
 

 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 
เร่ือง รายช่ือผู้แทนสมาชิกเพ่ือการประสานงานและประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2565 

 

   ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ  ากัด ได้ด าเนินการสรรหาผูแ้ทนสมาชิกเพื่อการ
ประสานงานและประชาสัมพนัธ์ ประจ าปี 2565 เพื่อเป็นการประสานงานให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ นั้น 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั จึงขอประกาศรายช่ือผูแ้ทนสมาชิกเพื่อการประสานงาน
และประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2565 ดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 1 (ศธภ.4+สนง.ศึกษาธิการ จ.ราชบุรี) 

 
1 00011071 

 
นางฐิติภา สังขเ์ภา 00026          สนง.ศึกษาธิการ จ.ราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 2 (กศน.จังหวดั+สถาบัน กศน.ภาคกลาง+พนง.กศน.ราชบุรี) 

 
1 00015931 

 
นางสาวอญัชลี ภูวพานิช 00005          ส านกังาน กศน.จงัหวดั 

 
2 00023602 

 
นางฐานิกา อุดอา้ย 00005          ส านกังาน กศน.จงัหวดั 

 
3 00020329 

 
นางกมลา แผนดี 00042          พนกังานราชการ กศน.ราชบุรี 

 
4 00021384 

 
นางสาวประภาศรี พูลโภค 00042          พนกังานราชการ กศน.ราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 3 (ศิลปากรที่1+สนง.วฒัธรรม+สนง.พระพุทธฯ+สกสค.+ศูนย์การศึกษาพเิศษ) 

 
1 00016029 

 
จ.ท.มนตรี โฉมศรี 00033          สนง.วฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 4 (ลูกจ้าง,พนักงานราชการ) เขต1 

 
1 00012887 

 
นางสาววลยัภทัร อินทรภิรมย ์ 00100          สพป.รบ.1 

 
2 00013935 

 
นางนงนุช  โพธิพนัธ์ุ 00100          สพป.รบ.1 

 
3 00013904 

 
นายอาทิตย ์ ชะแลวรรณ 00101          ลูกจา้งประจ า เขต.1 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 5 (ลูกจ้าง,พนักงานราชการ) เขต2 

 
1 00011038 

 
นางสาวญาณินี สมประดี 00200          สพป.รบ. 2 

 
2 00019123 

 
นางสาวอรุณ พิบูลยน์ าชยั 00200          สพป.รบ. 2 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 6 (สอ.ครูราชบุรี จ ากดั) 

 
1 00019122 

 
นายเสน่ห์ เจริญศกัด์ิ 00012          สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 7 (ร.ร.วดัเขาวงั) 

 
1 00016823 

 
นายเทียนชยั เอ่ียมสอาด 10401          โรงเรียนวดัเขาวงั 

 
2 00021543 

 
นายระพีพฒัน์ หนับญัญติั 10401          โรงเรียนวดัเขาวงั 

 

3 00023063 

 

นางภรณี หลาวเพชร 10401          โรงเรียนวดัเขาวงั 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 8 (ร.ร.อนุบาลราชบุรี) 

 
1 00018612 

 
นางวรสรณ์ คชเกร็ง 10402          โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 
2 00021371 

 
นายจกัรพงษ ์พระไชยบุญ 10402          โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 
3 00023467 

 
นายธราเทพ พลบัพลา 10402          โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 9 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่1) 

 
1 00015570 

 
นางสุภทัรา  ภมร 10107          โรงเรียนวดัหนามพุงดอ 

 
2 00015962 

 
ส.ต.อ.ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ 10210          โรงเรียนวดัน ้าพุ 

 
3 00015858 

 
นายพิษณุ โชติศิริคุณวฒัน์ 10401          โรงเรียนวดัเขาวงั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 10 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่2) 

 
1 00018043 

 
นายปรัชญา ฟองน ้า 10301          โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม(อ.เมือง) 

 
2 00019250 

 
นางสุรภา ดวงจนัทร์โชติ 10306          โรงเรียนบา้นชฎัเจริญ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 11 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่3) 

 
1 00021339 

 
นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร 10603          โรงเรียนวดัพิกุลทอง 

 
2 00020340 

 
นายจกัรพงศ ์มตัสยะวนิชกูล 10606          โรงเรียนวดับางล่ี 

 
3 00014170 

 
นายชอ  พนัธ์ุศกัด์ิ 80105          โรงเรียนวดัเวยีงทุน 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 13 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่5) 

