
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 45 

1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง รองประธานกรรมการ(บริหาร) 
3. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ(เงินกู้และสวัสดกิาร) 
4. นางสาวรัฐกาญจน ์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ(วิชาการ) 
5. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ รองประธานกรรมการ(วิจัยและพัฒนา) 
6. นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญกิ 
7. นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ 
8. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด กรรมการ 
9. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ กรรมการ 
10. นายสมสทิธ์ิ ศรีนาชู กรรมการ 
11. นางอรพินธ์ งาแก้ว กรรมการ 
12. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง กรรมการ 
13. ดร.อาทร สุนทรช่ืน กรรมการ 
14. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการ 
15. นางสาวรจุิรา อินทรป์ระสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผูต้รวจสอบกิจการ 
1. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ประธาน 
2. นางสิรลิักษณ์ นันทนาปราโมทย ์ กรรมการ 
3. นายทนงศักดิ ์ ศิริทิณพงษ ์ กรรมการ 
4. นายธานี เจียมพานทอง เลขานุการ 

ผู้จัดการ 
1. นายสุพจน ์ แสงวิริยภาพ ผู้จัดการ 

ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธ์ิ ผู้สอบบญัชี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
 

  
 (นายวรศักดิ์  ฉัตรแก้ว) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด



 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง รองประธานกรรมการ(บริหาร) 
3. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ(เงินกู้และสวัสดกิาร) 
4. นางสาวรัฐกาญจน ์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ(วิชาการ) 
5. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ รองประธานกรรมการ(วิจัยและพัฒนา) 
6. นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญกิ 
7. นางสาวรจุิรา อินทรป์ระสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการศึกษา 

1. นายวิทัย อาวุชานนท์ ประธาน 
2. นายสมสทิธ์ิ ศรีนาชู กรรมการ 
3. นางอรพินธ์ งาแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวรัฐกาญจน ์ เกิดมั่น กรรมการ 
5. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ 
6. นางวริษา ค่ายใส ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสุพรรณ ศรีมาตา อนุกรรมการ 
8. นางสุตราวด ี บัวเทศ อนุกรรมการ 
9. นางสาวพัชริดา วงษ์เจรญิ อนุกรรมการ 
10. นางสาวชุลีกร เสมาชัย อนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดกิาร 

1. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด ประธาน 
2. นายวิทัย อาวุชานนท์ กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ 
4. นางอรพินธ์ งาแก้ว กรรมการ 
5. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง กรรมการและเลขานุการ 
6. นายธีรพงศ์ ฉ่ิงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายพรชัย เจริญหริัญ อนุกรรมการ 
8. นายปกรณ์ อมรรุจ ิ อนุกรรมการ 
9. นายสมภพ ปานสวัสดิ ์ อนุกรรมการ 
10. นายศิรสิทธ์ิ บุราณสุข อนุกรรมการ 
11. นายอนุพงษ ์ ขุนสูงเนิน อนุกรรมการ 



 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด ประธาน 
2. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ 
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง กรรมการ 
4. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ กรรมการ 
5. ดร.อาทร สุนทรช่ืน กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุพจน ์ แสงวิริยภาพ ผู้จัดการ 
7. นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ ์ รองผู้จัดการบรหิารสหกรณ์ 
8. นางสาวอัจฉรา นิ่มแสง รองผู้จัดการบญัชีและสินเช่ือ 
9. นางประชุม สวัสดิชัย รองผู้จัดการการเงินและการลงทุน 

 
คณะกรรมการวิจัยและพฒันา 

1. นายสมสทิธ์ิ ศรีนาชู ประธาน 
2. นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ 
3. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
4. ดร.อาทร สุนทรช่ืน กรรมการและเลขานุการ 
5. นายสุดใจ ทวีชัย อนุกรรมการ 
6. นายเจรญิ เตียวัฒนานนท ์ อนุกรรมการ 
7. นายธวัฒชัย สง่าเพ็ชร อนุกรรมการ 
8. นายอรรถพล วรรณประเวศ อนุกรรมการ 
9. นายประสาน ศรีวิชัย อนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายและติดตามหนี้ 

1. นายประดิษฐ หัสด ี ประธาน 
2. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด กรรมการ 
3. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ กรรมการ 
4. นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ ์ เลขานุการ 

 
แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

1. นายเอกชัย เอกหาญกมล สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
2. นายวิทัย อาวุชานนท์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซที ี

 
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุการศกึษาแกบ่ตุรสมาชิก 

1. นางสาวรจุิรา อินทรป์ระสิทธ์ิ ประธาน 
2. ดร.อาทร สุนทรช่ืน กรรมการ 
3. นางสาวภาวิตา ฉายสุวรรณ เลขานุการ 
4. นางสาวปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 



 

คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสมาชิกประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย 
1. นายเอกชัย เอกหาญกมล ประธาน 
2. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
3. นายสมสทิธ์ิ ศรีนาชู กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 

1. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง ประธาน 
2. นางสาวรัฐกาญจน ์ เกิดมั่น กรรมการ 
3. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์ 

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง ประธาน 
2. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ กรรมการ 
3. นางประชุม สวัสดิชัย เลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมการท าลายเอกสาร ตรวจนับ และจ าหน่ายครุภณัฑ ์

1. นายเอกชัย เอกหาญกมล ประธาน 
2. นางอรพินธ์ งาแก้ว กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉรา นิ่มแสง เลขานุการ 

 
ตัวแทนฝ่ายนายจ้างกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 
 
คณะกรรมการการลงทนุ 

1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธาน 
2. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ 
3. นายวิทัย อาวุชานนท์ กรรมการ 
4. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด กรรมการ 
5. นายสมสทิธ์ิ ศรีนาชู กรรมการ 
6. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
7. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ 
8. นายคณินท์ ชูสรานนท ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายสุพรรคกาจ บรรณหิรญั ที่ปรกึษา 
10. น.ส.นภัสนันท ์ พชรวงศ์จรสั ที่ปรกึษา 



 

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
1. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธาน 
2. นายพัทยา ปานสุวรรณ กรรมการ 
3. นายสมโภช เกียรติกสิกร กรรมการ 
4. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง กรรมการ 
5. นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ 
6. นายไพวงศ์ ลีลากานต์ กรรมการ 
7. นายยุทธนา อภิลักษณ์ กรรมการ 
8. นายทรงพล  เจริญวิบลูย์พันธ์ุ เลขานุการ 
9. นายพนัชกร แก้วส าเรจ็ ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายวิทัย อาวุชานนท์ ที่ปรกึษา 

 
คณะกรรมการ (DSI) 

1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธาน 
2. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ 
4. นายขจรวัชร ์ สุวรรณละเอียด กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะท างานเพื่อจัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธานกรรมการ (ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง) 
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง รองประธานกรรมการ (บรหิาร) 
3. นายสุรศักดิ ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้ฯ) 
4. นางสาวรัฐกาญจน ์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ (วิชาการ) 
5. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ รองประธานกรรมการ (วิจัยฯ) 
6. นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญกิ 
7. นางสาวรจุิรา อินทรป์ระสิทธ์ิ เลขานุการ 
8. นายประดิษฐ หัสด ี อดีตรองประธานกรรมการ (วิชาการ)  
9. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช อดีตเลขานุการ 


