บัญชีรายชื่อสหกรณ์แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ นศ 6 /2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรีธรรมราช

ที่

ชื่อ - สกุล
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
1 นายมานะชัย สังข์แก้ว
2 นางพิมพ์ประไพ เพชรฤทธิ์
3 นางสาวปิติภรณ์ สัจจมาศ

ตาแหน่ง

ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิของ

นวส.ชก.
นวส.ชก.
นวส.ชก.

ทุกสหกรณ์ในจังหวัดนครศศรีธรรมราช
ทุกสหกรณ์ในจังหวัดนครศศรีธรรมราช
ทุกสหกรณ์ในจังหวัดนครศศรีธรรมราช

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4 นายโกเมต ห่อทอง

นสว.ชก.

1. สกก.พรหมคีรี จากัด
2. สกก.เมืองนครศรีธรรมราช จากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จากัด

5 นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์

นวส.ชก.

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านขวัญนคร จากัด
6. สกบ.เคหะสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนา จากัด
7. สกย.เมืองนครศรีธรรมราช จากัด
8. ชสก.จังหวัดนครศรีธรรมราช จากัด
9. สกย.ยูงทอง จากัด
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุง จากัด
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเขาปูน จากัด
3. สหกรณ์เดินรถนครศรีธรรมราช จากัด
4. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด

6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 จากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จากัด
8. สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงธนภูมเิ มืองนครศรีธรรมราช จากัด

9. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จากัด

อาเภอ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

manachai_s@cpd.go.th
pimprapai_tpl@cpd.go.th
083 635 5002 pitiporn_sms@cpd.go.th

081 277 8332

อ.พรหมคีรี
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

089 866 2461

komet@cpd.go.th

pattrarawee_su@cpd.go.th

thayavadee_sm@cpd.go.th

6 นางธัญวดี ชุมคง

นวส.ชก.

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 2 จากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์รัชภาคย์ จากัด
3. ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 4 จากัด
4. ร้านสหกรณ์นครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 จากัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์นครศรีธรรมราช จากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จากัด

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
8. สหกรณ์ออมทรัพย์อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จากัด อ.เมือง

7 นายสาธิต ฤทธิขาบ

จพส.ชง.

1. สหกรณ์ประมงบ้านนางพระยา จากัด

อ.เมือง
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จากัด อ.เมือง
3. สหกรณ์บริการเดินรถลานสกา จากัด
อ.ลานสกา
4. สหกรณ์บริการเดินรถมหาชัย จากัด
อ.เมือง
5. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อะมีน จากัด
อ.เมือง
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจนครศรีธรรมราช จากัด
อ.เมือง
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช จากัด
อ.เมือง
8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานแก้วประชาสรรค์ จากัด
อ.ลานสกา
9. สหกรณ์การเกษตรบ้านดินดอน จากัด
อ.ลานสกา
10. สหกรณ์การเกษตรลานสกา จากัด
อ.ลานสกา

081 970 6048

satit_rt@cpd.go.th

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
8 นางยุพิน ยาจาติ

นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จากัด
3. สหกรณ์ปาล์มควนชะลิก จากัด
4. สหกรณ์ประมงปากระวะ จากัด

087 269 1838

yupin_yt@cpd.go.th

อ.ปากพนัง
อ.หัวไทร
อ.หัวไทร
อ.หัวไทร

9 นางสาวชุติมา ด่านสถาปณาพงศ์ นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรท้ายสาเภาก้าวหน้า จากัด
3. สหกรณ์ปลูกปาล์มน้ามันช้างซ้าย จากัด
4. ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ามันนครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์ประมงเลี้ยงกุ้งบ้านหน้าโกฏิ จากัด
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้าปากพนัง จากัด

อ.พระพรหม
อ.พระพรหม
อ.พระพรหม
อ.พระพรหม
อ.ปากพนัง
อ.ปากพนัง

085 474 6933

chutima_da@cpd.go.th

10 นางประภัสสร กับปา

จพส.ชง.

1. สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรตาบลบ้านเนิน - บ้านกลาง จากัด

อ.เชียรใหญ่
อ.เชียรใหญ่

094 042 1279

prapassorn_kp@cpd.go.th

11 นายกรรณ เกาะแก้ว

จพส.ชง.

1. สกก.ศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จากัด
2. สหกรณ์ปลูกปาล์มน้ามันนครศรีธรรมราช จากัด

อ.เฉลิมพระเกียรติ 085 887 4683
อ.เฉลิมพระเกียรติ

12 นางสาวคมสัน มูสีสุทธิ์

จพส.ชง.

1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลุ่มน้าปากพนัง จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรปากพนัง จากัด

อ.ปากพนัง
อ.ปากพนัง

095 419 2769

komsun_ms@cpd.go.th

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
13 นางปิยนุช สาธรณ์

นวส.ชก.

piyanut@cpd.go.th

นวส.ชก.

อ.จุฬาภรณ์
อ.ชะอวด
อ.จุฬาภรณ์
อ.ชะอวด
อ.ชะอวด
อ.ชะอวด
อ.บางขัน
อ.บางขัน
อ.บางขัน
อ.บางขัน

089 289 5927

14 นายสวงศ์ สีเผือก

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเถียะ จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรศรีบัวทอง จากัด
4. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนนครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนไม้บ้องพัฒนา จากัด
1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้างส้าน จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านต้นยูง จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาตาเสา จากัด

089 730 0167

sawong@cpd.go.th

kran@cpd.go.th

15 นายพิเชฎฐ์ เพชรฤทธิ์

นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรร่อนพิบูลย์ จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จากัด
4. สหกรณ์นครผักผลไม้ จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่ บกพัฒนา จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรตาบลวังอ่าง จากัด

อ.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.จุฬาภรณ์
อ.ชะอวด

088 825 0239

picheat@cpd.go.th

16 นายสุนทร หนูคล้าย

จพส.ชง.

1. สหกรณ์ปาล์มน้ามันตาบลขอนหาด จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนแบกก้าวหน้า จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองเสาเหนือ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรบางขัน จากัด

อ.ชะอวด
อ.บางขัน
อ.บางขัน
อ.บางขัน
อ.บางขัน

083 690 8231

soonthon_su@cpd.go.th

17 นายพงษ์อมร สังข์แก้ว

นวส.ชก.

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 5 จากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 43 จากัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จากัด

084 065 7964

pongamon@cpd.go.th

อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
6. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จากัด อ.ทุง่ สง
7. สหกรณ์การเกษตรทุง่ สง จากัด
อ.ทุง่ สง
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลาประ จากัด
อ.ทุง่ สง
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางทีว่ ังพัฒนา จากัด
อ.ทุง่ สง
10. สหกรณ์การเกษตรรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ จากัด อ.ทุง่ สง
11. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองทุง่ สง จากัด
อ.ทุง่ สง
12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชายเขา จากัด
อ.ทุง่ สง

18 นางอรุณรัตน์ หวังดี

นวส.ชก.

นวส.ชก.

19 นางสาวดารณี พงศ์ยี่หล้า

นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรนาบอน จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองดีพัฒนา จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรคนไทยทากินนครศรีธรรมราช จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางถ้าใหญ่พัฒนา จากัด
7. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังธน จากัด
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางสหมิตร จากัด
10. สหกรณ์กองทุนสวนยางราษฎร์ประดิษฐ์ จากัด
11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุง่ สง จากัด
12. สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะยวนการเกษตร จากัด

อ.นาบอน
อ.นาบอน
อ.นาบอน
อ.นาบอน
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางปริก จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้างข้าว จากัด
4. สหกรณ์ปาล์มน้ามันอาเภอทุง่ ใหญ่ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรทุง่ ใหญ่ จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาพรุ จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่ ควายพัฒนา จากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองแดงสามัคคี จากัด
9. สหกรณ์บริการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้าใหญ่ จากัด
10. สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาหลัก จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จากัด
12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลานช้าง จากัด

อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ ใหญ่
อ.ทุง่ สง

arunrat_hnd@cpd.go.th

096 394 2592

daranee_ph@cpd.go.th

20 นายสุจิน วงศ์ท่าเรือ

นวส.ชก.

