
ล าดบั เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 2928 นาง ยลรวี  สุขญาติ ปทุมธานี
2 56379 น.ส. อมรรัตน์  กาญจนะรัตน์ ปทุมธานี
3 49590 นาย รังสรรค์  พรมรังกา พิษณุโลก
4 8675 น.ส. กัญญาพัชร  นรากร จันทบุรี
5 59114 นาย มานัส  บุบผา บุรีรัมย์
6 64577 นาง พิกุล  ซ๎อนมณี แพรํ
7 62465 นาย ภูเบศ  ภูประสิทธิ์ มหาสารคาม
8 36768 นาย สุชาติ  บุญมี ล าพูน
9 65030 วําทีร่.ต.หญิง ซารีฟะฮ์  หลงสล า สตูล

10 45448 น.ส. สุมิญธร  เตําทอง อุบลราชธานี
11 46015 น.ส. เตือนใจ  เป๋าเงิน กระบี่
12 62816 น.ส. ธิดารัตน์  ศรีอุํน กระบี่
13 62893 นาย ธวัชชัย  นันผาด กาฬสินธุ์
14 54883 น.ส. จิตรา  ประภาสะวัต ก าแพงเพชร
15 60140 นาย พิสาร  จุนทะสี ก าแพงเพชร
16 30415 น.ส. นัฐวรรณ  อินทสุวรรณ์ จันทบุรี
17 30407 นาย พิริยะ  วํองไวฤทธิ์ จันทบุรี
18 58349 นาง นิภา  วิจิตรวงศ์ ฉะเชิงเทรา
19 60041 น.ส. อมรรัตน์  ซํุนเฮง ฉะเชิงเทรา
20 58267 น.ส. มลฤดี  ธัญญเจริญ ชัยภูมิ
21 29109 นาง สีดารัตน์  จวบสมบัติ ชัยภูมิ
22 61150 น.ส. จุฑาธิป  ศรีลอง ชัยภูมิ
23 61151 น.ส. ยุภาภรณ์  พันธะไหล ชัยภูมิ
24 41277 น.ส. วรรณภา  บานใจ เชียงราย
25 62034 น.ส. สุทธาทิพย์  สนั่น เชียงราย
26 60764 น.ส. ไพพรรณ  โปธา เชียงใหมํ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จ ากัด
ผลการอนุมัติสมาชิกพ๎นจากสมาชิกภาพ

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จ ากัด
ชุดที ่13 คร้ังที ่7/2560 เมื่อวันที ่29 สิงหาคม 2560 



27 25829 น.ส. ณัฐฒิยา  ค ามาวงศ์ เชียงใหมํ
28 58761 น.ส. ภโวทัย  เอกมานพ ตรัง
29 59591 นาง กนกนาฎ  สิงห์แก๎ว ตรัง
30 52806 นาย สัณหพจน์  วุนํด า ตรัง
31 59109 นาย มนตรี  นุํมเนตร ตาก
32 45190 น.ส. กมลพรพรรณ  ทีกา นครนายก
33 59724 น.ส. ร าพึง  บุญล้ า นครนายก
34 59728 น.ส. ดลลักษณ์  แชํมพุฒซา นครนายก
35 800476 น.ส. วรรณฉวี  นาพูน นครปฐม
36 53565 นาง ยุวดี  แสงทอง นครปฐม
37 59407 นาย วรวุฒิ  นารอด นครปฐม
38 52336 น.ส. ศิรินภา  อยูํรํุง นครปฐม
39 34597 นาย สมศักด์ิ  ศิริชาติวงศ์ นครปฐม
40 59535 น.ส. นภาพร  โคตรผาย นครพนม
41 21394 น.ส. อัญชลี  ยืนมะเริง นครราชสีมา
42 64549 จ.ส.ต. นรินทร์  ชูพันดุง นครราชสีมา
43 21243 นาย พิพัฒพงษ์  มูลเทพ นครราชสีมา
44 57385 น.ส. ลาวัลย์  ศรีสังข์สุวรรณ นครราชสีมา
45 35603 นาง พิชญ์ชกาญจน์  กล่ินดอกพุฒ นครราชสีมา
46 49377 น.ส. สุวรรณา  หาญสงคราม นครราชสีมา
47 55416 นาย วิโรจน์  แสนพลมาศ นครราชสีมา
48 22926 นาง อภิญญา  บุรินทร์โกษฐ์ นครศรีธรรมราช
49 39224 นาง นุจรินทร์  ทองรัตน์ นครศรีธรรมราช
50 65152 น.ส. สุภาภรณ์  มาอินทร์ นําน
51 24919 น.ส. รัชนี  พลพันธ์ บึงกาฬ
52 27776 น.ส. สุพิชชา  เชื้อดวงผุย บึงกาฬ
53 57968 น.ส. ทิพวรรณ  ภาสกรภิญโญ บุรีรัมย์
54 51403 น.ส. ทัศนีย์  ประพันธ์ บุรีรัมย์
55 52310 นาย วิรัตน์  ปึง้ผลพูล ปทุมธานี
56 53034 นาย ยงยุทธ  ริมสกุล ปทุมธานี
57 30318 น.ส. อิงกมนต์  เจริญเวศยางกูร ปทุมธานี
58 800404 นาง ยุวดี  อินหอม ประจวบคีรีขันธ์
59 64368 น.ส. อาซียะ  แก๎วอินทร์ ปัตตานี
60 64478 น.ส. ทัศน์นันท์  บุญคง พระนครศรีอยุธยา



