
หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุ้นสะสม สหกรณ์ฯ จะดําเนินการโอนทุนเรือนหุ้นสะสมคืนให้แก่สมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วนัทําการ หลังมติที่ประชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
1 018107 นาย พงษ์วฒิุ  มิระสิงห์ นครพนม
2 060998 น.ส. จุฑาภรณ์  อุ่นอ่อน ศรีสะเกษ
3 012944 นาง กนกกาญจน์  รัตนะ สงขลา
4 050361 น.ส. สุพรรณภา  ปริบาล อุบลราชธานี

สมาชิกที่ลาออก ถึงแก่กรรม จํานวน 4 ราย
1 061291 นาง มินตรา  หุ่นสุวรรณ ลพบุรี
2 060916 นาย กานต์  ธงภกัด์ิ กรุงเทพมหานคร
3 000829 นาง ณัฐชยา  กองสุเรือง เชียงราย
4 048505 นาง นงนภสั  สิงห์คราม สกลนคร
5 064379 นาย บรรลุ  ฉายถวลิ กาฬสินธุ์
6 059978 นาย ธนโชติ  ปัญจิตร กาฬสินธุ์
7 003830 นาย อารูณ  ผักเฒ่า ขอนแก่น
8 064115 นาย โสธร  ชาปัด ชัยภมูิ
9 061745 นาง ลภสัรดา  เดชาวฒันภญิโญ ชัยภมูิ
10 016210 นาง สุภาภรณ์  บุญทากลาง ตราด
11 063983 น.ส. บงกช  ปัญญาแดง ตาก
12 058561 น.ส. นวลวรรณ  วชันุภาพร นครปฐม
13 046255 นาย อัครวสัส์  โกพลรัตน์ นครพนม
14 035178 นาง ชุติกาญจน์  ทับทิมศรี นครราชสีมา
15 019706 นาวาโท อุสมาน  อาแซ นราธวิาส
16 021082 น.ส. ภสัพร  จินะป๊อก น่าน
17 023459 น.ส. ณัฏฐณิชา  จันทร์สมศรี บุรีรัมย์
18 056910 นาง ศุภสิรา  จาอาบาล แพร่
19 060092 น.ส. จุจิลา  เทียนจักร์ แพร่
20 020424 นาง สุมินทร  คําจันทร์ มุกดาหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จํากัด
ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จํากัด
ชุดที่ 13 คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2560 
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
21 036632 น.ส. ศุภางค์  จรบุรมย์ ร้อยเอ็ด
22 051770 นาย สุรศิลป์  ภหูินกอง ร้อยเอ็ด
23 044601 นาย นพรัตน์  ซ่ือสัตย์ ร้อยเอ็ด
24 061417 น.ส. อาภา  อัครมโนไพศาล ระนอง
25 064466 นาง จริยวรรณ  ตรูศรีสักษมี ลําพูน
26 054054 น.ส. พิฐชญาณ์  อริยชัยจงศิริ ศรีสะเกษ
27 060006 นาง สิริโฉม  ชัยพรรณา ศรีสะเกษ
28 056755 น.ส. สิริกาญจน์  สิริชาติสิทธโิชค ศรีสะเกษ
29 049021 นาง รุ่งณภา  ทาฤทธิ์ ศรีสะเกษ
30 060948 น.ส. จงกลสิริ  คชธานี สกลนคร
31 031197 นาง พิมลศรี  จันทร์เมฆา สกลนคร
32 057351 นาย สุรเชษฐ์  มีบุญเปี่ยม สกลนคร
33 056255 น.ส. พัทธนันท์  จินะโสติ สงขลา
