ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยภูมิ จํากัด
เรือง ผู้แทนสมาชิ ก ปี ทางบัญชี 2562 - 2563
------------------------------------------------ตามทีกลุ่มสมาชิกได้ดาํ เนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี ทางบัญชี 2562 – 2563 แล้ว
นัน อาศัยความในข้อ 66 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จํากัด ระเบียบสหกรณ์อออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จํากัด ว่าด้วยผูแ้ ทนสมาชิ ก พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 61 ปี ทางบัญชี 2562
ครังที 6 เมือวันที 10 มกราคม 2562 จึงประกาศรายชื อผูแ้ ทนสมาชิ ก ประจําปี ทางบัญชี 2562 – 2563 ตาม
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี
ประกาศ ณ วันที 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายประสงค์ พรโสภิณ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จํากัด

ที่
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30
31

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
เมือง 1
1 นายณัฐชัย ดารงพันธ์
34596 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 นางพนารัตน์ เดชกุลทอง
25076 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 น.ส.รุ่ งทิวา พลเสน
34325 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชยั
33389 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 นายประมุข ศรี ชยั วงษ์
33198 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 นายนริ นทร์ สี หะนาม
34821 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
7 น.ส.จารุ ณี คบสหาย
32763 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
8 นายทิพยา สุ วรรณชัย
30257 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
9 นางปั ญญา งอกศิลป์
15364 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
10 นายสมชาติ ธู ปพนม
24256 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
11 นายวิมล วีระโจง
25962 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
12 นางปุษยา กลิ่นสุ คนธ์
31027 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
13 นางทองสระ ปานพิลา
27679 สถาบันการพลศึกษาฯ
14 นางฉลอง พลเจริ ญ
12134 สานักงานส่ งเสริ มการศึกษาฯ
15 นายสนาน นกแก้ว
18157 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
16 นางอังสนา อนุตตรังกูร
24076 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
17 นายวิทยา สงวนศักดิ์
18223 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
18 นายสุ นทร ปั ญญะพงษ์
34595 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
19 น.ส.กัญญามาศ จูมนาฝาย 34447 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
20 นายวุฒิรัตน์ สายทองสุ ก
20732 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
เมือง 2
1 นายสมสนิ ท ชีวะวิโรจน์
23467 บานาญสานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2 นางอนันต์ จันทร์ เกตุ
22994 โรงเรี ยนสาคริ ชวิทยา
3 น.ส.อุทยั วรรณ สังข์ทอง
33319 โรงเรี ยนสาคริ ชวิทยา
4 น.ส.ปราณปวีณ์ คุม้ บ้าน
34584 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วิทยานารี )
5 นางวริ นกาญจน์ พงศ์ธนะสิ ทธิ 24597 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วิทยานารี )
6 นางสมหมาย พลมณี
18638 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
7 นางกันย์สินี ตาปราบ
34251 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
8 นางสุ ภาพร ศรี ภิรมย์
22375 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
9 นายธาตรี มุ่งคู่กลาง
33808 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
10 นางบุญศรี นุฤทธิ์ มนตรี
25650 โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์ชยั ภูมิ
11 นางธัญญรัตน์ มีหมู่
9314 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

หมำยเหตุ

081-7097973
085-3026437
099-8972951
089-5479481
095-6419263
084-479992

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
32 เมือง 3
1 นายเสงี่ ยม ทองละมุล
24627 สพป.ชย.1
33
2 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
9348 สพป.ชย.1
34
3 นายพรภิรมย์ สุ ทธิ กานต์
20046 สพป.ชย.1
35
4 น.ส.ณัฐชยา โชติสวัสดิ์
23655 สพป.ชย.1
36
5 นางสารวม ปรุ งชัยภูมิ
10483 หน่วยพิเศษ
37
6 นางขนิษฐา วิเศษแสงศรี
24008 สพป.ชย.1
38
7 นายมงคล นกชัยภูมิ
23691 สพป.ชย.1
39
8 นางกานดา สู รย์ราช
23647 สกสค.
40
9 นางวนิดา สุ นคร
27718 สพป.ชย.1
41
10 นายศักดิ์สว่าง สายโส
25654 สพป.ชย.1
42
11 นายสุ นทร ศรี ภิรมย์
13597 สพป.ชย.1
43
12 นางไข่มุก เดชาวาสฐนนท์ 32266 สนง.ศึกษาธิ การจังหวัดชัยภูมิ
44
13 นางศิริรัตน์ หาญเวช
20681 สพป.ชย.1
45
14 น.ส.ชูจิต ศรี สุข
33818 สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
46 เมือง 4
1 นางสงวนจิตร ฐานวิเศษ
5390 บานาญ สพม.30
47
2 นายไกรรัตน์ บุญโยธา
30137 บานาญ สพม.30
48
3 นายประยุทธ วรรณประเขา 25972 โรงเรี ยนชีลองวิทยา
49
4 นางนงลักษณ์ พองชัยภูมิ
32284 โรงเรี ยนชีลองวิทยา
50
5 นายทวีศกั ดิ์ พงศ์ดว้ ง
34645 โรงเรี ยนบ้านค่ายวิทยา
51
6 นางจิระวรรณ ตั้งใจ
23806 โรงเรี ยนเมืองพญาแลวิทยา
52
7 น.ส.ภิรมย์ กัณหา
29828 โรงเรี ยนเมืองพญาแลวิทยา
53
8 น.ส.อารยา ประยูรหาญ
24027 สพม.30
54
9 นางเสาวภา ชนะหาญ
22503 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
55
10 นายชัยพิพฒั น์ ไพศาลธรรม 22406 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
56
11 นายพงษ์พฒั น์ สุ นนท์
34557 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
57
12 นายสุ ขสันต์ ผาดไธสง
31863 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
58
13 นายสุ ริวฒั น์ ชุ่ มนาเสี ยว
26045 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
59
14 น.ส.ธิ ดารัตน์ กุศลคุม้
30430 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
60
15 นายเฉลิมยศ สู งชัยภูมิ
32032 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
61
16 น.ส.วราภรณ์ ชานาญ
34111 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
62
17 นางธัญธร ชัยเนตร
27737 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
63
18 น.ส.ธัญพร เกิดศิริ
26262 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
64
19 น.ส.กฤติมา โชคโชติวตั
34306 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ

หมำยเหตุ
081-2664602
081-3554190
081-2642402
081-6697924
089-5822214
087-8696279
087-2624019
087-2290743
081-7164179
081-3217822
098-1299687
080-5652969
081-7093015
089-5785352
081-3219020
085-9884938
088-5818251
087-4609169
081-6690136
088-5814429
081-9667122
090-8935773
093-4924652
087-4455780

