
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ ๖๒   

ประจ าปีทางบัญชี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ ๗(๓) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการ  
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๑ ปีทางบัญชี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒              
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๒ ปีทางบัญชี ๒๕๖๓–๒๕๖๔ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒   

 
(นายประสงค์  พรโสภิณ) 

  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๒ 
ปีทางบัญชี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ลงวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
------------------------------------ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหา  ในการสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๒ ปีทางบัญชี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
  ๑. นายประสงค์  พรโสภิณ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายดิเรก  ผาสุขมูล   รองประธาน 
  ๓. นายสุเทน  ฐานะ   รองประธาน 
  ๓. นายประดิษฐ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์  กรรมการ 
  ๔. นายชัยยุทธ  อ้วนสา   กรรมการ 
  ๕. นายธีระ  มวลชัยภูมิ   กรรมการ 
  ๖. นางวัลภา  ม่วงเพชร   กรรมการ 
  ๗. นายสุวิชชา  เสี้ยมแหลม  กรรมการ 
  ๘. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร  กรรมการ 
  ๙. นายสมจิต  หาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นายปรีดา หาญพยัคฆ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการจัดท าคู่มือ และออกแบบบัตรสรรหา 
  มีหน้าที่   จัดท าคู่มือการสรรหา  ออกแบบบัตรสรรหา พิมพ์บัตรสรรหา และออกแบบเอกสาร  
ที่ใช้ในการสรรหา 
  ๑. นายดิเรก  ผาสุขมูล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธีระ  มวลชัยภูมิ   กรรมการ 
  ๓. นายปรีดา  หาญพยัคฆ์   กรรมการ 
  ๔. นายสมจิต  หาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นายสุวิชชา  เสี้ยมแหลม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๓. คณะกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
  มีหน้าที ่ ประชุมชี้แจง  แนวปฏิบัติการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
ให้กับคณะกรรมการสรรหาประจ าหน่วยสรรหา  
  ๑. นายประสงค์  พรโสภิณ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายดิเรก  ผาสุขมูล   รองประธาน 
  ๓. นายชัยรัตน์  มวลชัยภูม ิ  รองประธาน 
  ๔. นายสุเทน  ฐานะ   รองประธาน 



 
  ๕. นายประดิษฐ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์  กรรมการ 
  ๖. นายชัยยุทธ  อ้วนสา   กรรมการ 
  ๗. นายธีระ  มวลชัยภูมิ   กรรมการ 
  ๘. นายมงคล  นกชัยภูมิ   กรรมการ 
  ๙. นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี  กรรมการ 
  ๑๐. นางวัลภา  ม่วงเพชร   กรรมการ 
  ๑๑. นายสุวชิชา  เสี้ยมแหลม  กรรมการ 
  ๑๒. นายบุญส่ง  บ ารุงนา   กรรมการ 
  ๑๓. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร  กรรมการ 
  ๑๔. นายสมจิต  หาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕. นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖. นายปรีดา หาญพยัคฆ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับบัตรสรรหา 
 มีหน้าที่   เตรียมบัตรสรรหาให้หน่วยสรรหา (ให้มีจ านวนมากกว่าผู้มีสิทธิ์ 10 บัตรต่อหน่วย 

สรรหา) รับ , จ่ายบัตรสรรหาประธานกรรมการ และบัตรกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
 คณะกรรมการจ่ายบัตรสรรหา และจ่ายเงินค่าตอบแทนการสรรหา ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิตยา  สิงห์สาทร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางค าปุ่น  ชาลีวรรณ   กรรมการ 
 ๓. นางรสิตา  หิรัญค า   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปิยรัตน์  ขวัญชัยรตันภูมิ กรรมการ 
 ๕. นายณัฐพงศ์  สงสนธิ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอุทุมพร  พิลาวรรณ์  กรรมการ 
 ๗. นางสาวดวงใจ  จิรบุญญารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการรับบัตรสรรหา และรวมคะแนนผลการสรรหา ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิตยา  ตั้งพงษ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนิตยา  สิงห์สาทร   กรรมการ 
 ๓. นางน้ าค้าง  งามพลกรัง  กรรมการ 
 ๔. นางค าปุ่น ชาลีวรรณ   กรรมการ  
 ๕. นางรสิตา  หิรัญค า   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัลจนา  สาทัน   กรรมการ 
 ๗. นางวชิราภรณ์  เจียวชญานนท์  กรรมการ 
 ๘. นางณัฐธภา  ศรีโฉม   กรรมการ 
 ๙. นางสมพร  ฐานวิเศษ   กรรมการ 
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 ๑๐. นางสาวกมลรัตน์  ชิยางคะบุตร กรรมการ 
 ๑๑. นางเย็นฤดี  แพงไทย   กรรมการ 

