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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 014574 น.ส. วณิชยา  พวงกระโทก บุรีรัมย์
2 013391 นาง ศิริลักษณ์  สุดชารี ร้อยเอ็ด
3 054988 น.ส. มลิวัลย์  ปันดี ลําปาง
4 035708 น.ส. วันทอง  ศิรินัย ศรีสะเกษ
5 015549 นาย ถาวร  ปัญจา ศรีสะเกษ
6 044456 ส.อ. ธนวัต  มีโพนงาม หนองบัวลําภู
7 010899 นาย ยุทธนา  ปทุมทิพย์ อุดรธานี
8 009516 นาย นริศ  เพ็ชร์ศรีทอง อุบลราชธานี

1 002991 นาง นันท์นภัส  ศรวรภพ ตาก
2 013052 นาย อภิพัฒนศักด์ิ  เกิดเจริญ อุตรดิตถ์
3 052591 นาย ประธาน  เทือกท้าวพรม ลําปาง
4 048022 นาย ชูเกียรติ  เส็งหนองแบน ชัยนาท
5 057443 น.ส. พิมพ์วรีย์  ภาคภูมิ เชียงใหม่
6 800847 น.ส. วิไลวรรณ  หนึ่งคํามี นครพนม
7 064688 น.ส. จามจุรี  สมใจ น่าน
8 041961 น.ส. วิไลลักษณ์  วงศ์งาม ศรีสะเกษ
9 800734 นาย ชาติสุธี  อินทร์ศรี กรุงเทพมหานคร
10 800735 นาย กันตณัฐ  อินทร์ศรี กรุงเทพมหานคร
11 800737 นาย สุรนาท  อินทร์ศรี กรุงเทพมหานคร
12 000034 นาย พีระยุทธ  บุญศิริ กรุงเทพมหานคร
13 063018 นาย มานิตย์  ชํานินา กรุงเทพมหานคร
14 055797 นาย สุทธิพงศ์  คงรอด กาฬสินธุ์
15 055798 จ่าเอก ฐิติพงษ์  หงษ์คํา กาฬสินธุ์
16 055799 นาง พิศมัย  คงรอด กาฬสินธุ์
17 056262 น.ส. ขวัญมนัส  กมลผาด กาฬสินธุ์
18 026609 นาย ณฐาภพ  สีดาแก้ว กาฬสินธุ์
19 052563 น.ส. วชิรญาณ์  คุณชัย กําแพงเพชร
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2ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
20 063462 นาง ศิวารมย์  แก้วเนิน กําแพงเพชร
21 062093 น.ส. ศศิณา  ยอดโยม กําแพงเพชร
22 039333 นาง กัญญภัค  สอนแผง ขอนแก่น
23 052231 นาย เกษม  ศรีลําดวน ขอนแก่น
24 054036 น.ส. ณัฐนันท์  สุขสวัสด์ิ จันทบุรี
25 026404 นาย ศิระ  ปันเจียง จันทบุรี
26 051380 นาง วรรณวิมล  ขันตี ฉะเชิงเทรา
27 058351 น.ส. พิมพินี  มิ่งมณี ฉะเชิงเทรา
28 006946 นาง ณัฐธภา  อรุณชาติ ฉะเชิงเทรา
29 006937 นาย สรกฤตชา  นิลน้อย ชลบุรี
30 055068 นาย อภิรักษ์  ดิษฐี ชัยนาท
31 057473 น.ส. ดวงจิตร  น้อยเอี้ยง ชัยภูมิ
32 008600 นาง พยุดา  จันดากุล ชุมพร
33 036876 นาง สุรีรัตน์  หมื่นไชยวงศ์ เชียงราย
34 022116 น.ส. มลทิชา  คงเอียด ตรัง
35 059408 นาง ชญาภา  จันทาทิพย์ นครปฐม
36 062468 น.ส. กาญจนา  ดีโสภา นครปฐม
37 023909 นาย ประกิจ  เมาลี นครพนม
38 048990 นาง ณัฐธิดา  อุดมเดชาเวทย์ นครพนม
39 025259 น.ส. อัมพร  ชํานาญดี นครราชสีมา
40 001350 นาง วรลักษ์  ธัญญาหาร นครราชสีมา
41 042363 นาง อรอุมา  คีรีเพ็ชร นครศรีธรรมราช
42 015991 น.ส. กฤติยา  แตงร่ม นครสวรรค์
43 058493 น.ส. พัชสนันท์  กุลธนาวรวิวัฒน์ นนทบุรี
44 064678 นาย ศุภชาติ  รักษากุล นนทบุรี
