
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง   หน่วยพฒันาสมาชิก  และคณะกรรมการพฒันาสมาชิก ประจ าปีทางบญัชี  2562  
------------------------------------- 

  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ำกดั  ก ำหนดให้มีกำรพฒันำสมำชิก ประจ ำปีทำงบญัชี 
2562  ในวนัเสำร์  ท่ี  6  ตุลำคม  2561  เพื่อให้สมำชิกได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ อีกทั้งเสนอแนะในกำร
บริหำรงำนของสหกรณ์ ในเร่ือง หลกักำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์  กำรให้บริกำรของสหกรณ์ สวสัดิกำรจำก
สหกรณ์  ระเบียบ  วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบสำรสนเทศท่ีใหบ้ริกำรของสหกรณ์ 
  ดงันั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพฒันำสมำชิก ประจ ำปีทำงบญัชี 2562  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  บรรลุวตัถุประสงค ์และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
  จึงประกำศ หน่วยพฒันำสมำชิก และคณะกรรมกำรพฒันำสมำชิก ประจ ำปีทำงบญัชี 2562 
รวม  18  หน่วย  ดงับญัชีแนบทำ้ยประกำศน้ี  จึงให้สมำชิกเขำ้พฒันำตำมหน่วยท่ีก ำหนด และสหกรณ์จ่ำย
ค่ำตอบแทน คนละ  1,000  บำท  (หน่ึงพนับำทถว้น) 
   
          ประกำศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยำยน  พ.ศ.  2561 
 
 

       (นำยประสงค ์ พรโสภิณ) 
        ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั 
เร่ือง  ก าหนดหน่วยพฒันาสมาชิก  ประจ าปีทางบญัชี  2562 

วนัเสาร์  ที ่ 6  ตุลาคม  2561 
วทิยากร / ผู้ประสานงาน  นำยชยัรัตน์  มวลชยัภูมิ  และนำงณฐัธภำ  ศรีโฉม 

หน่วยพฒันาที่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที ่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

1 สมำชิกสังกดัวทิยำลยัอำชีวศึกษำ,สถำบนั
กำรพลศึกษำวทิยำเขตชยัภูมิ , ส ำนกังำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอธัยำศยัในอ ำเภอเมืองชยัภูมิ
มหำวทิยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ , สมำชิกบ ำนำญ
อำชีวศึกษำชยัภูมิ,สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำลเมืองชยัภูมิสถำนศึกษำเอกชนทุก
โรงเรียนในอ ำเภอเมืองชยัภูมิ ,ส ำนกังำน
วฒันธรรมประจ ำจงัหวดัชยัภูมิ ,ส ำนกังำน
พุทธศำสนำจงัหวดัชยัภูมิ , โรงเรียนโสต
ศึกษำจงัหวดัชยัภูมิ , ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจงัหวดัชยัภูมิขำ้รำชกำรครู พนกังำน
รำชกำร , ขำ้รำชกำรบ ำนำญสังกดั สพม.
เขต 30 , สมำชิกและขำ้รำชกำรบ ำนำญ
สังกดั อบจ.ชยัภูมิโรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุม
พล , โรงเรียนสตรีชยัภูมิ , โรงเรียนเมือง
พญำแล ,โรงเรียนหว้ยตอ้นพิทยำคม
โรงเรียนหนองไผว่ทิยำนุสรณ์ ,โรงเรียน
กุดตุม้วทิยำ ,โรงเรียนบำ้นค่ำยวทิยำ ,
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยัชยัภูมิ ,
โรงเรียนภูพระวทิยำ ,โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 
และโรงเรียนชีลองวทิยำ 
 

