
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๔                                 

(แทนต าแหน่งที่ครบวาระ) ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 
------------------------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด  พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๗๔ และข้อ ๗๙ ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ ๖๓ ปีทางบัญชี ๒๕๖๔  ครั้งที ่๒๗  
เมื่อวันที่ ๓  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ ๖๔ (แทนต าแหน่งที่ครบวาระ) ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสรรหา  
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยการ แก้ไขปัญหา และด าเนินการจัดประชุมชี้แจง ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และเลขานุการสรรหา  ประกอบด้วย 
๑.๑  นายมงคล  นกชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี  กรรมการ 
๑.๓  นายบุญส่ง  บ ารุงนา  กรรมการ 
๑.๔  นายชัยยุทธ  อ้วนสา  กรรมการ 
๑.๕  นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง  กรรมการ 
๑.๖  นางวัลภา  ม่วงเพชร  กรรมการ 
๑.๗   นายสามารถ  อยู่ภักดี  กรรมการ 
๑.๘  นายสมศักดิ์  แก้วเพชร  กรรมการ 
๑.๙  นายส าราญ  สินสมุทรโสภณ กรรมการ 
๑.๑๐ นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  กรรมการ 
๑.๑๑ นายนพดล  โพธิ์งาม  กรรมการ 
๑.๑๒ นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นางนิตยา  ตั้งพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒.  คณะกรรมการสรรหา 
มีหน้าที่ ๒.๑ จัดเตรียมสถานทีก่่อนวันสรรหา 

 ๒.๒ ประธานคณะกรรมการสรรหา และเลขานุการสรรหา ประชุมรับฟังค าชี้แจ้ง              
       การสรรหาจากสหกรณ ์
 ๒.๓ ตรวจนับ – รับบัตรสรรหาจากสหกรณ์ไปเก็บรักษาก่อนวันสรรหา 
 ๒.๔ ตรวจนับ – รับเงินค่าตอบแทนต่างๆ ไปเก็บรักษาก่อนวันสรรหา 
 ๒.๕ ประชุมชี้แจงกรรมการหน่วยสรรหาย่อยในการด าเนินการสรรหา 
 ๒.๖ ด าเนินการให้มีการลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหา ในวันสรรหา 
 ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ และคู่มือการสรรหาอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๗ จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกท่ีมาลงคะแนน  
 ๒.๘ รายงานคะแนนการสรรหา ส่งบัตรสรรหาที่ลงคะแนนแล้ว ส่งบัตรสรรหา 
 ที่ยังไม่ลงคะแนน ส่งเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา และเงินค่าตอบแทนที่เหลือ 
 (ถ้ามี) ให้สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สาขา ภายในวันสรรหา  
 



ที ่ หน่วยสรรหา ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑. หน่วยสรรหาที่ ๑ 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
๕ หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๒๐ คน 
-  อสม.      ๑๐ คน 

๑. นางอังคณา  เบ็ญจศิล ประธานกรรมการ 
๒. นายวันชัย  ช านาญศรี กรรมการ 
๓. นายปรีชา  อารีวงษ์ กรรมการ 
๔. นายสมชาย  เจริญผล กรรมการ 
๕. นางสาวร าไพ  อมรเจริญกุล กรรมการ 
๖. นางสาวจารุณี  คบสหาย กรรมการ 
๗. นางสมพร  ทรงจอหอ กรรมการ 
๘. นางอรทัย  ยิ้มน้อย กรรมการ 
๙. ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล กรรมการ 
๑๐. นางเพชรา  ถิ่นชีลอง กรรมการ 
๑๑. นายเอน่ง  คุ้มคง กรรมการ 
๑๒. นางเสาวภา  ชนะหาญ กรรมการ 
๑๓. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ กรรมการ 
๑๔. นายวัชรพงศ์  แสงสง่า กรรมการ 
๑๕. นางฉลอง  พลเจริญ กรรมการ 
๑๖. นางธัญรัศน์  ศิริภาพงษ์เลิศ กรรมการ 
๑๗. นางสงวน  เกตุปรางค์ กรรมการ 
๑๘. นางวนิดา  ผลิตโกมล กรรมการ 
๑๙. นางอรุณี  ปราบพยัคฆ์ กรรมการ 
๒๐. นางสาวชนิกา  สุรนวิงศ์ กรรมการ 
๒๑. นางชุลีนันท์  บุญเทริง กรรมการ 
๒๒. นายชัยรัตน์  สุตตภักดี กรรมการและเลขานุการ 