๑๒. นางอรทิมา  นาคค า   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวละอองดาว จิรบุญญารักษ์ กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวนวลอนงค์  เชื้อสีดา  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวบุศรา  ใจบุญ  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาววภิารัตน์  คุ้มหมู่  กรรมการ 
 ๑๗. นางฤทัยรัตน์  ศรีนนท์  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอุทมพร  พิลาวรรณ์  กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวสุพรัตน์  ตั้งพงษ์  กรรมการ 
 ๒๐. นางนงลักษณ์ งอกค า  กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวอมรรัตน์  อ่อนสกุล  กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวนุชนารถ  แสงจติร  กรรมการ 
 ๒๓. นายพงศ์ศักดิ์  นรมาตร  กรรมการ 
 ๒๔. นายนิพนธ์  ตวงวิไล   กรรมการ 
 ๒๕. นายณัฐพงษ์  สงสนธิ   กรรมการ 
 ๒๖. นายอาทิตย์  วงษ์นรา  กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวเทพนารี  กุลรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการประมวลผลสรรหา 
 มีหน้าที่  ตรวจทานคะแนน  ประมวลผล และรายงานผลการสรรหา  

  ๑. นายดิเรก  ผาสุขมูล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุเทน  ฐานะ   กรรมการ 
  ๓. นายประดิษฐ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์  กรรมการ 
  ๔. นายชัยยุทธ  อ้วนสา   กรรมการ 

 ๕. นางสาวธิดา  พิมพ์เมืองเก่า  กรรมการ 
 ๖. นางสุมาลี  สิงขรอาสน์   กรรมการ 

  ๗. นางสาวเพ็ญประภา  บุราณ  กรรมการ 
  ๘. นางสาวดวงใจ  จิรบุญญารักษ์  กรรมการ 
  ๙. นางสาวปิยรัตน์  ขวัญชัยรตันภูมิ กรรมการ 
  ๑๐. นายธันวา  ทานนท์นอก  กรรมการ 
  ๑๑. นายสมจิต  หาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นายปรีดา หาญพยัคฆ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖. คณะกรรมการประจ าหน่วยสรรหา 
  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถาน , รับ-ส่งบัตร จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่มาลงคะแนนสรรหา 
ด าเนินการสรรหา นับคะแนนสรรหา และรายงานผลการสรรหาต่อคณะกรรมการประมวลผล  
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 ๗. คณะกรรมการประจ าหน่วยสรรหา 
  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถาน , รับ-ส่งบัตร จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่มาลงคะแนน , ด าเนินการ
สรรหา นับคะแนนสรรหา และรายงานผลการสรรหาต่อคณะกรรมการประมวลผล  
ที ่ หน่วยสรรหา ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ หน่วยสรรหาที่ ๑ 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
นางอังคณา  เบ็ญจศิล ประธานกรรมการ 
นายชัยรัตน์  สุตภักดี กรรมการ 
นางสมพร  ทรงจอหอ กรรมการ 
นางเพชรา  ถิ่นชีลอง กรรมการ 
นางฉลอง  พลเจริญ กรรมการ 
นางสาวปราณปวีณ์  คุ้มบ้าน กรรมการ 
นางธัญรัศมี  ศิริภาพงษ์เลิศ กรรมการ 
นางสาววนิดา  ผริตะโกมล กรรมการ 
นายสุระ  นิระวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

๒ หน่วยสรรหาที่ ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑ 

นายธีรพงศ์  ธงภักดิ์ ประธานกรรมการ 
นางพันธุ์ทิพย์  คชลัย กรรมการ 
นางชไมพร  ประไพเพชร กรรมการ 
นางกันยา  ฉวีหินตั้ง กรรมการ 
นายวิเชียร  แอมประชา กรรมการ 
นางรจนา  ทองสุข กรรมการ 
นางทัศนีย์  รักประสิทธิ์ กรรมการ 
นายวิเชียร  สวงโท กรรมการ 
นางพวงเพชร  อัครทวีทอง กรรมการและเลขานุการ 

๓ หน่วยสรรหาที่ ๓ 
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

 
 