 
1 00016310 

 
นายชยันาท หม่ืนศรี 60406          โรงเรียนบา้นหนองไผ ่(อ.ปากท่อ) 

 
2 00019339 

 
นายพลสรรค ์นิยมสุจริต 60506          โรงเรียนบา้นหนองลงักา 

 
3 00017765 

 
นายณรงศกัด์ิ ภมร 60706          โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 14 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่6) 

 
1 00014897 

 
นายสวาท  ชะนะชยั 70107          โรงเรียนบา้นหนองไผ(่อ.จอมบึง) 

 
2 00021377 

 
นางสาวพิมพรั์กข ์สามคุม้พิมพ ์ 70202          โรงเรียนบา้นรางม่วง 

 
3 00019775 

 
นางชมยัภรณ์ เพชรเทียนชยั 70207          โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม (อ.จอมบึง) 

 
4 00020711 

 
นางสาวทษวรรณ ป่ินทอง 70307          โรงเรียนบา้นหนองนกกระเรียน 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 15 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่7) 

 
1 00020748 

 
นายวาสนา โคตะขุน 70302          โรงเรียนบา้นหนองปรือ 

 
2 00015460 

 
นายสมควร  รุ่งเรือง 70401          โรงเรียนวดัด่านทบัตะโก 

 
3 00020561 

 
นายสันติ ป่ินหอม 70503          โรงเรียนบา้นหนองปากชฎั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 16 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่8) 

 
1 00022693 

 
นายภาณุพงศ ์มุ่นพลาย 90103          โรงเรียนสินแร่สยาม 

 
2 00022705 

 
นายนนัทโชค เกียรต์ิภูมิพฒัน์ 90105          โรงเรียนบา้นสวนผึ้ง 

 
3 00021975 

 
นายสาธิต แยม้เกษร 90108          โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง 2 (บา้นบ่อหว)ี 

 
4 00018985 

 
นายเปลว ปุริสาร 90301          โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 

 

5 00021331 

 

นางสาววราภรณ์ สกุลววิรรธน์ 90302          โรงเรียนบา้นมะขามเอน 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 17 (สพป.รบ.1 เครือข่ายที ่9) 

 
1 00021728 

 
นายสุรพล   อบมายนัต ์ 03105          โรงเรียนบา้นร่องเจริญ 

 
2 00019341 

 
นางกนกพร   เอ่ียมสุวรรณ 03209          โรงเรียนบา้นหนองโก 

 
3 00015178 

 
นางหทยัรัตน์    ขาวอ่อน 03204          โรงเรียนบา้นโป่งเจด็ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 18 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบ้านโป่ง 1) 

 
1 00018940 

 
นายจตุรงค ์บุญอาจ 20101          โรงเรียนวดัไผส่ามเกาะ 

 
2 00021065 

 
นางสาวอญัชลี  พุทธะ 20110          โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 19 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบ้านโป่ง 2) 

 
1 00020617 

 
นางวรีวรรณ   เขม็ทอง 20205          โรงเรียนวดัม่วง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 20 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบ้านโป่ง 3) 

 
1 00021969 

 
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์ 20505          โรงเรียนวดัโพธ์ิรัตนาราม 

 
2 00016857 

 
นางสาวธญัญภ์กรณ์ ศรีราจนัทร์ 20707          โรงเรียนวดับึงกระจบั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 21 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบ้านโป่ง 4) 

 
1 00015463 

 
นางสาวเสาวลกัษ ์ ประทุมศิริ 20403          โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยกระบอก 

 
2 00020481 

 
นางณฐัญา เครือเชา้ 20407          โรงเรียนวดับา้นฆอ้งนอ้ย 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 22 (สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 1) 

 
1 00022677 

 
นางสาวณฐัพร ส่งศรี 30203          โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 

 
2 00014137 

 
นายเอกสิทธ์ิ  เกิดลอย 30210          โรงเรียนวดัท่ามะขาม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 23 (สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 2) 

 
1 00016373 

 
นายนริศ พนัธ์ุแดง 30102          โรงเรียนวดัโบสถ์ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 24 (สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 3) 

 
1 00019508 

 
นายชูเกียรติ แกว้จีน 30306          โรงเรียนบา้นหาดส าราญ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 25 (สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 4) 

 
1 00023585 

 
นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล 30409          โรงเรียนวดัสมถะ 

 
2 00019183 

 
นางสลิตตา มะโนวฒันา 30601          โรงเรียนวดันางแกว้ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 26 (สพป.รบ.2 เครือข่ายโพธาราม 5) 

         
 

