
ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 2839 นาง พิสมัย  อยู่ภู่ นนทบุรี
2 11811 นาง สุภาพร  ใจสมุทร พังงา
3 32531 นาย วิรัตน์  พิกุลศรี มุกดาหาร
4 13372 นาง เพ็ญภา  กระวีสายสุนทร ศรีสะเกษ
5 18026 จ.ส.ต. ธนาวัฒน์  นารีผล สมุทรปราการ

1 21393 น.ส. นลัทพร  ช่วยแก้ว พัทลุง
2 45055 นาย กฤษณะ  มะลิดิน พิษณุโลก
3 44594 นาย วิทยากร  บทมูล ร้อยเอ็ด
4 3441 น.ส. วรัญญา  พรายชื่น ระยอง
5 10811 นาง ลักขณา  ชูแก้ว อุดรธานี
6 31581 นาย ทักษิณ  ขาวทอง ปัตตานี
7 59666 น.ส. พจนา  สุขพัฒณ์ธี พระนครศรีอยุธยา
8 61288 น.ส. ศศิประภา  บรรจบราช ลพบุรี
9 63891 นาย อนุรักษ์  บัวตูม กระบี่
10 14068 น.ส. สุณิสา  รัชดามรินทร์ กรุงเทพมหานคร
11 56552 นาย โชติชญาน์  ม่วงงาม กรุงเทพมหานคร
12 65121 น.ส. เนณัฐชา  จีรพัฒนพงศ์ กาฬสินธุ์
13 65219 นาย ศุภกร  ฉายถวิล กาฬสินธุ์
14 64882 น.ส. วิยดา  บาลศรี กาฬสินธุ์
15 64885 น.ส. ทิพวรรณ์  สุมนทา กาฬสินธุ์
16 49519 จ่าเอก วิทยา  จอมทรักษ์ กาฬสินธุ์
17 29635 นาง ชนัญญา  วงค์แสน ขอนแก่น
18 4194 นาย ณัฐนันท์  ไชยเขต จันทบุรี
19 51805 น.ส. สุวพิชญ์  เตาะเจริญยิ่ง จันทบุรี
20 34939 น.ส. ทัศนีย์วรรณ  ดีเพิม่พูล จันทบุรี
21 6264 นาย ไพศาล  สุขสวัสด์ิ ฉะเชิงเทรา
22 63590 นาย เอกสิทธิ  สนธิเดชขจิตพร ชลบุรี
23 31770 น.ส. นฤมล  เหรียญเจริญ ชลบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด
ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
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24 12734 นาง นวพร  คล่องการ ชัยภูมิ
25 63904 น.ส. ธัญธิตา  กันแต่ง เชียงราย
26 52177 น.ส. เพ็ญพักตร์  บุญสูง เชียงราย
27 4125 น.ส. ปิยะนาฎ  ต้ังวิจิตรสกุล เชียงราย
28 36800 นาง อิสราภรณ์  สุวรรณนัง เชียงใหม่
29 47833 นาย ยุรนันท์  พรมประกูล นครปฐม
30 53253 นาย อุดม  อริยวาณิชกุล นครปฐม
31 53935 น.ส. อารีย์  เปีย่มมีสมบูรณ์ นครปฐม
32 44702 น.ส. ธีรยา  โตภาณุรักษ์กุล นครปฐม
33 800654 น.ส. จิรวรรณ  ใจเยือกเย็น นครปฐม
34 800918 นาง ประนอม  บางพรมบาง นครพนม
35 12158 น.ส. ธนพร  เอี่ยมตุ้มรัตน์ นครพนม
36 20408 น.ส. ทานตะวัน  ศรีวรสาร นครพนม
37 18153 นาง ปรียานุช  ธงชัย นครพนม
38 8449 นาย ชินวัฒน์  เรือนใหม่ นครราชสีมา
39 40476 นาย พิมาย  เตยพุทรา นครราชสีมา
40 47577 น.ส. ณิชาพร  หร่ายขุนทด นครราชสีมา
41 8450 น.ส. กัลยาณี  จุ้ยกลาง นครราชสีมา
42 55446 น.ส. กณิกาพร  ทองสุขนอก นครราชสีมา
43 25269 น.ส. ชญาณิศา  ชัยชื่นกมล นครราชสีมา
44 47355 นาย ณัฐพงษ์  แก้วช่วย นครศรีธรรมราช
45 43019 นาง อริศรา  ทวีทรัพย์ นครศรีธรรมราช
46 62047 น.ส. นันท์นภัส  บุญเหมาะ นนทบุรี
47 2913 นาง สหัสทยา  พูนจันทร์ นนทบุรี
48 63546 น.ส. อภิญญา  เอี่ยมศิริ นนทบุรี
49 10352 นาง โชติกา  บินมะมิง นราธิวาส
50 4819 น.ส. ซอบ๊ะ  อีดิง นราธิวาส
51 60608 นาง ชาคริยา  ศรีใจ น่าน