45 800797 นาง ไม  ร่ืนสวัสด์ิ นนทบุรี
46 004824 นาย อิลเลียส  อารง นราธิวาส
47 054640 นาง จิตติมา  จันทร์เจียม นราธิวาส
48 032567 นาง ดลนภา  ภูผาสิทธิ์ บึงกาฬ
49 063280 นาย ปรีชา  พิมานรัมย์ บุรีรัมย์
50 062185 นาย วโรตนม์  สงกูล บุรีรัมย์
51 049326 นาย ขุนประชาธิป  ชื่นศรี บุรีรัมย์
52 061222 นาง รสสุคนธ์  ลพหงษ์ ปทุมธานี



3ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
53 026089 น.ส. สุวพิชญ์  เขจรบุตร ประจวบคีรีขันธ์
54 057578 นาย สถาพร  คําวิลัย ปราจีนบุรี
55 044261 น.ส. เบญจา  ไทยนิรมิตร ปัตตานี
56 061619 นาย อูเซ็ง  สะอะ ปัตตานี
57 014413 นาย การุญ  พิมบรรเลง พระนครศรีอยุธยา
58 043004 นาย อร่าม  คําเล้ียง พังงา
59 037147 นาง อนงค์  ตรีชื่น พิจิตร
60 037146 น.ส. จรรยา  สิงห์กล่ิน พิจิตร
61 065092 นาง ศศิกานต์  รอดโพธิท์อง หนูเทศ พิจิตร
62 006566 นาย สามารถ  นพมาก เพชรบูรณ์
63 049596 นาย สุนันท์  ยังคลัง เพชรบูรณ์
64 059909 น.ส. รัตน์ติภรณ์  สุขทรัพย์ แพร่
65 034453 นาง ทิวาทิพย์  อินจินดา แพร่
66 012907 นาย รักษ์ชาติ  ราษีพันธ์ มหาสารคาม
67 027699 นาง ทัชฎิลล์  สินเพ็ง มหาสารคาม
68 064129 นาง เปรมกมล  โยธา มหาสารคาม
69 064082 นาง เนาวรัตน์  แก้วสังข์ มหาสารคาม
70 012560 ว่าทีร่.ต. ธนัยนันท์  ปังประเสริฐ แม่ฮ่องสอน
71 054185 นาง ซูวัยบะ  โซ๊ะซูมะ ยะลา
72 063865 น.ส. อมรรัตน์  สําเภาทอง ยะลา
73 044331 นาย เชาวลิต  อินทร์แก้ว ระยอง
74 060638 น.ส. สุภรัตน์  จันทร์เจือ ลพบุรี
75 059110 นาย วิสูตร  ชุ่มทวีพาณิชย์ ลพบุรี
76 053198 น.ส. ฤทัยรัตน์  บุญนารักษ์ ลพบุรี
77 028236 นาง กาญจนา  สมบูรณ์ ลําปาง
78 043701 นาย ศักด์ิดา  พรมโสภา ศรีสะเกษ
79 048229 นาง สุดารัตน์  ศรีธร ศรีสะเกษ
80 054951 น.ส. นิตดา  มาตราช สกลนคร
81 042361 น.ส. ฐิฒิศ์วรรณ  พัฒนสุวรรณ สงขลา
82 060878 น.ส. ปัทมา  ตาดต่าย สมุทรปราการ
83 050653 น.ส. อรวรรณ  คําโสภา สระบุรี
84 016162 น.ส. นพรัตน์  แก้วเกตุ สิงห์บุรี
85 031738 น.ส. ชลดา  ธรรมพร สิงห์บุรี



4ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
86 050252 นาย ณัทวัสส์  แสงแก้ว สุโขทัย
87 020883 นาย เกรียงไกร  เพ่งพินิจ สุโขทัย
88 046315 นาง นารี  เลาหโรจน์กุล สุโขทัย
89 063871 นาง พิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธุ สุพรรณบุรี
90 034589 น.ส. วราพร  ทรงไตรย์ สุพรรณบุรี
91 065100 นาย ทัศนะ  ธรรมวิชิต สุพรรณบุรี
92 800413 นาง วาสนา  เขียวอ่อน สุพรรณบุรี
93 016088 น.ส. ยินดี  บัวจันทร์ สุราษฎร์ธานี
94 061643 น.ส. พรทิพย์  ประยงค์หอม สุรินทร์
95 025317 นาย อุเทน  บุตรสาลี สุรินทร์
96 010356 นาย วีระ  สาแก้ว สุรินทร์
97 800401 นาง รัชณีย์  ไกยรัตน์ หนองคาย
98 064649 นาย ธวัชชัย  ธัญพิชชา หนองบัวลําภู