1 00017181 
 
นายวรัิตน์ มะโนวฒันา 30501          โรงเรียนวดัช่องพราน 

 
2 00020701 

 
นายวนัเฉลิม ไพรศิลป์ 30602          โรงเรียนบา้นเนินม่วง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 27 (สพป.รบ.2 เครือข่ายด าเนินสะดวก 1) 

 
1 00014113 

 
นายสุรเชษฐ์  สายสุดใจ 40207          โรงเรียนวดับา้นไร่ 

         
 

2 00018627 
 
นายปริญญา แทวแดง 40208          โรงเรียนวดัชาวเหนือ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 28 (สพป.รบ.2 เครือข่ายด าเนินสะดวก 2) 

 
1 00021374 

 
นางสาวเสาวรส แสนแซว 40105          โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม 

 

2 00017338 

 

นายสมชาย ครุฑใจกลา้ 40306          โรงเรียนบา้นดอนฟักทอง 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 29 (สพป.รบ.2 เครือข่ายด าเนินสะดวก 3) 

 
1 00017349 

 
นายสุรวฒิุ จนัทนะโสตถ์ิ 40304          โรงเรียนบา้นดอนไผ ่

หน่วยบริการสมาชิกที่ 30 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบางแพ 1) 

 
1 00022667 

 
วา่ท่ีร.ต.วสันต ์วีรเสนีย ์ 50304          โรงเรียนวดัดอนคา 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 31 (สพป.รบ.2 เครือข่ายบางแพ 2) 

 
1 00018834 

 
นางสุจิตตรา กาญจนสินธ์ุ 50207          โรงเรียนวดัท านบ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 32 (สพม.,บรมฯ,บ้านคา,กรับใหญ่,ลูกจ้างเมือง,โพธาราม,ด าเนิน,บางแพ,ปากท่อ,  
จอมบึง,สวนผึง้) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 33 (รร.เบญจมราชูทศิ) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 34 (รร.โพธาวฒันาเสนี) 

 
1 00019653 

 
นางสาววราภรณ์ จนัทร์ปรีชาชยั 31704          โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 35 (รร.รัฐราษฎร์ฯ,รร.แคทรายวิทยา+รร.ด่านทบัตะโกฯ+คุรุราษฎร์ฯ) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 36 (รร.รัตนราษฎร์บ ารุง+รร.วดัดอนตูม+รร.หนองโพฯ+ช่องพรานฯ+ท่ามะขามฯ) 

 
1 00021722 

 
นางสาวอุทุมพร นิลหยก 21804          ร.ร.วดัดอนตูม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 37 (รร.สายธรรมจันทร์+ประสาทรัฐฯ+เตรียมอุดมศึกษาฯ+เนกขัมฯ) 

 
1 00014037 

 
นายวรีะพร  เมฆวลิยั 41401          โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 38 (รร.ราชโบริกาฯ+บางแพปฐมฯ+โพหักฯ+ปากท่อฯ+สันติการามฯ+โสภณฯ) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 39 (บ านาญ สพม.8 (เร่ิมปี 54)) 

 
1 00007015 

 
นายทรงพล  สารีบุตร 00001          บ านาญ สพม.8 (เร่ิมปี 54) 

 
2 00008874 

 
นายบุญเลิศ  อ่อนกูล 00001          บ านาญ สพม.8 (เร่ิมปี 54) 

 
3 00004280 

 
นายคะนอง  ทรัพยป์ระเสริฐ 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

 
4 00010885 

 
นางสาวพิมศิริ  สิทธิสาตร์ 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

 
5 00011692 

 
นายปรีชา  อนนัตพ์ินิจกุล 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

 
6 00015878 

 
นายประเดิม จนัทร์สร้าง 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

 
7 00016825 

 
นายวษิณุ สุขเจริญ 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

 
8 00020283 

 
นางส าอางค ์ไพรวนารมณ์ 00023          ขา้ราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 40 (บ านาญศึกษาฯ+บ านาญประถมฯ) 

 
1 00010962 

 
นายสุกรี  สวามิภกัด์ิ 00021          ขา้ราชการบ านาญประถมศึกษา 

 
2 00013416 

 
นายอ านาจ  งามยิง่ยวด 00021          ขา้ราชการบ านาญประถมศึกษา 

 

3 00013674 

 

นายวรัิช  ตนัตระกูล 00021          ขา้ราชการบ านาญประถมศึกษา 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 41 (สพท.รบ. 1 (บ านาญสามัญฯ)+บ านาญ ศธภ.4) 

 
1 00013368 

 
นายบุญเกียรติ  พฤกษาโรจนกุล 00022          สพท.รบ.เขต 1 (บ านาญสามญัฯ) 

 
2 00010975 

 
นายวญิญู  มณีจนัทร์ 00044          บ านาญ ศธภ.3 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 42 (สพท.รบ. 2(บ านาญสามัญฯ)+สพท.รบ. 2(บ านาญแผนกศึกษา) 

 
1 00005867 

 
นายชด  อรุณรัตน์ 00036          สพท.รบ.เขต 2 (บ านาญสามญัฯ) 

 
2 00014959 

 
นายวชิาญ  ลิมทโรภาส 00036          สพท.รบ.เขต 2 (บ านาญสามญัฯ) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 43 (บ านาญ กศน.จังหวดั) 

 
1 00012723 

 
นายสมพร  เสียงเพราะ 00046          บ านาญส านกังาน กศน.จงัหวดั 

 
2 00016061 

 
นางเกล็ดแกว้ เจริญศกัด์ิ 00046          บ านาญส านกังาน กศน.จงัหวดั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 44 (บ านาญ กศน.ภาคกลาง+ศูนย์การท่องเทีย่วฯ+วฒันธรรมฯ+อบจ.+พระพุทธฯ+
สก.สค.) 

 
1 00003886 

 
นายอ านาจ  กรมมา 00052          บ านาญ สนง.วฒันธรรม จ.ราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 45 (บ านาญ (ว.สารพดัช่างฯ+ว.เทคนิคราชบุรี+สถาบันอาชีวภาคกลาง)) 

 
1 00006769 

 
นายฤกษช์ยั  เพช็รคง 00048          บ านาญวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

 
2 00009720 

 
นายเสน่ห์  ศรีวลิยั 00048          บ านาญวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

 
3 00019668 

 
นายสมศกัด์ิ เศรษฐการ 00048          บ านาญวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 46 (บ านาญ (ว.เทคนิคโพธาราม+ว.เกษตรและเทคโนโลยฯี)) 

 
1 00017556 

 
นายสอาด มะโหฐาน 00050          บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนโลยี 

 
2 00022707 

 
นายสินธ์ุ มงัคลาด 00050          บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนโลยี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 47 (ข้าราชการบ านาญ ม.ราชภัฏฯ) 

 
1 00014279 

 
นายธีระศกัด์ิ  แสงสัมฤทธ์ิ 01102          ขา้ราชการบ านาญ ม.ราชภฏัฯ 

 
2 00016704 

 
นายธีรกร  เพชรเทียนชยั 01102          ขา้ราชการบ านาญ ม.ราชภฏัฯ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 48 (บ านาญ (เทศบาลเมืองฯ+ทต.หลกัเมือง+ทต.เขางู)) 

 
1 00006309 

 
นายศิริชยั  ไทยใหญ่ 02207          บ านาญเทศบาลเมืองราชบุรี 

 
2 00013396 

 
นายรุ่ง  นนัทธ์นะวานิช 02207          บ านาญเทศบาลเมืองราชบุรี 

 
3 00017840 

 
นายสมเดช แกว้มณี 02207          บ านาญเทศบาลเมืองราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 49 (ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านคา) 

 
1 00004670 

 
นายสมโภชน์  ศรีเมือง 03999          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นคา 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 50 (ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง) 

 
1 00002669 

 
นางอารยา  บุญจือ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
2 00003884 

 
นางสาวนพรัตน์  ปูระณะสุวรรณ์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
3 00004116 

 
นางนิภาพรรณ  ศรีจนัทร์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
4 00004423 

 
นายเจริญ  ธนาเจริญศรี 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
5 00005562 

 
นางชนิกา เท่ียงแท ้ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
6 00007701 

 
นางนนัทพร  ตั้งประเสริฐ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 
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7 00008092 

 
นางแสงนิล  ครุฑฑานนท ์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

         
 

8 00008272 
 
นายปัญญา  คณา 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
9 00009885 

 
นางระเบียบ  สุทธิวรัิช 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
10 00010278 

 
นางกานดา  วยัวฒิุ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
11 00010897 

 
นางบงัอร  คุม้พะเนียด 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
12 00011159 

 
นางกาญจนา  โชคประสิทธ์ิ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
13 00011439 

 
นายมนูญ  พลจนัทร์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
14 00011625 

 
นางสาวสุมาลี  ขนุพลพิทกัษ ์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
15 00011806 

 
นางฤทยัรัตน์  หุ่นดี 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
16 00013506 

 
นางศิริพร  ชยัพฤกษยะนนท ์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

         
 

17 00016112 
 
นายโชคชยั อรุณสิริรัตน์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
18 00016124 

 
นางประพิงศ ์เทพเก้ือ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

 
19 00022870 

 
นางสุมล บุญประดิษฐ์ 12002          ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 51 (บ านาญเทศบาลเมืองบ้านโป่ง) 

 
1 00004190 

 
นายการุญ  เตมิยาคาร 21822          บ านาญเทศบาลเมืองบา้นโป่ง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 52 (ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโป่ง) 

 
1 00004484 

 
นางภารดี  กมลคุณาทยั 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
2 00006914 

 
นางจุรี  อุไรวฒันา 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
3 00007354 

 
นายธีรภทัร  เอกด ารงกิจ 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
4 00009316 

 
นางสาวสมหมาย  บุญนพ 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
5 00009415 

 
นางพทัธรัตน์ เขาชอ้ย 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
6 00009576 

 
นางอมัพร  สังขพ์ระกร 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
7 00009982 

 
นายเตรียมชยั  อุทยัวฒัน์ 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
8 00010057 

 
นายเจริญ  ลาภศิริอนนัตก์ุล 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
9 00010984 

 
นายสุระ  ประทุมศิริ 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
10 00014851 

 
นายสุริยา  ทบันอ้ย 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
11 00015205 

 
นายเสน่ห์  คงสบาย 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
12 00015454 

 
นายไพโรจน์  กุลอ้ึงประเสริฐ 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

 
13 00022808 

 
นายจ านงค ์เปล่ียนข า 22000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บา้นโป่ง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 53 (บ านาญเทศบาล อ.โพธาราม) 

 
1 00015219 

 
นายประเสริฐ  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ 31716          บ านาญเทศบาล อ.โพธาราม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 54 (ข้าราชการบ านาญ อ.โพธาราม) 

 
1 00001929 

 
นายอ านาจ  ศิลปชยั 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
2 00003673 

 
นายเชิดศกัด์ิ  มัน่ฤกษ ์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
3 00005835 

 
นายประสงค ์ จนัทร์โก๊ะ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 
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4 00006957 

 
นายไพโรจน์  อินทวฒัน์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
5 00008191 

 
นายถนดักิจ  บรรพตสุวรรณ์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
6 00010921 

 
นายชูศกัด์ิ  น่วมทนงค ์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
7 00011202 

 
นายสมชาย  ประชานุกูล 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
8 00012100 

 
นายฉลอง  เกาสังข ์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
9 00012322 

 
นายปรีชา  อยูไ่ว 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
10 00012535 

 
นายชยัพร  แสงมณีเดช 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
11 00016049 

 
นางบุญมา ไชยเดชก าจร 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
12 00016229 

 
นางปราณี ตนัตระกูล 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
13 00017378 

 
นายโกมินทร์ อ ามฤครัตน์ 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
14 00017964 

 
นายปราโมทย ์ร้ีพล 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

 
15 00021916 

 
นายยิง่ แกว้มณี 32000          ขา้ราชการบ านาญ อ.โพธาราม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 55 (ข้าราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ) 

 
1 00003064 

 
นางอุทุมพร  วริิยาวทุธ 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
2 00003451 

 
นางศิวไิล  จนัทสุวรรณโณ 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
3 00006120 

 
นายวสูิตร  แทนศรราม 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
4 00009902 

 
นายพิศูจน์  มีไปล่ 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
5 00010931 

 
นายจรัล  อุ่นร้ัว 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
6 00012411 

 
นางทรรศนีย ์ ป้ันประเสริฐ 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
7 00012452 

 
นายบรรหาร  ตุลยากรณ์ 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
8 00016527 

 
นายสัมพนัธ์ เถามานกูล 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

 
9 00018381 

 
นายบุญสม แถมเงิน 42000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ด าเนินฯ 

หน่วยบริการสมาชิกที ่56 (ข้าราชการบ านาญ อ.บางแพ) 

         
 

1 00004905 
 
นายณรงค ์ วงศเ์จริญววิฒัน์ 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

         
 

2 00006377 
 
นายเฉโก  ธีระตระกูล 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

  
 

3 00010606 
 
นางดารา  เถามานกูล 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

 
4 00011637 

 
นายสุทิน  คงสาคร 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

 
5 00014614 

 
นายประวชิ  จ าปาศรี 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

 
6 00021688 

 
นายพงศศิ์ริ จนัทิวาสน์ 52000          ขา้ราชการบ านาญ อ.บางแพ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 57 (ข้าราชการบ านาญ อ.ปากท่อ) 

 
1 00003224 

 
นายยศพงศ ์ปรีดางกูร 00021          ขา้ราชการบ านาญประถมศึกษา 

 
2 00004232 

 
นางพรรณี  ร่างนอ้ย 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

         
 

3 00004448 
 
นายจรันต ์ จิตอร่าม 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

 
4 00005272 

 
นางสุดารี  ศุกรศร 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 
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5 00006660 

 
นางนงนุช  พหุโล 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

 
6 00008546 

 
นายพีระ  แดงประดบั 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

 
7 00009915 

 
นางเบญจมาศ  คลงัธนงั 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

 
8 00010457 

 
นางสุมาลี  เงินอ่อน 62000          ขา้ราชการบ านาญ อ.ปากท่อ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 58 (ข้าราชการบ านาญ อ.จอมบึง) 

 
1 00004302 

 
นายฉลอง  พนัธ์ไทย 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

 
2 00005784 

 
นางสาวประภา  ติปปคุปต ์ 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

 
3 00007560 

 
นายประเสริฐ  เลิศวนสับดี 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

 
4 00010481 

 
นายสิปปกร แป้นสุข 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

 
5 00012509 

 
นายรัชภูมิ  ทองล่ิม 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

         
 

6 00016456 
 
นายปิยะ ขาวสะอาด 72000          ขา้ราชการบ านาญ อ.จอมบึง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 59 (ข้าราชการบ านาญ อ.วดัเพลง) 

 
1 00002991 

 
นางสาวฉลวย  บุญเลิศ 82000          ขา้ราชการบ านาญ อ.วดัเพลง 

 
2 00012049 

 
นายอรุณ  วฒันประดิษฐ์ 82000          ขา้ราชการบ านาญ อ.วดัเพลง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 60 (ข้าราชการบ านาญ อ.สวนผึง้) 

 
1 00016285 

 
จ.ส.ต.วโิรจน์ กลา้วรางกรู 92000          ขา้ราชการบ านาญ อ.สวนผึ้ง 

 
2 00016386 

 
นายทองดี สายบวั 92000          ขา้ราชการบ านาญ อ.สวนผึ้ง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 61 (เทศบาลเมืองราชบุรี+สมาชิกลาออก เทศบาลเมืองราชบุรี) 

 
1 00016067 

 
นายสุกรรณ ทองแบบ 02200          เทศบาลเมืองราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 62 (รร. ท.1 (วดัสัตตนารถปริวตัร)) 

 
1 00020123 

 
นางสุรภี กลัน่แตง 02201          รร. ท.1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 63 (รร. ท.2 (วดัช่องลม) 

 
1  

 
           

หน่วยบริการสมาชิกที่ 64 (รร. ท.3 (เทศบาลสงเคราะห์)) 

 
1 00018078 

 
นางสาวนงลกัษณ์ ยกกล่ิน 02203          รร. สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 65 (รร. ท.4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร)) 

 
1 00019501 

 
นางสาวศรีรุ้ง บรรลือทรัพย ์ 02204          รร. ท.4 (วดัมหาธาตุวรวิหาร) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 66 (รร. ท.5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)) 

 
1 00014563 

 
นางทสัมา  สุทะปัญญา 02205          รร. ท.5 (พหลโยธินรามินทรภกัดี) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 67 (รร. ท.1 ทรงพล) 

 
1 00021939 

 
นางอุทุมพร เยน็สรง 21807          รร. ท.1 ทรงพลวทิยา 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 68 (รร. ท.3 ประชายนิดี) 

 
1 00020831 

 
นางรัตนาวดี อุ่มไกร 21808          รร. ท.3 ประชายนิดี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 69 (รร. เทศบาลวดัโชค) 

 
1 00011085 

 
นางพรรษชล คงสุวรรณ์ 31709          รร. เทศบาลวดัโชค 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 70 (รร. เทศบาลวดัไทรอารีรักษ์) 

 
1 00015147 

 
นายสนธยา  แตงโม 31710          รร. เทศบาลวดัไทรอารีรักษ์ 

 
2 00015307 

 
นายทศพร  ทรงศรี 31710          รร. เทศบาลวดัไทรอารีรักษ์ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 71 (อบจ.+ทต.หลกัเมือง+ทต.ห้วยชินสีห์+ทต.เขางู+ทต.หลุมดิน) 

