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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด

หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะดําเนินการโอนทุนเรือนหุน้สะสมคืนให้แก่สมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารทีส่มาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วันทําการ หลังมติทีป่ระชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ

ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 033798 น.ส. รุจิรา  มงคล จันทบุรี
2 005064 นาย สมคิด  ทาปัญญา เชียงราย
3 055916 นาย สว่างศิลป์  กาวิโล เชียงราย
4 008368 น.ส. ธนพร  เอี่ยมจะโร พระนครศรีอยุธยา
5 043318 นาย วารุฒ  มะโน ลําปาง

รวมสมาชิกทีล่าออก เพราะ  ถึงแก่กรรม จํานวน 5 ราย
ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด

1 064177 นาย อนวัช  สุขุมวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2 016788 นาย ประพันธ์  ประสงค์เวช กาญจนบุรี
3 800904 น.ส. จินดา  กั้นใช้ ชลบุรี
4 046424 นาย ธวัชร์  บุญเลิศ สมุทรปราการ
5 056095 น.ส. รจนา  รูปสม สุพรรณบุรี
6 060937 น.ส. โชติรวี  สว่างศรีสุทธิกุล กรุงเทพมหานคร
7 063787 น.ส. รัตนาภรณ์  แสงดาว กําแพงเพชร
8 054870 น.ส. กิตติกาญจน์  สอนกระโทก ขอนแก่น
9 063942 นาย วรเดช  พรมพนัส ขอนแก่น

10 039118 นาง วิไลลักณ์  วารีขันธ์ นครพนม
11 060071 นาย ณัชฐปกรณ์  ขําบรรเทอง พระนครศรีอยุธยา
12 022585 นาง ธนภรณ์  ปัญญาอ้าย เพชรบูรณ์
13 044420 น.ส. ณัฏฐ์ฎาพร  วิเชฏฐพงษ์ ศรีสะเกษ
14 022707 น.ส. จินดา  แสนสุริวงศ์ สกลนคร
15 063734 นาง อิสราภรณ์  ภูมิเรศสุนทร สระแก้ว