973 ณ  วทิยาลยัเทคนิคชัยภูม ิ
1. นำยวนัชยั  ช ำนำญศรี 
2. นำยวฒิุรัตน์ สำยทองสุก    
3. นำยสุระ  นิลวรรณ 
4. นำงฉลอง พลเจริญ 
5. นำยเอนก ชินวงศ ์
6. นำงสิรินนัท ์ลบบ ำรุง 
7. นำยบวร คุม้หมู่ 
8. นำงปิยะนนัท ์มะโนธรรม 
9. นำงเพชรำ ถ่ินชีลอง 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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วทิยากร / ผู้ประสานงาน   นำยมงคล  นกชยัภูมิ  และนำงสำวอลัจนำ  สำทนั 

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

2 สมำชิกในส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูมิ                 
เขต 1 , พนกังำนรำชกำร , ส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจงัหวดัชยัภูมิ , สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั(ส ำนกังำน
ใหญ่) , ส ำนกังำน สกสค.จงัหวดั
ชยัภูมิ , ส ำนกังำนส.ส.ช. , สมำชิก
หน่วยพิเศษ และขำ้รำชกำรบ ำนำญ
อ ำเภอเมืองชยัภูมิ 

1,081 ห้องประชุม สพป.ชย. เขต 1 
1. นำยศกัด์ิสวำ่ง สำยโส 
2. นำยสมสนัต ์นำคค ำ 
3. นำยสำโรตน ์ ศิโรตมำนนท ์
4. นำงกนัยำ ฉวีหินตั้ง 
5. นำยสงดั คิดฉลำด 
6. นำงพวงเพชร อศัทวีทอง 
7. นำงมทัธรี อนุสนธ์ 
8. นำงส ำรวม ปรุงชยัภูมิ 
9. นำงวนิดำ สุนคร 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

           วทิยากร / ผู้ประสานงาน                  นำยประดิษฐ ์ ภิรมยไ์กรภกัด์ิ  และนำงน ้ำคำ้ง  งำมพลกรัง 

3 สมำชิกสังกดัโรงเรียนประถมศึกษำ
ในเขตอ ำเภอเมืองชยัภูมิ , สังกดักอง
กำรศึกษำในสังกดัเทศบำล/อบต.             
ในอ ำเภอเมืองชยัภูมิ นอกเขต
เทศบำลเมืองชยัภูมิ 

702 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
1. นำยวิชยั ประทุมไทย 
2. นำงสำวมลัลิกำ วิเชียรดี 
3. นำงสำวสุภำวดี ประกอบนำ 
4. นำยวฒิุชยั ชยัอำคม 
5. นำยฉลำด บุรีวงคว์ฒันำ 
6. นำยสำยณัห์ วงคช์ยั 
7. นำยวีระ เกตุใหม่ 
8. นำยสุขสรรค ์ศรีสวสัด์ิ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

            วทิยากร / ผู้ประสานงาน                  นำยอุบล  ตอฤทธ์ิ  และนำงสมพร  ฐำนวเิศษ 

4 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ            
เขต 1 , โรงเรียนมธัยมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม. เขต 
30 , ขำ้รำชกำรบ ำนำญ,สถำนศึกษำ
เอกชน , สังกดักองกำรศึกษำใน
เทศบำล/อบต และส ำนกังำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอธัยำศยัในอ ำเภอคอนสวรรค์ 

573 โรงเรียนคอนสวรรค์ 
1. นำยนรินทร์ มงัคะมี 
2. นำยสมหวงั บ ำรุงพนัธ์ 
3. นำงละมุล ตอพล 
4. นำยสุทธิพร เมืองโคตร 
5. นำยอุทยั  ทองงำม 
6. นำยประมำณ  กลุจนัทร์ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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          วทิยากร / ผู้ประสานงาน                      นำยสมจิต  หำทอง  และนำงอรทิมำ  นำคค ำ 

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

5 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ               
เขต 1 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม. เขต 
30, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล /อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน
อ ำเภอบำ้นเขวำ้  

