
ประจาํปี 2563 
 

 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่นประจาํปี 2563 

  ด้านบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 

2. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานถุงเทา้ไทย จาํกดั  ระดบัดีมาก 

 

                          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 

 

                                ด้านสวสัดิการ  ไดแ้ก่ 

1. สหกรณ์ออมทรพัยส์าํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีจาํกดั ระดบัดีเด่น 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเชยีงใหม ่จาํกดั  ระดบัดีเด่น 

 

                                ด้านการออม  ไดแ้ก่ 

1. สหกรณ์ออมทรพัยน์าวกิโยธนิ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั ระดบัดีเด่น 

 

                                ด้านสินเช่ือ  ไดแ้ก่ 

1. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานการท่าเรอืแห่งประเทศไทย จาํกดั ระดบัดีเด่น 

2. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั ระดบัดีเด่น 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น ประจาํปี 2563 

สาขานักบริหาร 

 

ระดบัดีเด่น 

1. นายสฐากูร  มหาวจิติร    กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสตูล 

จาํกดั 

2. นางสมคดิ สุทธพิรม   รองประธาน สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์

จาํกดั 

3. นายแพทยป์ระสทิธิ ์ ป่ินทองพนั  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ 

จาํกดั 

4.  นายอดุลย ์ภู่ภทัรางค ์                   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศกึษาจงัหวดั 

                                                   นครราชสมีา จาํกดั 



5. ดร. ธานี  ก่อบุญ     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

6. นายนทัธ ีถิน่สาค ู   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รภูเูกต็ จาํกดั 

 

ระดบัดีมาก 

1. พลตํารวจตร ีทรงชยั สมิะโรจน์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ 

จาํกดั 

2. นายสนัตชิยั บวัทอง   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบรูณ์ จาํกดั 

3. นายชาตชิาย โรจนรตันางกูร   รองประธาน สหกรณ์ออมทรพัยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

จาํกดั 

4. นายลขิติ แนบทางด ี   กรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

 

ระดบัดี 

1. นายแพทยส์ุชาต ิ ตนัตนิิรามยั   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ 
จาํกดั 

2. นายสนัน่ คะรมัย ์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขบุรรีมัย ์
จาํกดั 

3. นายประสงค ์โลโท     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเชยีงใหม ่
จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

ระดบัดีเด่น 
1. นายพนม จงอยูว่ฒันา           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยันาท จาํกดั 
2. นางเยาวเรศ  พลูทว ี           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีงัวาลย ์

จาํกดั 
3. นายสนอง  กาญจนการณุ      ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รบุูรรีมัย ์จาํกดั 
4. ดร. ยนิด ี ชาญณรงค ์          ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รพูงังา จาํกดั 

 
ระดบัดีมาก 

1. นายพทิยาวุธ  องัศุสงิห ์         ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 
2. นายประทกัษ์  เพชรวารนิทร ์  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจสุราษฎรธ์านี จาํกดั 
3. นางสาวพวงพศิ  จนัทรเ์อยีด  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกดั 

 

ระดบัดี 

1. นายปัณณทตั  บุญเยน็     รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

2. นางอาภารตัน์  ทาระคํา    ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศกึษารอ้ยเอด็ จาํกดั 

3. นายสวสัดิ ์ อยูค่ง            ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รภูเูกต็ จาํกดั 



ประจาํปี 2562 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่นประจาํปี 2562 
 

ด้านการออม 

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จาํกดั ระดบัดีเด่น  

2. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานถุงเทา้ไทย จาํกดั ระดบัดีมาก  
 

ด้านบริหารจดัการ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รจูนัทบุร ีจาํกดั ระดบัดี  
 

 

ด้านสวสัดิการ 

สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานโตชบิา ทพีที ีจาํกดั ระดบัดี   
 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น ประจาํปี 2562 

 

สาขานักบริหาร 

ระดบัดีมาก 

1. นายศริ ิ เพชรครี ี  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยเ์สมาหนองคาย จาํกดั 