52 6837 น.ส. สิฬาภรณ์  จักรบุตร น่าน
53 29269 น.ส. สุนิรัน  ทิพย์นางรอง บุรีรัมย์
54 57534 นาง ชุภัค  เพชรภัคสิริ บุรีรัมย์
55 57960 น.ส. อรพรรณ  โภคทรัพย์ บุรีรัมย์
56 62566 น.ส. นันท์มนัส  โคมแก้ว ประจวบคีรีขันธ์
57 60349 น.ส. สุภาวดี  คลังตระกูล ปราจีนบุรี
58 39758 นาย เกรียง  เล็กสุทธิ์ ปัตตานี
59 47939 นาย ทรงพล  ขันธพัทธ์ พระนครศรีอยุธยา
60 8357 นาง ทิพวรรณ  ฐานะวุฒิ พระนครศรีอยุธยา



61 49979 นาย บุญชอบ  โพเขียว พระนครศรีอยุธยา
62 63039 นาง อัญชลี  หอมนาน พะเยา
63 49899 นาง ขนิษฐา  จันทมาตุ พัทลุง
64 49901 นาย อาบูบากาด  คงรอด พัทลุง
65 9965 น.ส. นิตยา  จันทมณี พัทลุง
66 604 พ.จ.ท. วิรัตน์  แหลมนาค พิจิตร
67 19662 น.ส. สุรินทร์นา  ยายอด พิจิตร
68 31369 นาย เมฆนิทร์  งมโปร่งเบีย้ พิษณุโลก
69 11600 นาง ศุภมาส  จันทร์เทศ เพชรบุรี
70 58978 นาง นันธิดา  จีกัน แพร่
71 15641 นาง จรรจิรา  เพิม่ขึ้น แพร่
72 34443 นาง นัยนา  สิทธิเจริญ แพร่
73 800190 น.ส. นภาพร  ก้อนแก้ว แพร่
74 49559 นาย วีระชาติ  ร่มเย็น แพร่
75 36633 นาง ปรียาณุจ  ทองอ่ า มหาสารคาม
76 59395 นาง ชลธิชา  สานไธสง มหาสารคาม
77 64245 นาย สยาม  นาไพรวัน มหาสารคาม
78 43367 นาง ทานตะวัน  นันทา แม่ฮ่องสอน
79 23996 นาย วัชระ  สรรพคุณ ร้อยเอ็ด
80 23997 นาย จักรกริช  พนมเสริฐ ร้อยเอ็ด
81 55759 จ.อ. นคร  พิเนตร ร้อยเอ็ด
82 24840 นาย ศุภากฤช  ข าขันมะลี ร้อยเอ็ด
83 58581 นาง น้องนุช  ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด
84 62181 นาง ปิยะมาศ  อามาตมูลตรี ร้อยเอ็ด
85 40094 ส.ต.ท. สุวิทย์  ภูแก้ว ร้อยเอ็ด
86 59385 นาย พีรดนย์  อโนราช ร้อยเอ็ด
87 27894 นาย โชคชัย  นุ่นไทย ร้อยเอ็ด
88 27903 น.ส. อรุณณี  ศรีมงคล ร้อยเอ็ด
89 13624 นาง ภัคภร  ธนารักษ์อุดม ร้อยเอ็ด
90 54545 น.ส. ธนันณัฏฐ์  หันประดิษฐ์ ระนอง
91 800381 นาย ชินณดิฐ  ปานพร้ิง ระยอง
92 63557 น.ส. เดือนเพ็ญ  วิโทจิตร ระยอง
93 63559 นาย สยาม  คงอุ่น ระยอง
94 19201 น.ส. นิษณา  พรมมา ล าปาง
95 62349 น.ส. อมราพร  อันทะระ เลย
96 22805 นาย กรกฤช  พรมรัตน์ ศรีสะเกษ
97 61041 น.ส. ชญานิษฐ์  กฤษฎาชาตรี ศรีสะเกษ



98 49875 น.ส. ธนาพร  สาโรช ศรีสะเกษ
99 63383 น.ส. ศิชา  แกว่นธัญญกิจ สกลนคร
100 7687 น.ส. ชุติรัตน์  ขุนทองปาน สงขลา
101 64748 น.ส. เกตสรี  ชูแก้ว สงขลา
102 48746 นาง สุคนธ์  วัฒนพรหม สงขลา
103 10584 น.ส. หทัยชนก  สุวรรณสวัสด์ิ สมุทรสาคร
104 37989 น.ส. ศศิประภา  สุขแจ่ม สระแก้ว
105 47539 นาย จุมพฎ  ปล้ืมส าราญ สระบุรี
106 50233 น.ส. พัชรินทร์  วรรธนะกุล สุพรรณบุรี
107 59009 น.ส. ประภาภรณ์  โอปิลันทพงษ์ สุพรรณบุรี
108 59010 น.ส. ธนพร  ขาวพันธุ์ สุพรรณบุรี
109 17073 น.ส. ผิวพรรณ  ตัวสะอาด สุรินทร์
110 53078 น.ส. แสงรวี  พูลสวัสด์ิ อ่างทอง
111 800783 น.ส. พัศราพร  ปาตะศรี อ านาจเจริญ
112 22198 นาย ภาษิต  ทิพอุตร์ อ านาจเจริญ