ชุดที ่14 คร้ังที ่1/2561 เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2561 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
16 063740 น.ส. ณัฏฐ์นรินท์  ทองประสม สิงห์บุรี
17 065816 นาย พิพัฒน์พงศ์  พินเมือง สุโขทัย
18 028809 น.ส. จันทนา  เกษมสุข สุราษฎร์ธานี
19 052045 น.ส. เรณู  เส้นปาน กระบี่
20 065186 น.ส. พัฒนวัลย์  สุวรรณวรชาติ กระบี่
21 059152 น.ส. พิมพ์ลดา  นุ้ยคง กรุงเทพมหานคร
22 024340 นาย อภินันท์  มีชัย กรุงเทพมหานคร
23 046411 นาย จํารูญ  เสนทอง กรุงเทพมหานคร
24 055778 นาย ราม  จินตมาศ กรุงเทพมหานคร
25 058696 น.ส. กชนิภา  ใจเกล้ียง กรุงเทพมหานคร
26 059877 น.ส. จันทร์เพ็ญ  อ่อนสิงห์ กรุงเทพมหานคร
27 065207 น.ส. วิบูลย์  แซ่หว่อง กรุงเทพมหานคร
28 028500 น.ส. ดลนภา  สืบพลาย กาญจนบุรี
29 032060 นาง ปวีณา  ประทุมชัย กาฬสินธุ์
30 042921 นาง เพชร  ดุพงษ์ กาฬสินธุ์
31 047441 น.ส. ศศิณา  วรรณศรี ขอนแก่น
32 029145 น.ส. วิไลวรรณ  มีดี ขอนแก่น
33 029196 น.ส. อภิญญา  พรมจ้าย ขอนแก่น
34 027232 น.ส. กาญจนา  แสงชาติ จันทบุรี
35 056065 น.ส. ทัศนีย์  เพ็ญโฉม ฉะเชิงเทรา
36 059899 นาย อธิพัชร์  ยิ่งศิริธัญรัฐ ชลบุรี
37 044929 นาย กฤษฎีกา  สีหาฤทธิ์ ชลบุรี
38 055392 นาง ณิชา  วันทายนต์ ชลบุรี
39 061478 น.ส. สายสุณี  ภิญโญหิรัณย์กุล เชียงราย
40 025872 น.ส. คณภร  เทพโพธา เชียงราย
41 051867 นาง อัญชลี  มณีชัย เชียงราย
42 043292 น.ส. รัชย์ธมน  ชวดต่าย เชียงใหม่
43 056034 นาย นคร  จันทรวรรณ เชียงใหม่
44 036734 นาง เกศินี  สิทธิชัย เชียงใหม่
45 026188 น.ส. นงลักษณ์  ชิตชลธาร ตรัง
46 039736 นาง วรรณา  สิทธิอังกูร ตรัง
47 049725 น.ส. สุภาวดี  จินดาแก้ว ตรัง
48 011517 นาง ประนอม  สิงใส ตาก
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
49 057686 นาย สายัณห์  หมื่นสิน ตาก
50 063163 นาง พรทิพา  สัจจสุขวัฒนา นครนายก
51 049258 นาย อําพล  ศรีพารัตน์ นครปฐม
52 019433 น.ส. วันเพ็ญ  พงษ์ตระกูล นครราชสีมา
53 064546 น.ส. วิไลวรรณ  ประเสริฐสังข์ นครราชสีมา
54 049075 น.ส. ทักษิณา  อังค์ยศ นครราชสีมา
55 025261 นาย ศุภกร  อิ่มวัฒนกุล นครราชสีมา
56 057632 น.ส. ดวงกมล  เทียมทอง นครราชสีมา
57 022391 นาย ลิขิต  ประยูรสิงห์ นครราชสีมา
58 056339 น.ส. อารีทิพย์  จิตอารีย์ นครศรีธรรมราช
59 034703 น.ส. วิมลสิริ  ศรีราชา นนทบุรี
60 065704 นาย สิทธิชัย  โพธิส์ะ นนทบุรี
61 053216 นาย ธรรมรัตน์  สิงห์ศรี นนทบุรี
62 800485 น.ส. ไซนุง  เจ๊ะมะ นราธิวาส
63 061287 นาง นงลักษณ์  ศรีระวัน บึงกาฬ
64 061199 น.ส. เนตรนภา  ศรีสว่าง บึงกาฬ
65 010395 น.ส. ณพร  โสขวัญฟ้า บุรีรัมย์
66 062327 นาง รัชนี  ราชประโคน บุรีรัมย์
67 061197 นาง ภาราดา  โพยนอก บุรีรัมย์
68 800758 น.ส. เมวิกา  เติมประโคน บุรีรัมย์
69 041535 นาย สรสิข  จันทร์อยู่จริง บุรีรัมย์
70 045196 นาย ปัญญา  นนทะการ บุรีรัมย์
71 045789 น.ส. นันทวดี  ขวัญเจริญ ปทุมธานี
72 053944 นาง นภัสรี  ลีนา ปราจีนบุรี
73 019916 นาย มูฮัมหมัดมุคตาร  ยูโซ๊ะ ปัตตานี
74 060818 นาง กรรณิการ์  บุณยรัตพันธุ์ พระนครศรีอยุธยา
75 800706 น.ส. ชนาภา  ฤกษ์บุรุษ พระนครศรีอยุธยา
76 003684 น.ส. ยุภา  ศรีวิชัย พะเยา
77 051680 น.ส. อารีย์  เพ็ญคุ้ม พิจิตร
78 062774 น.ส. กัญญา  ทะสุด พิจิตร
79 028392 นาย ไพศาล  แคดํา พิษณุโลก
80 027024 น.ส. มณีรัตน์  พวงทอง พิษณุโลก
81 057587 น.ส. ปิยดา  จัดสวย พิษณุโลก
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
82 002544 นาย สมศักด์ิ  สังข์ประเสริฐ เพชรบุรี
83 051677 น.ส. สุกัญญา  มีกําลัง เพชรบูรณ์
84 023144 นาย กระแส  มีกําลัง เพชรบูรณ์
85 020742 น.ส. ธีรนาฏ  อยู่พ่วง เพชรบูรณ์
86 057366 นาย อุกฤษ  ไกรกาศ เพชรบูรณ์
87 028161 น.ส. เจนจิรา  สายซอ แพร่
88 034433 นาง เจนจิรา  สายยืด แพร่
89 039571 นาย ฉ่ํา  ไปนั้น มหาสารคาม
90 061730 น.ส. ศรีสมพร  บุญเรืองวัตร์ มหาสารคาม
91 033447 นาย ธีระวัฒน์  จรูญรักษ์ มหาสารคาม
92 065443 นาย ประกาศเกียรติ  จรรยา มหาสารคาม
93 004147 นาง สมจิตร  อุบลจินดา ยะลา
94 028516 นาย ธนูเดช  ข่าทิพย์พาที ร้อยเอ็ด
95 028517 นาง ปทุมรัตน์  ข่าทิพย์พาที ร้อยเอ็ด
96 060459 นาย อภิชาติ  แห้วแสง ร้อยเอ็ด
97 013536 นาง กุลวี  พันธุมี ร้อยเอ็ด
98 019795 นาย ชัยชาญ  ศรีปัดถา ร้อยเอ็ด
99 063535 นาย อธิชนัน  แสงนวล ระนอง

