
ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
1 050017 นาย วัฒน์ธนชัย  แผ้วพรายงาม กาญจนบุรี
2 001287 นาย ธนเดช  เชี่ยวจอหอ นครราชสีมา
3 036133 น.ส. ไพรรัตน์  แสงสุพรรณ บึงกาฬ
4 027742 นาย นฤเทพ  จันทร์สว่าง เลย
5 000728 นาย ชัยรัตน์  จันทร์คุ้ม สุโขทัย
6 015890 นาย ยุทธชัย  ผลจันทร์งาม อ านาจเจริญ

รวมสมาชิกทีล่าออก เพราะ  01-ถึงแก่กรรม จ านวน 6 ราย
1 043444 นาย ชาย  คงทน เพชรบุรี
2 016007 นาย ประสิทธิ ์ ทิมโพธิ์ ระนอง
3 007554 ส.ต.ท. สมพงษ์  อุ่นเจริญ อุตรดิตถ์
4 038822 น.ส. นงลักษณ์  เถาหอม ศรีสะเกษ
5 042012 นาย อภิชน  คนขยัน อุบลราชธานี
6 045248 นาง วราวรรณ  ชัยผา อุบลราชธานี
7 007129 นาย พิเชษฐ์  สุนันต๊ะ ตาก
8 011814 นาย ภิเชษฐ์  บุตรรักษ์ ปัตตานี
9 043420 นาย บุญมี  กองแก้ว กาญจนบุรี
10 057695 นาง เปรมฤดี  อร่ามเรือง กาญจนบุรี
11 054907 น.ส. เสาวณี  ศรีสองเมือง กาฬสินธุ์
12 049463 นาง มลิวรรณ์  กัณหา ขอนแก่น
13 027694 น.ส. อรวรรณ  โพธิดา ขอนแก่น
14 006948 นาง วาสนา  รัตนพรมงคล จันทบุรี
15 061743 นาง ธัญชนก  วงค์เพิม่ เชียงราย
16 063191 นาย โกวิทย์  แก้วจันทร์ เชียงใหม่
17 062333 นาย วสันต์  เพทาย ตรัง
18 014687 นาย ดีลักษณ์  สงแก้ นครปฐม
19 053725 นาง ธันยนันท์  อธิรัฐธนศิริ นครปฐม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด
ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด
ชุดที ่13 คร้ังที ่10/2560 เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2560 
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ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
20 062587 น.ส. นิธยา  บุญศรี นครปฐม
21 043827 นาง วิจิตรา  สุนทวงษ์ นครพนม
22 033507 นาย ดลธรรม  ตระกูลวาง นครพนม
23 038463 นาง ธัญรัศม์  เลิศสิทธิน์รากร นครราชสีมา
24 064547 นาง จริยา  เรืองปรีชาวัฒน์ นครราชสีมา
25 060479 นาง วิรัชญา  โพธิศ์รี นครราชสีมา
26 042340 นาย แสนศักด์ิ  เค็งสม นครศรีธรรมราช
27 047937 น.ส. ฝนทิพย์  สินพรม นครสวรรค์
28 062163 นาง อัมพร  นาแพง บุรีรัมย์
29 061996 น.ส. ภูริตา  สีดอกไม้ ประจวบคีรีขันธ์
30 060453 นาง บุญญรัตน์  แรกช านาญ ปราจีนบุรี
31 800273 น.ส. นุรฮาซีกีน  เปาะเลาะ ปัตตานี
32 014409 นาง บุญเรือน  กองเงินนอก พระนครศรีอยุธยา
33 009359 นาย ไพฑูรย์  สุดล าพึง พระนครศรีอยุธยา
34 057604 นาง ละออ  ฉันทะ พะเยา
35 063428 น.ส. ปัทมา  แก่นอินทร์ พังงา
36 057040 นาง กอบกุล  ชมภูนุช พิจิตร
37 051780 นาง ณัฐนันท์  สายเย็น เพชรบุรี
38 059876 นาย ธีรพร  จงประเสริฐ เพชรบูรณ์
39 058268 น.ส. วิจิตรา  ศรีอุทมาศ ร้อยเอ็ด
40 800932 นาย กัมพล  เกาะกิ่ง ร้อยเอ็ด
41 800059 น.ส. คคนางค์  เสร็จกิจ ราชบุรี
42 059320 จ.ส.ต. สมหวัง  ชินเวช ราชบุรี
43 057689 นาย สมพร  แสงขาว ลพบุรี
44 012577 นาง ณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน์ ลพบุรี
45 019161 นาย รณชัย  เอี่ยมใส ล าปาง
46 036774 นาย อ๊อด  มุ่งดี ล าพูน
47 010928 นาย วรวุฒิ  พูลอ่อน เลย
48 048239 นาย แสงอุทัย  จันทะเสน ศรีสะเกษ
49 048253 นาง เนาวรัตน์  ไฮกัญญา ศรีสะเกษ
50 060782 นาง ทัศนีย์  วรบุตร สกลนคร
51 004637 นาง ณัฐกุล  ทองพันธ์ชู สงขลา
52 064441 นาง ณัฐธยาน์  คูจิระประเสริฐ สมุทรปราการ