61 55491 นาย ศุภโชค  โกประวัติ พระนครศรีอยุธยา
62 63237 น.ส. พัชรี  ขันขจร พระนครศรีอยุธยา
63 43977 นาย สธน  พูลสัมฤทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
64 52827 น.ส. ปุณยาพร  ทองแก๎วเกิด พัทลุง
65 12458 นาง กนกวรรณ  คัชมาตย์ พิจิตร
66 57043 นาง ธนาภา  เพชรวิจิตร พิจิตร
67 652 นาย ณรงค์ศักด์ิ  ค าภูมี พิจิตร
68 43886 นาย พรเทพ  ชุํมกลัด พิษณุโลก
69 4867 นาย สายฟ้า  เมธีสิทธิพงษ์ พิษณุโลก
70 52657 นาง พวงพยอม  ดอกไม๎งาม พิษณุโลก
71 6763 นาง ชุติบดี  สืบชัย เพชรบุรี
72 31463 น.ส. อาภาภรณ์  พลอยปล้ืม เพชรบุรี
73 52647 นาง สาคร  ศาลาแก๎ว เพชรบุรี
74 52648 นาง วาสนา  ป้านสะอาด เพชรบุรี
75 52650 น.ส. ธนาภา  จันทร์พุมํ เพชรบุรี
76 22570 นาง ฐิตินาถ  ชาติไทย เพชรบูรณ์
77 61641 นาง จิราพัชร  พํวงเต็ง เพชรบูรณ์
78 34418 นาง นันผกา  แสนอุ๎ม แพรํ
79 62842 น.ส. วรรณวิไล  ค าบุญเกิด แพรํ
80 62843 น.ส. ศุภานัน  พรมบุตร แพรํ
81 62021 น.ส. กัญญา  อันทรัตน์ มหาสารคาม
82 55706 นาย มะโนรถ  เขจรจักร์ มหาสารคาม
83 59546 นาย ยุทธชาติ  ประสงค์สุข มหาสารคาม
84 64997 นาง ณัฐชานันท์  ธนาคุณ ยโสธร
85 60506 นาง วิไลพร  มุละสีวะ ยโสธร
86 60527 นาง จารุณี  เรืองศักด์ิ ร๎อยเอ็ด
87 61700 นาย จตุรงค์  เรืองศักด์ิ ร๎อยเอ็ด
88 55113 นาง สุกัญญา  รัตนวงศ์ ร๎อยเอ็ด
89 64209 นาง จิรภา  ยะราไสย ร๎อยเอ็ด
90 49761 นาย ชารี  แสนค า ร๎อยเอ็ด
91 800056 น.ส. จันจิรา  ปรุงสุวรรณ์ ราชบุรี
92 800058 น.ส. ชํอลัดดา  อุตชี ราชบุรี
93 62557 นาย ประวัติ  ปานคง ราชบุรี
94 48003 น.ส. ดาราพร  โพนเงิน ลพบุรี



95 54169 นาง พิมพ์รภัส  กลํอมวงษ์ ลพบุรี
96 51409 นาย กฤษดา  อุํนอารมณ์ ล าปาง
97 800604 นาง หทัยรัตน์  มุณีแก๎ว ล าปาง
98 800605 น.ส. วรัญญา  แซํล้ิม ล าปาง
99 45048 น.ส. สาธิตา  ไชยโชค ล าปาง

