
   

ฉบบัที่ 1  คณะกรรมการฯ ชดุที่ 40                           วนัที ่    มนีาคม  2566 
 
เรยีน  สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์พนกังานยาสูบ  จ ากัด 
 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 จ านวน 1 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คะแนนที่ได ้ ล าดับที่ได้คะแนน หมายเหต ุ

หมายเลข 1 นายอัฏฐเดช  ดีสวาท 2,090 1 ไดร้ับเลือกเป็นประธานฯ 
 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 จ านวน 7 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คะแนนที่ได ้ ล าดับที่ได้คะแนน หมายเหต ุ
หมายเลข 11 นางสาวสมสกุล อรุณแฉ่ง 531 7 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

หมายเลข 12 ว่าที่ ร.ต.ส าราญ ศิลส าโรง 343 21  

หมายเลข 13 นางสาวพรทิพย์ เทพทอง 345 20  
หมายเลข 14 นางสาวสุนันท์ ยอดบุตรดี 749 1 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

หมายเลข 15 นายศุภรัตน์ แทนสง่า 650 4 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

หมายเลข 16 นายจิรพงศ์  ชงัดเวช 575 5 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
หมายเลข 17 นายชัชวาล ทิพย์ธารา 518 8  

หมายเลข 18 นายวิทิต ปุตระเศรณี 686 3 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

หมายเลข 19 นายวัฒนา เฟ่ืองวิถี 492 9  
หมายเลข 20 นายวีระชาติ ธรรมชาติ 485 10  

หมายเลข 21 นายกฤตวุฒิ สุดมลทิน 412 15  
หมายเลข 22 นายสุเทพ  ทิมศิลป์ 481 11  

หมายเลข 23 นายสุขสันติ นนทเกษ 363 19  

หมายเลข 24 นางสาวอรทัย  อรเอ่ียม 388 17  
หมายเลข 25 นายอาณัติ สิงห์ล ้าเลิศ 549 6 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

หมายเลข 26 นางสาวนภัชชา  ชูศักดิ์ 407 16  

หมายเลข 27 นางสาวมาลัย สืบสายเจริญ 706 2 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
หมายเลข 28 นางสาวจาฏุพัจน์  พลศร 446 14  

หมายเลข 29 นางสาวไพลิน ชมน้อย 318 23  

หมายเลข 30 นายณัฐวุฒิ  แสงศรี 331 22  
หมายเลข 31 นางสาวณัชชา อุปัชฌาย์ 472 12  

หมายเลข 32 นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ 458 13  
หมายเลข 33 นางสาวจิดาภา ศรีสุขพันธ์ 378 18  

 

 

 

 

 



บตัรด ี                  ประธาน    2,090  ใบ กรรมการ  2,540  ใบ 
บตัรเสยี               ประธาน   140  ใบ กรรมการ  70  ใบ 
บตัรไมล่งคะแนน      ประธาน      503  ใบ       กรรมการ  124  ใบ 
บตัรไมไ่ดห้ย่อน        ประธาน         4  ใบ          กรรมการ  3  ใบ 
จ านวนผู้ใชส้ทิธลิงคะแนน   2,737  คน 

                  หลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการแล้วเสร็จในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   และเมื่อวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการได้ก าหนดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการสหกรณ์ ฯ 
ดังนี้ 

ประธานกรรมการ 
นายอัฏฐเดช ดีสวาท ประธานกรรมการด าเนินการ 

รองประธานกรรมการ 
นายสุรจิต กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการด้านอ านวยการ 
นายวิทิต ปุตระเศรณี รองประธานกรรมการด้านธุรกิจ 
นายเธียร สัณสุตนานนท์ รองประธานกรรมการด้านสวัสดิการและสมาชิก 

เหรัญญิก 
นายสมชาย พิสุทธิสกุลชัย เหรัญญิก 

 