404 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 
1. นำยดิลก กลุชูศกัด์ิ 
2. นำยสมหมำย แน่นอุดม 
3. นำยสุภำพ  ชยัศร 
4. นำงเบญ็จำ สุวรรณชยั 
5. นำยบนัจง ข ำชยัภูมิ 
 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

          วทิยากร / ผู้ประสานงาน                       นำงนิตยำ  ตั้งพงษ ์ และนำงสำวกมลรัตน์  ชิยำงคะบุตร 

6 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ              
เขต 1 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม. เขต 
30, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล /อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน
อ ำเภออ ำเภอภกัดีชุมพล 

242 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 
1. นำยทวี แสงหงส์ 
2. นำยสุพิศ   ขจรภพ 
3. นำงบวัทิพย ์มะสนัเทียะ 
4. นำยภำนุพงศ ์บุญเพลิง 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

         วทิยากร / ผู้ประสานงาน                         นำยสำมำรถ  อยูภ่กัดี  และนำงสำวปิยรัตน์  ขวญัชยัรัตนภูมิ 

7 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ             
เขต 1 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.              
เขต 30 , สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, 
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ , สังกดักอง
กำรศึกษำเทศบำล/อบต.,สถำนศึกษำ
เอกชน และส ำนกังำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอธัยำศยัใน                          
อ ำเภอหนองบวัแดง 

798 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 

1. นำยปรำโมทย ์ขวญัชยัรัตนภูมิ 
2. นำยภกัดี ขระสูงเนิน 
3. นำยสำมำรถ ฤำชำ 
4. นำยสุพจน ์อินทร์กล ่ำ 
5. นำยอุดม ลนัทูล 
6. นำยเชำวลิต ขนัชยัภูมิ 
 

 

ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

 

- 3 - 



วทิยากร / ผู้ประสานงาน              นำยตวงสิทธ์ิ  ป้อมสุวรรณ  และนำงนงลกัษณ์  งอกค ำ  

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

8 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ                     
เขต 2 ในเขตต ำบลผกัปัง ,โรงเรียน
มธัยมศึกษำ , พนกังำนรำชกำร 
สังกดัสพม.เขต 30  สังกดั อบจ.
ชยัภูมิ , ขำ้รำชกำรบ ำนำญอ ำเภอ            
ภูเขียว สังกดักองกำรศึกษำเทศบำล/
อบต.และสถำนศึกษำเอกชนใน
ต ำบลผกัปัง , สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชยัภูมิ จ  ำกดั สำขำภูเขียว , สพป.
ชยัภูมิ เขต 2 และส ำนกังำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอธัยำศยัอ ำเภอภูเขียว, สมำชิก 

670/489 

(1159) 
โรงเรียนภูมิวทิยา 
1. นำยธนวฒัน ์ ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 
2. นำยสมเกียรติ มทัทวีวงศ ์
3. นำยมำโนช ต่อชีพ 
4. นำยสมยั ข่ำขนัมะลี 
5. นำงวนชัชำ จนัทร์ครุฑ 
6. นำยอฐัพงษ ์สุทธิโพธ์ิ 
7. นำยมนตรี เสำศิริ 
8. นำยโสภณ จนัทร์สีหำ 
9. นำยอนนัต ์นำคดิลก 
10. นำยเกียรติศกัด์ิ  ผอ่นจรุง 
11. นำยองอำจ เพชรภกัดี 
12. นำยทรงฤทธ์ิ สูงนำรถ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

 ในโรงเรียนประถมศึกษำ , พนกังำน
รำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ เขต 2 , 
ในต ำบลบำ้นเพชร,ต ำบลบำ้นดอน,
ต ำบลกวำงโจน,ต ำบลธำตุทอง,     
ต ำบลหนองตูม ต ำบลบำ้นแกง้,                   
ต ำบลโคกสะอำด , ต ำบลหนองคอน
ไทย , ต ำบลกุดยม และต ำบลโอโล ,            
โรงเรียนมธัยมศึกษำ พนกังำน
รำชกำร สังกดั สพม. เขต 30 ,            
สังกดั อบจ.ชยัภูมิ , สังกดักอง
กำรศึกษำเทศบำล /อบต. และ
สถำนศึกษำเอกชนนอกเขต                  
ต ำบลผกัปัง  อ ำเภอภูเขียว 

