ผลการคัดเลือกสหกรณ์ ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น
ประจําปี 2548
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน สอ.พนักงานชลประทานซีเมนต จํากัด
นักสหกรณ์ดีเด่น
สาขานักวิ ชาการ
รางวัลนักสหกรณดีเดน รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

สอ.มหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด

สาขานักบริ หาร
รางวัลนักสหกรณดีเดน นายแพทยอนุพงศ เพ็ญจันทร สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
รางวัลชมเชย
นายแพทยสมชาย เทเวลา
สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด
สาขานักปฏิ บตั ิ การ
รางวัลนักสหกรณดีเดน นางสีนวล ทัศนพันธุ
รางวัลชมเชย
นายศรีวทิ ย สงศรี

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด

ประจําปี 2549
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน สอ.พนักงานยาสูบ จํากัด
สอ.โรงพยาบาลระนอง จํากัด
นักสหกรณ์ดีเด่น
สาขานักวิ ชาการ
รางวัลนักสหกรณดีเดน ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทิพย ทิพยชัยเมธา สอ.และธนกิจหนองเรือ จํากัด
สาขานักบริ หาร
รางวัลนักสหกรณดีเดน ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

สาขานักปฏิ บตั ิ การ
รางวัลนักสหกรณดีเดน นาวาเอก(พิเศษ)สุรินทร เกิดมนตรี

สอ.นาวิกโยธิน จํากัด

ประจําปี 2550
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน
สอ.ครูภูเก็ต จํากัด
สอ.พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด
สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นักสหกรณ์ดีเด่น
สาขานักบริ หาร
รางวัลนักสหกรณดีเดน พลเรือตรี พงศศักด ภูรีโรจน
รางวัลชมเชย
นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย

สอ.นาวิกโยธิน จํากัด
สอ.ครูภูเก็ต จํากัด

สาขานักปฏิ บตั ิ การ
รางวัลนักสหกรณดีเดน นายโชตศักดิ์ เมืองสุวรรณ
รางวัลชมเชย
นายอารี ศรีทองเพ็ชร

สอ.ครูสตูล จํากัด
สอ.ครูเพชรบรณ จํากัด

ประจําปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน สอ.ครูแมฮองสอน จํากัด
รางวัลชมเชย สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
สอ.นาวิกโยธิน จํากัด
สอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
สอ.อนามัยสุรินทร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
รางวัลชมเชย นายมโนชัย สุดจิตร สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
สาขานักบริหาร
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ทันตแพทย ดร.สุขสมัย สมพงษ สอ.สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
รางวัลชมเชย นายซินผิน ถิ่นยืนยง สอ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ จํากัด
นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ สอ.ครูนครนายก จํากัด
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร สอ.ครูปตตานี จํากัด
สาขานักปฏิบัติการ
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท สอ.ครูรอยเอ็ด จํากัด
รางวัลชมเชย พลเรือตรี บงกช ผาสุข สอ.กรมอูทหารเรือ จํากัด
พันเอก บันลือ อ่ําบุญ สอ.กองพลทหารปนใหญ จํากัด
นายปพณ หมอกรอง สอ.ครูแพร จํากัด
นายมงคล ทฤษฎี
สอ.ครูกาฬสินธุ จํากัด
นายรังษี คงตระกูล
สอ.การไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
นายรุงอรุณ สุวรรณทรัพย สอ.ครูปทุมธานี จํากัด
นายสงวน ศรีสวัสดิ์ สอ.ครูแมฮองสอน จํากัด

ประจําป 2552
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ครูกําแพงเพชร จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
สอ.กรมทางหลวง จํากัด
สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
สอ.นาวิกโยธิน จํากัด
สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
รางวัลชมเชยสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
สอ.การสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
สอ.ครูสระแกว จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
สอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด
สอ.โรงพยาบาลสุรินทร จํากัด
นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักบริหาร
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
นายสมพงษ เอียดประพาล สอ.สาธาณสุขสงขลา จํากัด
นายแพทยสมเกียรติ ธาตรีธร สอ.วชิรพยาบาล จํากัด
นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย สอ.ครูภูเก็ต จํากัด
สาขานักปฏิบัติการ
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
นายสงวน ศรีสวัสดิ์ สอ.ครูแมฮองสอน จํากัด
นายมงคล ทฤษฎี
สอ.ครูกาฬสินธุ จํากัด
นางมลชลีณา กิตติขจร สอ.ครูกําแพงเพชร จํากัด