 
1 00019095 

 
นางสาวทิพวรรณ รุ่งมณี 00039          อบจ.จงัหวดัราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 72 (กองการศึกษาเทศบาลบ้านโป่ง+รร.ท.2วดับ้านโป่ง) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 73 (ทม.ท่าผา+ทต.กรับใหญ่+ทต.กระจับ+ทต.ห้วยกระบอก+ทต.เบิกไพร) 

 
1 00018338 

 
นายวริิยะ นอ้ยมี 21824          เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 74 (อ.โพธาราม (เทศบาลเมือง+เทศบาลต าบล)) 

 
1 00015752 

 
นายเกรียงศกัด์ิ  นุตตะโร 31708          เทศบาลเมืองโพธาราม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 75 (อ.ด าเนินสะดวก+อ.บางแพ+อ.ปากท่อ+อ.จอมบึง+อ.สวนผึง้(เทศบาลต าบล)) 

 
1 00019695 

 
นางสาวสัจจา คงกระพนัธ์ 51405          เทศบาล ต.บางแพ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 76 (รร. สุริยวงศ์) 

 
1 00020544 

 
นายธีรพงศ ์วรีะเจริญผล 00014          โรงเรียนสุริยวงศ ์(เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 77 (รร. โยธินฯ+รร. กองทพับกฯ) 

 
1 00017136 

 
นางกาญจนา จนัทรดาสุข 00015          ร.ร.กองทพับกอุปถมัภ ์(เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 78 (ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี+ว.เทคโนโลยดีรุณาโปลเีทคนิค) 

 
1 00011296 

 
นางนิรมล  ตนัติคะเนดี 00016          วทิยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 79 (รร. ดรุณาราชบุรีสามัญ) 

 
1 00015250 

 
นางสาวนิตยา  วารินธ์ุ 00017          ร.ร.ดรุณาราชบุรีสามญั (เอกชน) 

 
2 00016107 

 
นางนฉตัร์ชญาน์ แยม้ศรีบวั 00017          ร.ร.ดรุณาราชบุรีสามญั (เอกชน) 

 
3 00020437 

 
นางสาวณฏัฐณ์รัณ กิจสมพงษ ์ 00017          ร.ร.ดรุณาราชบุรีสามญั (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 80 (รร. นารีวิทยา) 

 
1 00018829 

 
นางสาววรางคณา โพธิกณัหะ 00018          โรงเรียนนารีวทิยา (เอกชน) 

 
2 00019142 

 
นางดวงชนก กลดัทรัพย ์ 00018          โรงเรียนนารีวทิยา (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 81 (รร. ราชบุรีบริหารธุรกจิ) 

 
1 00018099 

 
นางพทัธมน โภชน์พนัธ์ 00019          ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 82 (รร. ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา) 

 
1 00017772 

 
นายสิริศกัด์ิ โผแพ 00038          ร.ร.ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา  

หน่วยบริการสมาชิกที่ 83 (รร. นารีวุฒิ) 

 
1 00020392 

 
นางสาวกรนุช เจริญผล 21810          โรงเรียนนารีวุฒิ (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 84 (รร. สารสิทธ์ิพทิยาลัย) 

 

1 00017067 

 

นายวชัระ จนัทร์ลาด 21811          ร.ร.สารสิทธ์ิพิทยาลยั (เอกชน) 
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หน่วยบริการสมาชิกที่ 85 (รร. ฮกเฮง+รร.ดุสิตวทิยา) 

 
1 00021964 

 
นายบุญสม   หล่อมหทัธนะกุล 21813          โรงเรียนดุสิตวทิยา (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 86 (รร. วดับ้านโป่งสามัคคี) 

 
1 00014016 

 
นางนริศรา  ปานมา 21812          ร.ร.วดับา้นโป่งสามคัคี (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 87 (รร.ธีรศาสตร์) 

 
1  

 
 21814          ร.ร.ธีรศาสตร์ (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 88 (รร.บ้านโป่งวทิยาคม) 

 
1  

 
 21815          ร.ร.บา้นโป่งวทิยาคม (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 89 (รร. วงัตาลวทิยา) 

 
1 00022634 

 
นางสาวปวริศา สวสัดี 21817          โรงเรียนวงัตาลวทิยา (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 90 (ว.เทคโนโลยบ้ีานโป่งบริหารธุรกจิ+ว.เทคโนโลยดีอสบอสโก) 

 
1 00021702 

 
นางสาวจริยา เอกสิทธ์ิไชยกลุ 21820          ว.เทคโนโลยดีอนบอสโก (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 91 (สมาชิกทีล่าออกจาก รร. อ.บ้านโป่ง) 