99 064755 น.ส. เยาวภา  ปัจฉิมบุตร หนองบัวลําภู
100 064756 นาย ศุภาเสกข์  ศรีหอม หนองบัวลําภู
101 021342 นาง ดาวใจ  อินทร์ธิราช อุดรธานี
102 021345 นาง นิพาวัน  แสงหมี อุดรธานี
103 040391 น.ส. วรุณกาญจน์  เลิศรุจีศยานนท์ อุดรธานี
104 013023 น.ส. รุ่งอรุณ  ปานานนท์ อุตรดิตถ์
105 013017 นาง สาริศา  สวัสด์ิมงคล อุตรดิตถ์
106 013022 น.ส. จิราลักษณ์  ทะมา อุตรดิตถ์
107 038510 นาย มลชน  คุคคุ้ม อุตรดิตถ์
108 027531 นาย ตรีภพ  ครองยุทธ อุบลราชธานี
109 054093 นาย ไชยยศ  พงศ์ประสิทธิ์ อุบลราชธานี
110 064562 ส.อ. สัตยา  อุดมรัตน์ อุบลราชธานี
111 035689 นาง เปรมกมล  โชตินอก อุบลราชธานี
112 064802 น.ส. สตินันท์  เผ่าสีหา อุบลราชธานี
113 064277 นาง อนงค์  โนนแก้ว อุบลราชธานี
114 029070 น.ส. อรอนงค์  ไชยรินทร์ อุบลราชธานี
115 028116 นาย ไชยวัฒน์  ตาระก๋า เชียงใหม่
116 011635 นาง อนงค์  ดําแป้น นราธิวาส
117 051124 น.ส. นงเยาว์  วันชู นราธิวาส
118 061725 น.ส. วราภรณ์  ตะเทีย่ง พิจิตร
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119 057183 นาย สุระพงษ์  จันทร์โท เพชรบูรณ์
120 060457 น.ส. ประสบพร  สัตจเขต มุกดาหาร
121 029420 นาย ภาคภูมิ  ลีลาเจริญพร ระยอง
122 019635 นาง วรรณา  ยิ้มเยื้อน ระยอง
123 062209 น.ส. สุภารัตน์  ดาเวช สระแก้ว
124 800250 นาง ภิญญ์ชาฎา  เพชรสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
125 039739 นาย เกียรติศักด์ิ  ศิลวิศาล ตรัง
126 026252 นาย นเรศวร์  ตุลาธน นครศรีธรรมราช
127 002836 นาง ธันยกร  แก้วพลอย นนทบุรี
128 031666 นาย ปรีชา  ก่อเกื้อ พัทลุง
129 055410 น.ส. อรสา  แขกพงค์ พัทลุง
130 063727 นาง ลัดดาวัลย์  อาจสด ร้อยเอ็ด
131 013631 นาย ไพทูลย์  อะทาโส ร้อยเอ็ด
132 054889 นาง ธัญวรัตน์  สมพงษ์พันธุ์ ร้อยเอ็ด
133 063291 นาย อรรณพ  ฟังเพราะ ลําปาง
134 800915 นาย ตะวัน  นาขะมิน สกลนคร
135 059596 นาย ชัยวัฒน์  เอี่ยมประภาศ สมุทรสาคร
136 055713 นาย วิษณุ  ศรีจันทร์ สระบุรี
137 064109 นาง พิมมณัฐฐา  สาลีงาม สุรินทร์
138 064762 น.ส. เพ็ญนภา  คําดวง หนองบัวลําภู
139 800277 นาง ฉลวย  ดิษฐมาลี อ่างทอง
140 800284 นาย พยัพ  ดิษฐมาลี อ่างทอง
141 064148 นาย ถาวร  กําเหนิด กาญจนบุรี
142 064370 นาง สุพัตรา  ปาอ่อน กาญจนบุรี
143 053998 นาย นิธิโรจน์  พันธุภ์ักดี กาญจนบุรี
144 063220 นาง ชุลีพร  หอมจันทร์ กําแพงเพชร
145 032665 นาย ศราวุธ  พุทธามาตย์ เชียงราย
146 050693 นาง มนกันต์  เขื่อนล้อม เชียงใหม่
147 062331 น.ส. สุภัคพิมพ์  พลสังข์ ตรัง
148 020173 นาง พนารัตน์  บุญรอดอยู่ ตราด
149 058606 น.ส. ณัฐรุจา  อ่อนอินทร์ นครนายก
150 063318 นาง อาภาพร  จินตนามณีรัตน์ นครราชสีมา
151 044008 น.ส. บัวพา  ไชยประดิษ นครราชสีมา