113 3929 น.ส. ธีรยา  ภิญโญ อุตรดิตถ์
114 49101 นาย กิตติ  จันทร์ปรีดา อุบลราชธานี
115 63575 นาย ธวัชชัย  คณะพันธ์ อุบลราชธานี
116 62505 นาย ทรงศักด์ิ  วรรณโพธิ์ ร้อยเอ็ด
117 18051 ส.อ. สมปอง  แป้นโพธ์กลาง ราชบุรี
118 50599 นาง นพมาศ  แสงไชย สิงห์บุรี
119 63914 นาย เอกราช  ฟักขาว กรุงเทพมหานคร
120 60791 นาย พิภพ  รุยันต์ ตรัง
121 42446 นาง ณัฐชยา  ในกระโทก นครราชสีมา
122 49833 นาง พิไลพร  คงเกิด นครศรีธรรมราช
123 37161 นาย พิศิษฐ์  สินบุญประเสริฐ พิจิตร
124 57233 นาง สิริพร  เติมประยูร ราชบุรี
125 57236 นาง วาสนา  สิริภพกุล ราชบุรี
126 49882 นาง จัตตุพร  แสนภูวา สกลนคร
127 49961 นาง ยุพาพร  ค าผิว สกลนคร
128 26139 นาง ปริษา  ไพบูลย์ สงขลา
129 65122 นาง นภัสวรรณ  ภูโอบ กาฬสินธุ์
130 65123 นาย จารุวัฒน์  ทะชาดา กาฬสินธุ์
131 3470 นาย เอกชัย  ปรีจ ารัส กาฬสินธุ์
132 61747 นาง เบญจมาภรณ์  ยอดวงกอง กาฬสินธุ์
133 61748 นาย วิศวะ  นนทะบูรณ์ กาฬสินธุ์
134 63615 นาง ปิยาพรรณ  สว่างแจ้ง เชียงราย



135 51568 น.ส. ทิพย์มณี  มนต์รัตน์ ตาก
136 800653 นาย วิเชษ  โบวิเชียร นครปฐม
137 1697 นาย พลรัตน์  คูสมบัติ นครปฐม
138 46253 นาง พิมลรัตน์  กิ่งแก้ว นครพนม
139 46008 น.ส. นธิรา  เพชระ นครศรีธรรมราช
140 44785 น.ส. นันท์นภัส  จันทร์แพง นนทบุรี
141 51053 นาย ไพรัตน์  วิพัฒน์ครุฑ นนทบุรี
142 63589 นาง บัวหลัน  ตาชูชาติ บุรีรัมย์
143 64435 น.ส. ศิริธนา  บุญสนิท ปัตตานี
144 64056 นาย ภัทร์ศกรณ์  วงษ์ด ารงสิน พระนครศรีอยุธยา
145 11872 นาย ศุลี  บุญวัฒน์ พิจิตร
146 22563 นาง จันทกานต์  นวนเทศ เพชรบูรณ์
147 63661 นาง พรวิภา  เวียงนาค แพร่
148 32064 นาย ฐิรเมศวร์  วรากูลคงภัทร์ มุกดาหาร
149 33482 นาย ประวินธร  ชมภูบุตร ร้อยเอ็ด
150 62506 น.ส. ศิวพร  ชัยมัง ร้อยเอ็ด
151 48436 นาย เนติ  โอปาก ร้อยเอ็ด
152 19638 นาย บุญเลิศ  แคล้วกลาง ระยอง
153 1769 นาย เดชา  ศิริสมบัติ ราชบุรี
154 58043 นาง รัชนก  ขุนอ่อน ลพบุรี
155 60639 นาง เขมจิรา  สุขโต ลพบุรี
156 60306 นาง ลภัสรดา  ดงค าฟู ล าพูน
157 50111 น.ส. พรรณิกา  ใจจันทร์ เลย
158 32448 น.ส. ปัญญภัทร  นารินรักษ์ ศรีสะเกษ
159 1904 นาง ศรีสวรรค์  ค าสอน สกลนคร
160 34361 นาย กิตติศักด์ิ  แสงวงค์ สกลนคร
161 4419 นาง อารดา  มะสะอะ สงขลา
162 64537 นาง พิญชดา  โสธิสัย สมุทรปราการ
163 60362 น.ส. รุ่งนภา  ศรีสร้อย สุรินทร์
164 64055 นาง กัญญ์นิษฐา  วงษ์ด ารงสิน อ่างทอง
165 64058 นาง สมัชญา  ปภาพจน์ อ่างทอง
166 40664 น.ส. เจวารี  ปัญญา อ านาจเจริญ
167 41250 นาง ฐิติรัตน์  อยู่สุข อุตรดิตถ์
168 26713 น.ส. ประไพศรี  แซ่เจีย อุบลราชธานี
169 62033 นาง กมลลักษณ์  วงศ์เลอวุฒิ เชียงราย
170 63926 น.ส. ธนิษฐา  ชาญยุทธ ปทุมธานี
171 37935 น.ส. พภัสสรณ์  ทองรอด สระบุรี
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