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ล ำดบั ทะเบียนสมำชิก ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวดั

1 17945 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.วงัสรรพรส จนัทบุรี

2 67 หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.คลองจุกกระเฌอ ฉะเชิงเทรา

3 7184 รองปลดั อบต.คลองจุกกระเฌอ ฉะเชิงเทรา

4 9863 หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.บางตีนเป็ด ฉะเชิงเทรา

5 14100 รองปลดั อบต.บางกรูด ฉะเชิงเทรา

6 14101 ผูอ้  านวยการกองช่าง อบต.เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

7 35007 หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.บางแกว้ ฉะเชิงเทรา

8 50506 นกัจดัการงานทัว่ไป อบต.บางแกว้ ฉะเชิงเทรา

9 63568 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.บางตีนเป็ด ฉะเชิงเทรา

10 65419 นกัวิชาการศึกษา อบต.บางแกว้ ฉะเชิงเทรา

11 66976 นกัพฒันาชุมชน อบต.บางกรูด ฉะเชิงเทรา

12 74501 นกัพฒันาชุมชน อบต.บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

13 75760 หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ อบต.บางตีนเป็ด ฉะเชิงเทรา

14 75801 หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อบต.บางตีนเป็ด ฉะเชิงเทรา

15 801720 ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

16 2118 ปลดั อบต.หนองปรือ ชลบุรี

17 3387 ปลดั ทต.ตะเคียนเต้ีย ชลบุรี

18 25073 รองปลดั อบต.หา้งสูง ชลบุรี

19 27183 นกัทรัพยากรบุคคล ทต.นาจอมเทียน ชลบุรี

20 32349 หวัหนา้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทต.นาจอมเทียน ชลบุรี

21 40445 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี
22 44030 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี
23 46468 นกัวิชาการเงินและบญัชี อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี

24 51308 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองขา้งคอก ชลบุรี

25 51521 รองปลดั อบต.คลองพลู ชลบุรี

26 61852 นกัวิชาการเงินและบญัชี อบต.คลองพลู ชลบุรี

27 63489 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นามะตูม ชลบุรี

28 63842 นกัพฒันาชุมชน ทน.แหลมฉบงั ชลบุรี

29 67513 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เมืองพทัยา ชลบุรี

30 69385 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ทม.พนสันิคม ชลบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสหกรณ์สัญจรพบปะสมำชิก ประจ ำปี 2566 คร้ังที่ 4

วนัเสำร์ที่ 25 มีนำคม 2566

ณ โรงแรมเวลคมั จอมเทียน บีช (พทัยำ) อ ำเภอบำงละมุง จังหวดัชลบุรี
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31 70104 ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม อบต.นาเริก ชลบุรี

32 70311 นกัทรัพยากรบุคคล ทต.ดอนหวัฬ่อ ชลบุรี

33 70715 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.ดอนหวัฬ่อ ชลบุรี

34 71283 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.นามะตูม ชลบุรี

35 71504 เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.นาวงัหิน ชลบุรี

36 71878 เจา้พนกังานธุรการ อบต.หนองหงษ์ ชลบุรี

37 72026 หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต.หนองขา้งคอก ชลบุรี

38 73157 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.หนองชาก ชลบุรี

39 73534 นกัวิชาการเงินและบญัชี อบต.หนองขา้งคอก ชลบุรี

40 74995 เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ อบต.นามะตูม ชลบุรี

41 75158 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี

42 75283 นกัพฒันาชุมชน อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี

43 75327 เจา้พนกังานการเงินและบญัชี อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี

44 75744 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.นาวงัหิน ชลบุรี

45 700512 รองปลดั อบต.ทุ่งขวาง ชลบุรี

46 700970 หวัหนา้ส านกัปลดั ทต.หวัถนน ชลบุรี

47 801981 พนกังานจา้งทัว่ไป อบต.หนองขา้งคอก ชลบุรี

48 67242 รองปลดั อบต.แหลมกลดั ตราด

49 69055 เจา้พนกังานพสัดุ อบต.เขาสมิง ตราด

50 73048 นกัวิชาการสาธารณสุข อบต.เขาสมิง ตราด

51 67809 เจา้พนกังานประปา ทต.ตากอ้ง นครปฐม

52 24348 ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม ทต.บา้นบางม่วง นนทบุรี

