
รหัสสมาชิก สมัครในนาม ประเภทสมาชิก ชื่อ‐นามสกุล

CAI0924 บุคคล CPD ราตร ี  ภูมิฐานนท

CAI0925 บุคคล CPD ปรัชยา  ดิรกสัตยา

CAI0926 บุคคล CPD กฤษณะ  มาเทียน

CAI0927 บุคคล CPD พิษณุ  คลายเจตนดี

CAI0928 บุคคล CPD นอรดีน  เจาะแล

CAI0929 บุคคล CPD ประทิน  สีสา

CAI0930 บุคคล CPD วรรณศักด์ิ  ไมจัตุรัส

CAI0931 บุคคล CPD สมร  นิวาส (สงหนวยงาน)

CAI0932 บุคคล CPD ยาใจ  ไวพยาบาล

CAI0933 บุคคล CPD ประพฤทธิ ์  โภคา

CAI0934 บุคคล CPD กาญจนา  รัตนสุวรรณ

CAI0935 บุคคล CPD วรนุช  อิงคโรจนฤทธ์ิ

CAI0936 บุคคล CPD ธนรัฐ  โคจรานนท

CAI0937 บุคคล CPD มานะ  สุบรรณ

CAI0938 บุคคล CPD กิตติ  พงศเลิศฤทธ์ิ

CAI0939 บุคคล CPD กรวิภา  คงอิ่ม

CAI0940 บุคคล CPD วราลักษณ  กุลบวรรัตน

CAI0941 บุคคล CPD นิธิวัชร  ผิวจันทร

CAI0942 บุคคล CPD สุรีลักษณ  สิริโชคธนทรัพย

CAI0943 บุคคล CPD สุริยะ  คําปวง

CAI0944 บุคคล CPD วนิดา  รุมโรย

CAI0945 บุคคล CPD ประภาศ  มากทอง

CAI0946 บุคคล CPD พยุงศักด์ิ  สายวงศ

CAI0947 บุคคล CPD ปรีชา  หัสดีสวัสด์ิ

CAI0948 บุคคล CPD ประเดิม  วงศกชสุวรรณ

CAI0949 บุคคล CPD ปยะ  รัตนชนกวงศ

CAI0950 บุคคล CPD ศุภลักษณ  แรเพ็ชร

CAI0951 บุคคล CPD มานพ  พยัคฆศักด์ิ



CAI0952 บุคคล CPD สุชาติ  แกวสอาด ( ผูอํานวยการนิคมสหกรณพิชัย)

CAI0953 บุคคล CPD สุรินทร  วทัญู

CAI0954 บุคคล CPD

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 7 

 (สาโรช  จินดาวนิชย)

CAI0955 บุคคล CPD สมศักด์ิ  สุภาจรูญ

CAI0956 บุคคล CPD

ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  (เชวง 
 ดิลกอุดมชัย)

CAI0957 บุคคล CPD ผูอํานวยการนิคมสหกรณคลองทอม (สุชน  ชนะคุม)

CAI0958 บุคคล CPD ยงยุทธ  อุดมศักด์ิ

CAI0959 บุคคล CPD ทวีพัฒน  เหลาบรรเทา

CAI0960 บุคคล CPD สุนิวิษฐ  จอมดวง

CAI0961 บุคคล CPD บรรจง  ชัยขุนพล

CAI0962 บุคคล CPD นงลักษณ  อยูบุญ

CAI0963 บุคคล CPD จุฑารัชต  ผุดผาด

CAI0964 บุคคล CPD

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 
11 (อนุรัตน  เลื่อนลอย)

CAI0965 บุคคล CPD

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริการ  
(นายอราม  ชาวบานกราง)

CAI0966 บุคคล CPD ( ผอ.นิคมสหกรณทายาง ) วิโรจน  รอดดํา

CAI0967 บุคคล CPD ชาตร ี  เกตุเรน

CAI0968 บุคคล CPD สมมาตย  พุทธพิมพ

CAI0969 บุคคล CPD อัญชล ี  ศรีหามาตย

CAI0970 บุคคล CPD ภูมิใจ  รักธรรม

CAI0971 บุคคล CPD

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
(อภิชาต  มนัสตรง)

CAI1082 บุคคล Smart Officers คุณญานิชศา ธงนําชัยมา

CAI1083 บุคคล Smart Officers คุณฑมนวรรณ  แสงกุล

CAI1084 บุคคล Smart Officers คุณดวงทิพย  คลองใจ

CAI1085 บุคคล Smart Officers คุณธนเทพพร เดชประสาท

CAI1086 บุคคล Smart Officers คุณนราภรณ  จันทรจํานงค

CAI1087 บุคคล Smart Officers คุณนิตยา  อินทรทอง

CAI1088 บุคคล Smart Officers คุณนุจนารถ ปนกุมภีร



CAI1089 บุคคล Smart Officers คุณนุสรา เชาวกรกุล

CAI1090 บุคคล Smart Officers คุณประครอง ศรีตะวัน

CAI1091 บุคคล Smart Officers คุณปรานี โอทารัมย

CAI1092 บุคคล Smart Officers คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน

CAI1093 บุคคล Smart Officers คุณอมรรัตน เทียนภูเขียว

CAI1094 บุคคล Smart Officers คุณรักแท วันทะณี

CAI1095 บุคคล Smart Officers คุณลลิตา พ่ึงอุดม

CAI1096 บุคคล Smart Officers คุณวัชรินทร  รัตนา

CAI1097 บุคคล Smart Officers คุณศรัญญา เลี้ยงอํานวย

CAI1098 บุคคล Smart Officers คุณศิริพร ศิริพรรณ

CAI1099 บุคคล Smart Officers คุณสุชาดา มีสุข

CAI1100 บุคคล Smart Officers คุณสุมาล ี  วะทา

CAI1101 บุคคล Smart Officers คุณสุจินต จีนรัมย

CAI1102 บุคคล Smart Officers คุณสังวาลย ภะคะโต

CAI1011 หนวยงาน เกษตรกรเพชรบุรี คุณบุญช ู สวดโสม

CAI1012 หนวยงาน เกษตรกรเพชรบุรี คุณสมนึก เอ่ียมทับ

CAI1013 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณสาวพัชร ี ยี่ตัน

CAI1014 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณเฉลียว นกแกว

CAI1015 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณสมชาย วรรณขํา

CAI1016 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณคงเดช บัวเจริญ

CAI1017 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณสํารวย หลิมตะกูล

CAI1018 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณ รชต แกวเมืองเพชร

CAI1019 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณจําลอง พูลพิพัฒน

CAI1020 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณทฤษฎ ี  เจริญยศ

CAI1021 หนวยงาน เกษตรกรเพชรบุรี คุณธัญพร คงครุฑกุลธนา

CAI1022 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณทิพยวัน พุดเทศ

CAI1023 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณณัฐพร สุขเกษม

CAI1024 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณสุชาติ บุตรแพ

CAI1025 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณบุญสม พรพิจิตรทรัพย

CAI1026 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณสิน มาแผว



CAI1027 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณชลัฐพร ประยูร

CAI1028 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณปา นวมน่ิม

CAI1029 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณวิเชียร บานแยม

CAI1030 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณ บําเพ็ญ แซโป

CAI1031 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี คุณมาลี ไมตรีจิตร

CAI1032 บุคคล เกษตรกรเพชรบุรี ร.ต.ต.ทอง นุชออง

CAI0026 บุคคล บุคคล อําพล  เน้ือไม

CAI0061 หนวยงาน บุคคล บริษัทส่ือเกลียวเชือก จํากัด

CAI0100 บุคคล บุคคล สุดารัตน  สารสวาง

CAI0118 หนวยงาน บุคคล สุชาดา  วุฒิจินดา

CAI0164 บุคคล บุคคล อัมพล  พรกระแส

CAI0177 หนวยงาน บุคคล สมยศ  ไชยมุติ

CAI0178 บุคคล บุคคล โสภิณ  ทองปาน

CAI0372 บุคคล บุคคล เอ่ียม  มังคลาด

CAI0440 บุคคล บุคคล ศศิธร  วิเศษ

CAI0466 บุคคล บุคคล เกียงเฮง  แซต้ัง (ประธานกรรมการ)

