
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จาํกดั 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีป่ระจาํหน่วยเลอืกตั้งกรรมการดาํเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั ชุดที ่ 59  และผู้ตรวจสอบกจิการประจาํปี  2562 

 
            อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  
พ.ศ. 2552   และขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2557 ขอ้ 58, 60,73,  74 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. 2554 ประกอบกบัมติคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั   
ชุดท่ี 58 ในการประชุมคร้ังท่ี  12/2561  เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยเลือกตั้งและสรรหา ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการเลอืกตั้ง 
            1.  นายพิเชฐร์ วนัทอง   ประธานกรรมการ 
            2.  นายจกักฤช   ตรีวิชา   รองประธานกรรมการ 
            3.  นายสง่า โพธ์ิกลีบ  รองประธานกรรมการ 
            4.  นายทรงยศ   พงศหิ์รัญกมล  กรรมการ 
            5.  นายชาญชยั คาํหอม   กรรมการ 
            6.  นายสาํราญ แพร่หลาย  กรรมการ 
            7.  นายชาลี   สุขสบาย  กรรมการ 
            8.  นายประยรู เขียวอินทร์  กรรมการ 
            9.  นางสาวจาํเนียร  นุย้ปรี   กรรมการ 
            10.  นายเกิดศกัด์ิ  ห่วงไธสงค ์  กรรมการ 
            11.  นายพิชยั  นิยมรส   กรรมการ 
            12.  นางกสัมาพร  บวัภิบาล  กรรมการ 
            13.  นายชาญชยั ดาํคาํ   กรรมการ 
            14.  นายพนม   จงอยูว่ฒันา  กรรมการและเลขานุการ  
            15.  นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
            หน้าที ่ ใหค้าํปรึกษา  วินิจฉยัปัญหาและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองต่าง  ๆ  เพื่อให ้
การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยติุธรรม 
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2.  คณะกรรมการประสานงานการเลอืกตั้ง 
1.  นายสุเทพ กาํเพช็ร   ประธานกรรมการ 

            2.  นายสงบ วงศก์ลม  กรรมการ 
            3.  นายสมศกัด์ิ   จิตรเอ้ือตระกลู  กรรมการ 
            4.  นายทวีศกัด์ิ พวงเงิน   กรรมการ  
            5.  นายคมสนัต ์ แมน้ญาติ  กรรมการ  
            6.  นายวิชาญ แกว้นุช   กรรมการ  
            7.  นายชาญ พวงทรัพย ์  กรรมการ  
            8.  นายสาํริด ธาระรส   กรรมการ  
            9.  นายเกษม เนียรภาค  กรรมการ  
            10.  นายสุพจน์   วงับุญ   กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที ่ ประสานงานการเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และปิดเคร่ืองลงคะแนน  นาํผลคะแนนส่งกรรมการรวมคะแนน 
 

3.  คณะกรรมการรวมคะแนน 
1.  วา่ท่ีพนัตรีสมเกียรติ   แกว้ทอง  ประธานกรรมการ 

            2.  นางสาววาสนา        นิยมธรรม  กรรมการ 
            3.  นางสาวสายชล       ภูไทย   กรรมการ 
            4.  นางสาวประพิมภา   ปลายนา   กรรมการ  
            5.  นางเสาวนีย ์             พินทอง   กรรมการ  
            6.  นางสาธิตา                ชาตะรูปะ  กรรมการ  
            7.  นายองอาจ         พินทอง   กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที ่ - รับและประมวลผลการเลือกตั้งและสรรหาในแต่ละสงักดัพร้อมทั้งประกาศผล 
เพื่อนาํเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทราบและเลือกตั้ง 
                                   -  ประสานงานมอบบตัรรายละเอียดสมาชิก(สาํรอง) ใหส้มาชิกท่ีไม่ไดน้าํบตัรไป 
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4.  คณะกรรมการประจําหน่วยเลอืกตั้งและสรรหา 

หน่วยที ่ ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
1 1. นางสาวกญัญา  ชวนะพงศ ์    รับลงช่ือ 