นายใบบุญ  บุญทน ประธานกรรมการ 
นายสมหมาย  คะณาเนปะ กรรมการ 
นางทองย้อม  จ าปามูล กรรมการ 
นายมนัส  สมณะ กรรมการ 
นายทวน  ภู่ดัด กรรมการ 
นางพิญญานิศร์  จงรักวิทย์ กรรมการ 
นายวิเชียร  เหรา กรรมการ 
นางสาวมัลลิกา  วิเชียรดี กรรมการ 
นายสุขสรรค์  ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

๔ หน่วยสรรหาที่ ๔ 

ส านักงานเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอคอนสวรรค์ 
(ภายในโรงเรยีนชุมชนบ้านจอก) 
 

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล ประธานกรรมการ 
นายนรินทร์  มังคละมี กรรมการ 
นายสมหวัง  ทองประภา กรรมการ 
นายประมวล  สุทธิสน กรรมการ 
นายวิทยา  เสนาไทย กรรมการ 
นางวิไลรัตน์  เลิศฤทธิ์ กรรมการ 
นายประมาณ  กุลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
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ที ่ หน่วยสรรหา ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๕ หน่วยสรรหาที่ ๕ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 
นายดิลก  กุลชูศักดิ์ ประธานกรรมการ 
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูม ิ กรรมการ 
นายประเสริฐ  ปุมพิมาย กรรมการ 
นายสุภาพ  ชัยศร กรรมการ 
นายยุทธนา  เฉลียวชาติ กรรมการ 
นายสมหมาย  แน่นอุดม กรรมการและเลขานุการ 

๖ หน่วยสรรหาที่ ๖ 
โรงเรียนบ้านเจาทอง 

นายภาณุพงศ์  บุญเพลิง ประธานกรรมการ 
นายประยงค์  ค าสุริ กรรมการ 
นายประภวิษณ์ุ  ขันอาษา กรรมการ 
นายนิพนธ์  อาจนิยม กรรมการ 
นายสุพิศ  ขจรภพ กรรมการและเลขานุการ 

๗ หน่วยสรรหาที่ ๗ 
โรงเรียน 

อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 
 

นายขันทอง  เด่นพันธ์ ประธานกรรมการ 
นายพิษณ ุ เกลี้ยงไธสง กรรมการ 
นายบุญสืบ  คงแสง กรรมการ 
นายสุเทพ  ทิพโชติ กรรมการ 
นายชวลิต  ขันชัยภูม ิ กรรมการ 
นายณรงค์  ศรีค าภาว์ กรรมการ 
นายบุญเทียน  จินดามัง กรรมการ 
นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ กรรมการ 
นายบริบูรณ์  ปัญญา กรรมการและเลขานุการ 

๘ หน่วยสรรหาที่ ๘ 
โรงเรียนภูมิวิทยา 

นายนิยม  สิงห์ค้ าคูณ ประธานกรรมการ 
นางพนิษฐาน์  แควภูเขียว กรรมการ 
ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์ กรรมการ 
นายพัฒนพงษ์  ทักษะวิเรขะพันธ์ กรรมการ 
นายองอาจ  เพชรภักดี กรรมการ 
นายทรงฤทธิ์  สูงนารถ กรรมการ 
นายพงศกร  ธนทรัพย์พล กรรมการและเลขานุการ 

๙ หน่วยสรรหาที่ ๙ 
โรงเรียนภูมิวิทยา 

นายไกรศักดิ์  พิมล ประธานกรรมการ 
นายอาณัติ  ราชโสม กรรมการ 
นายนิมิตร  ประตาทะยัง กรรมการ 
นายชัยวาล  แดนสีแก้ว กรรมการ 
นายรังสรรค์  เกิดมงคล กรรมการ 
นางสุภาวดี  ทรายมูล กรรมการ 
นายกีรติ  บุญประภาศรี กรรมการและเลขานุการ 
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๑๐ หน่วยสรรหาที่ ๑๐ 
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 

นายประกาศิต  พิศวงปราการ ประธานกรรมการ 
นายนพดล  แผลงรักษา กรรมการ 
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ กรรมการ 
นายชัยยุทธ  เคยชัยภูมิ กรรมการ 
นายกุศล  เผ่าหัวสระ กรรมการ 
นายสุพล  แควภูเขียว กรรมการ 
นางสาววิลาสินี  ช านาญกุล กรรมการ 
นายเหรียญชัย  พุธขุนทด กรรมการ 
นายอนันต์  คชสาร กรรมการและเลขานุการ 