2. ว่าที ่ร.ท. กมัพล ผลพฤกษา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รจูนัทบุร ีจาํกดั   

3. นายสมศกัดิ ์จกัสาน  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครราชสมีา จาํกดั 

4. นายมานะกูล  พรรณเรณู รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั 

 

ระดบัดี 

นายบญัญตั ิ เลศิอาวาส  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเพชรบุร ีจาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

ระดบัดี 

พ.อ.อ. ดร. ประพฒัน์พงษ ์ พรพมิล ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานส่วนทอ้งถิน่สระบุร ีจาํกดั 
 
 
 
 
  



ประจาํปี 2561 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

ด้านบริหารจดัการ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีเด่น (ขนาดใหญ่)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 
 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีเด่น (ขนาดใหญ่)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)  

สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบุร ีจาํกดั 

 

ด้านสวสัดิการ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบุร ีจาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีเด่น (ขนาดใหญ่)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูงิหบุ์ร ีจาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

  



ด้านการออม 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีเด่น (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี (ขนาดใหญ่)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 

ด้านสินเช่ือ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี (ขนาดใหญ่มาก)  

สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูพชรบุร ีจาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น ประจาํปี 2561 

สาขานักบริหาร 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีมาก 

1. นายภคัวฒัน์  พงษ์เดชวฒันาพร ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รปัูตตานี จาํกดั 

2. รศ. วศิษิฐศ์กัดิ ์ แป้นสมัฤทธิ ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

จาํกดั 

3. นางรจุาภา  เนตภิทัรรกัษ์           รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์

จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี 

นายประสงค ์ ธรีกจิไพศาล           รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น ประจาํปี 2561 

สาขานักปฏิบติัการ 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดีมาก 

1. นางเบญจวรรณ  ทุมทอง           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 
2. นางสาวสุมณฑา  ประสงคศ์ร ี         ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยก์ารยางแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

3. นางประนอม  แดงงาม          รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

จาํกดั 
 



นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดี 

1. นางระเบยีบ  ชวูา           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

2. นายศกัรนิทร ์ เพง็รกัษ์             ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

3. นางบุศรนิ  ชา้งอยู ่             ผูช่้วยผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จาํกดั 

  



ประจาํปี 2560 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

ด้านบริหารจดัการ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสงขลาจาํกดั 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 

 

ด้านสวสัดิการ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูตรดติถ ์จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเพชรบุร ีจาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจภูธรจงัหวดัราชบุร ีจาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง)  

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 

ด้านการออม 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

1. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูตรดติถ ์จาํกดั 

 

 



ด้านสินเช่ือ 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก)  

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักบริหาร 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก 

1.  นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรงัษนีนท ์       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 

2.  นายแพทยส์มอาจ  ตัง้เจรญิ        ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จาํกดั 

3.  นายแพทยน์รเทพ  อศัวพชัระ       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี

1.  นายณรงค ์ ดว้งปาน         ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสงขลา จาํกดั 

2.  นายบุญยงค ์ รตันวรทพิย ์        รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขแพร ่จาํกดั 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศริพิร  พงศศ์รโีรจน์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

จาํกดั 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักปฏิบติัการ 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี           

1.  นางสุรางรตัน์  จลุชโลทร       ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั 

2.  นายสุรศกัดิ ์ วโนทยาโรจน์          ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น จาํกดั 

3.  นายสวสัดิ ์ ปรเีปรมวฒันา       รองผูจ้ดัการใหญ่ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

จาํกดั 

4.  นางสุมาล ี โคตะนนท ์       ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์

จาํกดั 

5.  นายอรุณ  ตัน้จดั         รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 

6.  นางสาวรจติแกว้  ชีเ้จรญิ       ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประจาํปี 2559 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

ด้านบริหาร 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขแพร ่จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยบ์รษิทัวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง) 

สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จาํกดั 

 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูําพนู จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่)  

สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 

 

  



นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักวิชาการ 
 ไมม่ผีูผ้่านการคดัเลอืก 
 

สาขานักบริหาร 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น  
นายสมคดิ  ปัญญาแกว้   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูาํพูน จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก 
1.  นายภริมย ์ บุญเจอื   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเพชรบุร ีจาํกดั 
2.  นายจรญั  เผอืดจนัทกึ  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขนครราชสมีา จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี
1.  นายเหรีย่น  เขยีนโพธิ ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขแพร ่จาํกดั 
2. รองศาสตราจารย ์สุทธ ิ พกุิลศริ ิ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
จาํกดั 
3. นายณฐัวุฒ ิ ไชยชลู ี   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 
4. นายประเสรฐิ  อนุพนัธ ์  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมวชิาการเกษตร จาํกดั 
5. นายสุพฒัน์  โพธสิาร   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์ุรสุมัพนัธส์ุรนิทร ์จาํกดั 
 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักปฏิบติัการ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น 
นางทวนั  เทพวรรณ์   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูาํพนู จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก              
นางรจุ ี ชื่นชม    ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูงิหบุ์ร ี จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี           
1. นางถวลิ  ปัญญางามเนตร  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 
2. นายสมภาพ  วจิารณ์   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประจาํปี 2558 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยค์รมูกุดาหาร จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูําปาง จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รขูอนแก่น จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยค์รรูะยอง จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมชลประทาน จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่) 

5. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขลาํพนู จาํกดั 

6. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดกลาง) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยก์องพลทหารปืนใหญ่ จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดกลาง) 

สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน บมจ. เครือ่งสุขภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง) 

สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลสุโขทยั จาํกดั 

  



นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักวิชาการ 
 ไมม่ผีูผ้่านการคดัเลอืก 
 

สาขานักบริหาร 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น  
1.  นายวรีะพงษ์  ทองผา  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รมูกุดาหาร จาํกดั 
2.  นายธานี  ก่อบุญ   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี
1.  นายประสาน  ชนาพงษ์จาร ุ  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 
2.  รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ทะนง  ฉตัรอุทยั ประธานกรรมการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 
3.  นายณฐัวุฒ ิ ไชยชลู ี   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 
4.  นายปรชีา  คงทอง   รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี 
จาํกดั 
5.  ดาบตํารวจ วรานนท ์ รกัษ์หนู รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจสุราษฎรธ์านี จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักปฏิบติัการ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น 
นางฉววีรรณ  ฝัน้ต๊ะ   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขลาํพนู จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก              
นางเยาวเรศ  พลูทว ี   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีงัวาลย ์จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี           
นางสรินิทริา  ชยับุรนิทร ์  รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยันาท จาํกดั 
 
 

  



ประจาํปี 2557 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

3. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขนครราชสมีา จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 

5. สหกรณ์ออมทรพัยค์รแูพร ่จาํกดั 

6. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จาํกดั 

7. สหกรณ์ออมทรพัยค์รปัูตตานี จาํกดั 

8. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการปกครอง จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รมูกุดาหาร จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูบลราชธานี จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่) 

6. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั 

7. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมวชิาการเกษตร จาํกดั 

8. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเชยีงใหม ่จาํกดั 

9. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเพชรบุร ีจาํกดั 

10. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีะเกษ จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดกลาง) 

สหกรณ์ออมทรพัยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง) 

สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน บมจ.เครือ่งสุขภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 

 

 

 



นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักวิชาการ 
 ไมม่ผีูผ้่านการคดัเลอืก 
 

สาขานักบริหาร 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น  
1.  นายภคัวฒัน์  พงษ์เดชวฒันาพร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รปัูตตานี จาํกดั 
2.  นายอุดม  จริเศวตกุล  กรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก  
1.  นายประเวศ  คาํหงส ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูลบุร ีจาํกดั 
2.  นายมานะ  ชยัชนะ   กรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 