100 022180 นาง จีรวัลย์  รู้การ ระนอง
101 063626 นาย สิทธิเดช  พรหมโลก ระยอง
102 041867 นาง ยุวดี  ศรีสุข ลพบุรี
103 052753 นาง กนกกาญจน์  เผยศิริ ลพบุรี
104 052752 นาง ณฤมล  อาวะกุล ลพบุรี
105 012539 นาย ประสิทธิ ์ ต๋ันมาเชื้อ ลําปาง
106 058992 นาง วริศรา  คําฟู ลําปาง
107 063960 นาง อุดมพร  มลิวรรณ ลําปาง
108 036787 น.ส. จีรภา  มีจี๋ ลําพูน
109 060776 น.ส. พิมพรรณ  วันใจ ลําพูน
110 052608 นาย โสวิท  ผดุงสิทญิ์ เลย
111 044889 นาย พิเชษฐา  ชัยชาญ ศรีสะเกษ
112 016988 นาย วีระพล  จงราช ศรีสะเกษ
113 035651 นาย พิหาญ  เจริญศรี ศรีสะเกษ
114 029177 น.ส. อัยฎา  รตินรภัทร สกลนคร
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
115 001885 น.ส. ลักษชนก  แสนปาก สกลนคร
116 004643 นาย สมบัติ  พัฒนายิ่งเจริญ สงขลา
117 039259 นาง อมรรัตน์  รัตนวงศ์ สตูล
118 001376 นาง สมใจ  ห่วงมิตร สมุทรปราการ
119 045741 นาง สุมาลี  รัตนประภา สมุทรปราการ
120 035055 น.ส. พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา สระแก้ว
121 052052 นาย นพดล  เพียรพิทยากุล สระบุรี
122 047534 นาง กันต์กนิษฐ์  นาราสิทธิโชค สระบุรี
123 063683 น.ส. นาฏยา  เขียวอ้อม สระบุรี
124 061800 น.ส. ณปภัช  สิงห์เมือง สิงห์บุรี
125 063603 นาง จินดา  คุณาวรรณ สุโขทัย
126 001112 นาย เสาร์คํา  ใจทําดี สุโขทัย
127 021110 นาย ทศพร  มั่นคง สุพรรณบุรี
128 054510 นาย เกษมสุข  ปานช่วย สุราษฎร์ธานี
129 800967 น.ส. อลิวัลย์  บัวทอง สุราษฎร์ธานี
130 025319 นาง หนึ่งฤทัย  เสมอภาค สุรินทร์
131 051431 นาง วนัญชนันท์  พ่อค้า สุรินทร์
132 030994 นาง นภัสสร  เตนาวงค์ หนองคาย
133 064525 นาย จักราวุธ  บุญธรรม หนองคาย
134 039426 นาย คมสรรค์  พรมไตร หนองบัวลําภู
135 061385 น.ส. ประนมพร  จันทีเทศ อุดรธานี
136 021218 นาง สุกัญญา  เพิม่พูลวัฒนะกุล อุตรดิตถ์
137 041252 นาย บุญมี  ยุทธกิจไพบูลย์ อุตรดิตถ์
138 048278 นาย สายัณห์  พิมพ์เพ็ง อุบลราชธานี
139 008768 นาง สุภนิดา  ศรีตะเขตต์ อุบลราชธานี
140 057436 น.ส. พิชญ์ภาวี  สุทธิประภา ขอนแก่น
141 052779 นาย เกียรติศักด์ิ  ต้ังเจริญถาวร ปทุมธานี
142 800705 น.ส. วาสนา  สุขเกษม พระนครศรีอยุธยา
143 800966 น.ส. บุปผารัตน์  นาคน้อย สุราษฎร์ธานี
144 800968 นาง เพ็ญเพชร  นรากูล สุราษฎร์ธานี
145 800989 นาง สุพัชรณีย์  พลสวัสด์ิ สุราษฎร์ธานี
146 800828 นาย ภัคพล  ศิรเวธน์ อ่างทอง
147 801020 นาย พีรพัศ  ผลดีนานา กรุงเทพมหานคร
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ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
148 058021 นาย ปฐมพงศ์  แสงศรีจันทร์ กรุงเทพมหานคร
149 039462 น.ส. สุภาภรณ์  อุดม ขอนแก่น
150 038635 นาย ชุมพล  แก้วโรย ชุมพร
151 003171 น.ส. เพลินพิศ  มะโนหาญ เชียงราย
152 009074 นาง ภัทรวัลล์ิ  อ่วมพราหมณ์ เพชรบุรี
153 062682 น.ส. ณัฎชยา  เนตรวงษ์ ราชบุรี
154 052533 นาย ปิยะพร  แก้วประเสริฐ สระบุรี
155 012822 นาย สมพร  ทองสุก สุพรรณบุรี
156 061003 น.ส. ปัทมพร  เนตรวิจิตร สุรินทร์
157 063505 นาย กมลศักด์ิ  สายเนตร อุบลราชธานี
158 057271 นาย ตะวัน  วรรณสินธ์ อุบลราชธานี
159 063055 น.ส. รุจิรา  กองลาแซ กรุงเทพมหานคร
160 059584 นาย กฤษดา  ผิวอ่อน กาญจนบุรี
161 063198 น.ส. เรณู  แขวงอินทร์ กาญจนบุรี
162 032058 น.ส. ศาณุตรา  แสงครจิตร กาฬสินธุ์
163 000050 นาย กฤษณะ  แสวงศิริผล ฉะเชิงเทรา
164 027174 นาย วิวัฒน์  บุญเจือ ชลบุรี
165 026867 นาย ธมลชัย  ชัยสุวรรณ์ เชียงราย
166 051767 น.ส. ณันธ์ณภัทร  อุ่นเมืองทอง เชียงใหม่
167 039184 น.ส. ปณัสยา  อาษา ตาก
168 059785 น.ส. เอมอร  บุญศรี นครปฐม
169 065162 น.ส. อมลรดา  วงษ์หน่ายโกฏ นครพนม
170 043825 นาย สันติพงศ์  ขวัญเอกพงษ์ นครพนม
171 035130 นาง รุ่งนภา  เอกไธสง นครราชสีมา
172 021569 นาง รตนพรรณ  กลีบบัวแก้ว นครราชสีมา
173 018224 นาย มหัคฆพันธ์  ถูกหมาย นครราชสีมา
174 017159 น.ส. พรรณทิพา  ขาวฟอม นราธิวาส
175 064841 น.ส. นันทิญา  สมทอง ปทุมธานี
176 052157 น.ส. อรอนง  ตรีโรจน์ พระนครศรีอยุธยา
177 045351 นาย เนติพันธ์  แจ้งจุล พัทลุง
178 064715 น.ส. รัตน์ดา  ช่วงโพธิ์ พิจิตร
179 800317 นาง สุธาศิณี  หม่นมั่น พิจิตร
180 037198 นาง ปิยนาถ  บุญมีมา เพชรบูรณ์