2. นายดิเรก  ไกรเกรียงศกัด์ิ     จ่ายเงิน 
3. นางอรุณ  กาํเพช็ร   จ่ายไดอาร่ี 

2 1. นายดนยั  เขียวอน้  รับลงช่ือ 
2. นายวมิล  ดีประดิษฐ ์ จ่ายเงิน 
3. นายโอภาส  พาพนัธ์  จ่ายไดอาร่ี 

3 1. นางศรีประไพ  ดีประดิษฐ ์ รับลงช่ือ 
2. นางนภาภรณ์    ภู่บณัฑิต        จ่ายเงิน 
3. นายศิรินทร์  ธนบริบูรณ์พงศ ์ จ่ายไดอาร่ี 

4 1. นายนพรัตน์  กล่องทอง  รับลงช่ือ 
2. นางวิลาวณัย ์ ตนัธีระพงศ ์ จ่ายเงิน 
3. นางวนัทนี  โพธิมู       จ่ายไดอาร่ี 

5 1. นางสาวจุไรรัตน์  ชมจุรัย   รับลงช่ือ 
2. นายรวม  สอนเถ่ือน  จ่ายเงิน 
3. นายวนิยั  นวมเพชร  จ่ายไดอาร่ี 

6 1. นางสาวยิง่ชีพ  สีเขียว        รับลงช่ือ 
2. นางนิสา  ศรีสวา่ง  จ่ายเงิน 
3. นางสุวรรณา  รุ่งเรือง จ่ายไดอาร่ี 

7 1. นายสุชาติ  ประยรูธรรม  รับลงช่ือ 
2. นายจรัญ  สังขธู์ป จ่ายเงิน 
3. นางสมใจ  สวสัดี  จ่ายไดอาร่ี 

8 1. นายสมหมาย  ลีจอ้ย รับลงช่ือ 
2. นางอญัฑิกา  ทัง่ทอง  จ่ายเงิน 
3. นางสาวจิรนนัท ์ เงินชา้ง  จ่ายไดอาร่ี 

9 1. นางละออจิต  สุขเชย  รับลงช่ือ 
2. นางนงนุช  กนัตวิรุฒ จ่ายเงิน 
3. นายเวหา  มลยัทิพย ์       จ่ายไดอาร่ี 
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หน่วยที ่ ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
10 1. นายมานบ  ใจสงค ์ รับลงช่ือ 

2. นางถนอมทิพย ์ หาญปราบ     จ่ายเงิน 
3. นายประทวน  กองคูณ       จ่ายไดอาร่ี 

11 1. นายณรงค ์ รอดแกว้  รับลงช่ือ 
2. นางสุภาพร  เอ่ียมรอด  จ่ายเงิน 
3. นางสาวอญัชนก  เขม็จนัทร์  จ่ายไดอาร่ี 

12 1. นายกฤษฎา  ศรีฉํ่า  รับลงช่ือ 
2. นางดาํเนิน  ชูกศุล  จ่ายเงิน 
3. นายปราโมทย ์ บุญเจิด       จ่ายไดอาร่ี 

13 1. นายปรีชา  สุดมี       รับลงช่ือ 
2. นางสาวทวพีร  พุม่มูล  จ่ายเงิน 
3. นายอดุลย ์ ละลอกแกว้  จ่ายไดอาร่ี 

14 1. นายสมคิด  วสัแสง  รับลงช่ือ 
2. นายปัญญา  คงไพ ่      จ่ายเงิน 
3. นายนภดล  ปาจิตต ์ จ่ายไดอาร่ี 

15 1. นางสาวสมคิด  ศิริพยคัฆ ์ รับลงช่ือ 
2. นางนงเยาว ์ เอ่ียมกลัน่  จ่ายเงิน 
3. นายสมพงษ ์ ทองเอ่ียม  จ่ายไดอาร่ี 

16 1. นายสมศกัด์ิ  พรตดว้ง  รับลงช่ือ 
2. นางสาววรรณพร  พลูรอด  จ่ายเงิน 
3. นายพิชยั  รุ่งโรจน์วฒันศิริ  จ่ายไดอาร่ี 

17 1. นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลี  รับลงช่ือ 
2. นางพรรณงาม  พลูพฒันา จ่ายเงิน 
3. นางธนรรพร  ทาสวิง  จ่ายไดอาร่ี 

18 1. นายภิรมย ์ สีเผอืก  รับลงช่ือ 
2. นายเชิดชยั  ชํ้าเกตุ จ่ายเงิน 
3. นางสาวพชัรี  บุญเมือง จ่ายไดอาร่ี 
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หน่วยที ่ ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
19 1. นายวิรัช  พุม่เขม็ รับลงช่ือ 

2. นายพีระพงศ ์ แพบวั  จ่ายเงิน 
3. นายนครินทร์  สงัขช์ยั  จ่ายไดอาร่ี 

20 1. นายวิชยั  เลาหะสุวีระกระจ่าง     รับลงช่ือ 
2. นายอนุวฒัน์  อ่อนศรี  จ่ายเงิน 
3. นายสุรัฐพงษ ์ หงษม์ารุต  จ่ายไดอาร่ี 

21 1. นายดิเรก  แดงงาม รับลงช่ือ 
2. นางสาวธิดารัตน์  คาํบุญมี จ่ายเงิน 
3. นายธวชัชยั  โพธ์ิหลาํ จ่ายไดอาร่ี 

22 1. นายสงขลา  กลํ่าแกว้ รับลงช่ือ 
2. นางณฐพร  ฉิมพาลี  จ่ายเงิน 
3. นายสุนทร  พุม่จาํปา จ่ายไดอาร่ี 

23 1. นางระเบียบ  ทองวิชิต  รับลงช่ือ 
2. นางยพุิน  เท่ียงรอด     จ่ายเงิน 
3. นางสาวมลัลิกา  บวัสาํลี จ่ายไดอาร่ี 

24 1. นางรัชณีภรณ์  จนัทร์โนทยั  รับลงช่ือ 
2. นางสาวสุรางครัตน์  ฉตัรเพชร  จ่ายเงิน 
3. นางสาวจาํเนียร  ศรีเหลือบ  จ่ายไดอาร่ี 

25 1. นางสุวฒันา  มิขนัหมาก  รับลงช่ือ 
2. นางโนรี  คาํวิชิต      จ่ายเงิน 
3. นางสาวอรอุษา  พนูวิศวานนท ์ จ่ายไดอาร่ี 

26 1. นางสาวพรรณภา  โพธ์ิหลาํ       รับลงช่ือ 
2. นางขวญัเรือน  ซ่ือดี  จ่ายเงิน 
3. นางรัศมี  ทองแวน่  จ่ายไดอาร่ี 

27 1. นายสรรเสริญ  ภู่เพช็ร์  รับลงช่ือ 
2. นายพฒุ  กอ้นทอง  จ่ายเงิน 
3. นางจรุญลกัษณ์  บุตรศรี  จ่ายไดอาร่ี 
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หน่วยที ่ ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง 
28 1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกลู  รับลงช่ือ 

2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา  จ่ายเงิน 
3. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ จ่ายไดอาร่ี 

29 1. นางอนงคน์าฎ  บวัเฉียง รับลงช่ือ 
2. นางสุพรรณษา  ทองโพธ์ิ จ่ายเงิน 
3. นางสุนทรี  จนัตะเภา จ่ายไดอาร่ี 

30 1. นางอุทยัวรรณ  ธาระเขตร์  รับลงช่ือ 
2. นางวิไลลกัษณ์  เก่งเขตรวิทย ์ จ่ายเงิน 
3. นางสาวปราณี  จุลพนัธ์ จ่ายไดอาร่ี 

31 1. นางสาวประจิม  ทองนาค รับลงช่ือ 
2. นางสาวสุภทัรา  จิระวชัชะนานนท ์ จ่ายเงิน 
3. นางกชพรรณ  พนัธ์ุพกัต ์ จ่ายไดอาร่ี 

32 1. นางวรนุช  ทองเอ่ียม รับลงช่ือ 
2. นางปิยนุช  เวชประสิทธ์ิ       จ่ายเงิน 
3. นายปริญญา  บุง้ทิม จ่ายไดอาร่ี 

 
            หน้าที ่ 1. รับลงช่ือสมาชิกในบญัชี 
                                   2.  จ่ายเงินค่าอาหารและพาหนะในการมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี 2561 
                                   3.  จ่ายไอดาร่ีใหส้มาชิก 
                                   4.  สรุปการจ่ายเงินพร้อมหลกัฐานส่งคืนสหกรณ์   
  

5.  คณะกรรมการประจําหน่วยเลอืกตั้งเพือ่ทาํหน้าทีดู่แลและจัดสมาชิกเข้าใช้สิทธ์ิ 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ ทาํหน้าทีป่ระจําหน่วยเลอืกตั้ง 
1 นายนิยม  สงเคราะห์     1 - 2 
2 นายวีรวฒัน ์ ไทยเขียว  3 - 4 
3 จ่าสิบตาํรวจสุรินทร์  สุขสิงห์   5 - 6 
4 นายสมาน  ฟักนุช 7 – 8 
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ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ ทาํหน้าทีป่ระจําหน่วยเลอืกตั้ง 
5 นายจาํเนียร  ดิษสระ 9 – 10 
6 นางจินตนา  มูลพฤกษ ์ 11 – 12 
7 นายสุวนิ  สีดา 13 – 14 
8 นางสาวสมาภรณ์  แสงภู่ 15 – 16 
9 นางสาวสาลิตา  เรียนทพั 17 – 18 
10  นายสมพร  ม่วงพนัธ์ 19 – 20 
11 นายสมศกัด์ิ  ฉํ่าคุ่ย 21 – 22 
12 นายพฒัน์พงษ ์แสงสุพรรณ์ 23 – 24 
13 นายธวชัชยั  ผวิทอง 25 – 26 
14 นายถวลัย ์ ตนัธีระพงศ ์ 27 – 28 
15 นายวิทยา ชูช่ืน 29 – 30 
16 นางสาวสุริสา สุขสาํราญ 31 – 32 

 
            หน้าที ่ ประสานงานดูแลอาํนวยความสะดวกและจดัสมาชิกเขา้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 

6.1 คณะกรรมการประจําหน่วยเลอืกตั้งเพือ่ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองรวมคะแนน(สีส้ม)  
(เลอืกผู้ตรวจสอบกจิการ) 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองสีส้ม
ประจําหน่วยเลอืกตั้ง 

1 นางอินทิรา  บูระณา     3  
2 นางสาวนิตยา รอดนวล 7 
3 นายสุธน  แยม้เล้ียง 11 
4 นายสุเมธ  ราชประชุม 15 
5 นายศรเพช็ร  ศรศรี 19 
6 นายธานินทร์  ขนัตี 23  
7 นายวลัลภ  สินอาํพล 27 
8 นายจารึก ขาํเอ่ียม 31 
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6.2  คณะกรรมการประจําหน่วยเลอืกตั้งเพือ่ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองรวมคะแนน (สีส้ม) 
(เลอืกประธานกรรมการ) 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองสีส้ม
ประจําหน่วยเลอืกตั้ง 

1 นายรัตนะ  วสุลีวรรณ์     3 (สีเขียว 1 – 4) 
2 นางธนพร ลุณาวรรณ์ 7 (สีเขียว 5 – 8) 
3  นางละออ กองรส 11 (สีเขียว 9 – 12) 
4 นางศรัณยรั์ชต ์แสงศรี 15 (สีเขียว 13 – 16) 
5 นายรัชศกัด์ิ  พลายชุมพล 19 (สีเขียว 17 – 20) 
6 นายศกัด์ิชยั  ชํ้าเกตุ 23 (สีเขียว 21 – 24) 
7 นายชาํนาญ  แกว้เขียว 27 (สีเขียว 25 – 28) 
8 นายวิทยา มากทรัพย ์ 31 (สีเขียว 29 – 32) 

 
6.3  คณะกรรมการประจําหน่วยเลอืกตั้งเพือ่ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองรวมคะแนน (สีส้ม) 

(เลอืกคณะกรรมการ) 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองสีเขียว
ประจําหน่วยเลอืกตั้ง 

ทาํหน้าทีคุ่มเคร่ืองสีส้ม
ประจําหน่วยเลอืกตั้ง 

1 นายบุญส่ง  ใหญ่แจ่ม     23  23 
2 นายไสว  บุญเมือง 29 – 31 30 

 
                        หน้าที ่  ใหส้ญัญาณความพร้อมการใชสิ้ทธ์ิ ในแต่ละเคร่ืองลงคะแนน (เคร่ืองสม้ 1 เคร่ือง 
ควบคุมเคร่ืองลงคะแนนสีเขียว 4 เคร่ือง) 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

                 (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ) 
                       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 


