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ชื่อ - สกุล
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์
นายสุชาติ แก่นจันทร์
นายปติพงษ์ คําแก้ว
นายวีระวงศ์ แจ้งกลางทองทวี
นายเอนก นาคดิลก
นางสายสวาท ผลพานิช
นายปยพจน์ รุธิรโก
นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
นายชเนศร อันโน
นายวิจารณ์ โพธิแท่น
นายโฆษิต เสตะจิต
นายประเวศ คําหงส์
นายปยะกฤษ ไชยมิ่ง
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
นายภราดร พวงดี
ร้อยโทหญิง บัวสี ชัชวาลย์วงศ์
พันโทหญิง ศรีรัตน์ ฉุยฉาย
นายปกรณ์ นิลศรี
นายสําฤทธิ์ อ่อนจังหรีด
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
นายบุญทัน พันธุรัตน์
นางสาวเมษยา วงษ์กําภู
นายศักดิ์ ซารัมย์
นายชาย เจริญสุข
นายชุมพล คําปา
นายถวัลย์ จางวิริยะ
นายเปรมศักดิ์ คงเมือง
นายสุทัด ชื่นผล
นางสาวชัชญาภา อินกลาง
นางชฎาพร ก่อสกุล
พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา
นางสาววาทิณี ดานุวงศ์
นายศักดิ์ชัย กงแก้ว
นายสุนทร แพงศรี
นายสุทร สุขรอบ
นายอัคราช ศรีเมือง
นายยศพร วัชระชัยประสิทธิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
หัวหน้าฝาย
เหรัญญิก
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการ
หัวหน้างานสินเชื่อ
กรรมการดําเนินการ
หัวหน้างานทะเบียน
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ผู้จัดการ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก.
สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จก.
สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จก.
สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.
สอ.การยางแห่งประเทศไทย จก.
สอ.โรงพยาบาลประสาท จก.
สอ.องค์การอุตสาหกรรมปาไม้ จก.
สอ.พนักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาค จก.
สอ.พนักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาค จก.
สอ.ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จก.
สอ.สถานประกอบการกาฬสินธุ์ จก.
สอ.ครูชลบุรี จก.
สอ.ครูชลบุรี จก.
สอ.ครูชลบุรี จก.
สอ.ครูชลบุรี จก.
สอ.ครูชลบุรี จก.
สอ.ศูนย์การสุนัขทหาร จก.
สอ.ศูนย์การสุนัขทหาร จก.
สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.
สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.
สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.
สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.
สอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จก.
สอ.ครูบุรีรัมย์ จก.
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จก.
สอ.ครูพะเยา จก.
สอ.ครูพะเยา จก.
สอ.ครูพิจิตร จก.
สอ.ครูพิจิตร จก.
สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จก.
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จก.
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จก.
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จก.
สอ.รพช.และ อบจ. ศรีสะเกษ จก.
สอ.รพช.และ อบจ. ศรีสะเกษ จก.
สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จก.
สอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จก.
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ชื่อ - สกุล
นางปรารถนา ฉลูศรี
นางภาวนา ประชาปกปอง
นางสาววรรณพร ไชยสัตย์
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
นางสุดา เชื้อสิงห์
นายศรีนคร ตังวาย
นางอัจฉรา แก้วใส
นายเกียรติ์เจริญทรัพย์ สายแวว
นายอุดร นันทะบรรณ์
นางสาวนวิยา กิตติพัฒนฐานิศร์
นายกิตติกร ศรีม่วง
นายชาญชัย ปนนิกร
สิบเอกณภัทร ไชยากรกิจ
นางไพมณี ชินามล
ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์
นายถนอม พันธุ์คุ้มเก่า
นายประยงค์ โมคภา
นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
นางขนิษฐา แห่งธรรม
นายนพดล จําปาแพง
นายจํานงค์ มาลา
นายประพันธ์ ชลกาญจน์
นางวชิรา มาลาหอม
ผู้เข้ารับการฝกอบรม

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการดําเนินการ
สมาชิก
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
กรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
เหรัญญิก
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการ
ผู้จัดการ
62 คน

สหกรณ์ ออมทรัพย์...จํากัด
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.
สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก.
สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จก.
สอ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จก.
สอ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จก.
สอ.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จก.
สอ.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จก.
สอ.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จก.
สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จก.
สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จก.
สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จก.
สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จก.
สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จก.
สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จก.

สอ.เสมากาฬสินธุ์ จก.
สอ.เสมากาฬสินธุ์ จก.
สอ.ปภ.อุบลราชธานี จก.
สอ.ปภ.อุบลราชธานี จก.
สอ.ครูอุบลราชธานี จก.
สอ.ครูอุบลราชธานี จก.
สอ.ครูอุบลราชธานี จก.
33 สหกรณ์