๑๑ หน่วยสรรหาที่ ๑๑ 
โรงเรียนบ้านคอนสาร 

นายปกาศิต  ปลั่งกลาง ประธานกรรมการ 
นายสุริยะ  ม่วงเพชร กรรมการ 
นายอรัญ  แก้งทอง กรรมการ 
นายชานนท์  ต่ออ านาจ กรรมการ 
นายมานพ  เจริญเกียรติ กรรมการ 
นายสวางค์  พิมพาคุณ กรรมการ 
นายสมเกียรติ  แนวค าดี กรรมการและเลขานุการ 

๑๒ หน่วยสรรหาที่ ๑๒ 
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 

ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป  มาลากอง ประธานกรรมการ 
นายสุทัศน์  โพธิ์ศรีวังชัย กรรมการ 
นายตุลา  จันทร์รุ่งศรี กรรมการ 
นายไพจิตร น้อยดี กรรมการ 
นายเศรษฐศักดิ์  เฝ้าทรัพย์ กรรมการ 
นายประดิษฐ์  เจริญธรรม กรรมการและเลขานุการ 

๑๓ หน่วยสรรหาที่ ๑๓ 
โรงเรียนชุมชน 

บ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 

นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู ประธานกรรมการ 
นายสมหมาย  โพธิ์จักร์ กรรมการ 
นายนัธวุฒิ  สมศรี กรรมการ 
นายส าราญ  เสือสาวะถี กรรมการ 
นายบดินทร์  แก้วโนนตุ่น กรรมการ 
นายพิเชษฐ์พงษ์  ช านาญ กรรมการ 
นายวิสันต์  ค าสีหา กรรมการ 
นายอดุลย์  รัตนเมธางกูล กรรมการ 
นายประภาส  กองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
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๑๔ หน่วยสรรหาที่ ๑๔ 

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 
นายทินกร  ตรีรัตน์  ประธานกรรมการ 
นายชัยศิลป์  ชัยศรี กรรมการ 
นายปรีชา  ฤทธิสิน กรรมการ 
นายเกรียงไกร  เพชรประไพ กรรมการ 
นางแสงระวี  บูรณธนิต กรรมการ 
นายเกษมศักดิ์  บุพตา กรรมการ 
นายนิวัฒน์  คูมีชัย กรรมการ 
นายสมบูรณ์  สิงห์ลา กรรมการและเลขานุการ 

๑๕ หน่วยสรรหาที่ ๑๕ 
โรงเรียนบ้านหนองผักชี 

นายวินัย  พันธุ์มี ประธานกรรมการ 
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร กรรมการ 
นายสุริยน  แก้วคะตา กรรมการ 
นางนงเยาวนิตย์  ชอบจิตร กรรมการ 
นายสุบรรณ  นิลสมัคร กรรมการและเลขานุการ 

๑๖ หน่วยสรรหาที่ ๑๖ 
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  

(วันครู ๒๕๐๐) 

นายสุวิทย์  แก้วเพชร ประธานกรรมการ 
นายวิญญู  คุณกันหา กรรมการ 
นายประคองเกียรติ  บุบผาพรมราช กรรมการ 
นายจ านงค์  ศรสูงเนิน กรรมการ 
นายอัครเดช  กลิ่นศรีสุข กรรมการ 
นางสมบูรณ์  เลียงวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ 

๑๗ หน่วยสรรหาที่ ๑๗ 
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

นายจิมม่ี  ทองพิมพ์ ประธานกรรมการ 
นายสุเทพ  สื่อกลาง กรรมการ 
นางสาวจุฬาพร  ประเสริฐศรี กรรมการ 
นายสมสรรค์  พิชัยกุล กรรมการ 
นายโสรพล ทั่งพรม กรรมการและเลขานุการ 

๑๘ หน่วยสรรหาที่ ๑๘ 
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 

นายสมพร  พุฒกาง ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์  งูทิพย์ กรรมการ 
นายพรหมินทร์ ชาติประมง กรรมการ 
นางดวงพร  กล้าหาญ กรรมการ 
นางเยาวพรรณ  ล้ออุทัย กรรมการ 
นางประไพ  ประทุมแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

๑๙ หน่วยสรรหาที่ ๑๙ 
โรงเรียนชุมชน 
หนองบัวระเหว 

นายทองดี  ช านาญกุล ประธานกรรมการ 
นายทรง สิงห์เผ่น กรรมการ 
นายโรส  ภูมิมา กรรมการ 
นายกฤษณ์พงศ์  ศรีจันทร์ กรรมการ 
นายหาญ  ดิเรกศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
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