489   
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วทิยากร / ผู้ประสานงาน                      นำยธีรพงษ ์ ชยัชนะกลำง  และนำงสำวอมรรัตน์  อ่อนสกุล           

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

9 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ            
เขต 2 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,             
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต.,สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน                          
อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

767 โรงเรียนเกษตรศิลป์วิทยา 

1. นำยประกำศิต พิศวงปรำกำร 
2. นำยวิชยั  เรือนมงคล 
3. นำยชยัยทุธ  เคยชยัภูมิ 
4. นำยวนัชยั  เหล่ือมทองหลำง 
5. นำยสงัคม  เลิศขำมป้อม 
6. นำงสำววิลำสินี  ช ำนำญพล 
7. นำงสมทรง  นรเศรษฐโสภณ 
8. นำยนพดล แผลงรักษำ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

             วทิยากร / ผู้ประสานงาน                        นำงสุมำลี  สิงขรอำสน์  และนำงสำวนวลอนงค ์ เช้ือสีดำ 

10 
 
 
 

สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ          
เขต 2 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,             
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั           
ในอ ำเภอบำ้นแท่น  

406 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 
1. นำยวชัชิระ  กระพนัธ์เขียว 
2. นำยชชัรำกร ข่ำทิพยพ์ำที 
3. นำยเศรษฐศกัด์ิ  เฝ้ำทรัพย ์
4. นำยไพจิตร นอ้ยดี 
 
 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

            วทิยากร / ผู้ประสานงาน                         นำยสมบูรณ์  ภิญโญศรี   และนำงเยน็ฤดี   แพงไทย 

11 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ          
เขต 2 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,             
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั            
ในอ ำเภอคอนสำร 

512 โรงเรียนบ้านคอนสาร 
1. นำยวีระ  ชำติช ำนำญ 
2. นำยบรรเทำ  เตม็วงษ ์
3. นำยบุญสวน  ทรงทำศรี 
4. นำยประสงค ์ เนียมเงิน 
5. นำยประสิทธ์ิ  เปรมประยรู 
6. นำยสวำงค ์ พิมพพ์ำคุณ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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วทิยากร / ผู้ประสานงาน                      นำยประวทิย ์ ต่อพล  และนำงสำวเทพนำรี  กุลรักษำ           

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

12 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ               
เขต 2 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 
30, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ,ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล /อบต. ,สถำนศึกษำเอกชน,
วทิยำลยักำรอำชีพแกง้คร้อ และ
ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน                      
อ  ำเภอแกง้คร้อ 

859 โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ 
1. นำยละมร สิงห์ชยัภูมิ 
2. นำยประภำส กองจนัทร์ 
3. นำยไพรทูล  กดุซำ้ย 
4. นำยนธัวฒิุ สมศรี 
5. นำยสมหมำย  โพธ์ิจกัร 
6. นำยพิเชษฐพ์งษ ์ช ำนำญ 
7. นำยจรัญ สินธุพนัธ์ประทุม 
8. นำยอดุลย ์รัตนเมธำงกรู 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

             วทิยากร / ผู้ประสานงาน                        นำยประสงค ์ พรโสภิณ  และนำงสำวบุศรำ  ใจบุญ 

13 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ             
เขต 3 ,สพป.ชย.3 ,โรงเรียน
มธัยมศึกษำ พนกังำนรำชกำร สังกดั 
สพม.เขต 30 ,สังกดั อบจ.ชยัภูมิ,   
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ , สังกดักอง
กำรศึกษำเทศบำล/อบต. , 
สถำนศึกษำเอกชน ,สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ำกดั สำขำจตุัรัส
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน                            
อ ำเภอจตุัรัส  

