
 

รายช่ือสหกรณท่ีอยูภายใตความดูแลและรับผิดชอบของกลุมสงเสริมสหกรณ 1 -4 

นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ ตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส  

กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองตราด) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

2. รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

3. สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

4. สหกรณออมทรัพยตํารวจตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

5. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

6. สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ  นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ 

7. สหกรณการเกษตรชุมชนบานตะกาด 
หนองเห่ียง จํากัด 

นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ 

8. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหนองคันทรง จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ นางสาวพิมลรัตน  ทิมดอน 

9. สหกรณยางพาราเนินดินแดงตราด จํากัด นายธีระศักด์ิ กิมยูฮะ นางสาวจันทรจิรา  ชวยทุกข 

 

นายอํานาจ  กูลกัลยา ตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 

กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองตราด) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณกองทุนสวนยางหนองโพรงพฒันา จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา นางสาวจันทรจิรา  ชวยทุกข 

2. ชุมนุมสหกรณการเกษตรตราด จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา นางสาวพิมลรัตน  ทิมดอน 

3. สหกรณกุงตราดยั่งยืน จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา  นายอํานาจ  กูลกัลยา 

4. สหกรณกองทุนสวนยางบานหวงน้ําขาว จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ 

5. สหกรณกองทุนสวนยางบานสามงาม จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา  นายอํานาจ  กูลกัลยา 

6. สหกรณผูเล้ียงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา  นายอํานาจ  กูลกัลยา 

7. สหกรณเดินรถตราด จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา  นายอํานาจ  กูลกัลยา 

8. สหกรณกุงตราด จํากัด นายอํานาจ  กูลกัลยา  นายอํานาจ  กูลกัลยา 

 
 
 
 
 



นางสาวชลลดา  ลี้มงคล ตําแหนงนักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
กลุมสงเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองตราด) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. รานสหกรณโรงพยาบาลตราด จํากัด นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล 

2. สหกรณพัฒนาคุณภาพยางพาราตําบลหวยแรง 
จํากัด 

นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวพิมลรัตน  ทิมดอน 

3. สหกรณการเกษตรแหลมกลัด จํากัด นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล 

4. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงตราด จํากัด นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวจันทรจิรา  ชวยทุกข 

5. สหกรณสวนปาลมน้ํามันจังหวัดตราด จํากัด นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล 

6. สหกรณการเกษตรแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน 
จํากัด 

นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ 

7. สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด 
จํากัด 

นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ 

8. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
ตราด จํากัด 

นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล 

 
 

สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ ตําแหนงนักวิชาการสหกรณชํานาญการ  

กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอเขาสมิง อําเภอบอไร) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ 

2. สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัดตราด 
จํากัด 

สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ 

3. สหกรณตราดยางพารา จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ นางวิริยา  สีนวล 

4. สหกรณกองทุนสวนยางบานเสนาณรงค จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ นางวิริยา  สีนวล 

5. สหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ นางวิริยา  สีนวล 

6. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดินแดง จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ 

7. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ นางปยพร  บุญชู 

8. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบอพลอย จํากัด สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ 

 
 
 
 

 



นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค ตําแหนงนักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  

กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอเขาสมิง อําเภอบอไร) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณผูใชน้ําบําโรณ-แสนตุง จํากัด นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค 

2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จํากัด นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค 

3. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานสลักรวมใจพัฒนา 
จํากัด 

นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค 

4. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานทาโสม จํากัด นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค 

5. สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม จํากัด นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางปยพร  บุญชู 

6. สหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราด 
จํากัด 

นางสาวชณาพร  จันทรขุนนาค นางวิริยา  สีนวล 

 

นางสาวพิกุล  คุมปลี ตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  

 กลุมสงเสริมสหกรณ 2 (อําเภอเขาสมิง อําเภอบอไร) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางสาวพิกุล  คุมปลี 

2. สหกรณการเกษตรเทศบาลตําบลหนองบอน จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางสาวพิกุล  คุมปลี 

3. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองแกว-ปะอา จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางสาวพิกุล  คุมปลี 

4. สหกรณการเกษตรอัลมาส จํากัด (อยูระหวางชําระบัญชี) นางสาวพิกุล  คุมปลี นางปยพร  บุญชู 

5. สหกรณกองทุนสวนยางบานสลัก จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางปยพร  บุญชู 

6. สหกรณกองทุนสวนยางวังตัก จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางวิริยา  สีนวล 

7. สหกรณผูใชน้ําเขาสมิง จํากัด นางสาวพิกุล  คุมปลี นางปยพร  บุญชู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา (เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส)  

กลุมสงเสริมสหกรณ 3 (อําเภอคลองใหญ) 

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณประมงไมรูด จํากัด นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา 

2. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ จํากัด นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา 

3. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 2 จํากัด นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา 

4. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหาดเล็ก จํากัด นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา 

5. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญรวมใจ
สามัคคี จํากัด 

นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา 
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา 

 

นายทิวา  ศีติสาร (เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส)  

กลุมสงเสริมสหกรณ 4 (อําเภอแหลมงอบ อาํเภอเกาะชาง)  

รายช่ือสหกรณ ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ 

1. สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด นายทิวา  ศีติสาร 
นายทิวา  ศีติสาร 
นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

2. สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบนรวมใจ จํากัด นายทิวา  ศีติสาร 
นายทิวา  ศีติสาร 
นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

3. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงแหลมงอบ จํากัด นายทิวา  ศีติสาร 
นายทิวา  ศีติสาร 
นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

4. สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด นายทิวา  ศีติสาร 
นายทิวา  ศีติสาร 
นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

5. สหกรณบริการเกาะชาง จํากัด นายทิวา  ศีติสาร 
นายทิวา  ศีติสาร 
นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

 


