
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากดั 
ท าเนียบ 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 59/2559 
 

1.นายบุญเลิศ           ยิม้แยม้   ประธานกรรมการ 
2.นายเสรี                 ปัญจมณี  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายส าเริง             พนัธ์เผอืก  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายบรรลือศกัด์ิ    กุลศิริ   กรรมการและเหรัญญิก 
5.นายปรีชา              มีใย   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 
6.นายสุวรรณ           เกษร   กรรมการและเลขานุการ 
7.นายช านาญ           ฟองเพชร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายพงศภ์าณุ        พฒันพิมพพ์งศ ์  กรรมการ 
9.นายนิเวศน์            เกิดปราชญ ์  กรรมการ 
10.นายฉนัธะ  จนัทะเสนา  กรรมการ 
11.นายเจริญ              ชยัสิทธ์ิ   กรรมการ 
12.วา่ท่ีร.ต. อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวลัย ์  กรรมการ 
13.นายพิทกัษ ์      ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการ 
14.นายธรรมนูญ       สร้อยเพชร  กรรมการ 
15.นางวนัทนา          สุขษาสุณี  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 58/2558 
1.นายบุญเลิศ           ยิม้แยม้   ประธานกรรมการ 
2.นายเสรี                 ปัญจมณี  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
3.นายส าเริง             พนัธ์เผอืก  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายช านาญ           ฟองเพชร  กรรมการและเหรัญญิก 
5.นายปรีชา              มีใย   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 
6.นายฉตัรชยั           ผอ่งสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
7.นายกิตติภฏั          กุลจรัสอนนัต ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายพงศภ์าณุ        พฒันพิมพพ์งศ ์  กรรมการ 
9.นายทรงวฒิุ          สุขนาว ี    กรรมการ 
10.นายนิเวศน์            เกิดปราชญ ์  กรรมการ 
11.นายฉนัธะ             จนัทะเสนา  กรรมการ 
12.นายสุวรรณ          เกษร   กรรมการ 
13.นายวนิยั                ชมภู   กรรมการ 
14.นายบรรลือศกัด์ิ    กุลศิริ   กรรมการ 
15.นายธรรมนูญ        สร้อยเพชร  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 57/2557 
1.นายสมมาตร        ชิตญาติ   ประธานกรรมการ 
2.นายส าเริง             ทองมอญ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายสุรศกัด์ิ          นาคนาคา  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นางอุดมลกัษณ์     ศิริกุลเลิศรัฐ  กรรมการและเหรัญญิก 
5.นายพงศภ์าณุ        พฒันพิมพพ์งศ ์  กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 
6.นายทวศีกัด์ิ          ปานเทวญั  กรรมการและเลขานุการ 
7.นายฉตัรชยั          ผอ่งสุวรรณ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายเสรี                 ปัญจมณี  กรรมการ 
9.นายสุทศัน์            ตุรงคเ์รือง  กรรมการ 
10.นายวนิยั                ชมภู   กรรมการ 
11.นายกิตติภฏั           กุลจรัสอนนัต ์  กรรมการ 
12.นายทรงวฒิุ           สุขนาว ี   กรรมการ 
13.นายส าเริง             พนัธ์เผอืก  กรรมการ 
14.นายธรรมนูญ        สร้อยเพชร  กรรมการ 
15.นายปรีชา              มีใย   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 56/2556 
1.นายสมมาตร        ชิตญาติ   ประธานกรรมการ 
2.นายส าเริง             ทองมอญ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายสุบิน              บวัทอง   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นางอุดมลกัษณ์     ศิริกุลเลิศรัฐ  กรรมการและเหรัญญิก 
5.นายทวศีกัด์ิ          ปานเทวญั  กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 
6.นายสุรศกัด์ิ           นาคนาคา  กรรมการและเลขานุการ 
7.นายฉตัรชยั           ผอ่งสุวรรณ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายอมรเทพ         คูหาเรืองรอง  กรรมการ 
9.นางพนัธ์ทิวา        จางคพิเชียร  กรรมการ 
10.นายเสรี                 ปัญจมณี  กรรมการ 
11.นายประกอบ        ชินานุปกรณ์  กรรมการ 
12.นายพงศภ์าณุ        พฒันพิมพพ์งศ ์  กรรมการ 
13.นายสุทศัน์            ตุรงคเ์รือง  กรรมการ 
14.นายเฉลียว             อารีย ์   กรรมการ 
15.นายวนิยั                ชมภู   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 55/2555 (ชุดที ่1) 
1.นายมานิต  ปรีชาหาญ  ประธานกรรมการ 
2.นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายเผด็จศกัด์ิ  สุริยาชยัวฒันะ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
5.นายไพฑูรย ์  ช านาญกิจ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 
6.นายวนัชยั  ศรีสุวรรณ  กรรมการและเหรัญญิก 
7.นายผจญ  กล่ินบุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
8.นายวรีะ  ร่ืนสุข   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
9.นายวเิชียร  นกบิน   กรรมการ 
10.นายช านาญ  ฟองเพชร  กรรมการ 
11.นายสุรศกัด์ิ  นาคนาคา  กรรมการ 
12.นายพรชยั  ภทัรโกมล  กรรมการ 
13.นายกิตติพฒัน์ แกว้มา   กรรมการ 
14.นายส าเริง  ทองมอญ  กรรมการ 
15.นายพฒันา  โรจนดุล  กรรมการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 55/2555 (ชุดที ่2) 