เลขานุการและผูช้ว่ยปฏบิตัิงานเลขานุการ 
นางสาวมุทิตา ไพชยนต์ เลขานุการ 
นางสาวศรุตยา บุญเกิดมา ผู้ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายอัฏฐเดช ดีสวาท ประธานคณะกรรมการ 
นายสุรจิต กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการด้านอ านวยการ 
นายวิทิต ปุตระเศรณี รองประธานกรรมการด้านธุรกิจ 
นายเธียร สัณสุตนานนท์ รองประธานกรรมการด้านสวัสดิการและสมาชิก 
นายสมชาย พิสุทธิสกุลชัย เหรัญญิก 
นางสาวมาลัย สืบสายเจริญ กรรมการ 
นางสาวมุทิตา ไพชยนต์ เลขานุการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาเงินกูพ้ิเศษ 
นายสิริสาร ไพรสน ประธานคณะกรรมการ 
นางภวิตา จ าปาทิพย์ กรรมการ 
นายอาณัติ สิงห์ล ้าเลิศ กรรมการ 
นายศุภรัตน์ แทนสง่า กรรมการ 
นางสาวสุนันท์ ยอดบุตรดี เลขานุการ 
นายวัฒนา เฟ่ืองวิถี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการพจิารณาเงินกูส้ามญั 
นายศุภรัตน์ แทนสง่า ประธานคณะกรรมการ 
นายอาณัติ สิงห์ล ้าเลิศ กรรมการ 
นางภวิตา จ าปาทิพย์ กรรมการ 
นายจิรพงศ์  ชงัดเวช กรรมการ 
นางสาวสมหญิง  อรุณแฉ่ง เลขานุการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาเงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉนิ 
นางสาวสุนันท์  ยอดบุตรดี ประธานคณะกรรมการ 
นายอาณัติ  สิงห์ล ้าเลิศ กรรมการ 
นางภวิตา  จ าปาทิพย์ กรรมการ 
นางสาวสมหญิง  อรุณแฉ่ง กรรมการ 
นายจิรพงศ์  ชงัดเวช เลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
นางสาวสมสกุล  อรุณแฉ่ง ประธานคณะกรรมการ 
นางภวิตา  จ าปาทิพย์ กรรมการ 
นายอาณัติ  สิงห์ล ้าเลิศ กรรมการ 
นายจิรพงศ์  ชงัดเวช กรรมการ 
นางสาวสมหญิง  อรุณแฉ่ง เลขานุการ                                                                   

คณะอนกุรรมการดา้นสนิเชือ่ 
นายวิทิต  ปุตระเศรณี ประธานคณะอนุกรรมการ 
นายสิริสาร  ไพรสน กรรมการ 
นายศุภรัตน์  แทนสง่า กรรมการ 
นางสาวสุนันท์  ยอดบุตรดี กรรมการ 
นางภวิตา  จ าปาทิพย์ เลขานุการ 

คณะอนกุรรมการการลงทนุ 
นายอัฏฐเดช  ดีสวาท ประธานคณะอนุกรรมการ 
นายสุรจิต  กัลยาณมิตร กรรมการ 
นายวิทิต  ปุตระเศรณี กรรมการ 
นางสาวมุทิตา  ไพชยนต์ กรรมการ 
นายสมชาย  พิสุทธิสกุลชัย เลขานุการ 
นายสุวัชร์  เผือกสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 

ตดิตอ่สอบถาม 
ผู้จัดการ  02-229-1196                                              รองผู้จัดการ  02-229-1197 
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิก  02-229-1182                        ฝ่ายสินเชื่อ    02-229-1174 
ฝ่ายการเงิน  02-229-1200  ฝ่ายส านักงาน  02-229-1195     ฝ่ายบัญชี  02-229-1180 ฝ่ายสารสนเทศ  02-229-1180 
เว็บไซต์  www.ttmsavingscoop.com                            แฟกซ์ : 02-252-1741 
อีเมล : tobaccosaving@yahoo.com                             ส านักงานสหกรณ์ฯ โรจนะ  กด 45 ต่อ 89170                     
 
   
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

mailto:tobaccosaving@yahoo.com

