
 

 
 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาํกัด 

เรื่อง รายช่ือผูเขารวมโครงการสหกรณสัญจรพบปะสมาชิก 

คร้ังท่ี 3  ณ จังหวัดพษิณุโลก 

*********************************************** 

  ตามที่สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด ไดเชิญสมาชิกสหกรณสมัคร

เขารวมโครงการสหกรณสัญจรพบปะสมาชิก ประจําป 2566 คร้ังที่ 3 ในวันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2566 

ตัง้แตเวลา 08.00 น . – 12.00 น. ณ โรงแรมเรอืนแพ รอยัลปารค อําเภอเมอืงฯ จังหวัดพษิณุโลก นัน้  

  บัดนี้ ระยะเวลาในการสมัครเขารวมโครงการสิ้นสุดลงแลว สหกรณออมทรัพยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผูสมัครเขารวมโครงการดังกลาวรวม 

จํานวน 336 คน ดังมรีายละเอยีดตามบัญชีรายชื่อแนบทาย ทั้งนี้ ขอใหผูมรีายชื่อเดินทางไปลงชื่อเขารวม

โครงการพรอมรับของที่ระลกึ ในวันที่ 19 มนีาคม 2566 ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

 

  จงึประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

                                       ประกาศ ณ วันที่   13   มนีาคม  พ.ศ.  2566 

 

 

 

 (นายพพิัฒน  วรสทิธิดํารง) 

                              ประธานกรรมการ 

         สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด  

 

 

 



ล าดบั ทะเบียนสมาชกิ ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
1 10132 ปลัดอ าเภอ กองคลัง กรมการปกครอง (DGA) กรุงเทพมหานคร
2 21002 ปลัดอ าเภอ กองคลัง กรมการปกครอง (DGA) กรุงเทพมหานคร
3 6121 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.คณฑี ก าแพงเพชร
4 6158 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม ก าแพงเพชร
5 6206 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.เกาะตาล ก าแพงเพชร
6 9577 นายช่างโยธา อบต.ธ ามรงค์ ก าแพงเพชร
7 12188 หัวหน้าส านักปลัด อบต.คณฑี ก าแพงเพชร
8 29875 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ปางตาไว ก าแพงเพชร
9 29888 เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ อบต.หนองไม้กอง ก าแพงเพชร
10 42761 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ธ ามรงค์ ก าแพงเพชร
11 45655 นักทรัพยากรบุคคล อบต.สระแก้ว ก าแพงเพชร
12 52003 นักจัดการงานทัว่ไป ทต.ประชาสุขสันต์ ก าแพงเพชร
13 68854 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองคล้า ก าแพงเพชร
14 74925 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พานทอง ก าแพงเพชร
15 74928 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.พานทอง ก าแพงเพชร
16 66409 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วังนกแอ่น เชียงราย
17 67242 รองปลัด อบต.แหลมกลัด ตราด
18 7113 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.วังจันทร์ ตาก
19 17573 หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังจันทร์ ตาก
20 52499 นักทรัพยาการบุคคล อบต.วังจันทร์ ตาก
21 58673 นักจัดการงานทัว่ปปฏิบติการ อบต.วังจันทร์ ตาก
22 65446 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.ไม้งาม ตาก
23 66831 เจ้าพนักงานธุรการ ทม.ตาก ตาก
24 67119 เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.วังจันทร์ ตาก
25 67728 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.วังจันทร์ ตาก
26 801245 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.วังจันทร์ ตาก
27 67809 เจ้าพนักงานปะปา อบต.ตาก้อง นครปฐม
28 55904 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ห้วยหอม นครสวรรค์
29 49077 นักวิชาการกองคลัง อบต.หนองยายพิมพ์ บุรีรัมย์
30 60162 ปลัด อบต.ป่าซาง พะเยา

บัญชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชกิประจ าปีบัญช ี2566 รุ่นที ่3
วันอาทิตย์ที ่19 มนีาคม 2566
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31 69529 รองปลัด อบต.ดงสุวรรณ พะเยา
32 594 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฆะมัง พิจิตร
33 597 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.หัวดง พิจิตร
34 623 ปลัด อบต.รังนก พิจิตร
35 625 ปลัด อบต.แหลมรัง พิจิตร
36 642 ปลัด อบต.รังนก พิจิตร
37 674 ปลัด อบต.ห้วยแก้ว พิจิตร
38 675 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก้ว พิจิตร
39 680 ปลัด อบต.ไผ่ท่าโพ พิจิตร
40 723 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
41 724 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
42 7476 ปลัด อบต.หัวดง พิจิตร
43 12997 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ทะนง พิจิตร
44 14697 หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านบุง่ พิจิตร
45 26014 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.หนองหลุม พิจิตร
46 32164 หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
47 48624 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ้านบุง่ พิจิตร
48 51444 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทะนง พิจิตร
49 51681 นักทรัพยากรบุคคล อบต.หนองหลุม พิจิตร
50 56635 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ฆะมัง พิจิตร
51 57048 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.เมืองเก่า พิจิตร
52 60815 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
53 62761 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.รังนก พิจิตร
54 64059 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
55 64141 รองปลัด อบต.หนองหลุม พิจิตร
56 64600 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.หัวดง พิจิตร
57 65698 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.เมืองเก่า พิจิตร
58 69527 นักทรัพยากรบุคคล อบต.วังส าโรง(ตะพานหิน) พิจิตร
59 69788 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.รังนก พิจิตร
60 70128 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.รังนก พิจิตร
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61 70130 หัวหน้าส านักปลัด อบต.รังนก พิจิตร
62 71144 ปลัด อบต.ปากทาง พิจิตร
63 71995 นักทรัพยากรบุคคล อบต.บางไผ่ พิจิตร
64 73051 ปลัด อบต.วังหว้า พิจิตร
65 75295 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองหลุม พิจิตร
66 700821 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.บ้านนา พิจิตร
67 701322 หัวหน้าส านักปลัด อบต.คลองทราย พิจิตร
68 375 นักบริหารงานทัว่ไป ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
69 745 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
70 2453 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.วังน้ าคู้ พิษณุโลก
71 2455 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.วังน้ าคู้ พิษณุโลก
72 2470 นักบริหารงานช่าง ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
73 2471 นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
74 2483 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก
75 2486 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก
76 2487 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก
77 2489 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.มะต้อง พิษณุโลก
78 2492 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ปากโทก พิษณุโลก
79 3217 นักวิชาการพัสดุ ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
80 4840 ปลัด ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
81 4841 ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
82 4842 ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
83 4847 นักบริหารงานช่าง ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
84 4852 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.พรหมพิราม พิษณุโลก
85 4854 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.พรหมพิราม พิษณุโลก
86 4860 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
87 4862 เจ้าหน้าทีพ่ัฒนาชุมชน อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
88 4870 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.วังอิทก พิษณุโลก
89 6797 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก
90 6803 นักวิชาการคลัง ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
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91 6808 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.คุยม่วง พิษณุโลก
92 6809 นายช่างโยธา อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
93 6811 ปลัด อบต.บึงกอก พิษณุโลก
94 6815 นักบริหารงานช่าง อบต.บึงกอก พิษณุโลก
95 6817 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ง้ิวงาม พิษณุโลก
96 6820 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.วัดจันทร์ พิษณุโลก
97 6821 หัวหน้าส านักปลัด อบต.บึงกอก พิษณุโลก
98 6824 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
99 6826 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ปากโทก พิษณุโลก
100 6827 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.หินลาด พิษณุโลก
101 11763 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.สมอแข พิษณุโลก
102 12640 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต.บึงกอก พิษณุโลก
103 12674 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.ป่าแดง พิษณุโลก
104 14392 ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
105 16097 ผู้อ านวยการกองช่าง ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
106 16954 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ชมพู พิษณุโลก
107 17040 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
108 17042 นักพัฒนาชุมชน ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
109 17046 ปลัด อบต.พรหมพิราม พิษณุโลก
110 17052 ช่างส ารวจ อบต.บ่อทอง พิษณุโลก
111 17055 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป อบต.วังทอง พิษณุโลก
112 17064 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
113 20825 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
114 20871 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.สมอแข พิษณุโลก
115 21187 ปลัด อบต.ทองแท้ พิษณุโลก
116 21189 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
117 21191 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
118 21192 นายช่างโยธา ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
119 22448 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.เนินเพิม่ พิษณุโลก
120 22454 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
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121 22468 นักวิชาการคลัง อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก
122 22470 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.เนินมะปราง พิษณุโลก
123 22471 เจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.สมอแข พิษณุโลก
124 23307 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
125 23310 นักบริหารงานคลัง อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
126 23314 นักบริหารงานทัว่ไป อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
127 25977 นักวิชาการพัสดุ อบต.สมอแข พิษณุโลก
128 26015 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
129 28377 หัวหน้าส านักปลัด ทต.ปลักแรด พิษณุโลก
130 28390 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก
131 28400 ปลัด ทต.หัวรอ พิษณุโลก
132 29273 นายช่างผังเมือง อบต.สมอแข พิษณุโลก
133 31363 นักบริหารงานทัว่ไป อบต.จอมทอง พิษณุโลก
134 31368 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.จอมทอง พิษณุโลก
135 31370 เจ้าพนักงานธุรการ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
136 31383 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.บึงกอก พิษณุโลก
137 31396 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.นิคมพัฒนา พิษณุโลก
138 32128 นักวิชาการพัสดุ อบต.สมอแข พิษณุโลก
139 32134 นักทรัพยากรบุคคล อบต.บึงพระ พิษณุโลก
140 32146 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชมพู พิษณุโลก
141 33143 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อบต.สมอแข พิษณุโลก
142 33324 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
143 33532 นายช่างโยธา ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
144 33533 นักทรัพยากรบุคคล ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
145 33541 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ทต.พันเสา พิษณุโลก
146 33546 นักประชาสัมพันธ์ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
147 33552 นายช่างโยธา ทต.หัวรอ พิษณุโลก
148 33561 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
149 37112 ปลัด อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
150 37124 นักวิชาการพัสดุ อบต.บ่อทอง พิษณุโลก
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151 37157 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก
152 37221 เจ้าพนักงานธุรการ ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
153 40822 นักวิชาการพัสดุ อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก
154 42957 หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก
155 43888 นักวิชาการศึกษา อบต.ท่านางงาม พิษณุโลก
156 44669 นักทรัพยากรบุคคล อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก
157 44671 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก
158 45323 นักทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
159 47994 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
160 48623 ปลัด อบต.คุยม่วง พิษณุโลก
161 48891 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
162 48995 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.วังทอง พิษณุโลก
163 49592 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
164 49892 ปลัด อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
165 50014 นักจัดการงานทัว่ไป ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
166 50288 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
167 50623 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
168 51041 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ตลุกเทียม พิษณุโลก
169 51148 เจ้าพนักงานธุรการ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
170 51152 นักวิชาการพัสดุ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
171 53208 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.นิคมพัฒนา พิษณุโลก
172 53430 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านกร่าง พิษณุโลก
173 53760 นักทรัพยากรบุคคล อบต.พันชาลี พิษณุโลก
174 53871 ผู้อ านวยการกองศึกษา อบต.โคกสลุด พิษณุโลก
175 53893 นักวิชาการสาธารณสุข ทต.หัวรอ พิษณุโลก
176 54354 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ดอนทอง พิษณุโลก
177 54704 หัวหน้าส านักปลัด อบต.สมอแข พิษณุโลก
178 55403 นักวิชาการพัสดุ อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก
179 55748 นักวิเคราะห์ฯ อบต.ทองแท้ พิษณุโลก
180 56600 นักพัฒนาชุมชน อบต.วังวน พิษณุโลก
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181 58139 นายช่างโยธา ทต.สนามคลี พิษณุโลก
182 59974 นายช่างโยธา อบต.ท่าตาล พิษณุโลก
183 60691 ผู้อ านวยการกองศึกษา อบต.ง้ิวงาม พิษณุโลก
184 60692 นักทรัพยากรบุคล อบต.ท่าตาล พิษณุโลก
185 60697 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ท่าตาล พิษณุโลก
186 61064 ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.สมอแข พิษณุโลก
187 61368 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.โคกสลุด พิษณุโลก
188 61797 หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังพิกุล พิษณุโลก
189 61798 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ทองแท้ พิษณุโลก
190 61799 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สมอแข พิษณุโลก
191 62175 นักพัฒนาชุมชน อบต.ท่าช้าง พิษณุโลก
192 62298 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
193 62636 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก
194 62800 ปลัด อบต.บ้านกร่าง พิษณุโลก
195 63157 เจ้าพนักงานธุรการ ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
196 63158 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
197 63252 นิติกร อบต.บึงพระ พิษณุโลก
198 63452 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.บึงพระ พิษณุโลก
199 63810 นักพัฒนาชุมชน อบต.สมอแข พิษณุโลก
200 64378 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าช้าง พิษณุโลก
201 65058 นิติกร อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
202 65403 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
203 65426 ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.สนามคลี พิษณุโลก
204 65427 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต.สนามคลี พิษณุโลก
205 65687 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทต.เนินกุ่ม พิษณุโลก
206 66265 ครู อบต.สมอแข พิษณุโลก
207 67018 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
208 67239 นิติกร อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
209 67706 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ชมพู พิษณุโลก
210 68076 เจ้าพนักงานธุรการ ทต.สนามคลี พิษณุโลก
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211 68953 นักวิชาการเงินและบัญชี ทต.ท่าทอง พิษณุโลก
212 69037 นักบริหารงานทัว่ไป ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
213 69039 หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.วังวน พิษณุโลก
214 69243 นักวิชาการพัสดุ อบต.วังทอง พิษณุโลก
215 69249 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
216 69364 ผู้อ านวยการกองคลัง ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
217 69367 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.วังอิทก พิษณุโลก
218 69371 หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
219 69624 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
220 69635 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.คุยม่วง พิษณุโลก
221 69871 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
222 69872 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
223 69878 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.เนินมะปราง พิษณุโลก
224 69973 นายช่างโยธา อบต.ท่าโพธิ์ พิษณุโลก
225 69976 ปลัด อบต.ปากโทก พิษณุโลก
226 70062 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
227 70067 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต.วังทอง พิษณุโลก
228 70411 นักวิชาการคลัง อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
229 70484 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีภิรมย์ พิษณุโลก
230 70547 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วังน้ าคู้ พิษณุโลก
231 70850 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.เนินเพิม่ พิษณุโลก
232 70907 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
233 70955 ครู อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
234 70974 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
235 71033 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ทับยายเชียง พิษณุโลก
236 71066 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.วังทอง พิษณุโลก
237 71161 นักพัฒนาชุมชน ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
238 71185 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.สวนเมี่ยง พิษณุโลก
239 71503 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.สมอแข พิษณุโลก
240 71879 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.มะขามสูง พิษณุโลก
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241 71900 หัวหน้าส านักปลัด อบต.วังน้ าคู้ พิษณุโลก
242 72098 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.จอมทอง พิษณุโลก
243 72410 เจ้าพนักงานธุรการ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
244 72411 เจ้าพนักงานธุรการ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
245 72412 นักวิชาการคลัง ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
246 72472 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
247 72473 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
248 72510 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
249 72543 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.พลายชุมพล พิษณุโลก
250 72691 เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทา อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
251 73103 นักพัฒนาชุมชน อบต.ปากโทก พิษณุโลก
252 73124 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.คุยม่วง พิษณุโลก
253 73702 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
254 73707 นายช่างเขียนแบบ ทม.อรัญญิก พิษณุโลก
255 74044 นักทรัพยากรบุคคล อบต.วังทอง พิษณุโลก
256 74057 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ท่าตาล พิษณุโลก
257 74060 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก
258 74694 เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.ทองแท้ พิษณุโลก
259 75152 นักวิชาการพัสดุ อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
260 75153 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
261 75154 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ้านยาง พิษณุโลก
262 75544 เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก
263 700348 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.หัวรอ พิษณุโลก
264 700538 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
265 700539 นักพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกร่าง พิษณุโลก
266 700652 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.บ้านกลาง พิษณุโลก
267 700820 นักวิชาการคลัง อบต.ปากโทก พิษณุโลก
268 700915 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.บึงพระ พิษณุโลก
269 701075 รองปลัด ทต.เนินกุ่ม พิษณุโลก
270 801733 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
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271 801734 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
272 801745 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก อบต.ไผ่ขอดอน พิษณุโลก
273 801963 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.บ้านกลาง พิษณุโลก
274 52351 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์
275 57866 นักวิชาการศึกษา อบต.หนองไขว่ เพชรบูรณ์
276 68552 นักพัฒนาชุมชน อบต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์
277 800825 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์
278 800994 พนักงานจัดเก็บค่าน้ าประปา อบต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์
279 10996 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทม.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
280 732 ปลัด อบต.บ้านหลุม สุโขทัย
281 733 ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.เมืองเก่า สุโขทัย
282 742 ปลัด อบต.หนองตูม สุโขทัย
283 1001 หัวหน้าส านักปลัด อบต.ไกรใน สุโขทัย
284 7090 ปลัด อบต.โตนด สุโขทัย
285 7096 ปลัด อบต.กง สุโขทัย
286 9033 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สุโขทัย
287 11286 นักทรัพยากรบุคคล อบต.นาเชิงคีรี สุโขทัย
288 13977 นักพัฒนาชุชน อบต.ไกรใน สุโขทัย
289 20998 ผู้อ านวยกาารกองช่าง อบต.บ้านหลุม สุโขทัย
290 26000 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.นครเดิฐ สุโขทัย
291 26675 นักบริหารงานการศึกษา อบต.ไกรใน สุโขทัย
292 28364 หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านป้อม สุโขทัย
293 32125 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ไกรนอก สุโขทัย
294 34738 นักพัฒนาชุมชน อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
295 37107 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.กกแรต สุโขทัย
296 40181 หัวหน้าส านักปลัด อบต.เกาะตาเล้ียง สุโขทัย
297 41726 ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.กกแรต สุโขทัย
298 44665 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.นาเชิงคีรี สุโขทัย
299 49228 หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.ไกรกลาง สุโขทัย
300 49581 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.กง สุโขทัย