 
 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักปฏิบติัการ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น 
1.  นายอนนัต ์ ภู่พานิช   รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 
2.  นายธวชั  จติรชอบคา้  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูทยัธานี จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี             
1.  นางกญัญา  ผกักระโทก  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขนครราชสมีา จาํกดั 
2.  นางสุรชันีย ์ ชยัชนะ   รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 
 

 

  



ประจาํปี 2556 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครศรธีรรมราช จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รจูนัทบุร ีจาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูบลราชธานี จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูําพนู จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตรงั จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคอุ์บลราชธานี จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัแมโ่จ ้จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูระแกว้ จาํกดั 
2. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จาํกดั 
3. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั 
 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง) 
สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัอุบลราชธานี จาํกดั 
 
 
 
 
 
 



นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักวิชาการ 
 ไมม่ผีูผ้่านการคดัเลอืก 
 

สาขานักบริหาร 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น  
พนัตํารวจเอกนายแพทย ์ดนุกฤต  กลมัพากร  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ 
จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก  
1.  นายวรีะศกัดิ ์ ศรบุีรษุ              อดตีกรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 
2.  นายธรีะศกัดิ ์ มกัคุน้                ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตรงั จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี
1.  นายพจิติร  อนัอาตมง์าม     อดตีรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รจูนัทบุร ีจาํกดั 
2.  นายเกรยีงไกร  คะนองเดชชาต ิ    กรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 
3.  นายสมชาย  เพชรอําไพ     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จาํกดั 
4.  นายเสร ี ปรชัญกุล      ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานการไฟฟ้า 

   ส่วนภมูภิาค จาํกดั 
 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักปฏิบติัการ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น 
นายดเิรก  แจม่สุรยิา         ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก             
1.  นายสมนึก  จนัทรแ์กว้        ผูจ้ดัการ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครศรธีรรมราช จาํกดั 
2.  นายสนัติเ์พช็ญ ์ มสีามเสน        ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 
3.  พนัตํารวจโท ชยัยนัต ์ สอนเสยีม   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจภธูรจงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั 
4.  นายวรีะยุทธ  พพิฒัน์        ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตรงั จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี              
1.  นางประนอม  แดงงาม        รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยั  

       สุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 
2.  นางนุชนาฎ  แกว้ไทย        ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์จาํกดั  

 

 
 
 
 
 

  



ประจาํปี 2555 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูชยีงใหม ่จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก) 

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการเกษตร จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่มาก) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รศูรสีะเกษ จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัมหดิล จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยค์รอุูบลราชธานี จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 

5. สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูราธวิาส จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยก์รมวชิาการเกษตร จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยค์รลูําพนู จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจศรสีะเกษ จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดใหญ่) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

จงัหวดัอุบลราชธานี จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเพชรบุร ีจาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสนัตบิาล-พสิจูน์หลกัฐานตํารวจ จาํกดั 

4. สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจภูธรจงัหวดัพจิติร จาํกดั 

5. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขศรสีะเกษ จาํกดั 



รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก (ขนาดกลาง) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสมทุรสงคราม จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีงัวาลย ์จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน บมจ.เครือ่งสุขภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดกลาง) 

1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์จาํกดั 

2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขปทุมธานี จาํกดั 

3. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลสุโขทยั จาํกดั 

 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี(ขนาดเลก็) 

  สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานส่วนทอ้งถิน่สระบุร ีจาํกดั 
 
 
 
นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

สาขานักบริหาร 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น  
นายพมิพล์กัษณ์  อยูว่ฒันา               ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 
         สมทุรสงคราม จาํกดั 