34 061438 น.ส. รติกร  แสงพงษ์ อ่างทอง
35 042002 น.ส. เพ็ญประภา  พูนสุข อุบลราชธานี
36 059321 น.ส. อภวิรรณ  พิมพ์แก้ว อุบลราชธานี
37 043743 นาย ธนาวฒิุ  คําเนตร ชลบุรี
38 046736 นาง คุลิกา  จําปีขาว เพชรบุรี
39 038536 นาง สายพิน  ธรรมขันธ์ แม่ฮ่องสอน
40 053488 นาง บุษบา  อินทร์จ้อย สมุทรสาคร
41 064431 นาย ชยา  อินทเชื้อ สุราษฎร์ธานี
42 048949 นาง รินรดา  สืบสุข สุรินทร์
43 062173 นาง ศุภสิรา  มาศชาย กระบี่
44 063483 น.ส. นุชจิรา  โกมุทธยิานนท์ กาญจนบุรี
45 045002 จ.อ. ศรายุธ  กลางประพันธ์ กาฬสินธุ์
46 054035 น.ส. นิติยา  กองหาโคตร ขอนแก่น
47 060630 นาง ทันยารัตต์  ลาทอง ฉะเชิงเทรา
48 059382 น.ส. พัชรี  กองพล ชลบุรี
49 012304 น.ส. วลิาวรรณ  ธรรมนิยมดี เชียงราย
50 004008 นาง ชนันท์ธดิา  มนเนียม เชียงใหม่
51 064081 นาย วษิณุ  พินิจรัมย์ บุรีรัมย์
52 038047 นาง นัฐฐา  โยธาพล บุรีรัมย์
53 060185 น.ส. วลัิยรัตน์  สงสุกแก บุรีรัมย์
54 047384 น.ส. อัลลดา  เจ๊เตะ ยะลา
55 034345 น.ส. ฐิติยาภรณ์  สุโพธิ์ ร้อยเอ็ด
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
56 055013 นาย อํานาจ  เนี่ยมแก้ว ลพบุรี
57 002361 นาง ปราณี  นําปัญญา ศรีสะเกษ
58 062593 ส.อ. ธานินธ ์ กาละพันธ์ อุบลราชธานี
59 038194 น.ส. พนิดา  พิมพ์แก้ว อุบลราชธานี
60 057709 น.ส. ดวงกมล  กองคํา อุบลราชธานี
61 041061 นาย บุญสง่า  แก้วภกัดี ศรีสะเกษ
62 059193 นาง เรวดี  สุขอนันท์ สงขลา

สมาชิกลาออกปกติจํานวน 62 ราย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
1 012149 นาง สมถวลิ  แซมรัมย์ กระบี่
2 026099 น.ส. พีรดา  หมื่นเทพ กระบี่
3 011999 น.ส. ศศิการย์  ใจชน กาญจนบุรี
4 060346 นาง กัญญาวร์ี  แซ่เตียว กาญจนบุรี
5 007746 น.ส. อาภนัตรี  หอมทับคาง กาญจนบุรี
6 032076 นาง สุวพิชญ์  ทองภู กาฬสินธุ์
7 032078 นาย ปฐมพงษ์  ภกูันดาร กาฬสินธุ์
8 042919 นาย วชัระ  บุญยบุตร กาฬสินธุ์
9 061529 น.ส. กัญญาพัชร  จําปาทอง กําแพงเพชร
10 037014 น.ส. ขนิษฐา  ภมูิอ่อน กําแพงเพชร
11 012174 น.ส. จิณภคั  บาอินทร์ กําแพงเพชร
12 006232 นาง สุมิตรา  บัวบุญ กําแพงเพชร
13 021426 นาย โศภณ  เชียงขวางภมูิ ขอนแก่น
14 038325 นาย วรัิตน์  พงพุทธา ขอนแก่น
15 042067 นาย ปัจจุบัน  ศรแก้ว ขอนแก่น
16 030938 นาย สุริยัน  น้อยศรี ขอนแก่น
17 031981 นาง เจติยา  นมัสไธสง ขอนแก่น
18 050944 นาย ก่อเกียรติ  วรรณชัย ขอนแก่น