รางวัลชมเชย นางจันทรแรม รักคุณ สอ.นาวิกโยธิน จํากัด
นายสมพงษ สิทธิไชย สอ.ครูภเู ก็ต จํากัด
นางนิลุบล เทพล
สอ.สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

ประจําป 2553
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ครูสุรินทร จํากัด
สอ.ครูพิจิตร จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ครูศรีสะเกษ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.ครูจันทบุรี จํากัด
สอ.สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

สอ.ครูชุมพร จํากัด
สอ.ครูปทุมธานี จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
สอ.ครูชลบุรี จํากัด
สอ.สาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
สอ.พนักงานยาสูบ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดกลาง)
สอ.โรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดกลาง)
สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดเล็ก)
สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด
นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักบริหาร
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
นายอําพร ณ นิโรจน สอ.สาธารณสุขพัทลุง จํากัด
รองศาสตราจารย ดร.นัยทัศน ภูศรัณย สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
นายแพทย ชัชวาล กอสกุล สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
นายสันตชัย พุทธบุญ สอ.ขาราชการกระทรวงธิการอุบลราชธานี จํากัด
นายสุรเสน ทั่งทอง สอ.ครูพิจติ ร จํากัด
นายวิชติ สนธิวณิช สอ.กรมปาไม จํากัด
รางวัลชมเชย นายสงา ทองทิพย
สอ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด
นายมงคลวัจน รุหานนท สอ.พนักงานยาสูบ จํากัด
นายชัยยุทธ มาศสุพงศ สอ.ครูนครศรีธรรมราช จํากัด
สาขานักปฏิบัติการ
รางวัลนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
นายรุงอรุณ สุวรรณทรัพย
นางศิริรัตน บวรประภาพงศ
นางสําอาง แดงมันฮับ

สอ.ครูปทุมธานี จํากัด
สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
สอ.ครูสุรินทร จํากัด

ประจําป 2554
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ครูลําปาง จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สอ.ศาลยุตธิ รรม จํากัด
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
สอ.ครูชลบุรี จํากัด
สอ.ครูอุทัยธานี จํากัด
สอ.สาธารณสุขพิจิตร จํากัด
สอ.องคการเภสัชกรรม จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดใหญ)
สอ.ครูสุราษฎรธานี จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ จํากัด
สอ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด
สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จํากัด
สอ.สาธารณสุขตาก จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดกลาง)
สอ.โรงพยาบาลระนอง จํากัด
รางวัลชมเชย สหกรณออมทรัพยดีเดน (ขนาดกลาง)
สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จํากัด
นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
รางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
ผูชวยศาสตราจารย สุชิน ปลีหะจินดา สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
รางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
รองศาสตราจารย สงเสริม หอมกลิ่น สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

สาขานักบริหาร
รางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นายสมชาย จิตรเนื่อง
สอ.ครูจันทบุรี จํากัด
นายสุเทพ ชิตยวงษ
สอ.ครูชลบุรี จํากัด
นางสาวเพ็ญพิศ เลาเรียนดี
สอ.สาธารณสุขแมฮองสอน จํากัด
นายแพทยกิตตินันท ไทยศรีวงศ สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
รางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
พลตรี พิทยา กระจางวงษ
สอ.ศูนยการบินทหารบก จํากัด
นายประวีณ จําเริญสาร
สอ.เสมากาฬสินธุ จํากัด
นายถนอม สุจริต
สอ.ครูลําปาง จํากัด
สาขานักปฏิบัติการ
รางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นางถวิล ปญญางามเนตร
นางนิภา บุญญเขตต
นางสุพิศ คงดี
ดร.สุพจน บุญยืน

สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
สอ.สาธารณสุขพิจิตร จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
สอ.ครูอุบลราชธานี จํากัด

ประจําป 2555
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยศาลยุตธิ รรม จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยตํารวจศรีสะเกษ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยพนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด
(ประเทศไทย) จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทุมธานี จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุโขทัย จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดเล็ก)
สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนทองถิ่นสระบุรี จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นายพิมพลักษณ อยูวัฒนา

