สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด
รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2564 - 2565
ลาดับที่

1

2

3
4
5
6
7

8

กลุ่มจังหวัด

รายชื่อผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกส่วนกลาง
สมาชิกส่วนกลางและ
1. นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค
สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. นางสาวคนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์
3. นางวิมลพร ธิติศักดิ์
4. นายสุเมธ วุฒิปาณี
5. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
6. นายนิมิตร ไตรวนาธรรม
7. นายวันชัย จรัสแสนประเสริฐ
8. นางสายพิณ ม่วงสีตอง
9. นายชวาล ช่างทอง
10. นางอติภา เอี่ยมกล้าหาญ
11. นางสุทธิพร พิริยายน
12. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
13. นายธรรมรัฐ พุแค
14. นายรุง่ นภา รัตนราชชาติกุล
15. นางพรรณี ทะนันชัย
กลุ่มสมาชิกจังหวัด
ปทุมธานี
1. นายสมยศ ปราณอุดมรัตน์
2. นางสาวอารีย์ สว่างญาติ
3. นางมยุรี ประทุมแก้ว
4. นายอุดร ศรีแสง
5. นายจักรกริศน์ ไกรสนธิ์
พระนครศรีอยุธยา
นายทาเนียบ กลัดแก้ว
ชัยนาท
นายธนยศ นงบาง
นนทบุรี
1. นายวินัย นาเอก
2. นายสุทธิพงษ์ จตุรนต์รัศมี
ลพบุรี
นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ
สระบุรี
1. นายวุฒิศักดิ์ มลิวัลย์
2. นายมะโน เมืองขวา
3. นายไพโรจน์ โฉมงาม
สิงห์บุรี
นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ

-2ลาดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กลุ่มจังหวัด
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
นครราชสีมา
หน่วยที่ 1 (เขต 3)

หน่วยที่ 2 (สทช.)

หน่วยที่ 3 (ศบส.โคเนื้อ)
20 ชัยภูมิ
21
22
23
24

บุรีรัมย์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์

25 อุบลราชธานี

26 อานาจเจริญ

รายชื่อผู้แทนสมาชิก
นายบุญสืบ ตุลาทอง
นายสาเร็จ จันทนะลิขิต
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
นายชวนะ ทองเย็น
นายฤทธิรงค์ ตั้งใจ
นางสาวสุกัญญา กุลประดิษฐ์
นายธีระชัย ช่อไม้
นายเสกสรร แสงศัพท์
นายแก่นเพชร เนียนแนบ
นายนคร วิชัยวง
1. นางสาววิจิตรา พิทักษ์
2. นายบุญเลิศ นามบัณฑิต
3. นายวีระ ผินสูงเนิน
1. นางณิชมาศ นันท์โสภณ
2. นางทองสิน ประเสริฐ
3. นางมณีรัตน์ ป๊อกเทิง
4. นายสุรพล ขุมทรัพย์
5. นางสาวอนงนาฎ พุ่มสุคันธรส
6. นางนิตยา เมตตา
7. นางวาสนา เสาวคตภูมิ
1. นายเฉลียว สุขวงศ์
2. นายอดุลย์ แพวขุนทด
1. นายสมคิด ภูศักดิ์
2. นายเพลิน ทองครบุรี
นายสุริยะ กาวงษ์กลาง
นายสุพศิน ยงย้อย
นายบุญเลิศ สุภาพันธ์
1. นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน
2. นายสัญชัย หวังชูชอบ
1. นางอัญชนา วงศ์มาศ
2. นายธวัชชัย พละศักดิ์
3. นายคมกฤษณ์ นามรมย์
นายมนตรี วรรณทอง

-3ลาดับที่

กลุ่มจังหวัด

27 ขอนแก่น

28 อุดรธานี
29 กาฬสินธุ์
30 นครพนม
31 มหาสารคาม

32 มุกดาหาร
33 เลย
34 สกลนคร
35
36
37
38

หนองคาย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด

39 เชียงใหม่

40
41
42
43
44
45

เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง

46 ลาพูน

รายชื่อผู้แทนสมาชิก
1. นายศีลธรรม วราอัศวปติ
2. นางวัลลภา วราอัศวปติ
3. นายประจญ ละอาคา
4. นางชนันพัฒน์ ประเสริฐสังข์
5. นายมานพ แก้วมาตย์
1. นายไพศาล ตู้ไม้ป่า
2. นางจิรวรรธนา เทพอาจ
นายวิวัฒน์ นิลสุข
นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล
1. นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง
2. นายชาญชิต เจือสุวรรณ์
3. นายวิทยา พิมพ์แสนศรี
นายทศพล ยศปัญญา
นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์
1. นางสาวมยุรี แก้วขวัญ
2. นางสาวกีรณกาญจน์ ธระเสนา
นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม
นายณฐรัช ประวาสุข
นายเดชธนิช มูลภักดี
1. นายปองคุณ ประสารีบุตร
2. นายวิรพล คาผา
1. นางวาสินี พุกจินดา
2. นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์
3. นายทรงศักดิ์ ศรีอาพร
4. นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ
นายโสภณ แก้วศิริ
นายชัยมงคล พญาพรหม
นายณัฐวัตน์ สัทธรรมนุวงศ์
นายภิเษก โรจนวิภาต
นายปัญญาวัฒน์ อ่อนโยน
1. นางอาไพ ยาวิชัย
2. นางวนิดา ปามาคา
นายเสถียร ผลศรัทธา
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กลุ่มจังหวัด

47 พิษณุโลก
48 กาแพงเพชร
49 ตาก
50
51
52
53
54
55
56

นครสวรรค์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
นครปฐม

57
58
59
60

กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี

61
62
63
64

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี

65
66
67
68
69

กระบี่
ชุมพร
พังงา
ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช

70 ระนอง
71 ตรัง
72 พัทลุง

รายชื่อผู้แทนสมาชิก
1. นายอ๊อด วงศ์วิทย์
2. นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง
ว่าที่ ร.ต.คุณานนต์ วงศ์เทศ
1. นายพิจิตร มุสิกูล
2. นายจารัส เข่งวา
นายคฑาวุธ ทะหล้า
นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง
นายบุญส่ง กรมกอง
นายสัญญา ศิริรักษ์
นายสมพงษ์ ศรีวงษ์
นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์
1. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา
2. นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช
นางกัลยรัตน์ ทับทิมศรี
นายไพลิน คณะรมย์
นายชาญณรงค์ จัดนอก
1. นางสุกัญญา หุ่นคล้าย
2. นายสมพร ไพศาลพฤกษ์กุล
นายพรชัย ปภาพันธุ์
นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม
นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
1. นายขจรพงศ์ นาคเกื้อ
2. นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ
นายณรงค์ บุญพันธุ์
นายสมชาย สุทนต์
นางสาวตรองรัก บุญเติม
นายชาญณรงค์ ตันติชานาญกุล
1. นางศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที
2. นายอัญญรัตน์ ทิพย์ธารา
นายวรวุฒิ วิเศษโส
นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์
นายวิรัตน์ จันทร์เกตุ
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กลุ่มจังหวัด

73 สงขลา
74
75
76
77

นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สตูล

รายชื่อผู้แทนสมาชิก
1. นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง
2. นายสมศักดิ์ อารมณ์ชื่น
นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว
นางสมศรี ศรีวิไล
นายรอซารี เจ๊ะโซะ
นายศุภชัย สุดสาย