704 โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร 
1. นำยเกษมศกัด์ิ บุพตำ 
2. นำงสำวดอกไม ้ชินโคตร 
3. นำงอมรรัตน ์ไทยประสงค ์
4. นำยสุจริต โตครชำลี 
5. นำงถวิลวดี อุทยัสำร์ 
6. นำยสำมำรถ สวงโท 
7. นำยนิวฒัน ์คูมีชยั 
8. นำยณฐัวฒัน ์รินลำ 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

            วทิยากร / ผู้ประสานงาน                 นำยสุเทน  ฐำนะ         

14 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ            
เขต 3 ,โรงเรียนมธัยมศึกษำ 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ,   ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน                            
อ  ำเภอเนินสง่ำ   

172 โรงเรียนบ้านหนองฉิม                  
(สิงห์จันทร์บ ารุง) 
1. นำยสมบุญ  พิไลกลุ 
2. นำงยพุดี  เอกบวั 
3. นำยชวน ค ำภีระ 
4. นำยเฉลิม  อำจกลำ้ 

 
 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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วทิยากร / ผู้ประสานงาน                     นำงค ำปุ่น   ชำลีวรรณ  

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

15 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ             
เขต 3 , โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,                 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล /อบต. , สถำนศึกษำเอกชน 
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน
อ ำเภอซบัใหญ่  

140 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคาร 
1. นำยรักกิจ ป่ินประเสริฐ 
2. นำยประเวท สิงห์ชยั 
3. นำงลำวลัย ์โสพิลำ 
4. นำยยทุธนำ มุกดำ 
 
 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

 

             วทิยากร / ผู้ประสานงาน                        นำยปรีดำ  หำญพยคัฆ ์           

16 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ              
เขต 3 , โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,                 
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล /อบต. , สถำนศึกษำเอกชน,
วทิยำลยักำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค ์
และส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 

454 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร              
(วนัครู 2500) 
1. นำยประยทุธ  เฮำ้ชยัภูมิ 
2. นำงสำวสุภสัรำ  ทวีเมือง 
3. นำยปรีชำ ไทยแท ้
4. นำยสวสัด์ิ  แกว้ยะรัตน ์
 

 
 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

            วทิยากร / ผู้ประสานงาน                        นำยสำโรจน์  ค  ำพิทกัษ ์           

17 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ            
เขต 3 , โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,              
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต. , สถำนศึกษำเอกชน , 
ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน
อ ำเภอเทพสถิต  

447 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
1. นำยวรพุฒ จรัลชวนะเพท 
2. นำยสุริยะ สิทธิกลำง 
3. นำงนพมณี จงเพียร 
4. นำงประไพ ประทุมแกว้ 
 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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วทิยากร / ผู้ประสานงาน                         นำยบุญส่ง  บ ำรุงนำ 

หน่วยพฒันาที ่ หน่วยงาน / สถานศึกษา จ านวน สถานที่/คณะกรรมการพฒันา หมายเหตุ 

18 สมำชิกในโรงเรียนประถมศึกษำ , 
พนกังำนรำชกำรสังกดั สพป.ชยัภูมิ             
เขต 3 , โรงเรียนมธัยมศึกษำ ,              
พนกังำนรำชกำร สังกดั สพม.เขต 30 
, สังกดั อบจ.ชยัภูมิ, ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ , สังกดักองกำรศึกษำ
เทศบำล/อบต. , สถำนศึกษำเอกชน , 
ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัใน
อ ำเภอหนองบวัระเหว 

284 โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว 
1. นำยหำญ ดิเรกศิลป์ 
2. นำยไพโรจน ์เคนวิเศษ 
3. นำยศกัด์ิชยั นะโยธี 
4. นำยทศพล สมขนุทด 
 

 
ประธำน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
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