19 006639 นาง ดวงธดิา  ไสยันต์ ขอนแก่น
20 054448 นาย ปฏพิัทธ ์ โคตรภเูขียว ขอนแก่น
21 029219 นาย ประวทิย์  เอกะ ขอนแก่น
22 057439 น.ส. มาลิสา  เอื้อฤทธกิุล ชัยภมูิ
23 062481 นาง ยุพา  นักรบ ชัยภมูิ
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
24 055239 นาง ธนภร  อาจกล้า ชัยภมูิ
25 056068 นาง อุไร  พรหมหีต ชุมพร
26 061610 น.ส. พีย์รญา  กลัดวงั ชุมพร
27 062860 นาย วทิยา  แก้วตา เชียงใหม่
28 051878 นาง สุจิตราภรณ์  ไชยแก้ว เชียงใหม่
29 051766 นาย อนุพงศ์  อาริยสวสัด์ิ เชียงใหม่
30 061398 นาง ขวญัชนก  ทองผ้ึง ตรัง
31 059627 นาง พัชรินทร์  ถะกล ตรัง
32 020492 นาย สรอรรฆ  ก๋องปู่ ตาก
33 050004 น.ส. เจนจิรา  เหล่ามงคล ตาก
34 054142 น.ส. นงลักษณ์  สุคุณพันธ์ ตาก
35 050564 นาง กาญจนา  พาดี นครนายก
36 021581 นาย สุชาติ  ด้วงพลับ นครปฐม
37 018108 นาง กนกวรรณ  ชาเสน นครพนม
38 039617 น.ส. นันทิยา  ทีสุกะ นครพนม
39 007572 วา่ที่ร.ท. ฉัตรชัย  แพร่งผักแวน่ นครราชสีมา
40 023964 นาง ธชันันต์  อมาตยคง นครราชสีมา
41 025265 นาง รวรัีศมิ์  กาฬสินธุ์ นครราชสีมา
42 015545 น.ส. ขวญัตา  ภกัด์ิสันเทียะ นครราชสีมา
43 048127 นาง ศศิธร  ทองเทพ นครราชสีมา
44 054020 นาง นลัท  สุดเนตร นครราชสีมา
45 054021 นาง กรรณิการ์  วงศ์สุริยศักด์ิ นครราชสีมา
46 059380 น.ส. ศิริเพ็ญ  ซ่ือสัตย์ นครราชสีมา
47 047591 น.ส. วลัลี  เภาสลัก นครราชสีมา
48 011609 นาง ขวญัฤทัย  ทีฆาวงค์ น่าน
49 036082 นาง สบันงา  วงจันทะ บึงกาฬ
50 058666 นาง ประภาพรรณ  อุตะมะยาน บึงกาฬ
51 020759 นาง รัศมี  พลรัตน์ บึงกาฬ
52 027421 นาย จีรศักด์ิ  แสงดี บุรีรัมย์
53 035344 นาย อนันต์  ศรีพงษ์ บุรีรัมย์
54 057001 นาง กาญจนา  หงษ์สา บุรีรัมย์
55 030573 น.ส. มนทิกานต์ิ  ละม้ายวรรณ บุรีรัมย์
56 027476 นาง อังคณา  โชคชัยวฒิุกุล บุรีรัมย์
57 039887 นาง ประภาภรณ์  ศรสูงเนิน บุรีรัมย์
58 045783 น.ส. อรุณทิพย์  ปรีไทย ปทุมธานี
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
59 032870 นาง สมลักษณ์  ปลอดขํา พัทลุง
60 006882 นาง สุกัลยา  อินทรคง พัทลุง
61 026645 นาย จํารูญ  รุ่งเรือง พัทลุง
62 057462 น.ส. พัทธนันท์  กางพรม เพชรบูรณ์
63 054416 นาย อนุวฒัน์  พันธแ์สง มหาสารคาม
64 036219 น.ส. ณัศฐมลกานต์  ไชยวมิลสิริ มหาสารคาม
65 025621 นาย วชิชากร  ประมูลจักโก มหาสารคาม