081-1204472
091-8295821

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
หมำยเหตุ
65 เมือง 5
1 นางนวพร รักขันแสง
34923 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
66
2 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์
34027 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
67
3 นางทองย้อม จาปามูล
19896 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
68
4 นางอนงค์ คลังสมบัติ
8026 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
69
5 นายบุญเถา บุราณ
18020 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
70
6 น.ส.อัญชลี จาปี กลาง
30323 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
71
7 นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัย
28095 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
72
8 นางสมลักษณ์ ศิลปสม
28090 โรงเรี ยนบ้านเสี้ ยวน้อย
73
9 น.ส.วรณัฐ กลิ่ นจันทร์
26452 โรงเรี ยนบ้านเล่าวิทยาคาร
74 เมือง 6
1 ดร.วิชยั ประทุมไทย
23529 โรงเรี ยนบ้านนางเม้ง
75
2 นางสุ ภาวดี ประกอบนา
27426 โรงเรี ยนบ้านม่วงเงาะ
76
3 นายสุ ธี จันทศร
32100 โรงเรี ยนกุดตุม้ สามัคคีวิทยา
77
4 นางภคนันท์ เปล่งศรี
31393 โรงเรี ยนบ้านซับม่วง
78
5 นายทรรศิน บุญสุ ยา
30426 โรงเรี ยนบ้านลาดใหญ่
79
6 นายยุทธนา ศรี พนม
31766 โรงเรี ยนบ้านลาดใหญ่
80 เมือง 7
1 นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
23187 โรงเรี ยนบ้านนาฝาย
81
2 นายณรงค์ศกั ดิ์ สุ ขตา
12587 โรงเรี ยนบ้านช่อระกา
82
3 นายไพฑูรย์ เกตุศรี แก้ว
30677 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา(19)บ้านคาน้อย
83
4 นายวุฒิชยั ชัยอาคม
21866 โรงเรี ยนสามพันตาราษฎร์อุทิศ
84
5 นายฉัตรกุล พรมอ้น
9200 โรงเรี ยนบ้านชีลองกลาง
85
6 น.ส.เขมิกา สาทัน
30568 โรงเรี ยนบ้านวังโพน
86
7 นายบุญยืน ใจปราสัย
24537 โรงเรี ยนหนองฉนวนวิทยาคม
87
8 นางกรอบแก้ว บุรีวงศ์วฒั นะ 24753 โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
88
9 นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 32855 โรงเรี ยนบ้านหนองแวง
89 เมือง 8
1 นายสายันห์ วงษ์ชยั
24331 โรงเรี ยนบ้านแจ้งน้อย
90
2 นายอร่ าม ศรี สุภาพ
17309 โรงเรี ยนวังก้านเหลืองดรุ ณกิจ
91
3 นางกฤษฎาภินิหาร บุญเงิน 12391 โรงเรี ยนหนองแหนดอนกู่
92
4 นายสมยศ ชัยนริ นทร์
31052 โรงเรี ยนชุมพลสวรรค์วิทยา
93
5 นางวารี รัตนวาหะ
17056 โรงเรี ยนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
94
6 นายนพดล มาซานนท์
12757 โรงเรี ยนหนองนาแซงวิทยา
95
7 นายถนอมจิต อินทอง
24035 โรงเรี ยนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
96
8 นางราณี อินาวัง
17423 โรงเรี ยนโป่ งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
97 เมือง 9
1 นายสมสันต์ นาคคา
12422 บานาญ เขต 1
98
2 นายสาโรตม์ ศิโรตมานนท์ 3993 บานาญ เขต 1
99
3 นายชนะ ขาวประภา
7373 บานาญ เขต 1
100
4 นายมาโนช ศิริประภา
25422 บานาญ เขต 1
101
5 นางอุดมศรี วรแสน
5261 บานาญ เขต 1
102
6 นายอดิศกั ดิ์ ลิ้มอานวยลาภ 11699 บานาญ เขต 1
103
7 นายทวี หาวิชิต
27337 บานาญ เขต 1
104
8 นายชัยสิ ทธิ์ มณี เนตร
32452 บานาญ เขต 1
105
9 นางสุ พิศ คาทอง
13080 บานาญ เขต 1
106
10 นางคนึง ศรี วชิรทานต์
25161 บานาญ เขต 1
107
11 นายประมุข บุญเสริ ม
4348 บานาญ เขต 1
108
12 นางนงลักษณ์ สุ ภทั โรบล
3893 บานาญ เขต 1
109
13 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
5370 บานาญ เขต 1
110
14 นายสันติ ตุงชีพ
19318 บานาญ เขต 1
111
15 นางประภาภรณ์ สองศรี
4370 บานาญ เขต 1
112
16 นางสุ นีย ์ นาคคา
18517 บานาญ เขต 1
113
17 นางพรทิพย์ จินตสุ ธานนท์ 23356 บานาญ เขต 1
114
18 นายมงคล ต่อฤทธิ์
25573 บานาญ เขต 1
115
19 นางพัชนิ ดา ผิวสุ ข
24418 บานาญ เขต 1
116
20 นายสมสัน ฦาชา
34069 บานาญ เขต 1
117 เมือง 10
1 นายเศวต จาปามูล
19897 บานาญ เขต 1
118
2 นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมชวลิต 23023 บานาญ เขต 1
119
3 นางสมพร จันทร์ ช่วย
18843 บานาญ เขต 1
120
4 นายสมพงษ์ วงศา
22696 บานาญ เขต 1
121
5 นายประกอบ เวทยากร
29569 บานาญ เขต 1
122
6 นายปิ ยะทัศน์ ภูมิภกั ดี
27368 บานาญ เขต 1
123
7 นางทัชยา สวัสดี
3106 บานาญ เขต 1
124
8 นายเกษม ฐานวิเศษ
12249 บานาญ เขต 1
125
9 นางอัมพร อัมริ นทรารักษ์ 31499 บานาญ เขต 1
126
10 นายชัยยุทธ คัมภีระ
24078 บานาญ เขต 1
127
11 นายปิ ฎก สิ ทธิ วงศ์
34102 บานาญ เขต 1

หมำยเหตุ

093-3266429
081-0669808
089-8439605
089-6241149
089-9937952
081-5194023
080-7956407
086-0231027
080-4903551
085-6820799
093-4892019