CAI0498 บุคคล บุคคล คุณพันทิพา อินทรภิรมย

CAI0507 บุคคล บุคคล สุวัฒน  พุมพฤกษ

CAI0604 หนวยงาน บุคคล คุณผานิต บูรณโภคา

CAI0616 บุคคล บุคคล วุฒธินันท  ประยูรหงส

CAI0620 บุคคล บุคคล นายนิรพงศ  สุขเมือง

CAI0623 บุคคล บุคคล ธนณฐวรรธ  แสงหวัง

CAI0668 บุคคล บุคคล นายบรรหาร แสงฟาสุวรรณ

CAI0700 บุคคล บุคคล อัปสร  กฤษณะสมิต

CAI0718 บุคคล บุคคล อําพัน  เจริญรูป

CAI0755 บุคคล บุคคล ปรินดา บุญรัตน

CAI0756 บุคคล บุคคล ศุภกิจ   อินโต

CAI0757 บุคคล บุคคล กฤษณา  นุชิต

CAI0758 บุคคล บุคคล สุวาพร  ชื่นอารมณ

CAI0783 บุคคล บุคคล นายมนูญ  สุพจนงามกุล



CAI0800 บุคคล บุคคล นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล

CAI0802 หนวยงาน บุคคล ภญ. ภาคินี  จิวัฒนไพบูลย

CAI0808 บุคคล บุคคล นายสานิตร เชษฐศาสน

CAI0811 บุคคล บุคคล นายสุครีพ  กระจาย

CAI0812 บุคคล บุคคล นายประทีป  พลมณี

CAI0820 บุคคล บุคคล กก  ดอนสําราญ

CAI0821 บุคคล บุคคล นางธาริณี  ประนิช

CAI0823 บุคคล บุคคล ดร.รวมจิตร นกเขา

CAI0824 บุคคล บุคคล วินัย เมฆดํา

CAI0831 บุคคล บุคคล คุณเอกชัย  ยุทธชัยวรกุล

CAI0972 บุคคล บุคคล ณัฐโสภิณ  ตรีสุวรรณวัฒน

CAI0973 บุคคล บุคคล จุฑาทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา

CAI0974 บุคคล บุคคล ยุพาวรรณ  หนันลา

CAI0975 บุคคล บุคคล รัชดา  เพชรรัตน

CAI0976 บุคคล บุคคล นิกร  ไพริน

CAI0977 บุคคล บุคคล กชพร  กลิ่นบุญมา

CAI0978 บุคคล บุคคล วิภา  สุขเอก

CAI0979 บุคคล บุคคล ชิรภัทร  พิเมย

CAI0980 บุคคล บุคคล ลลิตา  พาณิชกรกุล

CAI0981 บุคคล บุคคล วิภาว ี  เปยมศิริ

CAI0982 บุคคล บุคคล วิสุทธิศักด์ิ  สําโรงแสง

CAI0983 บุคคล บุคคล ปรเดช  พุธจันทร

CAI0984 บุคคล บุคคล นิรชร  พรัดภู

CAI0985 บุคคล บุคคล ประกายรุง  สายสุด

CAI0986 บุคคล บุคคล วรัญู บุญมาก

CAI0987 บุคคล บุคคล พิษณุ  สํารี

CAI0988 บุคคล บุคคล ศิริพร  อภิเดช

CAI0989 บุคคล บุคคล วนารัตน  คํากลอมใจ

CAI0990 บุคคล บุคคล คุณสมบูรณ  ชมชื่น

CAI0991 บุคคล บุคคล ทัศนีย  ทุมกานนท



CAI0992 บุคคล บุคคล พ.อ.อ.หญิงสุจินต  ทับแกว

CAI0994 บุคคล บุคคล คุณสมิง  จงกะสิกิจ

CAI0995 บุคคล บุคคล อาจารยศิริลักษณ  นามวงศ

CAI0996 บุคคล บุคคล คุณวันทนา  รอดประเสริฐ

CAI1000 บุคคล บุคคล ธิติมาพร  แกวกําเนิด

CAI1001 บุคคล บุคคล ชอฉัตร  สุนทรพะลิน

CAI1002 บุคคล บุคคล รัตนวดี  เศรษฐจิตร

CAI1003 บุคคล บุคคล เรวัต  ขวัญเมือง

CAI1004 บุคคล บุคคล กฤษณีย  ทองแทงไทย

CAI1005 บุคคล บุคคล ลีลลิภัส  พิทยาวัฒน

CAI1006 บุคคล บุคคล ดวงใจ  สิริใจ

CAI1007 บุคคล บุคคล อภินันท  ยอดมณี

CAI1008 บุคคล บุคคล ลักขณา  วงศยะรา

CAI1009 บุคคล บุคคล นันทนภัส  กุสุมา ณ อยุธยา

CAI1010 บุคคล บุคคล ชาคริยา  หมดนาค

CAI1033 บุคคล บุคคล คุณวิศรา  ไชยสาลี

CAI1081 บุคคล บุคคล คุณอดินันท มัจฉาเวช

CAI0836 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 กมลศักด์ิ  ไชยมุสิก

CAI0837 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 กัญญา  สังขวารี

CAI0838 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 กัญญานัทธ์ิ  บุญญอิทธินันท

CAI0839 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 กาญดา   นามโสภณ

CAI0840 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เกษร  สระสม

CAI0841 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เกษรา  สิริชูทรัพย

CAI0842 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เกียรติศักด์ิ  วงครักไทย

CAI0843 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 คมกฤษณ  สุขไชย

CAI0844 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 จรินทร  เชื้อสะอาด

CAI0845 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 จิตติ  ลาวัลลยตระกูล