๒ หน่วยสรรหาที่ ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

๕ หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๒๐ คน 
-  อสม.      ๑๐ คน 
 

๑. นายสงัด  ค าเรืองศรี ประธานกรรมการ 
๒. นายสมัต  อาบสุวรรณ กรรมการ 
๓. นายอภิชาต  พรหมฝาย กรรมการ 
๔. นายศักดิ์สว่าง  สายโส กรรมการ 
๕. นางส ารวม  ปรุงชัยภูม ิ กรรมการ 
๖. นางวนิดา  สุนคร กรรมการ 
๗. นางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี กรรมการ 
๘. นางสาวศุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา กรรมการ 
๙. นางสาวสมทรง  พรหมณี กรรมการ 
๑๐. นายสันทัด  ตั้งพงษ์ กรรมการ 
๑๑. นางจันทร์หอม  เบ้าลี กรรมการ 
๑๒. นายธีรพงศ์  ธงภักดิ์ กรรมการ 
๑๓. นายสมาน  ชัยศร กรรมการ 
๑๔. นายสามารถ  ม่วงเพชร กรรมการ 

- ๒ - 



๑๕. นายเฉลิมศักดิ์  เฉลิมชวลิต กรรมการ 
๑๖. นางชไมพร  ประไพเพชร กรรมการ 

  ๑๗. นางพวงเพชร  อัครทวีทอง กรรมการ 
๑๘. นางคะนึง  ศรีวชิรทานต์ กรรมการ 
๑๙. นางกันยา  ฉวีหินตั้ง กรรมการ 
๒๐. นายวีรศักดิ์  ปิ่นมณี กรรมการ 
๒๑. นางอุดมศรี  วรแสน กรรมการ 
๒๒. นางสมมิตร  ลาภารัตน ์ กรรมการและเลขานุการ 

๓ หน่วยสรรหาที่ ๓ 
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
๕ หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๒๐ คน 
-  อสม.      ๑๐ คน 

 

๑. นายบุญเถา  บุราณ ประธานกรรมการ 
๒. นายประพจน์  อุทัยอ้ม กรรมการ 
๓. นายอนุรักษ์  ศรทอง กรรมการ 
๔. นายมานพ  บุญแจ่ม กรรมการ 
๕. นายบุณยาฤทธิ์  ลาวงศ์ กรรมการ 
๖. นายทรงศักดิ์  แว่นทิพย์ กรรมการ 
๗. นางพิชญ์สินี  ศิริวังฆานนท์ กรรมการ 
๘. นางปรีดาภรณ์  สังข์รอด กรรมการ 
๙. นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง กรรมการ 
๑๐. นางรัตตัญญู  โพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๑. นางสาวรุจิรา  เหล่าฤทธิ์ กรรมการ 
๑๒. นางส ารวย  เจริญสุข กรรมการ 
๑๓. นางสาวศศิวิมล  ภักดียา กรรมการ 
๑๔. นางอุไรรัตน์  ธงภักดิ์ กรรมการ 
๑๕. นางพรประจักษ์  พรโสภณ กรรมการ 
๑๖. นางสาวอัญชลี  จ าปีกลาง กรรมการ 
๑๗. นางสาวอุมาภรณ์  ค าจันทร์ กรรมการ 
๑๘. นางสุธิดา  อุ่นศรี กรรมการ 
๑๙. นางศิริพร  กาแก้ว กรรมการ 
๒๐. นางทิชา  วรแสง กรรมการ 
๒๑. นางวราภรณ์  พิไลกุล กรรมการ 
๒๒. นางวัฒนา  ศิริก าเนิด กรรมการและเลขานุการ 

๔ หน่วยสรรหาที่ ๔ 
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก 
๓ หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๒ คน 
-  กรรมการ ๑๒ คน 
-  อสม.        ๖ คน 

๑. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล ประธานกรรมการ 
๒. นายนรินทร์  มังคละมี กรรมการ 
๓. นายสัมฤทธิ์  สมนาม กรรมการ 
๔. นายสมหวัง  ทองประภา กรรมการ 
๕. นายวานิช  การบรรจง กรรมการ 
๖. นายสุทธิพร  เมืองโคตร กรรมการ 
๗. นายอุทัย  ทองงาม กรรมการ 

- ๓ - 



๘. นายบุญทอง  ทวีเงิน กรรมการ 
๙. นายประมาณ  กุลจันทร์ กรรมการ 
๑๐. นายวิทยา  เสนาไทย กรรมการ 
๑๑. นายประเสริฐ  โพธิ์นาแค กรรมการ 
๑๒. นางวิไลรัตน์  เลิศฤทธิ์ กรรมการ 
๑๓. นายณรงค์  ครองเคหา กรรมการ 
๑๔. นายจเร  แก้วช่วย กรรมการและเลขานุการ 

๕ หน่วยสรรหาที่ ๕ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 

๒ หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๘ คน 
-  อสม.        ๔ คน 

๑. นายดิลก  กุลชูศักดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายบันจง  ข าชัยภูมิ กรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  ปูมพิมาย กรรมการ 
๔. นายชาติชาย  แอ้นชัยภูมิ กรรมการ 
๕. นายเศกตฤณ  ไทยภักดี กรรมการ 
๖. นายมังกร  วงศ์บุตร กรรมการ 
๗. นางเบ็ญจา  วรรณชัย กรรมการ 
๘. นายสุภาพ  ชัยศร กรรมการ 
๙. นางลัดดาวรรณ์  ศิริชาติ กรรมการ 
๑๐. นายสมหมาย  แน่นอุดม กรรมการและเลขานุการ 

๖ หน่วยสรรหาที่ ๖ 
โรงเรียนบ้านเจาทอง 

๑ หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๔ คน 
-  อสม.        ๒ คน 

๑. นายภานุพงษ์  บุญเพลิง ประธานกรรมการ 
๒. นายประยงค์  ค าสุริ กรรมการ 
๓. นายนิพนธ์  อาจนิยม กรรมการ 
๔. นายสุรินทร์  นาคมูล กรรมการ 
๕. นางบัวทิพย์  มะสันเทียะ กรรมการ 
๖. นายสุพิศ  ขจรภพ กรรมการและเลขานุการ 

๗ หน่วยสรรหาที่ ๗ 
โรงเรียน 

อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 
๓ หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๑๖ คน 
-  อสม.        ๘ คน 

๑. นายขันทอง  เด่นพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญสืบ  คงแสง กรรมการ 
๓. นายพิษณุ  เกลี้ยงไธสง กรรมการ 
๔. นายวิโรจน์  ทองงาม กรรมการ 
๕. นายประภาส  วงษ์โท กรรมการ 
๖. นายบรรจง  รินไธสง กรรมการ 
๗. นายนิเวศน์  ก้อนเงิน กรรมการ 
๘. นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ กรรมการ 
๙. นายบุญเทียน  จินดามัง กรรมการ 
๑๐. นายสมนึก  เชื้อจันอัด กรรมการ 
๑๑. นายเทพ  ฮาดวิเศษ กรรมการ 
๑๒. นายชวลิต  ขันชัยภูม ิ กรรมการ 

    
 

- ๔ - 



  ๑๓. นายเทิดทูล  เกตุพงษ์ กรรมการ 
๑๔. นายธีระ  มวลชัยภูม ิ กรรมการ 
๑๕. นายปัญจรัช  เพียพิมเพ่ิม กรรมการ 
๑๖. นายวันชัย  คงสมบูรณ์ กรรมการ 
๑๗. นายอนุเทพ  กุศลคุ้ม กรรมการ 
๑๘. นายบริบูรณ์  ปัญญา กรรมการและเลขานุการ 