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
128 เมือง 10
12 นางพันธุ ทิพย์ คชลัย
18692 บานาญ เขต 1
129
13 นางเพียงใจ สิ งห์นิมิตรตระกูล 5137 บานาญ เขต 1
130
14 นายวิสุทธิ์ สุ วรรณกลาง
19713 บานาญ เขต 1
131
15 นายสุ ชีพ จาชาติ
25065 บานาญ เขต 1
132
16 นายแสวง เคลือบคณโท
19477 บานาญ เขต 1
133
17 นางพวงเพชร อัครทวีทอง 32823 บานาญ เขต 1
134
18 นางอัญชลี ชานาญศรี
5232 บานาญ เขต 1
135
19 นางชไมพร ประไพเพชร
18179 บานาญ เขต 1
136
20 นายธี รพงศ์ ธงภักดิ์
18184 บานาญ เขต 1
137
21 นางสายทอง ภัทรโสภาชัย
5633 บานาญ เขต 1
138
22 นางจิราวรรณ สุ วรรณ
5232 บานาญ เขต 1
139
23 นางลดาวัลย์ ศรี พล
4288 บานาญ เขต 1
140 บ้านเขว้า 1
1 นายไพศาล มุ่งสมัคร
32099 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านเขว้า
141
2 นายสิ ทธิ พล ใจเย็น
23996 โรงเรี ยนบ้านห้วยหนองจันทิ
142
3 นายวีรยุทธ ปรุ งชัยภูมิ
9545 โรงเรี ยนบ้านเขว้าวิทยายน
143
4 นายพงษ์วชิรินทร์ จันทน์เทศ 33492 โรงเรี ยนท่าแกวิทยากร
144
5 นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
24447 โรงเรี ยนบ้านหว้าเฒ่า
145
6 นางยุพา ปาลพันธุ์
13107 โรงเรี ยนบ้านต้อน
146
7 นายสิ งหพล พรมแดง
19886 โรงเรี ยนบ้านโนนเปลือย
147
8 นางวราภรณ์ บุญตา
24043 โรงเรี ยนบ้านกุดหูลิง
148
9 ดร.ยุทธนา เฉลียวชาติ
25776 โรงเรี ยนบ้านกุดไผ่
149
10 นางเกศกานดา ขาชัยภูมิ
33272 โรงเรี ยนบ้านสงแคน
150
11 นายสมศักดิ์ บุตรโต
33952 โรงเรี ยนบ้านคลองไผ่งาม
151
12 นายพัลลภ มหาผิว
27084 โรงเรี ยนบ้านกุดหูลิง
152 บ้านเขว้า 2
1 นายดิลก กุลชูศกั ดิ์
5292 บานาญ เขต 1
153
2 นายสุ ภาพ ชัยศร
4054 บานาญ เขต 1
154
3 นายวิมล โจไธสง
18439 บานาญ เขต 1
155
4 นายรังสี กุมภาว์
12402 บานาญ เขต 1
156
5 นายประวัติ บารุ งชัย
29414 บานาญ เขต 1
157
6 นายเมฆ เหล่าฤทธิ์
2433 บานาญ เขต 1
158
7 นายดิเรก กุลชูศกั ดิ์
26090 บานาญ เขต 1
159
8 นายบุญโฮม ดีเขว้า
12398 บานาญ เขต 1

หมำยเหตุ
081-9558040
081-0673595
086-2496841
085-4186966
097-9247511
086-8726532
086-0967366

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
160 ภักดีชุมพล
1 นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
26322 โรงเรี ยนบ้านคลองจันลา
161

2 นางสุ นทรี ย ์ แสงหงษ์

25121 โรงเรี ยนบ้านพัฒนาสามัคคี

162

3 นายเยีย่ ม ทองน้อย

19141 โรงเรี ยนบ้านวังตะกู

163

4 นางจิราพร ปุราทะกา

25226 โรงเรี ยนบ้านโนนม่วง

164

5 นางประนอม ดุจจานุทศั น์

31585 โรงเรี ยนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

165

6 น.ส.สิ มาพร ลิ้มไพบูลย์

29860 โรงเรี ยนสหประชาสรร

166

7 นายสุ รินทร์ นาคมูล

34785 โรงเรี ยนเจียงทองพิทยาคม

167

8 นางเยาวภา กล้าขยัน

32793 โรงเรี ยนบ้านนาระยะพัฒนา

168

9 นายจุมพล ปิ ดตานัง

27392 บานาญ เขต 1

169

10 นายทวี แสงหงษ์

26442 โรงเรี ยนแหลมทองผดุงวิทย์

170

11 นายชนะ โชคเหมาะ

27247 โรงเรี ยนหิ นเหิบซับภูทอง

171

12 นางชนากานต์ ตันบรรจง

27289 โรงเรี ยนบ้านเจาทอง

172 คอนสวรรค์ 1

1 นายไพฑูรย์ ดีบา้ นโสก

27381 โรงเรี ยนบ้านโคกมัง่ งอย

173

2 นางศิริจนั ทร์ จันทร์ กระจ่าง

23430 โรงเรี ยนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)

174

3 นายนิ มิตร ฤทธิ์ ไธสง

24391 โรงเรี ยนบ้านหนองไฮโคกสง่า

175

4 นายเสกสรร นาคคา

29867 โรงเรี ยนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

176

5 นางวิภาวดี หมอดู

32961 โรงเรี ยนบ้านนามน

177

6 นายจานงค์ มณี โชติ

26343 โรงเรี ยนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

178

7 นายถวิล มนตรี

12737 โรงเรี ยนคอนสวรรค์

179

8 น.ส.วิไลวรรณ นันตะเวช

34712 โรงเรี ยนคอนสวรรค์

180

9 น.ส.พรปวีย ์ คงสัมพันธ์

33329 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา

181

10 นายปั ญญา แฝงสวรรค์

15665 โรงเรี ยนบ้านนาฮี

182 คอนสวรรค์ 2

1 นายรังษี ยงเพชร

10523 โรงเรี ยนบ้านโปร่ งโก

183

2 นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์

32207 โรงเรี ยนบ้านโปร่ งคลอง (ประชาวิทยาคาร)

184

3 นายสวงค์ ประสานศักดิ์

31452 โรงเรี ยนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)

185

4 นายวีระศักดิ์ หิรัญคา

34003 โรงเรี ยนโนนสะอาดวิทยา

186

5 นายอนุรักษ์ ผดุงชนม์

17070 โรงเรี ยนบ้านโนนพันชาติกุดโดน

หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
187 คอนสวรรค์ 3
1 นางปรวัน ศรี ชยั กุล
25312 บานาญ เขต 1
188

