
หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะด าเนินการโอนทุนเรือนหุน้สะสมคืนให้แก่สมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารทีส่มาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วันท าการ หลังมติทีป่ระชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ

ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 014038 นาย ประหยัด  ลือชา เชียงราย
2 028791 น.ส. รุ่งลาวัลย์  ย่องแก้ว สุราษฎร์ธานี

สมาชิกทีล่าออก เพราะถึงแก่กรรม จ านวน 2 ราย
1 015255 นาง พรศรี  สอนสุวรรณ์ ระนอง

สมาชิกทีล่าออก เพราะโอนไปสหกรณ์ฯอื่น จ านวน 1 ราย
1 007695 น.ส. ยศิรินทร์  ศรีจันทร์ทอง ตรัง
2 012381 น.ส. วัชรีวรรณ  โต๊ะทอง ประจวบคีรีขันธ์
3 800819 น.ส. ปาริชาติ  ทองแท้ ประจวบคีรีขันธ์
4 058770 ว่าทีพ่.ต. วันชัย  ไวศยด ารง ปราจีนบุรี
5 003825 นาย มนต์ชัย  โคตรชมภู หนองคาย
6 063815 นาย เกรียงศักด์ิ  มีสันทัด สุโขทัย
7 064095 น.ส. อนุชษรา  จันทาทอง สุพรรณบุรี
8 052582 นาง รุ่งรัชนี  รุ่งมณี กรุงเทพมหานคร
9 014194 นาง อุษณีย์  ทอย กรุงเทพมหานคร
10 034909 น.ส. นิ่มนวล  มงคลวัจน์ กรุงเทพมหานคร
11 059150 นาย สมิทธ์  จารุเสวี กรุงเทพมหานคร
12 022780 นาย วีรวัฒน์  รอดสุโข กาฬสินธุ์
13 062169 น.ส. จามมารี  ศิริวัฒนวงษ์ ก าแพงเพชร
14 005606 นาย สุชาติ  พันธ์ยิ้ม ก าแพงเพชร
15 029199 นาย ณุธรม์  ธรเสนา ขอนแก่น
16 060145 น.ส. สาริศา  นันทภพธนกุล ขอนแก่น
17 045586 นาย รัฐพล  สุขบิดา ขอนแก่น
18 009719 นาง ภัศรา  สวนประเสริฐ จันทบุรี