๘ หน่วยสรรหาที่ ๘ 
หอประชุม 

สายทองสารธารธรรม 
สพป.ชย.๒ 
๔ หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๑๖ คน 
-  อสม.        ๘ คน 

๑. นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายนิยม  สิงห์ค้ าคูณ กรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์ กรรมการ 
๔. นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี กรรมการ 
๕. นายสันติภาพ  ภิญโญทรัพย์ กรรมการ 
๖. นายองอาจ  เพชรภักดี กรรมการ 
๗. นายทรงฤทธิ์  สูงนารถ กรรมการ 
๘. นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา กรรมการ 
๙. นายสากล  แวงดงบัง กรรมการ 
๑๐. นายพัฒนพงษ์  ทักษะวิเรนพันธ์ กรรมการ 
๑๑. นายอัฐพงษ์  สุทธิโพธิ์ กรรมการ 
๑๒. นายวรวุธ  พินิจมนตรี กรรมการ 
๑๓. นางสาวรัตนาพร  เหล่าคนกล้า กรรมการ 
๑๔. นายปรีชา  จิตแสง กรรมการ 
๑๕. นางวัชรา  รูปชัยภูม ิ กรรมการ 
๑๖. นายสมเกียรติ  มัททวีวงค์ กรรมการ 
๑๗. นายวิทยา  สพภูเขียว กรรมการ 
๑๘. นายพงศกร  ธนทรัพย์พล กรรมการและเลขานุการ 

๙ หน่วยสรรหาที่ ๙ 
หอประชุม 

สายทองสารธารธรรม 
สพป.ชย.๒ 

       ๑ หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๘ คน 
-  อสม.        ๔ คน 

๑. นายวิจิตร  นารอง ประธานกรรมการ 
๒. นางวรณี  เลิศสรรศิริ กรรมการ 
๓. นายสมัย  ข่าขันมะลี กรรมการ 
๔. นางสาวโชคดี  โนนหิน กรรมการ 
๕. นายรังสรรค์  เกิดมงคล กรรมการ 
๖. นายอาณัติ  ราชโสม กรรมการ 
๗. นายนิมิต  ประตาทะยัง กรรมการ 
๘. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์ กรรมการ 
๙. นายอ านาจ  เขาทอง กรรมการ 
๑๐. นายกีรติ  ปุณประภาศรี กรรมการและเลขานุการ 

๑๐ หน่วยสรรหาที่ ๑๐ 
โดมเอนกประสงค์                

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
๔  หน่วยย่อย 

๑. นายฉลาด  อาจสนาม ประธานกรรมการ 
๒. นายสังคม  เลิศขามป้อม กรรมการ 
๓. นายเดชจักรภพ  แจ้งค า กรรมการ 
๔. นายวิเวก  ศีลมั่น กรรมการ 
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-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๑๖ คน 
-  อสม.        ๘ คน 

๕. นายตรีพินิจ  พินิจมนตรี กรรมการ 
๖. นายวิชัย  สมค าศรี กรรมการ 
๗. นายเหรียญชัย  พุธขุนทด กรรมการ 
๘. นายเมืองมนต์  บ ารุงเผ่า กรรมการ 
๙. นายเดชา  เศษแพง กรรมการ 
๑๐. นายประมล  โคตรทอง กรรมการ 
๑๑. นายธนาวุฒิ  นุชภิเรนทร์ กรรมการ 
๑๒. นายสราวุธ  โคตรมา กรรมการ 
๑๓. นายสนอง  ดีแซง กรรมการ 
๑๔. นายไพฑูรย์  หงษ์บินมา กรรมการ 
๑๕. นางวัชราภรณ์  เสมอไวย์ กรรมการ 
๑๖. นางเสาวนีย์  ยศพิทักษ์ กรรมการ 
๑๗. นายสุรศักดิ์  ปะตังถาโต กรรมการ 
๑๘. นางสาววิลาสินี  ช านาญกุล กรรมการและเลขานุการ 

๑๑ หน่วยสรรหาที่ ๑๑ 
โรงเรียนบ้านคอนสาร 
๓  หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๑๒ คน 
-  อสม.        ๖ คน 