100 61366 น.ส. ณิศลาวัณย์  วารินทร์ ศรีสะเกษ
101 31884 นาง ลัดดาวัลย์  วงศ์ประเทศ ศรีสะเกษ
102 54454 น.ส. อาวิษกรณ์  วันทา ศรีสะเกษ
103 9474 นาง ชฎาพร  ธรสาธิตกุล ศรีสะเกษ
104 62317 น.ส. สุจินต์  ไตรวิชช์ปัญญา สงขลา
105 62318 น.ส. ณัฐพิณ  เฑียรฆโรจน์ สงขลา
106 49022 นาง อรนุช  จันทร์ทอง สงขลา
107 4691 นาย บุญโปรด  จิตนวล สงขลา
108 28870 นาง สุรัญญา  ชูวงค์ สงขลา
109 28872 นาง สุภาพ  ชูเรืองสุข สงขลา
110 28873 น.ส. จรรยา  ตันเวชกูล สงขลา
111 26693 น.ส. สุดาดวง  อุสสวิโร สตูล
112 24631 นาย เจริญชัย  จันทร์โต สมุทรสงคราม
113 9124 นาย นิธิภัทร  โพธิจันทร์ สระแก๎ว
114 8394 นาย ศุภสัณห์  ชํวยบุญ สิงห์บุรี
115 43397 นาย ธีระยุทธ  ทองทับ สุโขทัย
116 800010 น.ส. วันวิสา  จันทา สุพรรณบุรี
117 37433 น.ส. ระพีพรรณ  โฉมงาม สุพรรณบุรี
118 57573 น.ส. ปุณณดา  หงวนตัด สุพรรณบุรี
119 36116 นาง ธัญญภัสร์  ทองอนันทวงศ์ สุราษฎร์ธานี
120 16745 นาง วิไลพร  ใจงาม สุราษฎร์ธานี
121 33867 น.ส. รพีพรรณ  ศรีทับทิม สุรินทร์
122 64800 นาง วันเพ็ญ  ไชยปรุง สุรินทร์
123 55529 นาง อัญชสา  สุนทร สุรินทร์
124 10591 นาง รธัญญา  ปัญญาวงค์ หนองคาย
125 36053 นาย ธีรศักด์ิ  นาคา หนองคาย
126 51641 นาย มงคล  ผํองใส หนองคาย
127 59394 นาย เดชาวัต  ชฎาวงศ์ หนองบัวล าภู
128 24811 นาง ศรีกานต์  พงษ์ประเสริฐ อํางทอง



129 17387 นาย ธิพงษ์  สีทาเลิศ อ านาจเจริญ
130 16087 นาง นฤมล  สามัคคี อุทัยธานี
131 6048 นาย วริสนันท์  บุญขจร อุบลราชธานี
132 62931 น.ส. ขนิษฐา  บุญหํอ อุบลราชธานี
133 63529 น.ส. นงนุช  พิมสุตะ อุบลราชธานี
134 63530 นาง วาสนา  ผาสุข อุบลราชธานี
135 46593 น.ส. นิภาพร  ระวังดี อุบลราชธานี
136 24461 นาง มานุตตา  พํอธานี นครพนม
137 52649 น.ส. ชนากานต์  เลิศอาวาส เพชรบุรี
138 56395 นาย ธวัชชัย  พุทธวัตร์ แมํฮํองสอน
139 48744 น.ส. ดารารัตน์  ชนะชัย สงขลา
140 54120 นาย ธวัชชัย  สมเจริญ สุราษฎร์ธานี
141 52646 นาย อภิรักษ์  ฉิมเฉย เพชรบุรี
142 44783 น.ส. ปพิชญา  หอมคง สมุทรปราการ
143 28628 นาย จิรวัฒน์  ล้ิมสกุล สมุทรสงคราม
144 28629 นาง รํุงฤดี  ล้ิมสกุล สมุทรสงคราม
145 63867 นาง ญาณิศา  เขียวด า กระบี่
146 25500 นาง กฤติภร  เหลําอุตร์ ขอนแกํน
147 60540 น.ส. พรวลัย  สรรพอาษา นครพนม
148 57637 นาง กรองกาญจน์  กองแก๎ว นครราชสีมา
149 40277 นาย สมศักด์ิ  แสงจันทร์ นครศรีธรรมราช
150 8974 นาย จุมพล  จุลเทพ นราธิวาส
151 65105 น.ส. โศรยา  ขาวรํุงเรือง ปทุมธานี
152 6753 นาง สุภัค  ทองย๎อย เพชรบุรี
153 63644 นาย สันติ  แสงสีดา ศรีสะเกษ
154 14878 น.ส. ขวัญดา  ยูโซะ สงขลา
155 61710 นาง นฤมล  หนองหลวง ก าแพงเพชร
156 20184 นาง นิตยา  พรมเกตุ ขอนแกํน
157 59148 นาง สุภา  กัณหาเรียง ขอนแกํน
158 55316 นาย จักรวรรดิ  ส๎านมา ขอนแกํน
159 55318 นาย อารีย์  บุญจิระสวัสด์ิ ขอนแกํน
160 14495 นาย บรรเทา  เพชรน๎อย ชุมพร
161 11241 นาง พัชรินทร์  วาซัน ชุมพร
162 64929 นาง วัชรี  เรือนสุข เชียงใหมํ



