สหกรณ์ ทอยู
ี ่ ในความรับผิดชอบ
ประจําปี งบประมาณ 2564
ลําดับ
ที

มอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดตรัง
กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์ 1 (อําเภอเมือง อําเภอนาโยง อําเภอกันตัง อําเภอสิ เกา)
1 นายสุ วฒั น์ชยั สุ วรรณเกษา นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ 1.1 ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดตรัง จํากัด
1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตรัง จํากัด
1.3 สหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จํากัด
1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตรัง จํากัด
1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์นกั สหกรณ์ตรัง จํากัด
1.6 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขตรัง จํากัด
1.7 สหกรณ์การเกษตรกันตัง จํากัด
ชื อ - สกุล

2 นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง

ตําแหน่ ง/สั งกัด

นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ

2.1 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จํากัด
2.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนําผุด จํากัด
2.3 สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฏานุสรณ์ จํากัด
2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าเมืองตรัง จํากัด
2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอกันตัง จํากัด

2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จํากัด
3 นางสาวธนัฏฐา เดชอรัญ

4 นางสาวอมรรัตน์ เกือนุ่น

นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ

3.1 สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด
3.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จํากัด
3.3 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จํากัด
3.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุง้ กู จํากัด
3.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังวน จํากัด
3.6 สหกรณ์เคหะสถานบ้านมันคงกันตัง จํากัด
3.7 สหกรณ์บริ การโรงพยาบาลตรัง จํากัด

อําเภอ

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กันตัง
เมือง

เมือง
เมือง
เมือง
กันตัง
เมือง
สิ เกา

สิ เกา
นาโยง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
เมือง

4.1 สหกรณ์การเกษตรเพือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จํากัด

เมือง

4.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาท่ามใต้ จํากัด
4.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จํากัด
4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จํากัด
4.5 สหกรณ์บริ การวิทยาลัยเทคนิคตรัง จํากัด
4.6สหกรณ์เครดิตยูเนียนสายสัมพันธ์ตรัง จํากัด
4.8 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จํากัด

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
นาโยง
นาโยง

ลําดับ
ที

มอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดตรัง
กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์ 2 (อําเภอหาดสํ าราญ อําเภอปะเหลียน อําเภอย่ านตาขาว)
5 นายเสกสรรค์ กาฬษร
เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์อาวุโส5.1 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จํากัด
ชื อ - สกุล

ตําแหน่ ง/สั งกัด

อําเภอ

ปะเหลียน
5.2 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครื อข่ายปะเหลียน จํากัด ปะเหลียน
5.3 สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ ากอ จํากัด
ปะเหลียน
5.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จํากัด ปะเหลียน
5.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอือง จํากัด ปะเหลียน
5.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จํากัด
ปะเหลียน
5.7 สหกรณ์เพาะเลียงสัตว์นาจั
ํ งหวัดตรัง จํากัด
ปะเหลียน
5.8 สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จํากัด
ปะเหลียน
5.9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเจริ ญ จํากัด
ปะเหลียน
5.10 สหกรณ์การเกษตรเพือเกษตรกรจังหวัดตรัง จํากัด ย่านตาขาว
5.11สหกรณ์อิสลาม อัล – ฟัจร์ จํากัด
ปะเหลียน
5.12สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมนุมปะเหลียน จํากัด
ปะเหลียน
5.13สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จํากัด
ปะเหลียน
5.14 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่ วมใจตําบลบ้านนา จํากัด ปะเหลียน
6.15กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหิ นจอก ปะเหลียน
6.1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบํารุ ง ปะเหลียน

7 นายมีศกั ดิ พัวเจริ ญเกียรติ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ

ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
7.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จํากัด ย่านตาขาว
7.4 สหกรณ์บริ การพนักงานแปลนทอยส์ จํากัด
ย่านตาขาว
7.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขา จํากัด
หาดสําราญ
7.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จํากัด ปะเหลียน
7.7 สหกรณ์การเกษตรสุ โสะ จํากัด
ปะเหลียน
7.8 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ ควน จํากัด
ปะเหลียน
7.1 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
7.2 สหกรณ์บริ การครู อาํ เภอย่านตาขาว จํากัด

ลําดับ
ที

ชื อ - สกุล

8 นายสงบ เย็นใจ

9 นายสิ ทธิรักษ์ สมาธิ

ตําแหน่ ง/สั งกัด

มอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร

สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดตรัง
กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์ 3 (อําเภอรัษฏา อําเภอห้ วยยอด อําเภอวังวิเศษ)
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ 8.1 สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จํากัด
8.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิโทน จํากัด
8.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จํากัด
8.4 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บ้านควนตอ จํากัด
8.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จํากัด
เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์อาวุโส9.1 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จํากัด
9.2 สหกรณ์การเกษตรวังเจริ ญ จํากัด
9.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จํากัด

9.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จํากัด
9.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า จํากัด
9.6 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒั นา จํากัด
9.7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จํากัด

10 นางสาวสุ คนธ์ อินขัน

นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ

11 นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วฒ
ุ ิกลุ นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ

อําเภอ

ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
รัษฏา
วังวิเศษ
วังวิเศษ
วังวิเศษ
วังวิเศษ
วังวิเศษ

วังวิเศษ
วังวิเศษ

10.1 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด
10.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด
10.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จํากัด
10.4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จํากัด
10.5 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จํากัด
10.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 4 จํากัด

รัษฏา
รัษฏา
รัษฏา
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
10.7 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริ หารส่ วนตําบลตรัง จํากัด ห้วยยอด
11.1 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จํากัด

รัษฏา

11.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรี จนั ทร์ จํากัด

รัษฏา

11.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จํากัด
11.4 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จํากัด

ห้วยยอด

11.5 สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอห้วยยอด จํากัด

ห้วยยอด

ห้วยยอด

ลําดับ
ที

ชื อ - สกุล

ตําแหน่ ง/สั งกัด

สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดตรัง
พนักงานราชการ
12 นางสาวทิพย์ธญั ญา หริ ณานนท์ เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์

มอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร

อําเภอ

เมือง,สิ เกา,
ช่วยปฏิบตั ิหน้าทีในการกํากับ แนะนํา ส่ งเสริ ม
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ นาโยง,กันตัง
ของกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์พืนที 1 รวมถึงปฏิบตั ิงานอืน
ทีได้รับมอบหมาย

13 นางสาวจิราภรณ์ อรรถชัยยะ เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์

หาดสําราญ,
ช่วยปฏิบตั ิหน้าทีในการกํากับ แนะนํา ส่ งเสริ ม
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ ย่านตาขาว,
ของกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์พืนที 2 รวมถึงปฏิบตั ิงานอืน ปะเหลียน
ทีได้รับมอบหมาย

14 ว่าทีร้อยตรี หญิง จุไรรัตน์ ชัยเดช เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์

หาดสําราญ,
ช่วยปฏิบตั ิหน้าทีในการกํากับ แนะนํา ส่ งเสริ ม
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ ย่านตาขาว,
ของกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์พืนที 2 รวมถึงปฏิบตั ิงานอืน ปะเหลียน
ทีได้รับมอบหมาย

15 นางจิราพร โปซิ ว

ห้วยยอด,
ช่วยปฏิบตั ิหน้าทีในการกํากับ แนะนํา ส่ งเสริ ม
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ วังวิเศษ,
ของกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์พืนที 3 รวมถึงปฏิบตั ิงานอืน รัษฏา
ทีได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์

16 นางสาวปรี ยานุช เพชรช่วย เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์

ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูป้ ระสานงาน ติดตามรายงานผล
การปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน / กลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์

รวมถึงปฏิบตั ิงานอืนทีได้รับมอบหมาย

