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1.  นางเกตุนภัส สารกอง 
ชื่อเล่น หมู เกิดวันท่ี 5 พฤษภาคม 2510 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
ที่ทํางาน : กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กอง
พัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
จังหวัด :  
รหัส : X-001 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 282 5854 
            มือถือ        087 511 2323 
วาทะประจําตัว คติประจําใจทําวันนี้ให้ดีที่สุด  

 

2.  นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน  
ชื่อเล่น เหลิม เกิดวันท่ี   21 กุมภาพันธ์  2502 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
 (ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า) 
ที่ทํางาน : กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า กองพัฒนา
สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จังหวัด : 
รหัส : X-002 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 281 0523 
            มือถือ        081 8761651 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ สรรพสิ่งในโลก ล้วนมีที่มา
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3.  นายอภริักษ์ พานนนู  
ช่ือเล่น แกว้ เกิดวันที่   16 เมษายน  2509 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์) 
ที่ทํางาน :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
กาฬสินธุ ์
จังหวัด : กาฬสินธุ ์
รหัส : X-003 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 043 811703 
           มือถือ 091 0616449 
วาทะประจําตัว คติประจําใจจงก้าวไปข้างหน้า
ด้วยตัวเอง ก้าวไปอยา่งมั่นคงและมั่นใจ  

 

4.  นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์  
ชื่อเล่น แอ๊ด เกิดวันท่ี  3 กรกฎาคม 2504 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
ที่ทํางาน : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น 
รหัส : X-004 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 043 239247 
            มือถือ        089 9431560 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําหน้าทีใ่ห้ดีที่สุด 
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5.  นายชัยวิทย์ บํารุง  
ชื่อเล่น เป้ียก เกิดวันที่  29  มิถุนายน  2501 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจนัทบุรี  
จังหวัด : จันทบุรี 
รหัส : X-005 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 039 327262 
           มือถือ        081 7231374 
วาทะประจําตัว คติประจําใจทําวันนี้ ให้ดีที่สุด 
พรุ่งนี้อาจจะสายไป 

 

6.   นายทรงยศ ไชยมงคล  
ชื่อเล่น ยศ เกิดวันท่ี 10 กรกฎาคม  2504 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพษิณุโลก  
ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
จังหวัด : พิษณุโลก 
รหัส : X-006 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 055 983567 
            มือถือ        081 9728230 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ลูกผู้ชายต้องมีสัจจะ
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7.   นายจํารัส จันทน์ชูผล 
ชื่อเล่น แดง เกิดวันท่ี 7 มีนาคม  2503 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
จังหวัด : ชัยนาท 
รหัส : X-007 

  เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
            มือถือ 086 2091166 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ นักรบต้องพบ
บาดแผล 

 

8.  นายปรีชา ลาภารัตน์ 
ชื่อเล่น ปรีชา เกิดวันท่ี 24 พฤษภาคม  2507
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัด : ชัยภูมิ 
รหัส : X-008 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 044 811798, 044 
822218 มือถือ 091 8281709 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ อยู่กับธรรมชาติ
ของส่ิงนั้นๆให้มากที่สุด 
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9.  นายณรงค์ วชิรปาณี 
ชื่อเล่น แบน เกิดวันท่ี   6 กันยายน  2504 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ
พิเศษ  
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์หลังสวน) 
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร 
จังหวัด : ชุมพร 
รหัส : X-009 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 077 506995 
            มือถือ        081 1975137 
วาทะประจําตัว คติประจําใจมีความจริงจัง 
จริงใจ ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 

 

10.  นายวิเชียร ชาญสตบุตร  
ชื่อเล่น เชียน เกิดวันท่ี 3 ธันวาคม  2502 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ)
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
จังหวัด : ชุมพร 
รหัส : X-010 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 077 622043 
            มือถือ          089 8662491 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ อนาคตต้อง
กําหนดเอง 
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11.  นายเชาวลิต เจริญฤทธ์ิ 
ชื่อเล่นโชค เกิดวันท่ี 14 มกราคม  2507 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์พร้าว) 
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์พร้าว 
จังหวัด : เชียงใหม ่
รหัส : X-011 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 053 475496 
            มือถือ        096 4569153 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ อย่าพูดว่าผิดหวัง 
ถ้ายังไม่พยายาม 

 