163 54971 นาย สุรชัย  ภูดอนโพธิ์ เชียงใหมํ
164 7696 นาง สรัลชนา  กาญจนะ ตรัง
165 30082 น.ส. อุษณา  รํุงเอนก นครปฐม
166 58664 น.ส. กัลยาณี  บุญศรี นครปฐม
167 18103 น.ส. พิมพา  ทองออน นครพนม
168 43990 น.ส. ฉริญาภรณ์  พํอสาร นครพนม
169 21389 น.ส. ชนิกานต์  จงเพ็งกลาง นครราชสีมา
170 58835 นาง จิราภรณ์  นะมิ นครราชสีมา
171 64769 นาย ประเสริฐ  เหลํารัตน์ศรี นครราชสีมา
172 60832 น.ส. จารุวรรณ  ขอนดอน นครราชสีมา
173 57636 น.ส. ศุภากร  แก๎วทองค า นครราชสีมา
174 57489 นาย นฤบล  มณีเนตร นครราชสีมา
175 56228 น.ส. มยุรี  สุวรรณเงิน นครศรีธรรมราช
176 32886 นาง ยามีละ  ลาเต๏ะ นราธิวาส
177 9245 นาย ภิรมย์  วงศ์สัมพันธ์ นําน
178 64971 นาง ณภาภัช  ปิจดี นําน
179 8075 นาย เกรียงศักด์ิ  ขันสีมนต์ บึงกาฬ
180 40519 นาง มณฑกานต์  โสมวงศ์ บุรีรัมย์
181 60747 น.ส. ชลธิชา  พะเนตรัมย์ บุรีรัมย์
182 60748 นาง ศริญญา  ฉกรรจ์ศิลป์ บุรีรัมย์
183 48816 นาง พรรณิการ์  มาดาโต บุรีรัมย์
184 56699 นาย สุภชัย  อักษร ปทุมธานี
185 61009 นาง รํุงนภา  สาพล ปราจีนบุรี
186 62604 นาย วิฑูรย์  รังสีพิพัฒน์ พิจิตร
187 800657 น.ส. ฐานิตา  บัวพันธ์ พิจิตร
188 65359 นาง ธิดารัตน์  ใจกลม แพรํ
189 60327 ส.อ. เจษฎาศักด์ิ  ปักกุนนัน มหาสารคาม
190 62204 นาย สันติภาพ  แสงดาวเรือง แมํฮํองสอน
191 13319 นาง สายฝน  พิมพา ร๎อยเอ็ด
192 53837 น.ส. ส าเภา  เอี่ยมสอาด ลพบุรี
193 800681 น.ส. วราภรณ์  ดัดงอน ล าปาง
194 55396 นาง พัชราภา  จันติ ล าปาง
195 63390 น.ส. ชลพิชา  เทพออม เลย
196 63998 นาง สุปราณี  กาฬภักดี ศรีสะเกษ



197 5908 นาย สุริยา  งอยภูธร สกลนคร
198 62219 จ.อ. ทนงศักด์ิ  แทนประเสริฐ สระแก๎ว
199 800083 นาง ประสิทธิ ์ แสงสุรินทร์ สุโขทัย
200 59272 นาย สัมพันธ์  เมํนมงกฎ สุพรรณบุรี
201 37431 น.ส. ณฤดี  เผือกประพันธ์ สุพรรณบุรี
202 13734 นาย บรรจง  เสาะสืบงาม สุรินทร์
203 47416 นาย วิธวัฒน์  ดาทอง สุรินทร์
204 58678 น.ส. สุจิตรา  บูรณ์เจริญ สุรินทร์
205 800305 นาย ชนายุทธ  บุญสาย หนองคาย
206 60719 น.ส. ปรภัค  เครือแวงมล หนองบัวล าภู
207 800569 น.ส. พัชรี  จูมพลหล๎า อุดรธานี
208 800727 นาย วิเชียร  อานโพธิท์อง นครปฐม
209 43122 น.ส. ศรีประไพ  เปล่ียวกระโทก บุรีรัมย์
210 64473 น.ส. มยุรี  มิทะลา มหาสารคาม
211 50183 นาง กิตติยา  จันทร์หงํอม อุบลราชธานี

หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุน๎สะสม สหกรณ์ฯ จะด าเนินการโอนทุนเรือนหุน๎สะสมคืนให๎แกํสมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารทีส่มาชิกแจ๎งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วันท าการ หลังมติทีป่ระชุมอนุมัติพ๎นจากสมาชิกภาพ