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152 027343 นาย บรรดิษฐ  สายเสน นครราชสีมา
153 019441 นาย กษิดิศ  เสาทองหลาง นครราชสีมา
154 051597 น.ส. นิศรา  ทิพโชติ นครราชสีมา
155 013201 น.ส. กนกรัตน์  อินตา นนทบุรี
156 065148 น.ส. สุวภัทร  ใจ๋คอดี นนทบุรี
157 064117 น.ส. สรรฤทัย  งามผ่อง บุรีรัมย์
158 039882 นาย เอนก  โพธิน์้อย บุรีรัมย์
159 045778 น.ส. ศิริพร  หลอดแก้ว ปทุมธานี
160 017146 นาง วาร์ดา  บือราเฮง ปัตตานี
161 063319 น.ส. วีนัส  ทองสลัด พระนครศรีอยุธยา
162 001175 นาย พันธ์ศักด์ิ  สุขอยู่ พิจิตร
163 043360 นาย อนันต์  กาศสนุก แพร่
164 012890 นาง พิมพ์ทิพย์  นิกรสถิตย์ มหาสารคาม
165 040057 นาง พรรนา  พยัคชเพชร ร้อยเอ็ด
166 042472 นาง เครือวัลย์  โคตบุตร ร้อยเอ็ด
167 057989 น.ส. พงศ์ลัดดา  เผ่าศิริ ร้อยเอ็ด
168 061970 น.ส. ทัศนีย์  จันทรศรี ร้อยเอ็ด
169 013594 นาง ฉวีวรรณ  สุภาวอ ร้อยเอ็ด
170 050835 น.ส. เกศณี  อินทะ ระยอง
171 065079 นาง ลักขณา  รักศิลป์ ราชบุรี
172 023529 นาย กฤษณะ  ภูมิสถาน ศรีสะเกษ
173 056294 นาย ปรีชา  ปรือปรัง ศรีสะเกษ
174 059258 นาย ฉัตรชัย  เหมือนมาตย์ ศรีสะเกษ
175 062032 น.ส. ปิยะวรรณ  จิตโคตร ศรีสะเกษ
176 045493 น.ส. กมลลักษณ์  พันธุดี์ ศรีสะเกษ
177 004748 นาง อราดี  เบ็นหรีม สงขลา
178 022781 นาง ดวงใจ  บุตรวงศ์ สระบุรี
179 061028 น.ส. วรุจี  หอมสมบัติ สระบุรี
180 006571 นาย วชิรวิชญ์  บัวมี สุพรรณบุรี
181 059059 น.ส. สุทิน  อยู่วงษ์อั๋น สุพรรณบุรี
182 057299 น.ส. สุทิศา  สาวสุดชาติ สุราษฎร์ธานี
183 064331 น.ส. จันทร์จิรี  เมืองงาม สุรินทร์
184 013727 นาง บุญร่วม  พิศลืม สุรินทร์



7ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
185 059426 น.ส. มนฤดี  อุดมดัน สุรินทร์
186 063941 น.ส. ณัฏฐญิชา  วงษาเทพ หนองคาย
187 061861 น.ส. พัชรี  ชมบุญ อ่างทอง
188 027592 น.ส. สุธารินทร์  สุรําไพ อํานาจเจริญ
189 060880 นาย สัญญา  แสนกระจาย อุดรธานี
190 005527 นาง พิไรภรณ์  วงคะพันธ์ อุบลราชธานี
191 039829 นาง อพิชญา  เขื่อนแก้ว นครราชสีมา
192 055953 น.ส. วณิชชา  แสนอาทิตย์ น่าน
193 063027 น.ส. จินตนา  จักษุดุลย์ ประจวบคีรีขันธ์
194 013063 น.ส. วิภาวรรณ  สุศีลสัมพันธ์ ปราจีนบุรี
195 028767 น.ส. จันพิมล  หนูเมือง สุราษฎร์ธานี
196 023057 นาง วาสนา  สาลี สุราษฎร์ธานี
197 010645 นาง ชฎาทิพย์  สุขรมย์ อุดรธานี
198 015087 น.ส. พัชรี  สัมฤทธิผ์ล สมุทรปราการ

หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะดําเนินการโอนทุนเรือนหุน้สะสมคืนให้แก่สมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารทีส่มาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วันทําการ หลังมติทีป่ระชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ