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก  
1.  นายประสาทศลิป์  ฉิมนอก               รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครราชสมีา จาํกดั 
2.  พนัตํารวจเอกหญงิ วนิดา หาญบุญเศรษฐ  เหรญัญกิ สหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจ   
                                                       สนัตบิาล-พสิจูน์หลกัฐานตํารวจ จาํกดั  

 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี
1.  นายธนิต  ยิม้แกว้       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงาน 
         รฐัวสิาหกจิการรถไฟแหง่ประเทศไทย จาํกดั   
2.  นายศุภรฐั  พนูกลา้       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 
3.  นายขจติ  หมูด่ ี       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขปทุมธานี จาํกดั 
4.  นายธงชยั  ณ ถลาง       รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รภูเูกต็ จาํกดั  

 

สาขานักปฏิบติัการ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น 
1.  นางสาวภนิดา  จารแุสงไพโรจน์     ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รเูชยีงใหม ่จาํกดั 
2.  นายเตมิศกัดิ ์ จนัทะจร      ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รมูหาสารคาม จาํกดั 
 
 
 



นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดมีาก               
นายวชิยั  เตง็รตัน์ลอ้ม       ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รนู่าน จาํกดั 
 

นกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี              
1.  นางระเบยีบ  ชวูา                  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั 
2.  นางโชตกิา  บุญรงัศร ี      ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ 
         รถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั   
3.  นางเยาวเรศ  พลูทว ี      ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีงัวาลย ์จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 

  



ประจาํปี 2554 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

 สอ.ครลูาํปาง จาํกดั 

 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก)     

  สอ.ศาลยตุธิรรม จาํกดั 

 สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่) 

 สอ.ตํารวจสุราษฎรธ์านี จาํกดั 

 สอ.ครชูลบุร ีจาํกดั 

 สอ.ครอุูทยัธานี จาํกดั 

 สอ.สาธารณสุขพจิติร จาํกดั 

 สอ.องคก์ารเภสชักรรม จาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่)     

 สอ.ครสูุราษฎรธ์านี จาํกดั 

 สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 

 สอ.สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ จาํกดั 

สอ.กองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง จาํกดั 

 สอ.ตํารวจศรสีะเกษ จาํกดั 

 สอ.สาธารณสุขตาก จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดกลาง) 

สอ.โรงพยาบาลระนอง จาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดกลาง)     

  สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น  

สาขานักวิชาการ 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น    

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุชนิ  ปลหีะจนิดา สอ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี 

  รองศาสตราจารย ์ส่งเสรมิ หอมกลิน่  สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 

 

 

 



สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น    

  นายสมชาย  จติรเน่ือง             สอ.ครจูนัทบุร ีจาํกดั 
  นายสุเทพ  ชติยวงษ์             สอ.ครชูลบุร ีจาํกดั 
  นางสาวเพญ็พศิ  เล่าเรยีนด ี   สอ.สาธารณสุขแมฮ่่องสอน จาํกดั 
  นายแพทยก์ติตนิันท ์ ไทยศรวีงศ ์ สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 
รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัด ี 

  พลตร ีพทิยา  กระจา่งวงษ์ สอ.ศูนยก์ารบนิทหารบก จาํกดั 
  นายประวณี  จาํเรญิสาร  สอ.เสมากาฬสนิธุ ์จาํกดั 
  นายถนอม  สุจรติ  สอ.ครลูาํปาง จาํกดั 
 

สาขานักปฏิบติัการ 
รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัย ์ระดบัดเีด่น    
  นางถวลิ  ปัญญางามเนตร สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 
  นางนิภา  บุญญเขตต ์  สอ.สาธารณสุขพจิติร จาํกดั 
  นางสุพศิ  คงด ี   สอ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 
  ดร.สุพจน์  บุญยนื  สอ.ครอุูบลราชธานี จาํกดั 
 
 
  



ประจาํปี 2553 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

  สอ.ครสูุรนิทร ์จาํกดั 

  สอ.ครพูจิติร จาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก)      

  สอ.ครศูรสีะเกษ จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่) 