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
1. นายประสาทศิลป ฉิมนอก
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
2. พันตํารวจเอกหญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ เหรัญญิก สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจ
สันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นายธนิต ยิ้มแกว
2. นายศุภรัฐ พูนกลา
3. นายขจิต หมูดี
4. นายธงชัย ณ ถลาง

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทุมธานี จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
1. นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน
2. นายเติมศักดิ์ จันทะจร

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
นายวิชัย เต็งรัตนลอม

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นางระเบียบ ชูวา
2. นางโชติกา บุญรังศรี
3. นางเยาวเรศ พูลทวี

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแหงประเทศไทย จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด

ประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยพนักงาน ไอ อาร พี ซี จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
ไมมีผูผานการคัดเลือก
สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
พันตํารวจเอกนายแพทย ดนุกฤต กลัมพากร รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ
จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
1. นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
2. นายธีระศักดิ์ มักคุน
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นายพิจิตร อันอาตมงาม
2. นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ
3. นายสมชาย เพชรอําไพ
4. นายเสรี ปรัชญกุล

อดีตกรรมการ/เลขานุการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด
อดีตรองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
กรรมการ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นายดิเรก แจมสุริยา
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
1. นายสมนึก จันทรแกว
2. นายสันติ์เพ็ชญ มีสามเสน
3. พันตํารวจโท ชัยยันต สอนเสียม
4. นายวีระยุทธ พิพัฒน
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นางประนอม แดงงาม
2. นางนุชนาฎ แกวไทย

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด
รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จํากัด

ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)
3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
6. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด
7. สหกรณออมทรัพยครูปต ตานี จํากัด
8. สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
6. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล จํากัด
7. สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
8. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด
9. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
10. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
ไมมีผูผานการคัดเลือก
สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
1. นายภัควัฒน พงษเดชวัฒนาพร
2. นายอุดม จิรเศวตกุล

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
กรรมการ/เลขานุการ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
1. นายประเวศ คําหงส
2. นายมานะ ชัยชนะ

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด
กรรมการ/เลขานุการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
1. นายอนันต ภูพานิช
รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
2. นายธวัช จิตรชอบคา
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นางกัญญา ผักกระโทก
2. นางสุรัชนีย ชัยชนะ

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
ประจําป 2558
**********************************
ตามที่ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจัดการคัดเลือกสหกรณ
ออมทรัพยดีเดนและนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2558 ซึ่งไดเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกเขา
รับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกนักสหกรณ
ออมทรัพยดีเดน คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพย และบุคคลที่เหมาะสม
ดังนี้
สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)
9. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
10. สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
11. สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด
12. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)
1. สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยครูระยอง จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
11. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
12. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)
1. สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดกลาง)
1. สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศ
ไทย) จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุโขทัย จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
ไมมีผูผานการคัดเลือก
สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
1. นายวีระพงษ ทองผา
2. นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นายประสาน ชนาพงษจารุ
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํากัด
2. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
3. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
4. นายปรีชา คงทอง
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี
จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
5. ดาบตํารวจ วรานนท รักษหนู

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นางฉวีวรรณ ฝนตะ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
นางเยาวเรศ พูลทวี

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร

รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
ประจําป 2559
**********************************
ตามที่ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจัดการคัดเลือกสหกรณ
ออมทรัพยดีเดนและนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2559 ซึ่งไดเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกเขา
รับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกนักสหกรณ
ออมทรัพยดีเดน คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพย และบุคคลที่เหมาะสม
ดังนี้
สหกรณออมทรัพยดีเดน
ดานบริหาร
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญ)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขแพร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
สหกรณออมทรัพยดีเดน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
ไมมีผูผานการคัดเลือก
สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นายสมคิด ปญญาแกว
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
1. นายภิรมย บุญเจือ
2. นายจรัญ เผือดจันทึก
จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์
2. รองศาสตราจารย สุทธิ พิกุลศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
3. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
4. นายประเสริฐ อนุพันธ
5. นายสุพัฒน โพธิสาร

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขแพร จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธสุรินทร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน
นางทวัน เทพวรรณ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก
นางรุจี ชื่นชม
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี
1. นางถวิล ปญญางามเนตร
จํากัด
2. นายสมภาพ วิจารณ

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี จํากัด
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด

