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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

ประกอบด้วย  ข้าราชการ         จ านวน  4  คน    
พนักงานราชการ  จ านวน  2  คน 

 

นางพิชญ์สิณี  สวา่งโรจน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

โทร08-1369-9097 
Email :wipawan_s@cpd.go.th 

 

นางสาวปรียานันท์  ปญัญายิ่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

โทร.08-7221-9513 
Email : priyanan_nee@hotmail.com 

 

นางสาวปณัฐตา  มาหา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

โทร.08-5310-8601 
Email: Panatta_maha@cpd.go.th 

 นางสาวยุพิน  โสภาวัฒน์      
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน 

โทร.08-0756-6494 
Email : yupin_s@cpd.go.th 

 

  นางพรทิวา  สุนทอน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  

โทร.09-3538-6296 
Email:Prontiva_focus@windowslive.com 

 

นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา 
นักวิชาการสหกรณ ์

โทร.08-4737-9831 
Email: pengsa2526@gmil.com 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 

ประกอบด้วย     ข้าราชการ        จ านวน  3  คน    
          พนักงานราชการ  จ านวน  1  คน 
          พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1 คน 

    นายนิรันดร์  กิมยงค์ 
   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

  โทร.08-9571-7115 
Email: niran_k@cpd.go.th 

 

นางสาวพรสวรรค์  เตียตระกูล 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

โทร. 09-8776-0989 
Email: pronsawan@cpd.go.th 

 

นายปรีชา  บัวระภา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน 

โทร. 08-2108-1882 
Email: preecha_bu@cpd.go.th 

 

 นางลัดดา  กาญจนะ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

โทร. 08-7953-4902 
Email: ludda_kvn@cpd.go.th 

     

นายประดิษฐ์  เพ็งสิงห์ 
พนักงานขับรถยนต์ 

โทร.08-5693-2816 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

ประกอบด้วย     ข้าราชการ            จ านวน  3  คน    
          พนักงานราชการ     จ านวน  1  คน 
          พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  คน 

                                         

นายสุกิจ สิงห์สถิตย์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

โทร.0895698449 
Email: sukit_ss@cpd.go.th 

 

นายเรืองเดช ค ามูล 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  

โทร.08-7219-0180 
Email : ruangdech@cpd.go.th 

 

นายมนูญ  ไทยเทวรักษ์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส โทร.

08-7220-5508 
Email :manoon_tvcpd.go.th 

 

นางนวพร  ภาวะโคตร 
นักวิชาการสหกรณ์  

โทร.08-9279-3727  
Email: jeerapa_sir@cpd.go.th 

 

นายนาฎทะศักด์ิ  เข็มจันทร์ 
พนักงานขับรถยนต์  ส 2 
โทร.08-9279-3727  

Email: jeerapa_sir@cpd.go.th 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

ประกอบด้วย     ข้าราชการ            จ านวน  3  คน    
          พนักงานราชการ     จ านวน  1  คน 
          พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  คน 

  

                                         

 

นายณรงค์พร  เจนการ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

โทร.08-9944-4960 
Email :nanong_je@cpd.go.th 

 

นางปภัสรา หงส์วิลัย 
นักวิชาการสหกรณ ์

โทร..08-0097-1791 
Email: papudsara_pnn@cpd.go.th 

 

นายศิริ  ชิณวงษ์ 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
โทร.08-0187-9730 

Email: siri_cn@cpd.go.th 

 

นางสาวศิริภรณ์   โชติชัยพฤทธิ ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

โทร.08-9842-1657 
Email: Siriporn_cht@cpd.go.th 

 

นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

โทร.08-83159623 
Email: naruthai@cpd.go.th 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

ประกอบด้วย     ข้าราชการ            จ านวน  3  คน    
          พนักงานราชการ     จ านวน  1  คน 
          พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                 
 

นางสาวมลธิดา  วงศ์โสภา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

โทรศัพท์   : 08 0187 6480 
E-mail : oooholywater000@gmail.com 

นายวิชัย  ศรีละ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

โทร. 06-1313-1897 
Email : wichai_se@cpd.go.th 

 

นายสุรัตน์  ราชประโคน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

โทร.08-1076-6828 
Email: surat_ra@cpd.go.th 

 

นายทัด  ทองค า 
พนักงานขับรถยนต์  ระดับ  ส 2 

โทร. 08-6221-3858 
Email: thud_tc@cpd.go.th 

 

 

นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

โทร. 08-1971-1499 
Email: chaiwat_c@cpd.go.th 

 

mailto:duangprateap@cpd.go.th
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