7

ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
181 034434 น.ส. สุพรรณ  กาวิน แพร่
182 050638 น.ส. พิชายา  ดวงดาว แพร่
183 064052 นาง ธัญญชล  ก่อกอง แพร่
184 062533 นาง อรุณภรณ์  กับปุละวัน แม่ฮ่องสอน
185 019955 น.ส. กัลยารัตน์  สวัสด์ินะที ร้อยเอ็ด
186 060802 นาง กัลญา  อุปัชฌาย์ ร้อยเอ็ด
187 050886 นาง จารุวรรณ  ก้อนคํา ร้อยเอ็ด
188 048255 นาย ธนโชติ  ศรีกุล ศรีสะเกษ
189 005758 น.ส. หวานเย็น  แสนหูม สกลนคร
190 032550 นาย พุธ  โประวะ สกลนคร
191 004433 นาย ศิวกร  แก้วลอย สงขลา
192 064571 นาย ปริชาติ  หลุ่มใส สมุทรสงคราม
193 047536 นาง สมพร  ไม้ทองงาม สระบุรี
194 027497 น.ส. สุทธินา  หมั่นเทีย่ง สุรินทร์
195 001853 นาง เจนจิรา  ศรีเมือง หนองคาย
196 062913 นาง สมใจ  สุวรรณโสม หนองบัวลําภู
197 036026 นาย วุฒิพงศ์  ณ หนองคาย อุดรธานี
198 064583 น.ส. ยลลดา  ยอดพิกุล อุดรธานี
199 045999 นาย สันธาน  ทองหล่อ เพชรบุรี
200 052754 นาย ชนะชัย  ประเสริฐภากร ลพบุรี
201 800981 น.ส. ศิรินภา  ใจกล้า ลําปาง
202 053442 น.ส. พิณญกานต์  เดชสุวรรณวงษ์ สกลนคร
203 007166 นาย ศุพรัตน์  ศาลางาม สุรินทร์
204 035997 นาย ปรีดา  อังคะปาน อุดรธานี
205 800934 น.ส. สาลินี  พิมพ์ภักด์ิ อุดรธานี
206 3944 นาย สนอง  นกเดช อุตรดิตถ์

สมาชิกลาออกปกติจํานวน 206 ราย


