การมอบหมายทีมตรวจสอบสหกรณ์
เอกสารแนบ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีมที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ปฏิบัตหิ น้าที่
สหกรณ์ทรี่ ับผิดชอบ
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนา จากัด
1 นายไพฑูรย์ ชนะชู
นวส.ชพ. (ผอ.กลุ่ม) 087 281 3678 phaitun@cpd.go.th
หัวหน้าทีม
นายสุนทร หนูคล้าย จพส.ชง.
083 690 8231 soonthon_su@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 2. สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงธนภูมิเมืองนครศรีธรรมราช จากัด
น.ส.ปิติภรณ์ สัจจมาศ นวส.ชก.
083 635 5002 pitiporn_sms@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จากัด
นางรัตนะ ศรีสุวรรณ จพส.
083 635 7855 ratana_si@cpd.go.th
ผู้ช่วย
4. ออมทรัพย์ ร.15 จากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทอง จากัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 2 จากัด
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 จากัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จากัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรบ้านดินดอน จากัด
12. สหกรณ์บริการเดินรถลานสกา จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พฒ
ั นา 3 จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรสิชล จากัด
2 นายโกเมต ห่อทอง
นวส.ชก. (ผอ.กลุ่ม) 089 866 2461 komet@cpd.go.th
หัวหน้าทีม
นางยุพิน ยาจาติ
นวส.ชก
087 269 1838 yupin_yt@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 15. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จากัด
น.ส.เกษราภรณ์ มลิวัลย์ นวส.ปก.
085 133 0945 ketsaraporn_ma@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 16. สหกรณ์กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนา จากัด
17. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิชลรุง่ เรือง จากัด
18. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนมุสลิมบ้านปากดวด จากัด
19. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าน้อย จากัด
20. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด
21. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด

22. สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านขวัญนคร จากัด
นายโกเมต ห่อทอง
นวส.ชก. (ผอ.กลุ่ม) 089 866 2461 komet@cpd.go.th
หัวหน้าทีม
นางยุพิน ยาจาติ
นวส.ชก
087 269 1838 yupin_yt@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 23. สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จากัด
น.ส.เกษราภรณ์ มลิวัลย์ นวส.ปก.
085 133 0945 ketsaraporn_ma@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 24. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากนครพัฒนา จากัด
25. ชุมนุมสหกรณ์ผู้แปรรูปยางพารานครศรีธรรมราช จากัด

3 นายมานะชัย สังข์แก้ว
นางอาภรณ์ ลิ่มพาณิชย์
นางสุธิรา เชษฐวรรณสิทธิ์
น.ส.วสุรักษ์ ขุทรานนท์

นวส.ชก.
นวส.ชก.
นวส.ชก.
นิติกร

081 277 8332 manachai_s@cpd.go.th
081 8940311 amporn_ln@cpd.go.th
093 612 5629 sutira_ch@cpd.go.th
083 634 0631 wasurak_ kh@cpd.go.th

หัวหน้าทีม
26. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 27. สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 28. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองงาพัฒนา จากัด
ผู้ช่วย
29. สหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จากัด
30. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จากัด
31. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกลาง จากัด
32. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาวา จากัด
33. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองท่อม จากัด
34. สหกรณ์กองทุนสวนยางเกษตรสัมพันธ์ จากัด
35. สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมเกษตรพัฒนา จากัด
36. สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเขาพัฒนา จากัด
37. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไสสร้านพัฒนา จากัด

4 นายมนัย ขาวมานิตย์
นายสวงศ์ สีเผือก
น.ส.ปัญญ์ณัฏฐ์ สีเผือก
น.ส.นิตยา เอียดใส

นวส.ชก.
นวส.ชก
นวส.ชก.
นวส.

manai@cpd.go.th
sawong@cpd.go.th
081 246 7940 panyanut_sir@cpd.go.th
080 041 4042 nittaya_ ai@cpd.go.th

075 324 470
089 730 0167

หัวหน้าทีม
38. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลุ่มน้าปากพนัง จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 39. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 40. สหกรณ์ประมงเลี้ยงกุ้งบ้านหน้าโกฏิ จากัด
ผู้ช่วย
41. สหกรณ์ประมงปากระวะ จากัด
42. สหกรณ์สวนป่าเอกชนนครศรีธรรมราช จากัด
43. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่ บกพัฒนา จากัด
44. สหกรณ์ปาล์มน้ามันตาบลขอนหาด จากัด

นายมนัย ขาวมานิตย์
นายสวงศ์ สีเผือก
น.ส.ปัญญ์ณัฏฐ์ สีเผือก
น.ส.นิตยา เอียดใส

นวส.ชก.
นวส.ชก
นวส.ชก.
นวส.

manai@cpd.go.th
sawong@cpd.go.th
081 246 7940 panyanut_sir@cpd.go.th
080 041 4042 nittaya_ ai@cpd.go.th

075 324 470
089 730 0167

หัวหน้าทีม
45. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนตะโก จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 46. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชายเขาเทศบาลสิชล จากัด
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 47. สหกรณ์ปาล์มน้ามันอาเภอสิชล จากัด
ผู้ช่วย
48. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาตาเสา จากัด
49. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้างส้าน จากัด

5 นายพงษ์อมร สังข์แก้ว นวส.ชก. (ผอ.กลุ่ม)
นางพิมพ์ประไพ เพชรฤทธิ์ นวส.ชก
น.ส.รุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล นวส.ชก.
น.ส.อุไรวรรณ รามทัศน์ จพส.

084 065 7964 pongamon@cpd.go.th หัวหน้าทีม
50. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จากัด
062 968 5689 pimprapai_tpl@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 51. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จากัด
081 983 1464 penrat_l@cpd.go.th ผู้ตรวจการสหกรณ์ 52. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จากัด
085 797 1096 auraiwan_ ram@cpd.go.th ผู้ช่วย
53. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 43 จากัด
54. สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จากัด
55. สหกรณ์บริการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้าใหญ่ จากัด
56. สหกรณ์การเกษตรรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ จากัด

57. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองทุง่ สง จากัด
58. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จากัด
59. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลานช้าง จากัด
60. สหกรณ์การเกษตรคนไทยทากินนครศรีธรรมราช จากัด
61. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง จากัด

2