๑. นายปกาศิต  ปลั่งกลาง ประธานกรรมการ 
๒. จ.ส.อ.สมพร  เต็มแสง กรรมการ 
๓. นายอรัญ  แก้งทอง กรรมการ 
๔. นายมานพ  เจริญเกียรติ กรรมการ 
๕. นายสมเกียรติ  แนวค าดี กรรมการ 
๖. นายฉลอง  ต่อศรี กรรมการ 
๗. นายสวาง  พิมพาคุณ กรรมการ 
๘. สิบเอก จ าเริญ  ศรีขลา กรรมการ 
๙. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์ กรรมการ 
๑๐. นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ กรรมการ 
๑๑. นางวริญชญา  ชาติช านาญ กรรมการ 
๑๒. นายวิโรจน์  เสมพงศ์ กรรมการ 
๑๓. นายธีรพจน์  กัญญาสุต กรรมการ 
๑๔. นางสุณิตา  บุรีมาศ กรรมการและเลขานุการ 

๑๒ หน่วยสรรหาที่ ๑๒ 
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 

๒  หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๘ คน 
-  อสม.        ๔ คน 

๑. ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป  มาลากอง ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิชัย  นามโคตร กรรมการ 
๓. นายศิริพงศ์  โสภณ กรรมการ 
๔. นายสุทัศน์  โพธิ์ศรีวังชัย กรรมการ 
๕. นายไพจิตร  น้อยดี กรรมการ 
๖. นายตุลา  จันทร์รุ่งศรี กรรมการ 
๗. นายสุชาติ  เฮงสกุล กรรมการ 
๘. นายคมกฤษ  บุตรศรี กรรมการ 
๙. นางหทัยกานต์  ภิญโญศรี กรรมการ 
๑๐. นางสาวช่อผกา  ผลภิญโญ กรรมการและเลขานุการ 
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๑๓ หน่วยสรรหาที่ ๑๓ 
โรงเรียนชุมชน 

บ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 
๕  หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๒๐ คน 
-  อสม.      ๑๐ คน 

๑. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู ประธานกรรมการ 
๒. นายสมหมาย  โพธิ์จักร กรรมการ 
๓. นายนัฐวุฒิ  สมศรี กรรมการ 
๔. นายละมร  สิงห์ชัยภูมิ กรรมการ 
๕. นายพิเชษฐ์พงษ์  ช านาญ กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  ค าสีหา กรรมการ 
๗. นายอดุลย์  รัตนเมธางกูล กรรมการ 
๘. นายธนากร  ศรีโฉม กรรมการ 
๙. นางจันทิวา  งวดชัย กรรมการ 
๑๐. นางพรรณิภา  พันธ์เนตร กรรมการ 
๑๑. นายยรรยง  ชาติช านาญ กรรมการ 
๑๒. นายสงกรานต์  บุญโสภาส กรรมการ 
๑๓. นายประยูร  ศิริกุล กรรมการ 
๑๔. นายจ ารัส  คูณแก้ว กรรมการ 
๑๕. นายภานุพงษ์  รอนยุทธ กรรมการ 
๑๖. นายสุพรม  พรมมานอก กรรมการ 
๑๗. นายจรัญ  สินธุพันธุ์ประทุม กรรมการ 
๑๘. นายเฉลิมพล  น้อยลา กรรมการ 
๑๙. นายบุญเพ็ง  ผ่านพูล กรรมการ 
๒๐. นายวิโรจน์  โทราช กรรมการ 
๒๑. นายคะเนตร  ชัยจักร์ กรรมการ 
๒๒. นายประภาส  กองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

๑๔ หน่วยสรรหาที่ ๑๔ 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 

๔  หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ ๑๖ คน 
-  อสม.        ๘ คน 