53 55765 นกัจดัการงานทัว่ไป ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

54 72550 เจา้พนกังานธุรการ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

55 72551 นกัทรัพยากรบุคคล ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

56 72552 นิติกร ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

57 801565 พนกังานขบัรถยนต์ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

58 801892 ผูช่้วยนกัทรัพยากรบุคคล ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

59 801893 ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

60 801894 ผูช่้วยนกัทรัพยากรบุคคล ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี
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61 802123 ผูช่้วยนกัจดัการงานทัว่ไป ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี

62 33355 หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ทต.ปะค า บุรีรัมย์

63 34008 วิศวกรโยธา ทต.บา้นกลาง ปทุมธานี

64 45772 เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ทม.ลาดสวาย ปทุมธานี

65 52471 ปลดั อบต.บางกระบือ ปทุมธานี

66 68699 นกัวิชาการสาธารณสุข อบต.กบินทร์ ปราจีนบุรี

67 68866 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.วงัดาล ปราจีนบุรี

68 19698 รองปลดั อบต.คูส้ลอด พระนครศรีอยธุยา

69 37902 หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.คูส้ลอด พระนครศรีอยธุยา

70 211 ปลดั อบต.หมอกจ าแป่ แม่ฮ่องสอน

71 7183 ผูอ้  านวยการกองคลงั อบต.ป่ายบุใน ระยอง

72 10664 นกัทรัพยากรบุคคล อบต.ตาสิทธ์ิ ระยอง

73 12916 ปลดั ทต.สุนทรภู่ ระยอง

74 18211 ผูอ้  านวยการกองช่าง ทต.สุนทรภู่ ระยอง

75 25490 รองปลดั อบต.นิคมพฒันา ระยอง

76 27655 ช่างโยธา ทต.บา้นฉาง ระยอง
77 33769 ผูอ้  านวยการกองคลงั อบต.วงัจนัทร์ ระยอง
78 37621 ผูอ้  านวยการกองยทุธศาสตร์และงบประมาณ ทต.มาบข่า ระยอง

79 43996 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เขานอ้ย ระยอง

80 45721 เจา้พนกังานธุรการ ทต.บา้นฉาง ระยอง

81 53947 ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม ทต.สุนทรภู่ ระยอง

82 70679 นกัวิชาการเงินและบญัชี ทต.บา้นค่ายพฒันา ระยอง

83 61391 รองปลดั อบต.ดอนใหญ่ ราชบุรี

84 1384 ผูอ้  านวยการกองคลงั อบต.บางกระสอบ สมุทรปราการ

85 23594 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการสังคม อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย สมุทรปราการ

86 44243 ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย สมุทรปราการ

87 75098 เจา้พนกังานธุรการ ทม.ลดัหลวง สมุทรปราการ

88 67105 นกัพฒันาชุมชน อบต.โรงหีบ สมุทรสงคราม

89 56904 ผูอ้  านวยการกองคลงั ทม.เมืองอรัญประเทศ สระแกว้

90 49893 ปลดั อบต.หว้ยบง สระบุรี
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91 800988 คูส่มรสของสมาชิกทะเบียน 049893 อบต.หว้ยบง สระบุรี

92 8386 ปลดั อบต.พระงาม สิงห์บุรี

93 8388 หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.หวัไผ่ สิงห์บุรี

94 70107 รองปลดั อบต.พระงาม สิงห์บุรี

95 700513 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.โพสังโฆ สิงห์บุรี

96 800259 ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ อบต.พระงาม สิงห์บุรี

97 700117 ปลดั อบต.หนองกระด่ิง สุโขทยั

98 70556 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.โนนเมือง หนองบวัล าภู

99 70841 ปลดั อบต.อุทยัสวรรค์ หนองบวัล าภู

100 61005 ปลดั อบต.หนองไผแ่บน อุทยัธานี

หมายเหตุ : 1. ขอใหส้มาชิกสหกรณ์ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมงาน จดล าดบัท่ีและเลขทะเบียนสมาชิก แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียนหนา้งาน

                  2. เตรียมบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีออกโดยรัฐ และมีรูปถ่าย ยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียนเขา้งาน

                       และตอนรับเงินค่าพาหนะเดินทาง

                  3. ขอสงวนสิทธิเส้ือท่ีระลึกโครงการ และเงินค่าพาหนะเดินทางส าหรับผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมงานท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น