ล าดบั ทะเบียนสมาชกิ ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด

บัญชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชกิประจ าปีบัญช ี2566 รุ่นที ่3
วันอาทิตย์ที ่19 มนีาคม 2566

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ าเภอเมอืงฯ จังหวัดพิษณุโลก 

301 50189 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร อบต.ไกรกลาง สุโขทัย
302 52250 นักวิชาการคลัง อบต.กง สุโขทัย
303 52384 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ้านหลุม สุโขทัย
304 52846 นักทรัพยากรบุคคล ทม.สวรรคโลก สุโขทัย
305 56782 นักวิชการตรวจสอบภายใน อบต.ไกรกลาง สุโขทัย
306 57189 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ อบต.ไกรใน สุโขทัย
307 60994 เจ้าหน้าทีป่้องกัน อบต.ศรีคีรีมาศ สุโขทัย
308 63486 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วังใหญ่ สุโขทัย
309 63597 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ศรีคีรีมาศ สุโขทัย
310 63930 นักทรัพยากรบุคคปฎิบัติการ อบต.กง สุโขทัย
311 64338 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ไกรใน สุโขทัย
312 65516 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ไกรใน สุโขทัย
313 65624 รองปลัด อบต.กกแรต สุโขทัย
314 66677 นักทรัพยากรบุคคล อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
315 66678 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
316 68128 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.ไกรนอก สุโขทัย
317 68409 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
318 69043 นักทรัพยากรบุคคล อบต.น้ าขุม สุโขทัย
319 69366 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ปากแคว สุโขทัย
320 69375 รองปลัด อบต.บ้านหลุม สุโขทัย
321 71265 นักทรัพยากรบุคคล อบต.ไกรใน สุโขทัย
322 71307 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.ไกรนอก สุโขทัย
323 71308 นักจัดการงานทัว่ไป อบต.ไกรนอก สุโขทัย
324 71993 นักวิชาการศึกษา อบต.กง สุโขทัย
325 74679 เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
326 700276 นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ยางซ้าย สุโขทัย
327 801135 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร อบต.บ้านป้อม สุโขทัย
328 802115 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อบต.วัดเกาะ สุโขทัย
329 700851 ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.หนองสนิท สุรินทร์
330 1026 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.น้ าอ่าง อุตรดิตถ์
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331 58260 เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทา ทต.ท่าสัก อุตรดิตถ์
332 64780 เจ้าพนักงานธุรการ อบต.น้ าอ่าง อุตรดิตถ์
333 71462 นักพัฒนาชุมชน อบต.ข่อยสูง อุตรดิตถ์
334 45428 นักพัฒนาชุมชน อบต.น้ าซึม อุทัยธานี
335 700878 นักวิชาการศึกษา อบต.น้ าซึม อุทัยธานี
336 701715 นักทรัพยากรบุคคล อบต.น้ าซึม อุทัยธานี

หมายเหตุ : 1. ขอให้สมาชิกสหกรณ์ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมงาน จดล าดบัท่ีและเลขทะเบียนสมาชิก แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียนหนา้งาน
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