2 นายประเสริ ฐ โพธิ์ นาแค

28195 บานาญ เขต 1

189

3 นายชัชวาล ตอพรหม

16563 บานาญ เขต 1

190

4 นายประมาณ กุลจันทร์

6791 บานาญ เขต 1

191

5 นางวิไลรัตน์ เลิศฤทธิ์

17183 บานาญ เขต 1

192

6 นายบุญสู ง ทวีโชค

31603 บานาญ เขต 1

193

7 นายวิชยั ดีสวน

8940 บานาญ เขต 1

194

8 นายสมจิตร ภาระภักดิ์

27871 บานาญ เขต 1

195

9 นายวีระ นาคคา

4417 บานาญ เขต 1

196

10 นายสิ งห์ทอง ต่อติด

17660 บานาญ เขต 1

197

11 นายอุบล ตอฤทธิ์

5526 บานาญ เขต 1

198

12 นายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ 24950 บานาญ เขต 1

199

13 นายชัยยุทธ อ้วนสา

16816 บานาญ เขต 1

200 หนองบัวแดง 1

1 นายกิติชยั เชื้ อจารู ญ

13751 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

201

2 นางวาสนา สิ งห์พร

24207 โรงเรี ยนบ้านลาดใต้

202

3 นายปั ญจรัช เพียพิมเพิ่ม

33858 โรงเรี ยนบ้านลาดเหนือ

203

4 นายเทอดทูล เกตุพงษ์

30062 โรงเรี ยนหนองเบ็นเจริ ญวิทย์

204

5 นายถวัลย์ สมศักดิ์ ศรี

9991 โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง

205

6 นายอาคม เติมพงษ์

22816 โรงเรี ยนบ้านโคกสง่า

206

7 นายลือชัย ศรี วิชา

30618 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองแวง

207

8 นายสมศักดิ์ จันทพร

11785 โรงเรี ยนบ้านนารี

208

9 นายไพจิตร วาลย์มนตรี

27010 โรงเรี ยนบ้านโนนศรี สง่า

209

10 นายสายญัน จันพิทกั ษ์

10773 โรงเรี ยนบ้านนางแดดเหนือ

210

11 นายปรี ชา ไชยนอก

24879 โรงเรี ยนบ้านห้วยหัน

211

12 นายเจริ ญ นิยมนา

17680 โรงเรี ยนบ้านคลองเจริ ญ

212

13 นายหารศึก ภาระหันต์

29048 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

213

14 นายปั ญญา ทองบ้านทุ่ม

10180 โรงเรี ยนบ้านห้วยกุ่ม

214

15 นางวธัญญา มงคล

26039 โรงเรี ยนบ้านทรัพย์เจริ ญ

หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี กำรเงิน 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562
เขต 1
เลขทะเบียน
ลำดับ
ที่
กลุ่ม
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
215 หนองบัวแดง 2 1 นายรังสรร รัตนจันทร์
20015 โรงเรี ยนบ้านหนองไห

หมำยเหตุ

216

2 นายถาวร พรโสภิณ

31777 โรงเรี ยนบ้านโนนสะอาด

217

24880 โรงเรี ยนบ้านหนองเป็ ด(เกษตรศาสตร์ อนุสรณ์)

218

3 นายทองสุ ข เชื้ อชัย
4 นายไสว ประโพธิ์ ศรี

219

5 นายสวย ชาดา

23862 โรงเรี ยนบ้านปากห้วยเดื่ อ

220

6 นายสมัคชัย ดอนศรี

18782 โรงเรี ยนบ้านห้วยกนทา

221

7 นายชัยทัศน์ เรื องบุญ

29552 โรงเรี ยนบ้านท่าข่อย

222

8 นางณัฐิยา เรื องบุญ

29541 โรงเรี ยนบ้านกุดชุมแสง

223

9 นายพิสิฐชัย บุญหนา

30187 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา

224

10 น.ส.ปภาริ นทร์ อาจชมภู

33195 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา

225

27780 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา

226

11 นางพรทิพย์ ค้ ายาง
12 นายภัทราวุฒิ สิ มช้า

227

13 นายพชรกร พัว่ แพง

32600 โรงเรี ยนคูเมืองวิทยา

228

14 นายถนอม อาจสารมนต์

29482 โรงเรี ยนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษก

229

15 นายคาโพธิ์ ศรี สุพรรณ

32159 โรงเรี ยนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษก

230

16 น.ส.ชุติมา สาดมุณี

34067 โรงเรี ยนอนุบาลหนองบัวแดง

231

17 นายอาทิตย์ สาทา

31180 โรงเรี ยนเทศบาลหนองบัวแดง

232

18 นายนิ เวศน์ ก้อนเงิน

10097 โรงเรี ยนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

233 หนองบัวแดง 3

1 นายสมพงศ์ ปราบพยัคฆ์

13313 บานาญ เขต 1

089-2833589

234

2 นายสนิ ท แสงจันทร์

19539 บานาญ เขต 1

081-9773265

235

3 นายวัชษ์ชยั ภัทร หิ นเมืองเก่า 26573 บานาญ เขต 1

063-0230349

236

4 นายสุ ทธิ ชยั ไปนาน

27287 บานาญ เขต 1

091-8676458

237

5 นายเกรี ยงศักดิ์ ถือชัยภูมิ

28182 บานาญ เขต 1

089-0360739

238

6 นางอารมณ์วลั ย์ นาคคา

10030 บานาญ เขต 1

088-5912614

239

7 นายพิทกั ษ์ ศิริพรรณ

32599 บานาญ เขต 1

081-9550573

240

8 นางสาเภา ศรี บุญเรื อง

5001 บานาญ เขต 1

091-0183862

18731 โรงเรี ยนบ้านบ่อทอง

32160 โรงเรี ยนคูเมืองวิทยา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กลุ่ม
ภูเขียว 1

ภูเขียว 2

ภูเขียว 3

ภูเขียว 4

บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
ลำดับ
เลขทะเบียน
ชื่ อ-สกุล
หน่ วยงำน
1 นายจิรศักดิ์
วานนท์
24935 โรงเรี ยนบ้านห้างสู ง
2 นายอานาจ
เขาทอง
34169 โรงเรี ยนบ้านโป่ งโพธิ์
3 นายลอนดอน พิลาบุตร
25869 โรงเรี ยนบ้านฉนวน
4 นายอาภากร
ปานอยู่
34874 โรงเรี ยนเพชรราษฎร์ บารุ ง
1 นายนฤวุฒิ
ชานาญวงษ์
22385 โรงเรี ยนบ้านหนองคัน
2 นายสมัย
ข่าขันมะลี
30799 โรงเรี ยนบ้านดอนจาปา
3 นายสาราญ
สิ นสมุทรโสภณ 19996 โรงเรี ยนบ้านฝายพญานาค
4 นางวรณี
เลิศสรรศิริ
34041 โรงเรี ยนบ้านสวนอ้อย
5 นายชัยวาล
แดนสี แก้ว
24586 โรงเรี ยนกวางโจนโนนทอง
1 นายสุ ดสาคร
เรื องวิเศษ
15415 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
2 นายปิ ยะวุฒิ
ดวงภมร
19723 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3 นายเชษฐา
พลธรรม
18920 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
4 นางวัชริ นทร์
แสงอรุ ณ
32901 โรงเรี ยนภูมิวิทยา
5 นายอัฐพงษ์
สุ ทธิ โพธิ์
33674 โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง
6 นายยรรยง
ศิริภู
24229 โรงเรี ยนภูมิวิทยา
7 นายสมควร
ชนะภู
25884 โรงเรี ยนภูเขียว
8 นายธี ระชน
ขวัญศักดิ์
28854 โรงเรี ยนบ้านหว้าทอง
9 นางสายทอง
ลียติกุล
28815 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
10 นายหัฐพงษ์
ชาติไทย
34055 โรงเรี ยนภูเขียว
11 นายฉัตรชัย
จันทร์ ดี
22293 โรงเรี ยนภูเขียว
12 นายภักดี
คันธี
33864 โรงเรี ยนภูเขียว
13 นายถาวร
ขึมภูเขียว
23960 โรงเรี ยนภูเขียว
1 นายนิ มิต
ประตาทะยัง
16299 โรงเรี ยนบ้านหนองไรไก่
2 นายจรู ญ
แข็งแอ
25704 โรงเรี ยนบ้านกุดจอก
3 นายโสภณ
จันทร์ สีหา
23124 โรงเรี ยนบ้านมูลกระบือ
4 นายปานทอง อังคณิ ตย์
32260 โรงเรี ยนบ้านห้วยพลวง
5 นายอ๊อด
ขันเขียว
32887 โรงเรี ยนหนองแวง
6 นายเชาวฤทธิ์ นาเจริ ญ
21352 โรงเรี ยนบ้านหนองคอนไทย
7 นายชูชาติ
รวมสิ ทธิ์
27075 โรงเรี ยนบ้านกุดยม
8 นายวีระวัฒน์ ลีปา
18571 โรงเรี ยนบ้านสี ปลาด