66 026455 น.ส. เสาวลักษณ์  บุญมา ยโสธร
67 055091 น.ส. พิศมัย  วงศ์ชารี ยโสธร
68 060463 นาย มนตรี  ทอนมาตย์ ยโสธร
69 024216 นาย ประยุทธ  ลิขิตถาวร ยโสธร
70 029782 นาง พิศมัย  ศรีสุวรรณ์ ยโสธร
71 049297 น.ส. อรัญญา  พันเดช ยโสธร
72 048962 นาย สุรศักด์ิ  คุณสุทธิ์ ยโสธร
73 020698 วา่ที่ร.ต. ธงชัย  ขันอาษา ร้อยเอ็ด
74 020704 นาย วสุพล  วนิธมิา ร้อยเอ็ด
75 005787 นาย แดนรัก  กันไธสง ร้อยเอ็ด
76 023990 น.ส. กาญจนา  มินนา ร้อยเอ็ด
77 031070 นาง กาญจนา  ภาระหอม ร้อยเอ็ด
78 036313 นาย ประจักษ์  คําภมูี ร้อยเอ็ด
79 017717 นาง เบญญาภา  ทันดา ร้อยเอ็ด
80 036322 นาง ศุพิชญ์รดา  หิรัญผดุงพงศ์ ร้อยเอ็ด
81 032035 น.ส. จารุวรรณ  หอมพุ่ง ร้อยเอ็ด
82 023437 นาง ยุพิน  ไชยเกตุ ร้อยเอ็ด
83 055642 นาง วารี  ศิริจักรหงษ์ ร้อยเอ็ด
84 013320 น.ส. สุจิตรา  อนุสงค์ ร้อยเอ็ด
85 051055 นาย พลชัย  เมืองแวง ร้อยเอ็ด
86 051271 นาย อิทธวิฒัน์  สุริโย ร้อยเอ็ด
87 058525 น.ส. พัชริดา  พละวงศ์ ร้อยเอ็ด
88 003503 นาง จุฬาวรรณ  เสาเวยีง ร้อยเอ็ด
89 036333 นาง เนตรนภา  จันทรา ร้อยเอ็ด
90 042600 นาย ปราโมทย์  สงเคราะห์สุข ร้อยเอ็ด
91 055088 น.ส. ศิริพร  ศิริวรรณ์ ร้อยเอ็ด
92 020777 นาง ลําพูล  ประทัศน์ ร้อยเอ็ด
93 044603 น.ส. จารุวรรณ  คําสมมาตร์ ร้อยเอ็ด
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
94 018377 นาง ทิวา  รณเรืองฤทธิ์ ร้อยเอ็ด
95 051012 น.ส. ปิติภรณ์  จิว๋แพ ลพบุรี
96 055335 นาง วรัทยา  จินดารักษ์ ลพบุรี
97 050887 นาง ปทิตตา  พงษ์นิกร ลําปาง
98 028181 นาย วชิาญ  ลําจวน ลําปาง
99 028189 นาย ผดุงศักด์ิ  นัยต๊ิบ ลําปาง
100 054622 นาง กฤตธรีา  คําภธิรรม ลําปาง
101 019942 น.ส. สุภาภรณ์  กรใหม่ ลําพูน
102 051045 นาย อนันท์  ฐานะทรัพย์ปัญญา เลย
103 041578 นาย สุพจน์  วงค์คําจันทร์ เลย
104 055063 น.ส. อมรา  ปานาราช เลย
105 039020 นาย ณรงเดช  มะณีจันทร์ เลย
106 005276 นาย อภวิชัร์  ถึงไชย ศรีสะเกษ
107 046542 นาง ณัฐสุกานต์  ดวงแก้ว ศรีสะเกษ
108 046130 นาง ยุพิน  นนท์ใส ศรีสะเกษ
109 039943 น.ส. กรรจณา  วาไชยะ ศรีสะเกษ
110 038105 น.ส. วรีะยา  แสงลับ ศรีสะเกษ
111 020962 นาย บุญยืน  ถูกธรรม ศรีสะเกษ
112 051425 นาย ไพบูลย์  ตระกูลสัมพันธ์ ศรีสะเกษ
113 005266 วา่ที่ร.ต. จักรวาล  บริบูรณ์ ศรีสะเกษ
114 005717 นาง ศาณี  สืบบุญ ศรีสะเกษ
115 043146 นาง ภรภสัสรณ์  ศิริหิรัญกุลจิรา ศรีสะเกษ
116 035703 นาง มลฤชา  กล้าพร้อม ศรีสะเกษ
117 042525 น.ส. เพลินจิตร  กล่ินกล่อม ศรีสะเกษ
118 005278 นาย อารยะ  จันทร์มหา ศรีสะเกษ
119 028044 นาง ทัศนีย์  ใจดี สกลนคร
120 062662 นาย อาทิตย์  สุริยมาตย์ สกลนคร
121 005916 นาย ไพจิตร  อุ่นมะดี สกลนคร
122 013084 นาย มารุต  บุญโพธิ์ สกลนคร
123 049205 นาย อนันต์  ชาแดง สกลนคร
124 046244 นาง วลัยลักษณ์  ทรงอาจ สกลนคร
125 010178 นาง อรุณี  ผ่องแผ้ว สกลนคร
126 038665 นาย พรสิทธิ ์ ทองหนู สงขลา
127 004702 นาง ปัทมา  สาริฝีน สงขลา
128 008858 นาย อิทธรัิตน์  ขันธะรักษ์ สมุทรปราการ
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวดั
129 005413 นาย ธรีศักด์ิ  วรชัย สระแก้ว
130 021957 น.ส. สุกัญญา  ดาราศร สระแก้ว
131 024333 นาง ฉันทนา  ปานนท์ สระบุรี
132 052113 นาง เพ็ญพิไล  ทองอร่าม สระบุรี
133 058880 นาง ยุพา  นิยมเวช สระบุรี
134 051499 นาย เทอดชัย  ทับไธสงค์ สระบุรี
135 023303 นาง รฐา  โปร่งอนันต์ สุโขทัย
136 001004 น.ส. จันทิรา  ทองหล่อ สุโขทัย
137 001020 นาง นลินทิพย์  จิรพัฒน์ภมูิ สุโขทัย
138 037415 น.ส. สุภทัรา  ม่วงพันธุ์ สุพรรณบุรี
139 021116 น.ส. สุนันทา  โพธิท์อง สุพรรณบุรี
140 049840 นาง ศรีวรรณ  จันทร์อ่อน สุรินทร์
141 023676 นาง กิตติกาญจน์  บุญเกิด หนองคาย
142 023691 นาง วรุณศิริ  ศรีจรรยา หนองคาย
143 011141 นาย พิกุล  แสนเมือง หนองบัวลําภู
144 057067 ส.อ. โอชิษฐ์  ราคายิง่ หนองบัวลําภู
145 060723 นาง ธนวรรณ  ลาลุน หนองบัวลําภู
146 009515 นาย ประยูญ  ยอดมงคล อํานาจเจริญ
147 048863 น.ส. พณาวรรณ์  คําคูณ อุดรธานี
148 041568 นาย กิตตินันทน์  มูลตา อุดรธานี
149 036073 น.ส. อานุภร  ต้นศรีนนท์ อุดรธานี
150 010647 นาย บุญเสริม  อุทาทอง อุดรธานี
151 040740 นาย จิระเดช  ศรีลาวงษ์ อุดรธานี
152 025370 น.ส. เตรียมจิตร  อมรสินทร์ อุบลราชธานี
153 041362 น.ส. พัชรีพร  ประทุมแย้ม อุบลราชธานี
154 012976 นาง รัชยาธนันธร์  มนัสธรีะบุตร อุบลราชธานี
155 024354 นาง พิมลวรรณ  ดวงบัญชา อุบลราชธานี
156 005562 นาย วรพล  รัตนกุล อุบลราชธานี
157 054835 นาย บูชิต  สมโคตร อุบลราชธานี
158 025443 น.ส. พนิดา  มุสิกะวนั อุบลราชธานี
159 050535 น.ส. มนัสนันท์  วลิานันท์ อุบลราชธานี

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ จํานวน 159 ราย