 
1 00015702 

 
นายสมจินต ์ วาดเขียน 22200          สมาชิกท่ีลาออกจาก ร.ร. อ.บา้นโป่ง 

 
2 00018851 

 
นายบุญชยั จารุเรืองศรี 22200          สมาชิกท่ีลาออกจาก ร.ร. อ.บา้นโป่ง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 92 (รร. มัธยมวดัไทรราษฎร์อุปถัมภ์) 

 
1 00018944 

 
นายสมชาย สร้อยน ้า 31705          ร.ร.มธัยมวดัไทรราษฎร์อุปถมัภ ์ 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 93 (รร. เจีย้ไช้) 

 
1 00018270 

 
นายสุทิน กฐินเทศ 31711          โรงเรียนเจ้ียไช ้(เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 94 (รร. ด าเนินวิทยา+รร. วันทามารีอา) 

 
1 00014277 

 
นางพิกุลทอง  รอดรัตน์ 41406          ร.ร.ด าเนินวทิยา (เอกชน) 

 
2 00019475 

 
นางสาวจนัทรา กานตฉ์ลองชยั 41412          ร.ร.วนัทามารีอา (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 95 (รร. อนุบาลกุลบุตร+อนุบาลวัดโชติฯ+พชัรวทิยา+ลาออกจาก รร.) 

 
1 00020117 

 
นางเกศิณี   เก็งทอง 41407          ร.ร.อนุบาลวดัโชติฯ (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 96 (รร.ธรรมจารินีฯ+สมาชิกทีล่าออกจากรร. อ.ปากท่อ+รร.เรืองวทิย์ฯ) 

 
1 00017861 

 
นางสาวชนญัชิดา เสมสีสม 81202          ร.ร.เรืองวทิยพ์ระหฤทยั (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 97 (รร.อนุบาลสุชาดา+ราษฎร์บ ารุงวทิย์+รร. เทพนิทร์ฯ+รร. เทพวทิยา) 

 
1 00018002 

 
นางสาววนาลี มณีแสง 21818          โรงเรียนเทพินทร์พิทยา (เอกชน) 

         
 

2 00021453 
 
นายกิตต์ิธเนศ ศตพรไกรวฒัน์ 21825          โรงเรียนเทพวทิยา (เอกชน) 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 98 (รร.อนุบาลวดัสนามชัย+สมศักดิ์ฯ+แย้มฯ+สมาชิกลาออกจาก รร.อ.โพธาราม) 

 
1  

 
           

         หน่วยบริการสมาชิกที่ 99 (วทิยาลยัสารพดัช่างราชบุรี) 

 
1 00021993 

 
วา่ท่ีร.ต.ชาติชาย พุทธนิมิตร 00004          วทิยาลยัสารพดัช่างราชบุรี 

 
 



11 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 100 (วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี) 

 
1 00021402 

 
วา่ท่ีร.ต.เกรียงไกร  กรรณแกว้ 00009          วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

 
2 00022122 

 
นางสาวพจนีย ์เกตุทอง 00009          วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 101(วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม) 

 
1 00013689 

 
นายสันต ์ น่วมทนงค ์ 00010          วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 102 (วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี) 

 
1  

 
            

หน่วยบริการสมาชิกที่ 103  (ว.การอาชีพบ้านโป่ง+วท.ราชบุรี แห่งที ่2+ว.การอาชีพปากท่อ) 

 
1 00018260 

 
นายศิโรตม ์คงมาชีพ 00030          วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี แห่งท่ี 2 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 104(ม. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

 
1 00013960 

 
นางสาวหทยัรัตน์  มีจนัทร์ 01101          ม.ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

 
2 00019289 

 
นางสาวนภาวลยั ครุฑางคะ 01101          ม.ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

 
3 00019992 

 
นางสาวสิริพร นนัยา 01101          ม.ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

 
4 00020649 

 
นางสาวจุรีรัตน์ กรอบประทุมมา 01101          ม.ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

 
5 00021866 

 
นางสาวจุฑารัตน์ เจริญตา 01101          ม.ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 105 (อบต. เขต1) 

 
1 00018215 

 
นางสาวศิริอาภรณ์ เจริญรัตน์ 11807          อบต.เจดียห์กั 

 
2 00019437 

 
นางลดาวลัย ์จินดาโชติ 11807          อบต.เจดียห์กั 

หน่วยบริการสมาชิกที่ 106 (อบต. เขต2) 

 

1 00021031 

 

นางจนัทิมา พานพืช 21834          อบต.ลาดบวัขาว 
   

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  4   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั 
 