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด
ชุดที ่13 คร้ังที ่12/2560 เมื่อวันที ่26 มกราคม 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด
ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
19 059111 น.ส. ทัศนีย์  ไชยธรรม จันทบุรี
20 045797 พ.อ.อ. ปิยะ  สันธนะโยธิน ฉะเชิงเทรา
21 014099 ว่าทีร่.ต. สมชาย  ทองมี ฉะเชิงเทรา
22 063292 นาย มานัส  สุโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
23 027030 นาง พัชรี  นิรมลธาราสิทธิ์ ชลบุรี
24 012296 นาง อิสยาห์  ไชยดา เชียงราย
25 057784 นาง สุธัญญา  วุฒิชาติวิจิตรกุล เชียงราย
26 059709 น.ส. กราญจณา  รักษาภักดี เชียงราย
27 063257 นาย เดชนรินทร์  ใจกันธา เชียงใหม่
28 060226 นาง ปาริฉัตต์  มหาโพธิ์ เชียงใหม่
29 054146 น.ส. ศรีสุดา  ศรีสวัสด์ิ ตาก
30 007114 นาย ธัญญา  เกียรติไพศาล ตาก
31 053934 นาย สิริพิสุทธิส์โรชา พงศานานุรักษ์  โชติวัชรินทร์ นครปฐม
32 062467 น.ส. จุฑามาศ  ผุยเตชะ นครปฐม
33 014685 พันจ่าเอก อุระชัย  จ าชาติ นครปฐม
34 064528 น.ส. ศิริขวัญ  เหมหงษา นครปฐม
35 048679 น.ส. เขมิกา  ประภาชีวนนท์ นครปฐม
36 027686 นาง สมพิศ  ไชยโคตร นครราชสีมา
37 056080 น.ส. ธนัทภัทร  เพ็งแก้ว นครราชสีมา
38 051574 น.ส. อริสรา  ทบประดิษฐ นครราชสีมา
39 064965 นาง ชญานิศ  จงไกรจักร์ นครศรีธรรมราช
40 063451 น.ส. วรินธร  วรพยูร นนทบุรี
41 059025 ด.ต. สวัสด์ิ  ลิไธสง บุรีรัมย์
42 044051 นาย ปฎิพัทธ์  ปักเคเต บุรีรัมย์
43 058898 น.ส. ชบาไพร  ติเหลา บุรีรัมย์
44 800747 น.ส. ชณากาญจน์  นาวีสัมพันธ์ บุรีรัมย์
45 059439 นาย วิชัย  บ าเรอ ปทุมธานี
46 059953 นาง สุดาพร  ถุงเงินโต ปทุมธานี
47 063947 ส.ต.ต. บุญส่ง  ทศพร ปทุมธานี
48 022332 นาย มะยานิง  โต๊ะมีนา ปัตตานี
49 014419 น.ส. ปริชญา  วิเศษสุวรรณภูมิ ปัตตานี
50 008315 น.ส. มยุรี  เยาวสังข์ พระนครศรีอยุธยา
51 064316 นาง ภัทรพร  สุทธพันธ์ พะเยา
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
52 060129 ว่าทีร่.ต. จ ารอง  อ่อนพุทธา พะเยา
53 006908 นาง วิภาภรณ์  นวลสิงห์ พัทลุง
54 008040 น.ส. อ าไพ  ชูด า พัทลุง
55 026225 นาง กาญจนา  หนูทอง พัทลุง
56 037840 น.ส. ปิยาภรณ์  สว่างรัตน์ พัทลุง
57 057114 ส.อ. เอกวิน  นาคนวล พิษณุโลก
58 051679 นาย วัชรพงษ์  ปางค่า พิษณุโลก
59 037264 นาย สมนึก  คงสอาด เพชรบูรณ์
60 057494 น.ส. ดวงสมร  ต้ังประเสริฐ แพร่
61 019664 นาย พงษ์ธนัฐ  บัวเกตุ แพร่
62 012887 นาง ไข่มุก  พรหมพันใจ มหาสารคาม
63 063450 จ่าสิบเอก วันชัย  อรัญเสน มหาสารคาม
64 054832 นาย พุทธา  นามขุน มหาสารคาม
65 051300 นาย ทวิศรัตน์  ศรีฮาด ยโสธร
66 012529 นาย ชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์ ยะลา
67 062921 น.ส. นิตยา  ไกรยกาศ ร้อยเอ็ด
68 040754 นาง วริศรา  บุญอรัญ ร้อยเอ็ด
69 014241 นาย ยุทธศักด์ิ  สามิบัติ ร้อยเอ็ด
70 049041 นาย เฉลิมชัย  ไกรยกาศ ร้อยเอ็ด
71 050997 น.ส. จาริวรรณ  อุ่นปิง ล าปาง
72 019164 นาง จรรยา  อบมา ล าปาง
73 059042 นาย สมคิด  เสนานุช เลย
74 001897 นาย สมศักด์ิ  วงศ์ประทุม สกลนคร
75 013087 นาย อิทธิพล  โพธิพรม สกลนคร
76 020035 จ.อ. อุทิศ  ราชพลแสน สมุทรปราการ
77 004055 นาง พัทธนันท์  นนท์ตา สระแก้ว
78 057432 นาง นพพร  ฮวบเจริญ สิงห์บุรี
79 052062 น.ส. อรกมล  สู่ประเสริฐ สิงห์บุรี
80 026819 น.ส. อุรุวรรณ  อินทร์แปลง สุรินทร์
81 060052 นาย ไชยทัศน์  ร่ืนส าราญ สุรินทร์
82 035962 น.ส. จิราพร  เหมืองทอง หนองคาย
83 059932 นาง สุภาภรณ์  ทายิดา หนองบัวล าภู
84 064935 นาย ไกรพล  โสดาภักด์ิ อ านาจเจริญ
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
85 029122 น.ส. สุปราณี  นามเรืองศรี อ านาจเจริญ
86 021361 นาย ชาติชาย  เอกตาแสง อุดรธานี
87 021309 น.ส. ภาวิณี  แก้วแก่น อุดรธานี
88 061169 นาย เกียรติศักด์ิ  พิมพ์จันทร์ อุทัยธานี
89 800527 น.ส. ชมภูนุช  เพียรคุ้ม อุบลราชธานี
90 055276 น.ส. รจนา  ล้ิมจ ารูญรัตน์ นครสวรรค์
91 062121 นาย อนันต์  สวัสดี สระแก้ว
92 050637 นาย กัณตภณ  คุ้มศิริ กรุงเทพมหานคร
93 028071 น.ส. รุจิรา  แก้วกิ่ง ชลบุรี
94 030603 น.ส. สุกัญญา  ปุลันรัมย์ บุรีรัมย์
95 002001 นาง สาวิตรี  ชูชาติ ระยอง
96 063558 น.ส. อังคณา  มั่นเขตกิจ ระยอง
97 035922 น.ส. กัญญาภัทร  สองศรี ศรีสะเกษ
98 028747 นาง จริญญา  ช่วงเสน สุราษฎร์ธานี
99 027373 น.ส. ยศสุดา  สุขเป็ง กรุงเทพมหานคร
100 042880 นาย คมกริช  แสงฤทธิ์ ขอนแก่น
101 052525 นาง ดวงใจ  รีอิน เชียงราย
102 016562 นาง พัชรินทร์  ปรีดา นครนายก
103 063689 น.ส. เกษร  อุ่นหนองกุง นครศรีธรรมราช
104 020254 นาง ศิริขวัญ  เตชะสิทธิ์ น่าน
105 009953 นาง นุชชนา  จันทร์ดิษฐ บุรีรัมย์
106 800777 น.ส. ณัฐพิมนต์  ไชยภา บุรีรัมย์
107 011108 นาย ไกรวิชิต  นามเสาร์ พระนครศรีอยุธยา
108 028280 นาง กรวิภา  ตะนะ พะเยา
109 046687 นาง ภัทราภรณ์  เมืองวงศ์ พะเยา
110 002185 นาง นันท์นภัส  ณ พัทลุง พัทลุง
111 031401 นาย สุวิทย์  ไทยสา พิจิตร
112 001079 น.ส. ศิริพร  เบีย้จั่น พิษณุโลก
113 047952 น.ส. หนึ่งฤทัย  ปล้ืมสุข พิษณุโลก
114 063110 น.ส. เนตรนภา  คชกฤษ เพชรบุรี
115 059125 น.ส. ชุลีรัตน์  อุตรอินทร์ แพร่
116 038522 นาง นันท์นภัสศตพร  งามประภาสม แพร่
117 034272 น.ส. ชุติกาญจน์  มีมาก ร้อยเอ็ด
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
118 020859 นาง ศรุฏา  คนมั่น ลพบุรี
119 049116 น.ส. สมร  ธงชัย ศรีสะเกษ
120 053455 นาง สุพรรณณี  สมบัตินฤมิตกุล สุรินทร์
121 063697 น.ส. อนุสรา  รูวันมอม หนองคาย
122 047692 นาง ณฐอร  วรวะลัย อุดรธานี
123 018137 นาย วิวัตน์  สุโพธิเ์คน นครพนม
124 004675 นาย ณัฎฐพล  ชูทอง สงขลา
125 029065 นาย สมพงศ์  แสงหอย อุบลราชธานี