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปลายกานาชุมเห็ด จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสัญญา จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางเจริญราษฏร์ จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเส จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาพระ จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองงาพัฒนา จากัด

อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.พิปูน
อ.ช้างกลาง

080 450 7898

suchin@cpd.go.th

21 นางสุธิรา เชษวรรณสิทธิ์

นวส.ชก.

sutira_ch@cpd.go.th

จพส.ชง.

อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง
อ.ฉวาง
อ.ช้างกลาง
อ.พิปูน
อ.พิปูน
อ.พิปูน
อ.พิปูน
อ.พิปูน
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.พิปูน

093 612 5629

22 นายสุชาติ ยอดระบา

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางละอาย จากัด
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวสร้างสรรค์ จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จากัด
5. ร้านสหกรณ์องค์การสวนยาง จากัด
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จากัด
1. สหกรณ์การเกษตรพิปูน จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรกะทูน จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูนพัฒนา จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยยอ จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกลาง จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเขลียงพัฒนา จากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางนามวนพัฒนา จากัด

088 441 3973

suchart_yb@cpd.go.th

23 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญวงศ์

นวส.ปก.

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนานิมิตรใหม่ จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาวา จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองขันพัฒนา จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางถ้าพรรณรา จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองท่อม จากัด

อ.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง
อ.ถ้าพรรณรา
อ.ฉวาง
อ.ฉวาง

24 นางลูกจันทร์ บุนนาค

นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จากัด อ.ท่าศาลา

084 293 4261

lukjan@cpd.go.th

25 นายอดุล วรรณาการ

นวส.ชก.

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตา จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนา จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรุงชิง จากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนตะโก จากัด

084 305 7214

adul_va@cpd.go.th

26 นางสาวรุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล

นวส.ชก.

1. สหกรณ์การเกษตรขนอม จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าน้อย จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนโชว์ จากัด

081 983 1464

penrat_l@cpd.go.th

อ.ท่าศาลา
อ.นบพิตา
อ.ท่าศาลา
อ.นบพิตา
อ.นบพิตา
อ.นบพิตา
อ.ท่าศาลา

อ.ขนอม
อ.ขนอม
อ.ขนอม
4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนมุสลิมบ้านปากดวด จากัด อ.สิชล
5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิชลรุ่งเรือง จากัด
อ.สิชล

1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชายเขาเทศบาลสิชล จากัด
2. สหกรณ์ปาล์มน้ามันอาเภอสิชล จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรเขาน้อยสิชล จากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลองน้าขาวพัฒนา จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่ ปรัง จากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อยฉลองพัฒนา จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรสิชล จากัด

อ.สิชล
อ.สิชล
อ.สิชล
อ.สิชล
อ.สิชล
อ.สิชล
อ.สิชล

085 133 0945 ketsaraporn_ma@cpd.go.th

จพส.อาวุโส 1. ชุมนุมสหกรณ์ผู้แปรรูปยางพารานครศรีธรรมราช จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมเกษตรพัฒนา จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จากัด
4. สหกรณ์นิคมทุง่ สง จากัด

อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง

094 696 2148

paramat@cpd.go.th

29 นายไพศาล ไม้เรียง

จพส.ชง.

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางเกษตรสัมพันธ์ จากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเขาพัฒนา จากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไสสร้านพัฒนา จากัด

อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง
อ.ทุง่ สง

093 664 0716

phican@cpd.go.th

นิคมสหกรณ์ปากพญา
30 นายสมชาติ ทิพยเสนา

จพส.ชง.

1. สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จากัด
2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากนครพัฒนา จากัด

อ.เมือง
อ.เมือง

081 221 2457

somchart@cpd.go.th

27 นางสาวเกษราภรณ์ มลิวัลย์

นิคมสหกรณ์ทงุ่ สง
28 นายปารเมศ สังขนุกิจ

นวส.ปก.