CAI0846 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 จิรัตติกาล  ทองสวัสด์ิ

CAI0847 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 จุร ี  สงวนทรัพยทวี

CAI0848 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ดวงจันทร  ทองคํา



CAI0849 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ดํารง  โคตะพันธ

CAI0850 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ทวีศิลป  มวงถึก

CAI0851 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ทศพร  สินทรัพย

CAI0852 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ทองใบ  พงษรอด

CAI0853 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เทพี  รอดขันเมือง

CAI0854 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ทองสุข  สิทธิไพศาล

CAI0855 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ธนายุทธ  คําภีระ

CAI0856 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ธนิต  ยิ้มแกว

CAI0857 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 นภาพร  มูลมั่ง

CAI0858 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 นายนราธร จันทรัตน

CAI0859 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 นุกูล  พูลทรัพย

CAI0860 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 บังอร  เสาผา

CAI0861 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ประสิทธ์ิ  เวียงลอ

CAI0862 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ปรีชาชาญ  อินทรชิต

CAI0863 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 พรรณพิมล  ชัญญานุวัตร

CAI0864 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 พัชราวรรณ  ปานสมบูรณ

CAI0865 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 พิวันชัย  จันทรเกษ

CAI0866 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เพลินจิตร  เนตรรังสี

CAI0867 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ไพศาล  สุนทรนนท  (สงที่ทํางาน)

CAI0868 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ไพศาล  นาคกราย

CAI0869 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 มนตรชัย   โลหะการ

CAI0870 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 มนัส  สายโกสุม

CAI0871 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 มะล ิ  ลือตระกูลประวัติ

CAI0872 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 มานิต  บุญพิทักษ

CAI0873 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 รชต  โยธาศรี

CAI0874 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 รุจิกาญจน  ตันนุกูลธนานันต

CAI0875 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เลอศักด์ิ  รัชณาการ

CAI0876 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วราภรณ  ฟูสามปอก

CAI0877 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วัชรินทร  ใจสุข

CAI0878 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วารินทร  ศรีลาศักด์ิ



CAI0879 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วาสนา  แจมเจริญ

CAI0880 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วิเชียร  ชอเพ็ชร

CAI0881 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 วีรกร  มูลสาร

CAI0882 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ศุลีมาศ  โลพินิจ

CAI0883 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สมถวิล  เทพศิริ

CAI0884 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สมบูรณ  แสนอุม

CAI0885 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สมยศ  ลีลานนท

CAI0886 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สรศาสตร  วรรณประเสริฐ

CAI0887 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 ดร.สวนดี  นานอน (สงหนวยงาน)

CAI0888 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สวิด  เกิดคุย

CAI0889 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุทัศน  วิชัยโย

CAI0890 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุเทพ  ทองผา (สงหนวยงาน)

CAI0891 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุนทร  โมทอง

CAI0892 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุภาณี  เจริญลาภ

CAI0893 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุภาภรณ  วงศรักตระกูล

CAI0894 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุมาลี  ภูมิปรีชา

CAI0895 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุรเชษฐ  ดวงตาผา

CAI0896 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุรัตน  รื่นเริง

CAI0897 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 สุรินทร  ธนาวุฒิ

CAI0898 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 เสวต  บุญราชแขวง (สงหนวยงาน)

CAI0899 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 องอาจ  หมั่นกลาง

CAI0900 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 อนุพงศ  จันทรจุฬา

CAI0901 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 อรุณี  เตชะเสนา

CAI0902 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 อัจฉรา  รัชชวงษ

CAI0903 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 อัจริยา  บัวแกว

CAI0904 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 14 อัมพิกา  มลสิน

CAI0906 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 กนกพจน  อารีกุล

CAI0907 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 ร.ต.ท.หญิงเกษศรินทร   สมพมิตร

CAI0908 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 ฉลวย  หนูจิตร

CAI0909 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 นายบุญพันธ สุภรัมย



CAI0910 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 ประเสริฐ     วรกานตศักด์ิ

CAI0911 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 พลอยนภัส    ลักษณทองมาก

CAI0912 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศา    นานาวัน

CAI0913 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 มฤษฎ    แกวจินดา

CAI0914 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 รัชฎาวรรณ    กันธา

CAI0915 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 วงษเสนห    เครื่องฉาย

CAI0916 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 พ.ต.อ.หญิง วันทนีย    เทพพรพิทักษ

CAI0917 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 วิรัตน    สุวรรณาภิชาติ

CAI0918 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 วิสิฏฐ    กิจปรีชา

CAI0919 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 สังวาล    บุญโต

CAI0920 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 สายใจ    บุญสุข

CAI0921 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 สุทร    สุขรอบ

CAI0922 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 สุพัตรา    ริ้วทองชุม  (สงเอง)