12.  นายพงษ์ธร สองสี 
ชื่อเล่น ตุ๊ง เกิดวันท่ี   15 สิงหาคม  2503 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัด : เพชรบุรี 
รหัส : X-012 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 032 425260 
            มือถือ          081 9429130 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําหน้าทีใ่ห้ดีที่สุด 
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13.  นายประสิทธ์ิ พูลนาค (ประชาสัมพันธ์) 
ชื่อเล่น แม้ว เกิดวันท่ี  10  สิงหาคม  2503 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัด : เพชรบูรณ์ 
รหัส : X-013 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 056 737189 
            มือถือ        080 6852993 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ประหยัดและอดออม 

 

14.  นายนําโชค ศิลกุล 
ชื่อเล่น ปึ๊ด เกิดวันท่ี   6 กุมภาพันธ์  2508 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัด : เพชรบูรณ์ 
รหัส : X-014 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 056 737189 
มือถือ 064 3562979, 087 2341306 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ยอมแพ้ผู้อ่ืน เพ่ือ
ชนะใจตนเอง
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15.  นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ 
เกิดวันท่ี   12 พฤษภาคม  2512 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
จังหวัด : ตราด 
รหัส : X-015 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 039 511589 
          มือถือ        081 9402303 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ งาน 10 บันเทิง 90 
 

 

16.  นายสดิษฐชัย หาญมนตรี 
ชื่อเล่น โป้ย เกิดวันท่ี  1 กุมภาพันธ์  2504 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
จังหวัด : นครพนม 
รหัส : X-016 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 042 511228 
              มือถือ        089 7500550 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ มีความจริงใจ 
กับทุกคน 
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17.  นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน 
ชื่อเล่นกุ้ง เกิดวันท่ี   4 พฤษภาคม  2511 
สังกัด : สสจ.นครราชสีมา 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา 
จังหวัด : นครราชสีมา 
รหัส : X-017 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 044 242091 
            มือถือ         092 6588655 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ มองวิกฤตให้เป็น
โอกาส เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 

 

18.  นายสมเกียรติ ส่วนบุญ 
ชื่อเล่นเกียรติ เกิดวันที่   15 สิงหาคม  2505 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
จังหวัด : น่าน 
รหัส : X-018 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 054 710365 
            มือถือ        088 9935159 
วาทะประจําตัว คติประจําใจไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้
สําหรับผูม้ากด้วยความเพียร



10 
 

 

19.  นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ 
ชื่อเล่นปิ่น เกิดวันท่ี  11  มิถุนายน  2502 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์สตึก)
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์สตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัด : บุรีรัมย์ 
รหัส : X-019 
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน - 
           มือถือ 089 7220105 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําวันนี้ให้ดีที่สุด 
เพื่ออนาคตที่สดใส 

 

20.  นายสุวิทย์ ทุมมณี 
เล่น เป็ด เกิดวันท่ี 24 พฤษภาคม  2509 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัด : ปทุมธานี 
รหัส : X-020 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 5294994 
            มือถือ        087 0358753 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ไม่ฆ่าน้อง ไม่
ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน 
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21.  นายประยูร กังวล 
ชื่อเล่น ยูร เกิดวันท่ี 10 ธันวาคม  2501
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 
รหัส : X-021 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 032 611344 
            มือถือ        087 1651693 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ไม่ฆ่าน้อง ไม่
ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน 

 

22.  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ 
ชื่อเล่น พัด เกิดวันท่ี 23 กันยายน  2507 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 
รหัส : X-022 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน032 611344  ต่อ 15 
          มือถือ 084 8448744 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําหน้าทีท่ีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด
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23.  นายสนิท ต้นสมบัติ 
ชื่อเล่น หนิด เกิดวันท่ี7เมษายน  2511 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี) 
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี 
จังหวัด : ปราจีนบุรี 
รหัส : X-023 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
            มือถือ      089 2235130 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ พึ่งตน พึ่งธรรม นําชีวิต

 

24.  นายจิระชัย อินทรโชต ิ
ช่ือเล่น โบตั๋น เกิดวันที ่8 พฤศจิกายน  2502 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2) 
ที่ทํางาน : 5/22   ถนนปรีดีดํารงค์  ตําบลหอรัตน
ไชย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  13000
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา 
รหัส : X-024 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 035 243315 
            มือถือ        080 2863525 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําวันน้ีใหดี้ที่สุด 
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25.  นายจงรัก ยังพลขันธ์ 
ชื่อเล่น ตั้ว เกิดวันท่ี 28 มิถุนายน  2507 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
จังหวัด : พังงา 
รหัส : X-025 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 076 415016 
            มือถือ        087 9637663 
วาทะประจําตัว คติประจําใจลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน

 

