
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการด าเนินการ                              
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน  2561  จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี  61  ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 1 เขตสรรหาที่ 4 อ าเภอคอนสวรรค์   ณ  โรงเรียนคอนสวรรค์  ในการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั  ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  
คือ 

1. นายถวลิ  มนตรี   ประธานกรรมการ 
2. นายวานิช  การบรรจง  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุขมน  ทราบพรหมราช  กรรมการ 
4. นายพงษศ์กัด์ิ  ศรีชยักุล  กรรมการ 
5. นางวไิลรัตน์  เลิศฤทธ์ิ  กรรมการ 
6. วา่ท่ีร้อยโทสัมฤทธ์ิ  สมนาม  กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการด าเนินการ                        
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน  2561 จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี  61  ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 4 เขตสรรหาที่ 6  อ าเภอหนองบัวแดง  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง                       
ในการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั  ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี 6 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  คือ 

1. นายขนัทอง  เด่นพนัธ์  ประธานกรรมการ 
2. นายวษิณุ  เกล้ียงไธสง  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมนึก  เช้ือจนัทร์อดั  กรรมการ 
4. นายบุญสืบ  คงแสง   กรรมการ 
5. นายสุเวช  ผาจนัทร์   กรรมการ 
6. นายเทพ  ฮาดวิเศษ   กรรมการ 
7. นายบริบูรณ์  ปัญญา   กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  และมติคณะกรรมการด าเนินการ                     
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน  2561 จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี  61  ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที ่5 เขตสรรหาที ่ 7 อ าเภอภูเขียว  ณ  โรงเรียนภูมิวิทยา ในการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั  ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี  6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  คือ 

1. นายพฒันพงษ ์ ทกัษะวเิรขะพนัธ์ ประธานกรรมการ 
2. นางพนิษฐาน์  แควภูเขียว  รองประธานกรรมการ 
3. นายส าราญ  สินสมุทรโสภณ  กรรมการ 
4. นายสมจนัทร์  พรบุญ  กรรมการ 
5. นายไพบูลย ์ สีหะนาม  กรรมการ 
6. นายอาณตั  ราชโสม   กรรมการ 
7. นายพงศกร  ธนทรัพยพ์ล  กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  และมติคณะกรรมการด าเนินการ                             
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี  61  ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 8 เขตสรรหาที่ 12 อ าเภอจัตุรัส   ณ  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร  ในการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  คือ 

 

1. นางจารุณี  คงสตรี   ประธานกรรมการ 
2. นายชยัศิลป์ ชยัศรี   รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา  ฤทธิสิน   กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ  กรรมการ 
5. นางแสงระว ี บูรณธนิต  กรรมการ 
6. นางวไิลพร  วงศค์รรชิต  กรรมการ 
7. นายสายญั  เกิดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  และมติคณะกรรมการด าเนินการ                           
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี  61  ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 9 เขตสรรหาที่ 12 อ าเภอเนินสง่า  ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง)                
ในการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั  ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี 6 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  คือ 

1. นายวนิยั  พนัธ์ุมี   ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยนต ์ แกว้คะตา  รองประธานกรรมการ 
3. นายมีเดช  คุณอุตส่าห์  กรรมการ 
4. นางเยาวนิตย ์ ชอบจิตร  กรรมการ 
5. นายสุบรรณ  นิลสมคัร  กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการด าเนินการ                           
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2561 จึงแต่งตั้ งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี 61 ปีทางบญัชี 2562 – 2563
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 10 เขตสรรหาที่ 13 อ าเภอซับใหญ่   ณ  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี 61 วนัเสาร์ ท่ี 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  คือ 

1. นายจิมม่ี  ทองพิมพ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ  ส่ือกลาง   รองประธานกรรมการ 
3. นายศรายทุธ  ปาปะกงั  กรรมการ 
4. นายสมสรรค ์ พิชยักุล  กรรมการ 
5. นายโสรพล  ทัง่พรม   กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิจ ากดั 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูม ิ จ ากดั ชุดที ่ 61  ปีทางบัญชี  2562 - 2563 

------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความขอ้ 7(3)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ว่าดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด า เนินการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  และมติคณะกรรมการด าเนินการ                             
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 23  เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน 2561 จึงแต่งตั้งให้ผูท่ี้มีช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั ชุดท่ี 61 ปีทางบญัชี 2562 – 2563 
ประจ าหน่วยการสรรหาที่ 11 เขตสรรหาที่ 13  อ าเภอบ าเหนจจณรงค์  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร                    
(วันครู 2500)  ในการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ  ากัด ชุดท่ี 61                        
วนัเสาร์  ท่ี  6  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  คือ 

1. นายด าเนิน  ชาลีเครือ   ประธานกรรมการ 
2. นายอคัรเดช  กล่ินศรีสุข  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลภสัราดา  ทั้งพรม  กรรมการ 
4. นายบ าเหน็จ  ป้องปัด   กรรมการ 
5. นางลกัขณา  เพชรวิเศษอุดม  กรรมการ 
6. นายประคองเกียรติ  บุบผาพรหมราช กรรมการและเลขานุการ 

   
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2561 
 
 

(นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

 
 