CAI0923 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 15 อภิชาต   เชาวนปรีชาพร (สงที่ทํางาน)

CAI1034 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 โกศล สนิทวงษ

CAI1035 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายจักรวาล อินทรเทศ

CAI1036 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 พ.ต.อ.จํารัส ไชยศักด์ิ

CAI1037 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางชมัยพร อยูพิทักษ

CAI1038 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายชวลิต สมรักษ

CAI1039 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายณรงค เจียมทอง

CAI1040 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาวณัฐวดี สีดาหลง

CAI1041 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาวเตือนใจ ตาปวเครือ

CAI1042 บุคคล ผูตรวจสอบ รุน 16 นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย

CAI1043 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายธงชัย กัลยา

CAI1044 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายธัชพงศ พิลึก

CAI1045 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายธีรพงษ ชัยชนะกลาง

CAI1046 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 ร.ต.อ.หญิงนงนุช สุนันทเวียงทอง

CAI1047 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางนวลใย วรรณเวช

CAI1048 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางนิตยา บุญเปง

CAI1049 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายนิวัฒน ดีหลาย



CAI1050 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายบรรจง ยั่งยืน

CAI1051 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายปกรณ ไชยวัฒนพันธุ

CAI1052 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายประวิทย ตอพล

CAI1053 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายปรัชญากร ชูรักษา

CAI1054 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางปราณี เดชะ

CAI1055 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาวพัชรี คําหงส

CAI1056 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายพิษณุวัชร พรพนม

CAI1057 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายมนัส ต้ังจันสิริ

CAI1058 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม

CAI1059 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาววณี ลุมเจริญ

CAI1060 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาววรานิษฐ วิวัฒนพงศภัค

CAI1061 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายวันชัย น่ิมนอย

CAI1062 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายวินัย ดอนโคตรจันทร

CAI1063 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายวีระยุทธ นนกระโทก

CAI1064 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง

CAI1065 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายศิริชัย ทิพยบรรณา

CAI1066 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 วาที่รอยตร ี ศุภวัฒน เมทนีดล

CAI1067 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสนอง ปานเชียงวงษ

CAI1068 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสมชาย จินตนพันธ

CAI1069 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสมชาย สุขเขตร

CAI1070 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสมภพ ศรีวงศ

CAI1071 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสมรัตน สุคนธสราญ

CAI1072 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสาคร วงศเพ่ิม

CAI1073 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสามารถ สินทรัพย

CAI1074 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นางสาวสายพร ปราบพาล

CAI1075 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสุทธิวัชร ทับเจริญ

CAI1076 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสุนทร แสนชมภู

CAI1077 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสุรพล ชาญนรา

CAI1078 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายสุวิทย พยัคฆกุล

CAI1079 หนวยงาน ผูตรวจสอบ รุน 16 นายอนุสรณ พรมรังกา



CAI0199 หนวยงาน สถาบันการศึกษา
สานกหอสมุดมหาวทยาลยแมโจ (คุณจณาภา ใคร
มา)

CAI0334 หนวยงาน สถาบันการศึกษา สํานักหอสมุด (คุณกนกวรรณ  จันทร)

CAI0352 หนวยงาน สถาบันการศึกษา ผูอํานวยการ

CAI0367 หนวยงาน สถาบันการศึกษา วิภารัตน  สุวรรณศรี

CAI0373 หนวยงาน สถาบันการศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

CAI0819 หนวยงาน สถาบันการศึกษา
สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

CAI0053 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0224 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0250 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0251 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0560 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0749 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานหนองกระทุมพัฒนา จํากัด

CAI0801 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนรวมนํ้าใจทายาง จํากัด

CAI0806 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนทวีทรัพย  จํากัด

CAI0807 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

 สาขาภาคใต

CAI0829 หนวยงาน สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนนักพัฒนา จํากัด

CAI0993 บุคคล สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนนนทบุรี  จํากัด

CAI0999 บุคคล สหกรณเครดิตยูเน่ียน สหกรณเครดิตยูเน่ียนฉะเชิงเทรา  จํากัด

CAI0003 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0008 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0048 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูจัดการ (นางสมบัติ  นวลศรี)

CAI0115 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0180 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0225 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0228 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0234 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0239 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0244 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0290 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ



CAI0314 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0330 หนวยงาน สหกรณการเกษตร วิชัย  กลึงโพธิ์

CAI0351 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูจัดการ

CAI0406 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0407 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0413 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0415 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0421 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0424 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูจัดการ

CAI0437 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0447 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0448 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0451 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0479 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0504 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูอํานวยการ

CAI0518 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0519 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0521 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0524 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0528 หนวยงาน สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด

CAI0535 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0549 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0573 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0575 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0613 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0615 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูจัดการ

CAI0654 หนวยงาน สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด

CAI0680 หนวยงาน สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด

CAI0681 หนวยงาน สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด

CAI0997 หนวยงาน สหกรณการเกษตร ผูจัดการ



CAI0233 หนวยงาน สหกรณนิคม ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0024 หนวยงาน สหกรณประมง ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0004 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0006 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0009 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0016 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0018 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด

CAI0027 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการใหญ

CAI0028 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา

CAI0029 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา

CAI0030 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา

CAI0031 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา

CAI0032 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา

CAI0086 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0090 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0091 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการ

CAI0105 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0201 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0257 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0259 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0260 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0261 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0268 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0269 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0272 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0277 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0281 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0283 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0288 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0289 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ



CAI0291 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0292 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0297 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0312 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0313 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0350 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0404 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0449 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

CAI0487 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0499 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย นิภา  สีตาล (ฝายบริหาร)

CAI0501 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0506 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

CAI0517 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0529 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0539 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0542 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0543 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0544 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0558 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย
ประธานกรรมการดาเนนการ ( คุณกฤษณชย  สนธุ
ประสิทธ์ิ )

CAI0565 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0583 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0588 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0594 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0595 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการดําเนินการ

CAI0678 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด

CAI0679 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด

CAI0682 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระบุร ี จํากัด

CAI0692 บุคคล สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

CAI0717 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง 
จํากัด



CAI0729 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด

CAI0744 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร จํากัด

CAI0745 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด

CAI0760 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุราษฎรธานี จํากัด

CAI0810 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด

CAI0817 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง(กลุมเจียเมง) จํากัด

CAI0832 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

CAI0998 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการ

CAI1080 หนวยงาน สหกรณออมทรัพย ผูจัดการสาขา



ชื่อหนวยงาน เร่ิมรับฉบับที่ หมดอายุฉบับที่

สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ (สงหนวยงาน) 24 35
สานกสงเสรมและพฒนาสหกรณ  กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที ่ 1 (สงที่ทํางาน) 24 35

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่  13  ชัยนาท  
(สงที่ทํางาน) 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูม ิ (สงที่บาน) 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 24 35

สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 24 35
สานกสงเสรมและพฒนาสหกรณ  กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที ่ 1 24 35

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่  16  เพชรบุรี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูม ิ (สงที่บาน) 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 24 35

สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 24 35

สํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที ่ 2 24 35

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่  17  สงขลา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 24 35



นิคมสหกรณพิชัย สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรกิตถ 24 35

สํานักบริหารเงินทุน  กรมสงเสริมสหกรณ 24 35

 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่  7  ขอนแกน 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี 3 24 35

นิคมสหกรณคลองทอม 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก 24 35

นิคมสหกรณฟากทา  สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 24 35

กองการเจาหนาที่ 24 35

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่  11  พิษณุโลก 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 29 39

สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดอํานาจเจริญ 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 24 35

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 24 35

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 28 31

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินพุทธมณฑลจํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 28 31

สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด 28 31



ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด 28 31

ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรชุมพลบุรี จํากัด 28 31

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 28 31

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 28 31

สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 28 31

ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรชุมพลบุร ี จํากัด 28 31

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29



สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนหวยเสืออสามัคคี จํากัด 26 29

โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุร ี  340/7  หมู2 26 33

บริษัทส่ือเกลียวเชือก จํากัด 29 46

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 19 30

สหกรณออมทรัพย เอส ยู อี จํากัด 19 34

23 34

สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหน่ึง จํากัด 22 29

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 23 50

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 24 31

สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 28 35

สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานดุงสามัคคี จํากัด 26 37

คุณพันทิพา อินทรภิรมย 19 30

สหกรณออมทรัพยพนักงานเอราวัณและดุสิตส่ิงทอ จํากัด 27 59

กลุมวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ 18 29

สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 21 32

สหกรณประมงปตตานี 22 29

นางธนณฐวรรธ แสงหวัง 26 33

บรรหาร แสงฟาสุวรรณ 27 30

24 31

อําพัน  เจริญรูป 26 37

ปรินดา บุญรัตน 16 31

ศุภกิจ   อินโต 16 31

กฤษณา  นุชิต 16 31

สุวาพร  ชื่นอารมณ 16 31

นายมนูญ  สุพจนงามกุล 20 31



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเขียว 24 35

บริษัท ซองเดอร ไทยออรแกนิคฟูด จํากัด 18 29

นายสานิตร เชษฐศาสน 29 33

18 29

นายประทีป  พลมณี 18 29

กก  ดอนสําราญ 20 31

นางธาริณี  ประนิช 20 31

20 31

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 20 31

คุณเอกชัย  ยุทธชัยวรกุล 22 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 26 29

