั หว้ยยอด

8.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั หว้ยยอด

8.4 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บา้นควนตอ จาํกดั หว้ยยอด

8.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก จาํกดั รัษฏา

9 นายสิทธิรักษ ์สมาธิ เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส9.1 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั วงัวิเศษ

9.2 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จาํกดั วงัวิเศษ

9.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตนพฒันา จาํกดั วงัวิเศษ

9.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั วงัวิเศษ

9.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองคลา้ จาํกดั วงัวิเศษ

9.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จาํกดั วงัวิเศษ

9.7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางครามพฒันา จาํกดั วงัวิเศษ

10 นางสาวสุคนธ์  อินขนั นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 10.1 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั รัษฏา

10.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั รัษฏา

10.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จาํกดั รัษฏา

10.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อ จาํกดั หว้ยยอด

10.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี จาํกดั หว้ยยอด

10.6 สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.15 พนั 4 จาํกดั หว้ยยอด

10.7 สหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรัง จาํกดั หว้ยยอด

11 นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วฒิุกลุ นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 11.1 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จาํกดั รัษฏา

11.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์ จาํกดั รัษฏา

11.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จาํกดั หว้ยยอด

11.4 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จาํกดั หว้ยยอด

11.5 สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นอาํเภอหว้ยยอด จาํกดั หว้ยยอด

ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั อาํเภอ



ลาํดบั มอบหมายให้ปฏบิตังิาน

ที�  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง

พนักงานราชการ

12 นางสาวทิพยธ์ญัญา  หริณานนท์ เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยปฏิบติัหนา้ที�ในการกาํกบั แนะนาํ ส่งเสริม เมือง,สิเกา,

พฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ นาโยง,กนัตงั

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื�นที� 1 รวมถึงปฏิบติังานอื�น

ที�ไดรั้บมอบหมาย

13 นางสาวจิราภรณ์  อรรถชยัยะ  เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยปฏิบติัหนา้ที�ในการกาํกบั แนะนาํ ส่งเสริม หาดสาํราญ,

พฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ ยา่นตาขาว,

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื�นที� 2 รวมถึงปฏิบติังานอื�น ปะเหลียน

ที�ไดรั้บมอบหมาย

14 วา่ที�ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์  ชยัเดช  เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยปฏิบติัหนา้ที�ในการกาํกบั แนะนาํ ส่งเสริม หาดสาํราญ,

พฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ ยา่นตาขาว,

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื�นที� 2 รวมถึงปฏิบติังานอื�น ปะเหลียน

ที�ไดรั้บมอบหมาย

15 นางจิราพร  โปซิว เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยปฏิบติัหนา้ที�ในการกาํกบั แนะนาํ ส่งเสริม หว้ยยอด,

พฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ วงัวิเศษ,

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื�นที� 3 รวมถึงปฏิบติังานอื�น รัษฏา

ที�ไดรั้บมอบหมาย

16 นางสาวปรียานุช เพชรช่วย  เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบติัหนา้ที�เป็นผูป้ระสานงาน ติดตามรายงานผล

การปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

รวมถึงปฏิบติังานอื�นที�ไดรั้บมอบหมาย

ชื�อ - สกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั อาํเภอ