1.นายส าเริง  ทองมอญ  ประธานกรรมการ 
2.นายอมรเทพ          คูหาเรืองรอง  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นางพนัธ์ทิวา         จางคพิเชียร  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายช านาญ  ฟองเพชร  กรรมการและเหรัญญิก 
5.นายสุรศกัด์ิ  นาคนาคา  กรรมการและเลขานุการ 
6.นายสุบิน               บวัทอง   กรรมการ 
7.นายฉตัรชยั            ผอ่งสุวรรณ  กรรมการ 
8.นายกิตติพฒัน์  แกว้มา   กรรมการ 
9.นายประกอบ        ชินานุปกรณ์  กรรมการ 

 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 55/2555(ชุดที ่3) 
1.นายสมมาตร         ชิตญาติ   ประธานกรรมการ 
2.นายส าเริง   ทองมอญ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายสุบิน               บวัทอง   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายช านาญ   ฟองเพชร  กรรมการ/ผูช่้วยเหรัญญิก 
5.นายสุรศกัด์ิ   นาคนาคา  กรรมการ/เลขานุการ 
6.นายฉตัรชยั            ผอ่งสุวรรณ  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
7.นายอมรเทพ          คูหาเรืองรอง  กรรมการ 
8.นางพนัธ์ทิวา         จางคพิเชียร  กรรมการ 
9.นายกิตติพฒัน์   แกว้มา   กรรมการ 
10.นายประกอบ         ชินานุปกรณ์  กรรมการ 
11.นายทวศีกัด์ิ     ปานเทวญั  กรรมการ 
12.นายสุทศัน์   ตุรงคเ์รือง  กรรมการ 
13.นายเฉลียว    อารีย ์   กรรมการ 
14.นายวนิยั   ชมภู   กรรมการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 54/2554 

1.นายมานิต  ปรีชาหาญ  ประธานกรรมการ 
2.นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายเผด็จศกัด์ิ  สุริยาชยัวฒันะ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
5.นายไพฑูรย ์  ช านาญกิจ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 
6.นายวนัชยั  ศรีสุวรรณ  กรรมการและเหรัญญิก 
7.นายผจญ  กล่ินบุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
8.นายวรีะ  ร่ืนสุข   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
9.นายวเิชียร  นกบิน   กรรมการ 
10.นายช านาญ  ฟองเพชร  กรรมการ 
11.นายสุรศกัด์ิ  นาคนาคา  กรรมการ 
12.นายพรชยั  ภทัรโกมล  กรรมการ 
13.นายกิตติพฒัน์ แกว้มา   กรรมการ 
14.นายส าเริง  ทองมอญ  กรรมการ 
15.นายพฒันา  โรจนดุล  กรรมการ 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 53/2553 
 

1.นายมานิต  ปรีชาหาญ  ประธานกรรมการ 
2.นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการ 
3.นายเจริญ  ยงัมี   รองประธานกรรมการ 
4.นายเผด็จศกัด์ิ  สุริยาชยัวฒันะ  รองประธานกรรมการ 
5.นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
6.นายชูศกัด์ิ  ชยัวชูิ   กรรมการ/เลขานุการ 
7.นายสอาด  จนัทร์พงษ ์  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายวเิชียร  นกบิน   กรรมการ 
9.นายวนัชยั  ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
10.นายไพฑูรย ์  ช านาญกิจ  กรรมการ 
11.นายกนก  โกสุม   กรรมการ 
12.นายพรชยั  ภทัรโกมล  กรรมการ 
13.นายผจญ  กล่ินบุบผา  กรรมการ 
14.นายพฒันา  โรจนดุล  กรรมการ 
15.นายวรีะ  ร่ืนสุข   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 52/2552 
1.นายมานิต  ปรีชาหาญ  ประธานกรรมการ 
2.นายอมรเทพ  คูหาเรืองรอง  รองประธานกรรมการ 
3.นายประสิทธ์ิ  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการ 
4.นายเจริญ  ยงัมี   รองประธานกรรมการ 
5.นางพนัธ์ทิวา  จางคพิเชียร  กรรมการ/เหรัญญิก 
6.นายชูศกัด์ิ  ชยัวชูิ   กรรมการ/เลขานุการ 
7.นายพิทกัษ ์  ปาลกะวงศ ์ฯ  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายไพฑูรย ์  ช านาญกิจ  กรรมการ 
9.นายวนัชยั  ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
10.นายกนก  โกสุม   กรรมการ 
11.นายเผด็จศกัด์ิ  สุริยาชยัวฒันะ  กรรมการ 
12.นายสอาด  จนัทร์พงษ ์  กรรมการ 
13.นายพรชยั  ภทัรโกมล  กรรมการ 
14.นายสุชาติ  แกว้ฉาย   กรรมการ 
15.นายพฒันา  โรจนดุล  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 51/2551 
1.นายส าเริง   พนัธ์ุผกั   ประธานกรรมการ 
2.ผศ.ดร.ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม  รองประธานกรรมการ 
3.นายปรีชา  ฉวยฉาบ  รองประธานกรรมการ 
4.นายอมรเทพ  คูหาเรืองรอง  รองประธานกรรมการ 
5.นายเจริญ  ยงัมี   กรรมการและเหรัญญิก 
6.นายสาคร  ไปดว้ย   กรรมการและเลขานุการ 
7.นายชูศกัด์ิ  ชยัวชูิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายวนัชยั  ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
9.นายไพฑูรย ์  ช านาญกิจ  กรรมการ 
10.นางสุภาพร  นาคนาคา  กรรมการ 
11.นายพฒันา  โรจนดุล  กรรมการ 
12.นายสุชาติ  แกว้ฉาย   กรรมการ 
13.นางพนัธ์ทิวา  จางคพิเชียร  กรรมการ 
14.นายพิทกัษ ์  ปาลกะวงศฯ์  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 50/2550 
1.ส าเริง    พนัธ์ุผกั   ประธานกรรมการ 
2.นายจรูญ  วงษา   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายปรีชา  ฉวยฉาบ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
5.นายล าพอง    เชียงสิน   กรรมการ/เหรัญญิก 
6.นายสาคร  ไปดว้ย   กรรมการ/เลขานุการ 
7.นายชูศกัด์ิ  ชยัวชูิ   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายอมรเทพ  คูหาเรืองรอง  กรรมการ 
9.นายสมมาตร  ชิตญาติ   กรรมการ 
10.นางสุภาพร  นาคนาคา  กรรมการ 
11.ผศ.ดร.ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม  กรรมการ 
12.นายสมเกียรติ  หลกัเพชร  กรรมการ 
13.นายยทุธศกัด์ิ  ราวนิิจ   กรรมการ 
14.นายเจริญ  ยงัมี   กรรมการ 
15.นายคงภคั  โชติกาญจนมณี  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 49/2549 
1.นายชุมพล  ยอดเจริญ  ประธานกรรมการ 
2.นายเผด็จศกัด์ิ  สิริยาชยัวฒันะ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3.นายจรูญ  วงษา   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4.นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
5.นายสอาด  จนัทร์พงษ ์ กรรมการ/เหรัญญิก   
6.นายส าเริง  พนัธ์ุเผอืก  กรรมการ/เลขานุการ   
7.นายสาคร  ไปดว้ย   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
8.นายปรีชา  ฉวยฉาบ  กรรมการ 
9.นายอมรเทพ  คุหาเรืองรอง  กรรมการ 
10.นายพีระ  ช้ินป่ินเกลียว  กรรมการ 
11.นายช านาญ  ฟองเพชร  กรรมการ 
12.นายยทุธศกัด์ิ  ราวนิิจ   กรรมการ 
13.นายสมมาตร  ชิตญาติ   กรรมการ 
14.นางคงภคั  อ่วมแป้น  กรรมการ 
15.นายล าพอง  เชียงสิน   กรรมการ 
 
 