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 26 29

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 26 29

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย 26 29

สํานักงานปฏิรปูที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 26 29

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 16 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 26 29

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 26 29

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี 26 29

‐ 25 30
สหกรณ เครดตยูเนยนพระหฤทย  เชยงใหม จากด 
(สงบาน) 25 30



สหกรณเครดดิตยูเน่ียนสายไหม 25 36

26 29
สาขาวชาเกษตรศาสตรและสหกรณ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 29

26 37

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 26 29

26 29

26 29

26 29

26 29

26 29

26 29

26 29

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 26 29

26 29

26 29

27 34

สหกรณออมทรัพยษะกอฟะฮอิสลาม จํากัด 29 32

สหกรณออมครูสุราษฎรธานี  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาลาดกระบัง 24 35

สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบ่ี  จํากัด 24 35

บริษัท  สยาม ลีเกิล แอนด แทคเซชั่น จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน 24 35

สหกรณออมทรัพยครูนาน 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารสุขจังหวัดอํานาจเริญ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จํากัด 29 47

สหกรณออมทรัพย รพ.หาดใหญ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยกองทุนสงเคราะหการทาสวนยาง  
จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพย  รพ.ศรีสังวาล  จํากัด 24 35



สหกรณออมทรัพยเอนไกไทย  จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยพนกงานบรษทการบนไทย จากด 
ศสงหนวยงาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยชวงโยธาทหารอากาศ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพย รพ.เพชรบุร ี  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพย รพ.เพชรบุรี 24 35

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา  จํากัด 24 35

สหกณณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยพนกงานบรษทการบนไทย จากด 
(สงหนวยงาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยครูแพร  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด (สงหนวยงาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลบานหมี่  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาลาดกระบัง  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษรธานี  จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยสาธารณสุขจงหวดพงงา  จากด  
(สงที่ทํางาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา  จํากัด 24 35

สหกรรออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช  จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยสามญสกษาจงหวดนครราชสมา  
จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูชุมพร  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูลําปาง  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร  จํากัด 24 35



สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ  จํากัด 24 35

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพพะเยา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูตรัง  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารสุขจังหวัดอํานาจเริญ  จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 24 35

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 24 35

สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด 24 35

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 24 35

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 24 35



สหกรณออมทรพยสาธารณสุขเชยงใหม จากด  (สงท
บาน) 24 35

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 24 35

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยเกษตรศาสตร จากด 
(สงที่บาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยครูจันทบุร ี จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  (สงที่ทํางาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด (สงที่ทํางาน) 24 35

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 24 35
สหกรณออมทรพยพนกงาน บรษทโกลเดน ฟูดส 
สยาม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยพนกงานไทยรวมสนพฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยขาราชการกระทรวงศกษาธการเชยงใหม
จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จํากัด 26 37



สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลิดสิน จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิ จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยพนกงานไทยรวมสนพฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 26 37

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูนนทบุร ี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยทีทีแอนดท ี จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยขาราชการกระทรวงศกษาธการเชยงใหม
จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยพนกงาน บรษทโกลเดน ฟูดส 
สยาม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 26 37



มหาวิทยาลัยแมโจ 28 31

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 28 39

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 29
สานกหอสมุดกลาง (MA) สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 27 30

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 31
สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวทยาลย
ราชภัฎอุตรดิตถ 23 30

สหกรณเครดิตยูเน่ียนศูนยกลางเทวา จํากัด 25 36

สหกรณเครดิตยูเน่ียนวัดใหมประเสริฐ จํากัด 28 35

สหกรณเครดิตยูเน่ียนชุมชนบานพุตะแบก จํากัด 29 40

สหกรณเครดิตยูเน่ียนเวฬุวัน จํากัด 29 32

สหกรณเครดิตยูเน่ียนเดชอุดม จํากัด 18 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานหนองกระทุมพัฒนา จํากัด 20 31