สมาชิกลาออกปกติจ านวน 125 ราย

ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 038595 นาย สุทิน  สุวรรณบ ารุง กระบี่
2 001248 นาย ปรุง  สุระภา กาฬสินธุ์
3 043815 นาง อุไรวรรณ์  วันจรูญ กาฬสินธุ์
4 054882 น.ส. ธนภรณ์  เวชกร ก าแพงเพชร
5 061175 จ.อ. สุทัศน์  วิศรีปัทย์ ขอนแก่น
6 051358 นาย บัณฑิต  มาขน ขอนแก่น
7 017181 ว่าทีร่.ต. วรพจน์  ยืนชีวิต ชัยภูมิ
8 043858 น.ส. ศิริทร  เมืองวงค์ เชียงราย
9 051562 นาง สุธาสินี  ศิริฤกษ์ นครราชสีมา
10 029536 นาง ชุติมา  เกษาหอม นครราชสีมา
11 034607 นาง มัลลิกา  ศรีอินทร์ นครศรีธรรมราช
12 057418 นาง เก้านภา  ไหลวารินทร์ นครสวรรค์
13 036956 นาย ปัณณวิชญ์  จตุพร นครสวรรค์
14 037833 นาง ยุพิน  อาจทอง พัทลุง
15 020583 นาย อ่ารีด  พลนุ้ย พัทลุง
16 024282 นาย การดี  ศรีสุข พิจิตร
17 040852 นาง มณฑิรา  เจริญดี เพชรบุรี
18 022566 นาย ธวัช  ไกรสิงห์ เพชรบูรณ์
19 052738 น.ส. กัลยา  รักษาพล เพชรบูรณ์
20 015638 นาย พงค์ศักด์ิ  สนโต แพร่
21 013854 นาง นภัสสร  บุญมี มหาสารคาม
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
22 027846 นาย สิทธิชัย  วันดี ร้อยเอ็ด
23 027858 น.ส. สายฝน  มาหาร ร้อยเอ็ด
24 046087 นาง อิสยาภรณ์  ดิษสุข ลพบุรี
25 051660 นาย ณฤพน  พรมมานอก ลพบุรี
26 054175 นาย กิ่งทอง  ต๊ิบปะระวงศ์ ล าปาง
27 019148 น.ส. กนกลักษณ์  วิริยะเชษฐ์กุล ล าปาง
28 054434 นาย จ าลอง  ชัยเนตร ศรีสะเกษ
29 032940 นาย วุฒิพงค์  จันนาคิน สุราษฎร์ธานี
30 047413 นาย ศักดา  โยธานันท์ สุรินทร์
31 038782 น.ส. เลิศนภา  วงศ์บุญ สุรินทร์
32 024417 น.ส. ช่อเพชร  ชานุบาล หนองคาย
33 035979 นาย มนูศักด์ิ  ศรีเคน หนองคาย
34 058771 นาง รัชนีกร  ปะติตัง หนองคาย
35 060722 น.ส. กุหลาบ  จันทบูลย์ หนองบัวล าภู
36 031851 นาย วรวัชร์  มูลมณี อุบลราชธานี
37 035676 น.ส. สุวรรณี  แสนสุข อุบลราชธานี
38 048845 นาง ระพีพร  แก้วขาว อุบลราชธานี

สมาชิกทีถู่กให้ออกจากสหกรณ์ จ านวน 38 ราย