หมำยเหตุ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
ตลับแก้ว
33538 โรงเรี ยนบ้านหนองดินดา (คุรุราษฎร์ ผดุงวิทย์)
ภูเขียว 5 1 นายนพดล
2 นายสัมฤทธิ์
พงษ์จานงค์
25640 โรงเรี ยนบ้านแก้ง ฯ
3 นายประพล
ดิเรกโภค
28971 โรงเรี ยนบ้านนาหนองทุ่ม
4 นายไพบูลย์
สี หะนาม
31372 โรงเรี ยนบ้านหนองดินดา (คุรุราษฎร์ ผดุงวิทย์)
5 นายอนันต์
นาคดิลก
20959 โรงเรี ยนบ้านแดงสว่าง
6 นายสามารถ
แสงอรุ ณ
33613 โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
7 นายกฤษฎา
ขวัญถาวร
33535 โรงเรี ยนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์
31221 ข้าราชการบานาญ
ภูเขียว 6 1 ว่าที่ ร.ท.กฤาฏาเดช แจ้งคา
2 นายประสิ ทธิ์
เสี้ ยมแหลม
24669 ข้าราชการบานาญ
3 นายประพันธ์ แน่นอุดร
24075 ข้าราชการบานาญ
4 นายบุญเพิก
คุณประทุม
19741 ข้าราชการบานาญ
5 นายยงยุทธ
อาจหาญ
26691 ข้าราชการบานาญ
6 นายสมเกียรติ นิ ลศิลา
32896 ข้าราชการบานาญ
7 นายทรงวุฒิ
เติมผล
18564 ข้าราชการบานาญ
8 นายสันติภาพ ภิญโญทรัพย์
31477 ข้าราชการบานาญ
9 นายปรี ดา
ศรี สุภา
29209 ข้าราชการบานาญ
10 นายสนัน่
บัณฑิต
3080 ข้าราชการบานาญ
11 นายสมัย
สี ดา
28656 ข้าราชการบานาญ
12 นายวิชยั
ภักดิ์ จรุ ง
3676 ข้าราชการบานาญ
13 นายทรงฤทธิ์
สู งนารถ
16395 ข้าราชการบานาญ
14 นายอานันทศักดิ์ สนัน่ เมือง
23292 ข้าราชการบานาญ
15 นายสื บพงษ์
วงศ์พรหม
2026 ข้าราชการบานาญ
16 นายองอาจ
เพชรภักดี
22392 ข้าราชการบานาญ
17 นายจิราวุธ
ปั ดชาเขียว
33975 ข้าราชการบานาญ
18 นายดารง
แก้งคา
23760 ข้าราชการบานาญ
19 นายฉลอง
แจ่มจันทร์
27314 ข้าราชการบานาญ
20 นายสายัณห์
เรื องสุ ทธิ์
7090 ข้าราชการบานาญ
21 นายศุภมิตร
ผิวนวลสุ คนธ์ 31668 ข้าราชการบานาญ

บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
ปร๋ อกระโทก
15151 โรงเรี ยนบ้านนกเขาทอง
59 แก้งคร้ อ 1 1 นายวิรัช
31434 โรงเรี ยนบ้านนาหนองทุ่ม
60
2 ว่าที่ร้อยเอกภิญโญคาศรี
น้อยลา
16905 โรงเรี ยนบ้านนาแก
61
3 นายเฉลิมพล
งามสกุล
25399 โรงเรี ยนบ้านโคกงาม
62
4 นายประยุทธ
33295 โรงเรี ยนบ้านนาหนองทุ่มวิทยา
63
5 นางเนตรนภา วิญญาสุ ข
จันทร์ มะโฮง
25677 โรงเรี ยนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
64
6 นายสุ รีย ์
ศรี โฉม
25425 โรงเรี ยนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
65
7 นายธนากร
ภิรมย์กิจ
18424 โรงเรี ยนบ้านหนองแสงวิทยา
66
8 นายคงฤทธิ์
20237 โรงเรี ยนพุฒิชยั วิทยา
67
9 นางศิริลกั ษณ์ คงนาวัง
ศิริคุณ
34408 โรงเรี ยนศรี แก้งคร้อ
68
10 นายประยูร
วณิ ชชาชีวะ
11244 โรงเรี ยนศรี แก้งคร้อ
69
11 นางศศิวิมล
บุตรประพันธ์ 18942 โรงเรี ยนศรี แก้งคร้อ
70
12 นางจิตรลดา
เพ่งพินิจ
12556 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา
71
13 นางสาวดุษฏี
แก่นภูเขียว
11762 โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา
72
14 นายอานวย
ชาติชานาญ
33979 โรงเรี ยนศรี แก้งคร้อ
73
15 นายยรรยง
คุณอุดม
18115 โรงเรี ยนบ้านทุ่งคาหลวง
74 แก้งคร้ อ 2 1 นายชัยสิ ทธิ์
ไตรเสนี ย ์
34085 โรงเรี ยนบ้านท่ามะไฟหวาน
75
2 นายสันติ
จันทะเฆ่
27886 โรงเรี ยนบ้านหนองพีพว่ น
76
3 นายบุญส่ ง
มณี รัตน์
17996 โรงเรี ยนบ้านท่ามะไฟหวานวิทยาคม
77
4 นายคนอง
ศรทอง
32241 โรงเรี ยนบ้านเซี ยมป่ าหม้อ
78
5 นายอนุรักษ์
ศรี ชยั เกิด
23679 โรงเรี ยนบ้านหนองแวง
79
6 นายธนพล
ชยานนท์
34410 โรงเรี ยนบ้านโคกกุง
80
7 นายชัยยศ
ผ่านพูล
26898 โรงเรี ยนบ้านหนองช้างเอก
81
8 นายบุญส่ ง
อุดม
26850 โรงเรี ยนบ้านเลิงทุ่ม
82 แก้งคร้ อ 3 1 นายเทพ
คาเรื องศรี
19496 โรงเรี ยนบ้านภูดินหินกอง
83
2 นายสงัด
31447 โรงเรี ยนบ้านหนองสังข์
84
3 นายพิเชษฐ์พงษ์ ชานาญ
พันธุ์ศรี
23766 โรงเรี ยนบ้านหนองศาลาป่ าชาด
85
4 นายวันลบ
25414 โรงเรี ยนบ้านโปร่ ง
86
5 นายพงศ์ศกั ดิ์ บุญเกื้อ
อาภาคา
28792 โรงเรี ยนบ้านแก้งโนนส้มกบ
87
6 นายกฤษฎา
่
30626 โรงเรี ยนหว้านไพลสามัคคี
88
7 นายบดินทร์ แก้วโนนตุน
โทราช
32127 โรงเรี ยนบ้านหนองปลามันหนองไร่
89
8 นายวิโรจน์
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
ประทุมกุล
10318 ข้าราชการบานาญ
แก้ งคร้ อ 4 1 นายสมศักดิ์
โอดเปี้ ย
6799 ข้าราชการบานาญ
2 นายทองใบ
ศรี วงษ์ชยั
3249 ข้าราชการบานาญ
3 นายยืนยงค์
24531 ข้าราชการบานาญ
4 นางมะลิวรรณ์ นาชัยภูมิ
เดือนกอง
11157 ข้าราชการบานาญ
5 นายทวีศกั ดิ์
ชาติสุนทราวุฒิ 31064 ข้าราชการบานาญ
6 นางวราภรณ์
สิ งขรอาสน์
7 นางจินตนา
18889 ข้าราชการบานาญ
สิ นธุพนั ธุ์ประทุม 28197 ข้าราชการบานาญ
8 นายจรัญ
ฟ้ าคุม้
9 นายทวีศกั ดิ์
21979 ข้าราชการบานาญ
ศุภวัตรวิบูลย์
10 นายสนอง
24960 ข้าราชการบานาญ
กาจหาญ
11 นางยุพาพร
9168 ข้าราชการบานาญ
ทองวิเศษ
12 นายนิ กร
6059 ข้าราชการบานาญ
เกษตรสมบูรณ์ 1 1 นางสุ มาลี
จันโส
22474 ข้าราชการบานาญเอกชน
2 นายฉลาด
อาจสนาม
20853 โรงเรี ยนศาลาสามัคคี
3 นายธนาวุฒิ
นุชพิเรนทร์
26715 โรงเรี ยนบ้านหนองแต้
4 นายบุญวาสนา ฦาชา
9342 ข้าราชการบานาญ
5 นายศุภชัย
ริ มขามป้ อม
17454 ข้าราชการบานาญ
6 นายอานวย
กาญจนางกูร
3545 ข้าราชการบานาญ
7 นายวิรัตน์
นารี รักษ์
19159 ข้าราชการบานาญ
8 นายปรี ชา
ท้าวน้อย
13873 โรงเรี ยนบ้านโนนเขวา
9 นายวีระศักดิ์
วงศ์นาแค
30350 โรงเรี ยนบ้านท่าขามไร่ เดื่อสามัคคี
10 นายสุ ชาติ
คูณสุ วรรณ
21036 โรงเรี ยนบ้านกุดเลาะ
11 น.ส.ปิ่ นแก้ว
ยงขามป้ อม
25363 โรงเรี ยนบุ่งสิ บสี่ ราษฎร์ บารุ ง
เกษตรสมบูรณ์ 2 1 นายเชาวรักษ์
ดวงกาง
26256 โรงเรี ยนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
2 นายณัฐพันธ์
แควภูเขียว
31374 โรงเรี ยนบ้านโคกสง่า
3 น.ส.ธนาภรณ์ ลบบารุ ง
33452 โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
4 นางเสาวนี ย ์
ยศพิทกั ษ์
30651 โรงเรี ยนบ้านเป้ า (สาราฯไชยวิทยา)
5 น.ส.ลัดดาวัลย์ ลาภประสพ
26777 โรงเรี ยนบ้านกหนองโพนงาม
6 นายสุ บิน
นนทิจนั ทร์
8483 ข้าราชการบานาญ
7 นายบุญรัง
หมื่นสุ รินทร์
4862 ข้าราชการบานาญ
8 นางจิรัชยา
เชื้ อประทุม
33425 โรงเรี ยนบ้านโนนชาด
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บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
เกษตรสมบูรณ์ 3 1 นายวันชัย
เหลื่อมทองหลาง 26375 โรงเรี ยนบ้านหนองข่า
2 นายเสมอ
ชินรัตน์
31488 โรงเรี ยนบ้านฉนวน
3 นายเอกศิษย์
เลิศวงษ์ธนกิจ
8400 บานาญเขต 2
4 นายสมาน
ดงหงส์
24577 บานาญเขต 2
5 นายผะเนี ยง
วอนเก่าน้อย
20057 บานาญเขต 2
6 นายสนอง
ดีแซง
34701 โรงเรี ยนบ้านหามแห
7 นายเมืองมนต์ บารุ งเผ่า
32708 โรงเรี ยนบ้านหนองแต้
8 นายวิชยั
สมคาศรี
22616 โรงเรี ยนบ้านนาสี ดา
9 นายพรทวี
สิ มเลิง
33449 โรงเรี ยนบ้านจมื่น
10 นางสาวสมร
พรวนสู งเนิ น
10787 โรงเรี ยนบ้านห้วยยางดา
11 นายนิ ยมศิลป์
มณี กนั ตา
28046 โรงเรี ยนบ้านเดื่อดอนกลาง
เกษตรสมบูรณ์ 4 1 นายวัชริ นทร์
ทองคนทา
20501 โรงเรี ยนบ้านบุปผาราม
2 นายตรี พินิจ
พินิจมนตรี
33622 โรงเรี ยนโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
3 นายจรู ญ
พาเก่าน้อย
11072 โรงเรี ยนสระโพนทอง
4 นายชัชวาล
เหลยชัย
20332 โรงเรี ยนบ้านส้มกบรัฐราษฎร์ บารุ ง
5 นายชาลี
ไวยบุตรี
33448 โรงเรี ยนบ้านพีพวย
6 นายสุ ชาติ
สมวงษา
30076 โรงเรี ยนโนนหิ นลาดกุดกว้าง
7 นายศุภโชค
ดลประสิ ทธิ์
30644 โรงเรี ยนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
8 นายสมคิด
หมู่อาพันธ์
22438 บานาญเขต 2
9 นายทวี
ศรี จินดา
25981 โรงเรี ยนบ้านเมืองกลางวิทยา
บ้ านแท่ น 1 1 นายธนาธิ ป
มาลากอง
21307 โรงเรี ยนชุมชนแท่นประจัน
2 นายสุ ชาติ
เฮงสกุล
13991 โรงเรี ยนบ้านนาดี
3 นายดรุ ณ
ประจันนวล
28762 โรงเรี ยนบ้านหนองบัว
4 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
34638 โรงเรี ยนบ้านโนนคูณ
5 นายถนอม
ทรายมูล
16767 โรงเรี ยนบ้านหิ นลาด
6 นายประดิษฐ์ เจริ ญธรรม
9706 โรงเรี ยนชัยชุมพลวิทยา
7 นายบุญมา
ดุลย์ไธสงค์
27231 โรงเรี ยนชัยชุมพลวิทยา
8 นายอนุพงษ์
พีรจรู ญรุ่ งเรื อง 32252 โรงเรี ยนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
9 นายชัยยันต์
ภูมิสม
34751 โรงเรี ยนไตรมิตรพิทยา
10 นายชัชรากร
ข่าทิพย์พาที
32618 โรงเรี ยนบ้านดอนเค็ง
11 นางสาวภัสนี ยา มารอด
21413 โรงเรี ยนบ้านแท่นวิทยา
12 นางสาวศริ ตยา ชนะภู
34176 โรงเรี ยนบ้านแท่นวิทยา
13 นางอมรรัตน์
แพรชัยภูมิ
24062 โรงเรี ยนสามสวนวิทยา