26.  นายสมศักดิ์ บุญโยม 
ชื่อเล่น ศักด์ิ เกิดวันท่ี 6 กันยายน  2509 
ตําแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
จังหวัด : พัทลุง 
รหัส : X-026 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 074 614211 
            มือถือ        081 9598477 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ อุดมการณ์ไม่
เคยเปล่ียนแปลง 
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27.  นายจรัญ พงษ์เผ่า 
ชื่อเล่น - เกิดวันท่ี 27 มิถุนายน  2508 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
ที่ทํางาน : 263   หมู่ 8  ตําบลท่าทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
จังหวัด : พิณุโลก 
รหัส : X-027 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
              มือถือ 089 4767779 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ - 

 

28.  นายแชน สมบัติ 
ชื่อเล่น แชน เกิดวันท่ี 28 มกราคม  2508 
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   
จังหวัด : แพร ่
รหัส : X-028 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 054 511196  ต่อ 17 
มือถือ    086 5414194 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําให้ดี ให้อภัย 
มีใจให้กัน “ให้” 
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29.  นายวิทยา วัฒนวิเชียร 
ชื่อเล่น ติ๊ก เกิดวันท่ี 6 เมษายน  2506 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล) 
ที่ทํางาน : นิคมสหกรณ์ดอนตาล 
จังหวัด : มุกดาหาร 
รหัส : X-029 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 042 689092 
            มือถือ        081 2797978 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ 
อยู่ได้ ปลอดภัย 

 

30.  นายสายันห์ สังข์ศิริ 
ชื่อเล่น พี่  เกิดวันท่ี 14 มีนาคม  2518 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
ที่ทํางาน : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดระยอง 
จังหวัด : ระยอง 
รหัส : X-030 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 038 694106-8 
            มือถือ        081 5610558 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ดีอยู่ที่ตนทํา สูงตํ่า
อยู่ที่ทําตัว
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31.  นายยุทธนา แก้วน้อย 
ชื่อเล่น ยุทธ เกิดวันท่ี 7 มีนาคม  2506 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5) 
ที่ทํางาน : อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
จังหวัด : ราชบุรี 
รหัส : X-031 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 032 201802 
            มือถือ        081 8569901 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ จริงจังต่อหน้าที่ 
จริงใจต่อการทํางาน 

 

32.  นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ 
ชื่อเล่น นวัช เกิดวันท่ี 22 ตุลาคม  2505 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
จังหวัด : เลย 
รหัส : X-032 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
            มือถือ 097 3023198 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ วันพรุ่งนี้ก็ยังมี 
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33.  นายสนไชย บัวอินทร์ 
ชื่อเล่น ไก่ เกิดวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2503 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์)
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   
จังหวัด : เลย 
รหัส : X-033 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
มือถือ 094 6038254 , 093 5032653 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ - 

 

 

34.  นายสุกิจ สิงห์สถิตย์ 
ชื่อเล่น สุกิจ เกิดวันท่ี 30 มนีาคม  2513 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3) 
ที่ทํางาน : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
จังหวัด : เลย 
รหัส : X-034 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 042 811274 
            มือถือ        089 5698449 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําวันนี้ให้ดีที่สุด
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35.  นายสุธี ขันทอง 
ช่ือเล่น บอล เกิดวันที ่28 พฤษภาคม  2508 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง 
จังหวัด : ลําปาง 
รหัส : X-035 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 054 265033-
35  ต่อ 14 มือถือ 081 9602322 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ คิดก่อนพูด คิด
ก่อนทํา 

 

36.  นางสุวรรณี อาจสุโพธ์ิ เลขานุการ 
ชื่อเล่น ตู่ เกิดวันท่ี 26 ตุลาคม  2506 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัด : ศรีสะเกษ 
รหัส : X-036 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 045 612746 
                มือถือ        096 8496948 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ เปลี่ยนแนวคิด ชีวิต
ก็เปลีย่น
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37.  นายวิทูร โพธ์ิศรี 
ชื่อเล่น ทูร เกิดวันท่ี  6 มกราคม  2504 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 
10) 
ที่ทํางาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 10 
จังหวัด : ลําปาง 
รหัส : X-037 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 054 334331 
                มือถือ        091 7748176 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ชีวิตน้ีทําให้ดีที่สุด 

 

38.  นายปริญญา เศวตธรรม 
ชื่อเล่น จิม เกิดวันท่ี 8 มกราคม  2510 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ที่ทํางาน :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 12   
จังหวัด : พิษณุโลก 
รหัส : X-038 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 055 311289 
         มือถือ 089 6244149 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ SOULESS 
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39.  นายกัมพล นุชสมบัติ 
ชื่อเล่น - เกิดวันท่ี30 พฤษภาคม  2509 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 7)
ที่ทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัด : ขอนแก่น 
รหัส : X-039 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน - 
            มือถือ 090 9071694 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําดีได้ดี 