  สอ.ครจูนัทบุร ีจาํกดั 

  สอ.สาธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

  สอ.ครชุูมพร จาํกดั 

  สอ.ครปูทุมธานี จาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่)      

  สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารอุบลราชธานี จาํกดั 

  สอ.ครชูลบุร ีจาํกดั 

  สอ.สาธารณสุขรอ้ยเอด็ จาํกดั 

  สอ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 

  สอ.พนกังานยาสูบ จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดกลาง) 

  สอ.โรงพยาบาลพทัลุง จาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดกลาง)      

  สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดเลก็) 

  สอ.สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร ์จาํกดั 
 
นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น  

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น    

  นายอําพร  ณ นิโรจน์ สอ.สาธารณสุขพทัลุง จาํกดั 

  รองศาสตราจารย ์ดร.นัยทศัน์  ภู่ศรณัย ์ สอ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 

  นายแพทย ์ชชัวาล  ก่อสกุล  สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

  นายสนัตช์ยั  พุทธบุญ  สอ.ขา้ราชการกระทรวงธกิารอุบลราชธานี จาํกดั 

  นายสุรเสน  ทัง่ทอง     สอ.ครพูจิติร จาํกดั 

  นายวชิติ  สนธวิณชิ     สอ.กรมป่าไม ้จาํกดั 

 



รางวลัชมเชย   นายสงา่  ทองทพิย ์      สอ.กองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง จาํกดั 

  นายมงคลวจัน์  รหุานนท ์  สอ.พนกังานยาสูบ จาํกดั 

  นายชยัยทุธ ์ มาศสุพงศ ์   สอ.ครนูครศรธีรรมราช จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น    

  นายรุง่อรณุ  สุวรรณทรพัย ์ สอ.ครปูทุมธานี จาํกดั 

  นางศริริตัน์  บวรประภาพงศ ์ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

  นางสําอาง  แดงมนัฮบั  สอ.ครสูุรนิทร ์จาํกดั 

 

  



ประจาํปี 2552 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก)    

  สอ.ครกูําแพงเพชร จาํกดั 

  สอ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั 

  สอ.กรมทางหลวง จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

  สอ.นาวกิโยธนิ จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 

รางวลัชมเชยสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

   สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

  สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย จาํกดั 

  สอ.ครสูระแกว้ จาํกดั 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่) 

  สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลชยัภูม ิจาํกดั 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น (ขนาดใหญ่)      

  สอ.สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร ์จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลสุรนิทร ์จาํกดั 
 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น  

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น    

  นายสมพงษ์  เอยีดประพาล สอ.สาธาณสุขสงขลา จาํกดั 

  นายแพทยส์มเกยีรต ิ ธาตรธีร สอ.วชริพยาบาล จาํกดั 

  นายประเสรฐิ  งานวงศพ์าณิชย ์ สอ.ครภูเูกต็ จาํกดั 
 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น    

  นายสงวน  ศรสีวสัดิ ์ สอ.ครแูมฮ่่องสอน จาํกดั 

  นายมงคล  ทฤษฎ ี สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จาํกดั 

  นางมลชลณีา  กติตขิจร สอ.ครกูําแพงเพชร จาํกดั 

รางวลัชมเชย   นางจนัทรแ์รม  รกัคุณ สอ.นาวกิโยธนิ จาํกดั 

  นายสมพงษ์  สทิธไิชย สอ.ครภูเูกต็ จาํกดั 

  นางนิลุบล  เทพล สอ.สาธารณสุขสกลนคร จาํกดั  



ประจาํปี 2551 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น   สอ.ครแูมฮ่่องสอน จาํกดั 

รางวลัชมเชย   สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

  สอ.นาวกิโยธนิ จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลชยัภูม ิจาํกดั 

  สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จาํกดั 

  สอ.อนามยัสุรนิทร ์จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น  

สาขานักวิชาการ 

รางวลัชมเชย   นายมโนชยั  สุดจติร  สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํกดั 