3

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
53 060049 นาง เกษศิรินทร์  ขุนพินิจ สระบุรี
54 064869 นาย ธีรศักด์ิ  ศรีชาติ สระบุรี
55 030063 นาย เตชิต  แสงสว่าง สุพรรณบุรี
56 023518 นาง ณิชกมล  ขุนรินทร์ สุราษฎร์ธานี
57 033979 น.ส. พลอยรัศมี  กล่ินสุคนธ์ สุรินทร์
58 003768 นาย นัทธี  กล่ันไพรี หนองคาย
59 058145 น.ส. วราภรณ์  สิทธิมานะชัย อ่างทอง
60 059630 นาง สุภัทรษร  ธิรินทอง ก าแพงเพชร
61 058411 นาย ธารณรัฐน์  นพรัธษ์ธาดา กาญจนบุรี
62 003007 น.ส. กาญวลัย  มนตรา ตาก
63 063359 น.ส. ชัญญานุช  ลวดทอง นครพนม
64 055277 น.ส. ณัฐนิชา  เลิศมณีสกุล นครสวรรค์
65 051437 น.ส. สนิดา  ชูปานกลีบ เพชรบุรี
66 064543 ส.อ. บัญชา  แสงเนตร เพชรบุรี
67 057814 นาง สุริยา  บุตรจันทร์ เพชรบุรี
68 047381 น.ส. หทัยชนก  วูน้า ยะลา
69 017725 นาง เยาวนี  แสนค า ร้อยเอ็ด
70 053968 นาง สุกัญญา  มากะนัต อุตรดิตถ์
71 020337 นาย สุวิทย์  อุทธสิงห์ อุบลราชธานี
72 800439 นาย ศิริศักด์ิ  บุญราษฎร์ ขอนแก่น
73 028907 นาย ประเสริฐ  ชูวงศ์ ตรัง
74 063918 น.ส. รุ่งรัตน์ฤดี  โฉมทอง นครพนม
75 061624 น.ส. ภาวิดา  ทวีโรจน์ด ารงค์ นครราชสีมา
76 048826 น.ส. จันทรัศมิ์  ภพประพัทธ์ นครราชสีมา
77 063122 น.ส. ณัฐญาณิชย์  จันทร์นิ่ม นครศรีธรรมราช
78 053515 นาง ดวงใจ  ทองธานี นนทบุรี
79 054747 นาง กรรณิกา  บ่อทอง บึงกาฬ
80 062358 นาย ขวัญชัย  บุญมั่น บุรีรัมย์
81 061845 น.ส. ทิพย์วรรณ  ชารี บุรีรัมย์
82 800993 นาย สุรพล  ตาท้าว ปราจีนบุรี
83 007007 นาย แวอาแซ  เด็ง ปัตตานี
84 065514 น.ส. ปุณณาสา  ตรงต่อกิจ พิษณุโลก
85 059745 นาย วรวุฒิ  คดคง พิษณุโลก
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ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ  -  สกุล จังหวัด
86 065084 นาง ชนัดดา  สิงห์สถิตย์ พิษณุโลก
87 063656 นาย ปรีชา  กลางวาปี มหาสารคาม
88 047158 น.ส. จิตรวดี  นามวิจิตร ศรีสะเกษ
89 044053 น.ส. อมะรา  ขันติกุล ศรีสะเกษ
90 064719 นาง อภิชญา  จิตใจดี สกลนคร
91 005921 นาย แมน  วรวะลัย สกลนคร
92 056694 นาย อภิชาติ  ถิระรัตน์ สงขลา
93 032875 นาง ฮาบีด๊ะ  วานิ ยะลา
94 045744 นาง รัตนาภรณ์  ทรงกลด สมุทรปราการ
95 015001 นาย วิชัย  ปานพุก สุพรรณบุรี
96 051071 น.ส. อิสรีย์  พิมพ์วาลัย ชลบุรี
97 045062 น.ส. จุรีรัตน์  บุญชู ราชบุรี

หมายเหต ุ  กรณีการคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะด าเนินการโอนทุนเรือนหุน้สะสมคืนให้แก่สมาชิก
              ตามบัญชีธนาคารทีส่มาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ
              ภายใน 15 วันท าการ หลังมติทีป่ระชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ