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

บ้ านแท่ น 2

คอนสาร 1

คอนสาร 2

คอนสาร 3

บัญชีรายชื่ อผู้แทนสมาชิก ประจาปี การเงิน 2562-2563
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
เขต 2
1 นายบัณฑิต
ข่าทิพย์พาที
4576 บานาญเขต 2
2 นายสมร
บาลเย็น
7698 บานาญเขต 2
3 นายบุญถม
กุดกังวล
23048 บานาญเขต 2
4 นายจานงค์
หนูมา
23406 บานาญเขต 2
5 นายวิรัตน์
ดิลกลาภ
18685 บานาญเขต 2
6 นายเชียรศักดิ์ พงษ์ปิติธนโชค 20547 บานาญเขต 2
7 นายชัยนริ นทร์ ภูตอ้ งศรี
17707 บานาญเขต 2
1 นายอรัญ
แก้งทอง
22386 โรงเรี ยนบ้านชุมชนห้วยยาง
2 นายสุ ริยะ
ม่วงเพชร
25463 โรงเรี ยนบ้านบ้านหนองหล่มคลองเตย
3 สิ บเอกจาเริ ญ ศรี ขลา
33606 โรงเรี ยนบ้านดอนอุดม
4 นายวัฒนา
ฝั่งสระ
13647 โรงเรี ยนบ้านทุ่งลุยลาย
5 นายมงคล
น้อยศรี
32126 โรงเรี ยนบ้านนาวงเดือน
6 นางจันทร์ เพ็ญ อิทรจินดา
29825 โรงเรี ยนคอนสารวิทยา
7 นายฐานวัฒน์ ตรงประสิ ทธิ์
34718 โรงเรี ยนคอนสารวิทยา
8 นางกรรณิ กา
ฤทธิ รัตนกุล
11618 โรงเรี ยนบ้านทุ่งพระ
9 นายธนัท
เวียงเหล็ก
15280 โรงเรี ยนคอนสารวิทยา
10 นางปรี ยาภรณ์ เรื องเจริ ญ
32128 โรงเรี ยนบ้านโนนเพิ่ม
1 นายสมควร
ตากลม
33666 โรงเรี ยนบ้านดงบัง
2 นายบุญสวน
ทรงทาศรี
31111 โรงเรี ยนโนนสง่า
3 นายชานนท์
ต่ออานาจ
31798 โรงเรี ยนบ้านม่วง
4 นายขงเบ้ง
บุญประคม
34291 โรงเรี ยนบ้านหนองตากล้า
5 นายสุ ทธิ พงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ 33838 โรงเรี ยนโนนคูณวิทยาคาร
6 นายสุ วิทย์
เชื้ อไพบูลย์
8273 โรงเรี ยนบ้านคลองบอน
1 นายวิชาญ
นามวิจิตร
26768 ข้าราชการบานาญ
2 นายธี รพงษ์
ภูมิผล
32057 ข้าราชการบานาญ
3 นางอภิรักษ์
สมานมิตร
7973 ข้าราชการบานาญ
4 นางบุญเติม
กวนคอนสาร
10229 ข้าราชการบานาญ
5 นายสุ รพงษ์
นวลจันทร์
15253 ข้าราชการบานาญ
6 นายสมพงษ์
อนุศรี
10564 ข้าราชการบานาญ
7 นางอรดี
โพธิ์ ศรี
28962 ข้าราชการบานาญ
8 นายพรมมา
เดชครอบ
11089 ข้าราชการบานาญ
9 นายวีระเดช
บาลธนจักร
7288 ข้าราชการบานาญ

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี ทำงบัญชี 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562

เขต 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

กลุ่ม
จัตุรัส 1

จัตุรัส 2

จัตุรัส 3

จัตุรัส 4

ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่ อ - สกุล
เลขทะเบียน
นายเกษมศักดิ์ บุพตา
10764
นายสามิตร เปรี่ ยมพิมาย
32469
นายสุ รสิ ทธิ์ มิตรชื่ น
33395
นายณรงค์ สี หามาตย์
30170
นายสกรร ยุทธกล้า
33991
นายธวัช จิตรชัย
25489
นายสาลี พิมพ์ศรี
11654
นายคะนอง ไทยประสงค์
17603
นางอุทิศ คัมภีระ
25893
นายสกุล ทาณรงค์
25474
นายภวพล อารี ชาติ
28279
นางกัลยา พรมบุ
24710
นายสถาพร ผิวแดง
25514
นายอนนท์ ประดับวงษ์
19153
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
16056
สอ.ไพโรจน์ รุ่ งนภาไพร
23652
นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ
25067
นางบุญหลาย แต่งทรัพย์
11935
นางกนกกาญจน์ กรวยสวัสดิ์
33721
นางจารุ ณี คงสตรี
10259
นางสุ จิรา รุ่ งรัตน์ตระกูล
30659
นางธัญญารัตน์ มีศกั ดิ์
25049
นางถวิลวดี อุทยั สาร์
29589
นายสมเกียรติ ตุงคะเสรี รักษ์
13726
นายชัยศิลป์ ชัยศรี
4690
นายสุ จริ ต โคตรชาลี
18241
นายคนึ ง ขุนสู งเนิ น
19487
นายคณิ ต เรื อนทอง
13943
นายประมวล กอบัว
27370
นางแสงระวี บูรณธนิต
5141
นายวีระ โคตรชาลี
20206
นายนพดล โพธิ์ งาม
22102
นายสุ สง่า ศักดิ์ ศาสตร์
8184
นายวีระศักดิ์ ชัยจันทร์ดี
7852
นางพวงผกา พลศรี
4821

หน่ วยงำน
สพป.ชย.3
สพป.ชย.3
ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล
ร.ร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ร.ร.บ้านจาน
ร.ร.บ้านมะเกลือโนนทอง
ร.ร.บ้านหนองม่วง
ร.ร.บ้านโคกโต่งโต้น
ร.ร.ชุมชนบัวบานสามัคคี
ร.ร.หนองบัวบานวิทยา
ร.ร.บ้านโคกแพงพวย
ร.ร.บ้านโนนจาน
ร.ร.กันกงบ้านลี่สามัคคี
ร.ร.บ้านโนนคร้อ
ร.ร.โสกรวกหนองซึ ก
ร.ร.บ้านเดื่อ
ร.ร.ชุมชนหนองบัวโคก
ร.ร.บ้านงิ้ว
ร.ร.บ้านหนองโดน
ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ

หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี ทำงบัญชี 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562

เขต 3
ที่
กลุ่ม
36 บำเหน็จณรงค์ 1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 บำเหน็จณรงค์ 2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 เทพสถิต 1
60
61
62
63
64
65
66

ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อ - สกุล
นายสมชาย คาปุ้ ย
นายนิพนธ์ ยุมิมยั
นายสารวม กลิ่นศรี สุข
นางอุษา กลิ่ นศรี สุข
นายเจริ ญ สิ งห์กุล
นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
นายยุทธสิ ทธิ์ เพชรวิเศษอุดม
นายวิญญู คุณกันหา
นางสาวสถาพร วัชรชัยสิ ริกุล
นางสุ เนตร ศิริตานนท์
นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง
นางสาวสุ ภาพ นวลประเสริ ฐ
นายกล้าหาญ ยางขามป้ อม
นายปรี ชา ไทยแท้
นายประวิทย์ อาชา
จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริ ญ
นายสุ เทพ เพียกขุนทด
นายทวีศกั ดิ์ อริ ยานุวฒั น์
นายนภัสรพี ปาปะไพ
นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
นายธิ ติชยั อยูภ่ กั ดี
นางวาริ นทร์ อุเทนสุ ต
นายวรรณกฤษ ศรประสิ ทธิ์
นายฐากร เดชวัชรฐากร
นายปฏิวตั ิ เทียบอุ่น
นางอารี ย ์ สี หาบุตร
ส.ท.สุ รัตน์ เขตจัตุรัส
นางสุ ดา น้อยเทียม
นายสุ จริ ต ทองปั สโนว์
นายอมร ชัยวิเชียร

เลขทะเบียน
22419
27249
7301
19161
20191
20603
19875
26310
16052
30968
33881
26472
16533
18609
24867
30228
9516
25445
33944
31879
24489
21481
7744
25302
31074
22350
22168
32219
21486
34192
16247

หน่ วยงำน
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บาเหน็จณรงค์วิทยาคม
ร.ร.บ้านปะโคตะกอ
ร.ร.บ้านหนองตะไก้
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา
ร.ร.ปากจาบวิทยา
ร.ร.บ้านกุดตาลาด
ร.ร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ร.ร.บ้านโคกคึม
ร.ร.บ้านตาล
ร.ร.บ้านโคกแสว
ร.ร.บ้านหนองอีหล่อ
ร.ร.บ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ร.ร.บ้านทองคาพิงวิทยา
ร.ร.บ้านหนองผักแว่น
ร.ร.บางอาพันธ์วิทยายน
ร.ร.ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บ้านซับหมี
ร.ร.อนุบาลเทพสถิต
ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ร.ร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ร.ร.ยางเตี้ยโคกรัง
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
ร.ร.วังใหม่พฒั นา
ร.ร.เทพสถิตวิทยา

หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่ อผู้แทนสมำชิก ประจำปี ทำงบัญชี 2562-2563
แนบท้ ำยประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูชัยภูมิ จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 มกรำคม 2562

เขต 3
ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

กลุ่ม
เทพสถิต 2

หนองบัวระเหว 1

หนองบัวระเหว 2

เนินสง่ ำ

ซับใหญ่

ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

ชื่ อ - สกุล
นายทองสุ ก ปุราทะกา
นายประเสริ ฐ ทองบริ สุทธิ์
นายจิรายุส ทะนสุ ข
นายดิเรก แจ้งจิตร
นายเอกวินทร์ อุคา
นายสมหมาย สุ ขสาราญ
นายสายันต์ ขอพันดุง
นายเทพสถิต อินาวัง
นางกฤษณา แจ่มใส่
นายถวิล พิทกั ษ์
นายทวีศกั ดิ์ วิบูลย์ศิริศกั ดิ์
นางสังวาลย์ จาปาแก้ว
นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา
นางรังษิยา สากุล
นายกิตติศกั ดิ์ กองสู งเนิ น
นางสาวพณัทดา วิเชียร
นายมณี แสง นามอินทร์
นายสุ ริยน แก้วคะตา
นางสายบัว ชัยภิรมย์
นางศรี สุดา จิตรพิลยั
นายวิศรุ ต สิ งห์นอก
นายภานุวจั น์ ชาญณรงค์
นายสุ บรรณ นิ ลสมัคร
นายสมชาย ศรี ภิรมย์
นายเสนาะ สานักโนน
นางบาเพ็ญ ศรี ภิรมย์
นายเกษม กิติพนั ธยาพร

เลขทะเบียน
19705
28917
31639
21489
27066
33507
34365
30575
27384
29513
31695
27385
22970
17490
26207
32103
34840
26642
26539
10677
25070
28445
31270
10937
6049
24420
10412
20289

หน่ วยงำน
ร.ร.ซับมงคลวิทยา
ร.ร.บ้านไทรงาม
ร.ร.บ้านโป่ งขุนเพชรพัฒนา

ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านโคกสะอาด
ร.ร.บ้านน้ าลาด
ร.ร.บ้านหัวสะพาน
ร.ร.บ้านโสกปลาดุก
ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บ้านดอนกอก
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บ้านหนองตานา
ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บ้านท่าโป่ ง
ร.ร.บ้านหนองกรองแก้ว
ร.ร.วังกะทะ
ร.ร.บ้านหนองฉิ ม (สิ งห์จนั ทร์บารุ ง)

ร.ร.ตาเนิ นราษฏร์วิทยาคาร
ร.ร.บ้านหนองแขม
ร.ร.รังงามวิทยา
ร.ร.บ้านหนองดินดา
ร.ร.ร่ วมราษฏร์วิทยานุกูล
ร.ร.บ้านหนองผักชี
ข้าราชการบานาญ
ร.ร.บ้านบุฉนวน
ร.ร.บ้านซับใหญ่
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม

หมำยเหตุ