 

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น   ทนัตแพทย ์ดร.สุขสมยั  สมพงษ์ สอ.สาธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

รางวลัชมเชย   นายซนิผนิ  ถิน่ยนืยง  สอ.สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํกดั  

  นายสุรศกัดิ ์ ดษิฐสุวรรณ  สอ.ครนูครนายก จาํกดั 

  นายสุรศกัดิ ์ อนิศรไีกร   สอ.ครปัูตตานี จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น   นายบรรจง  โฆษติจรินันท ์สอ.ครรูอ้ยเอด็ จาํกดั 

รางวลัชมเชย   พลเรอืตร ีบงกช  ผาสุข  สอ.กรมอู่ทหารเรอื จาํกดั 

  พนัเอก บนัลอื  อํ่าบุญ    สอ.กองพลทหารปืนใหญ่ จาํกดั 

  นายปพณ  หมอ้กรอง     สอ.ครแูพร ่จาํกดั 

  นายมงคล  ทฤษฎ ี  สอ.ครกูาฬสนิธุ ์จาํกดั 

  นายรงัษ ี คงตระกูล  สอ.การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จาํกดั 

  นายรุง่อรณุ  สุวรรณทรพัย ์ สอ.ครปูทุมธานี จาํกดั 

  นายสงวน  ศรสีวสัดิ ์  สอ.ครแูมฮ่่องสอน จาํกดั 

 

  



ประจาํปี 2550 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น 

    สอ.ครภูเูกต็ จาํกดั 

  สอ.พนกังาน บมจ.เครือ่งสุขภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 

  สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 

  สอ.สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จาํกดั 

  สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ดีเด่น  

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    พลเรอืตร ีพงศศ์กัด ์ ภรูโีรจน์   สอ.นาวกิโยธนิ จาํกดั 

รางวลัชมเชย                นายประเสรฐิ  งานวงศพ์าณิชย ์  สอ.ครภูเูกต็ จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น   นายโชตศ์กัดิ ์ เมอืงสุวรรณ สอ.ครสูตูล จาํกดั 

รางวลัชมเชย   นายอาร ี ศรทีองเพช็ร  สอ.ครเูพชรบูรณ์ จาํกดั 

 

 

  



ประจาํปี 2549 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น สอ. พนกัานยาสบู จาํกดั 

     สอ. โรงพยาบาลระนอง จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ดีเด่น  

สาขานักวิชาการ 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ทพิย ์ ทพิยช์ยัเมธา  สอ. และธนกจิหนองเรอื จาํกดั 

 

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    ผศ. สทิธชิยั  เกษตรเกษม สอ. มหาวทิยาลยัเกษตร จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    นาวาเอก (พเิศษ) สุรนิทร ์ เกดิมนตร ี สอ. นาวกิโยธนิ จาํกดั 

 

  



ประจาํปี 2548 
สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น 

รางวลัชมเชย สหกรณ์ออมทรพัยด์เีด่น สอ. พนกังานชลประทานซเีมนต ์จาํกดั 

 

นักสหกรณ์ดีเด่น  

สาขานักวิชาการ 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    รศ.ดร. ประเสรฐิ  จรรยาสุภาพ  สอ. มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จาํกดั 

 

สาขานักบริหาร 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    นายแพทยอ์นุพงศ ์ เพญ็จนัทร ์ สอ. โรงพยาบาลราชวถิ ีจาํกดั 

รางวลัชมเชย    นายแพทยส์มชาย เทเวลา  สอ. สาธารณสุขมหาสารคาม จาํกดั 

 

สาขานักปฏิบติัการ 

รางวลันกัสหกรณ์ดเีด่น    นางสนีวล  ทศัน์พนัธุ ์   สอ. มหาวทิยาลยัมหดิล จาํกดั 

รางวลัชมเชย    นายศรวีทิย ์ ส่งศร ี   สอ. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จาํกดั 

 

  