 

40.  นายสุวิทย์ เวียงกมล 
ช่ือเล่น วิทย์ เกิดวันที ่16 พฤศจิกายน  2510 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ที่ทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัด : ขอนแก่น 
รหัส : X-040 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 043 246679 
         มือถือ 094 9385955 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ เมื่อถงึเวลา ดอกไม้
จะบานเอง
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41.  นายเฉลิม นวลน่ิม 
ชื่อเล่น เหลิม เกิดวันท่ี 15 กันยายน  2509
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 
13) 
ที่ทํางาน : สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่าย
จัดการสหกรณ์ 
จังหวัด :  
รหัส : X-041 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 6693467 
               มือถือ        084 6428148 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ไม่มีเมื่อวาน ไม่
มีพรุ่งนี ้

 

42.   นางฉลวย   ชาญสวัสดิ ์
ชื่อเล่น หลวย เกิดวันท่ี 16 ธันวาคม  2503
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน : สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัส : X-042 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 9145767 
ต่อ 112 มือถือ 085 1376739 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําวันนี้ให้ดีที่สุด

 



22 
 

43.  ว่าท่ีร้อยตรีประสทิธ์ิชัย บุระเนตร 
ชื่อเล่น สิทธ์ิ เกิดวันท่ี 17 เมษายน  2504 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สกลนคร 
จังหวัด : สกลนคร 
รหัส : X-043 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 042 711671 
            มือถือ        086 2287181 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ คิดดี ทําดี 

 

44.  นายเพี้ยน เกตุศรี กรรมการ 
ชื่อเล่น เพี้ยน เกิดวันท่ี 13 กันยายน  2504
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
ที่ทํางาน  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ 
จังหวัด : สมุทรปราการ 
รหัส : X-044 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 02 1831014-5 
              มือถือ        098 285 0495 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทําเร่ืองยากใหเ้ป็น
เร่ืองง่าย
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45.   นายธราธร   ขันเทศ 
ชื่อเล่น ธร เกิดวันท่ี 6 เมษายน  2507 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
ที่ทํางาน  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสาคร 
จังหวัด : สมุทรสาคร 
รหัส : X-045 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 034 869641-2 
           มือถือ        093 3270998 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ให้ไม่มี บารมีไมเ่กิด

 

46.  นางสาววิภา มีทรัพย์ (เหรัญญิก) 
ชื่อเล่น วิ เกิดวันท่ี1 มิถุนายน  2509 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์)
ตําที่ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
จังหวัด : สุโขทัย 
รหัส : X-046 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 055 611777 
         มือถือ 091 3863922 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ คิดดี ทําดี ปฏิบัติดี ทํา
ตนให้เป็นประโยชน์ ท้ังต่อตนเอง  ครอบครัวและผู้อื่น
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47.  นายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย 
ชื่อเล่น ฮุย เกิดวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2503 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง)
ที่ทํางาน นิคมสหกรณ์พระรว่ง 
จังหวัด : สุโขทัย 
รหัส : X-047 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 055 615444 
            มือถือ        081 7775536 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ อยู่ที่ไหนอยู่ได้ 
ถ้าไม่เห็นแก่ตัวและไม่กลัวลําบาก 

 

48.  นายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ 
ชื่อเล่น ตู๋ เกิดวันท่ี   5 ธันวาคม  2504 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์)
ที่ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัด : สุโขทัย 
รหัส : X-048 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 055 611777 ต่อ 15 
มือถือ 084 1512921 
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49.  นายพิชัย ปานแก้ว 
ชื่อเล่น หนุ่ม เกิดวันท่ี27 กรกฎาคม  2508 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์)
ที่ทํางาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัด : สุพรรณบุรี 
รหัส : X-049 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 035 523870 
            มือถือ        084 8844400 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ คิดดี ทําดี พูดดี ทํา
วันน้ีให้ดีทีสุ่ด

 

50.  นายไพฑูรย์ ชนะชู 
ชื่อเล่น ฑูรย์ เกิดวันท่ี 4 พฤษภาคม  2507 
ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ  
(ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์)
ท่ีทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
จังหวัด : นครศรีธรรมราช 
รหัส : X-050 
เบอร์โทรศัพท์ สํานักงาน 075 324470 
            มือถือ        087 2813678 
วาทะประจําตัว คติประจําใจ ทํางานให้ดี ทําใจให้สบาย 
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