สหกรณเครดิตยูเน่ียนรวมนํ้าใจทายาง จํากัด 18 29

สหกรณเครดิตยูเน่ียนทวีทรัพย  จํากัด (บุญเลิศ) 22 29

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาภาคใต 18 29

ผูจัดการ สหกรณเครดิตยูเน่ียนนักพัฒนา จํากัด 29 41

สหกรณเครดิตยูเน่ียนนนทบุรี  จํากัด 25 32

สหกรณเครดิตยูเน่ียนฉะเชิงเทรา  จํากัด 25 36

สํานักงานสหกรณการเกษตรกะปง จํากัด 18 41

สหกรณการเกษตรเมืองสอง จํากัด 26 33

สหกรณการเกษตรสามชุก จํากัด 30 33

สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด 29 38

สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไมผลกําแพงเพชร จํากัด 24 31

สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด 30 33

สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด 28 63

สหกรณการเกษตรปากชอง จํากัด 30 41
สหกรณการเกษตรเพอการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ศรสะเกษ

 จํากัด 30 33

สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด 18 29

สหกรณการเกษตรสุวรรณภูม ิ จํากัด 29 40



สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด 29 44

สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด 23 30

สหกรณการเกษตรหวยแถลง จํากัด 29 45
สหกรณการเกษตรเพอการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. เชยงราย 
จํากัด 26 29

สหกรณการเกษตรบางปลามา จํากัด 29 41

สหกรณการเกษตรนาหมอม จํากัด 18 29

สหกรณการเกษตรบานโฮง จํากัด 29 53

สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด 29 33

ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด 29 45

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 26 37

สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด 18 29

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากัด 18 29

สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 29 41
สหกรณการเกษตรเพอการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สุพรรณบุร

 จํากัด 27 38

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดแพร 21 32

สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุร ี จํากัด 18 29

สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุร ี จํากัด 22 33

สหกรณการเกษตรบางนํ้าเปรี้ยว จํากัด 26 33

สหกรณการเกษตรสุวรรณภูม ิ จํากัด 26 37

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 29 61

สหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากัด 26 29

สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด 29 50

สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด 29 39

สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรกบินทรบุร ี จํากัด 29 38

สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด 19 30

สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด 29 60

สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด 28 31

สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด 24 35

สหกรณการเกษตรจะนะ  จํากัด 26 37



สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด 29 40

สหกรณประมงแมกลอง จํากัด 18 41
สหกรณออมทรพยสหภาพแรงงานรฐวสาหกจรถไฟแหง
ประเทศไทย จํากัด 26 33

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด 24 35

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด 29 40

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 28 39

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 26 33

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 26 33
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จากด 
สาขา ม.ทักษิณ 30 33
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จากด 
สาขา ม.บูรพา 30 33
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จากด 
สาขา ม.นเรศวร 30 33
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จากด 
สาขา ม.มหาสารคาม 30 33
สหกรณออมทรพยมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จากด 
สาขา มศว.องครักษ 30 33

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด 28 31

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด 28 31

สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 23 34

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 27 66

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด 18 29

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด 22 29
สหกรณออมทรพยขาราชการกระทรวงศกษาธการ
เชียงใหม จํากัด 25 32

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 21 32
สหกรณออมทรพยพนกงานรถเมลองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ จํากัด 26 29

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด 26 31

สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที ่ 3 จํากัด 29 41

สหกรณออมทรัพยกรมอนามัย จํากัด 26 29

สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 29 32

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 29 36

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด 29 32

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด 29 40

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด 29 45



สหกรณออมทรพยโรงพยาบาลสรรพสทธประสงค
อุบลราชธานี จํากัด 29 40

สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 25 32

สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค จํากัด 29 36

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 25 37

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด 29 33

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 25 32

สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด 29 45

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 29 32

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 29 36

สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด 29 41

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลบานหมี ่ จํากัด 26 33

สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดท ี จํากัด 26 37
สหกรณออมทรพยการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 
จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรประเทศไทย จํากัด 22 33

สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด 22 33

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 26 37

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 29 37

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 27 30

สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูม ิ จํากัด 27 34

สหกรณผูปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร จํากัด 29 32

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 25 32

สหกรณออมทรัพยกรมการทหารสื่อสาร จํากัด 29 41

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 29 42

สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 28 39

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 29 39

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระบุร ี จํากัด 28 31

วราภรณ    ธีรวัฒน 24 35

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 26 37



สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด 27 30

สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร จํากัด 27 30

สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด 27 34

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุราษฎรธานี จํากัด 28 31

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสินธุ จํากัด 29 33

สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง(กลุมเจียเมง) จํากัด 29 41

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 22 33

สหกรณหมูบานสหพร  จํากัด 29 33

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
สาขา มหาวิทยาลัยพะเยา 28 31