๑. นายจิรายุส  ทะนสุข ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยศิลป์  ชัยศรี กรรมการ 
๓. นายปรีชา  ฤทธิสิน กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ กรรมการ 
๕. นางแสงระวี  บูรณธนิต กรรมการ 
๖. นายเกษมศักดิ์  บุพตา กรรมการ 
๘. นายสมเกียรติ  ตุงตะเสรีรักษ์ กรรมการ 
๙. นายนิวัฒน์  คูมีชัย กรรมการ 
๑๐. นายเอกชัย  เลิศบัวบาน กรรมการ 
๑๑. นายสลิด  ชัยมาลา กรรมการ 
๑๒. นางสุภาภรณ์  นิสัยหาญ กรรมการ 
๑๓. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น กรรมการ 
๑๔. นายพหล  อามาตรี กรรมการ 
๑๕. นางสมบัติ  สิทธิ์เวช กรรมการ 
๑๖. นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ กรรมการ 
๑๗. นางสาวพิสมัย  ชัยเพ็ชร กรรมการ 
๑๘. นางสาวอรอนงค์  อ่ิมวิเศษ กรรมการ 
๑๘. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา กรรมการและเลขานุการ 
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๑๕ หน่วยสรรหาที่ ๑๕ 
โรงเรียนบ้านหนองผักชี 

๑  หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ  ๔ คน 
-  อสม.       ๒ คน 

๑. นายวินัย  พันธ์มี ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญภักดิ์  แก้วคะตา กรรมการ 
๓. นายมีเดช  คุณอุตสาห์ กรรมการ 
๔. นางเยาวนิตย์  ชอบจิตร กรรมการ 
๕. นางสาวตรี  กุณโฮง กรรมการ 
๖. นายสุบรรณ  นิลสมัคร กรรมการและเลขานุการ 

๑๖ หน่วยสรรหาที่ ๑๖ 
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 

(วันครู ๒๕๐๐) 
๒  หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๘ คน 
-  อสม.        ๔ คน 

๑. นายสุวิทย์  แก้วเพชร ประธานกรรมการ 
๒. นายวิญญู  คุณกัณหา กรรมการ 
๓. นายประคองเกียรติ  บุปผาพรมราช กรรมการ 
๔. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ กรรมการ 
๕. นายอัครเดช  กลิ่นศรีสุข กรรมการ 
๖. นายสวัสดิ์  แก้วยะรัตน์ กรรมการ 
๗. นายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ กรรมการ 
๘. นางสาวสุภิดา  สกุลกัญจนา กรรมการ 
๙. นายสุรวุฒิ  วิเศษคร้อ กรรมการ 
๑๐. นางสมบูรณ์   เลี้ยงวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

๑๗ หน่วยสรรหาที่ ๑๗ 
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

๔  หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๔ คน 
-  อสม.        ๒ คน 

๑. นายจิมมี่  ทองพิมพ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายธนวัฒน์  อ่อนวงษ์ กรรมการ 
๓. นางสาววันวิสา  ค าจันดา กรรมการ 
๔. นางวิชชุดา  ยินดี กรรมการ 
๕. นายสมสรรค์  พิชัยกุล กรรมการ 
๖. นายโสรพล  ทั้งพรม กรรมการและเลขานุการ 

๑๘ หน่วยสรรหาที่ ๑๘ 
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 
๒  หน่วยย่อย 

-  ประธาน    ๑ คน 
-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ  ๘ คน 
-  อสม.       ๔ คน 

 

๑. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายสาธิต  ศรีระทัต กรรมการ 
๓. นางดวงพร  กล้าหาญ กรรมการ 
๔. นางเยาวพรรณ  ล้ออุทัย กรรมการ 
๕. นางพิริยาภรณ์  หยงสตาร์ กรรมการ 
๖. นายพรหมมินทร์  ชาติประมง กรรมการ 
๗. นางหนูพิศ  พณิชีพ กรรมการ 
๘. นางสุวรักษ์  คุปต์โรจน์อังกูล กรรมการ 
๙. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา กรรมการ 
๑๐. นางประไพ  ประทุมแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

๑๙ หน่วยสรรหาที่ ๑๙ 
โรงเรียนชุมชน 
หนองบัวระเหว 

๒  หน่วยย่อย 
-  ประธาน    ๑ คน 

๑. นายทองดี  ช านาญกุล ประธานกรรมการ 
๒. นายโรส  ภูมิมา กรรมการ 
๓. นายกฤษณพงศ์  ศรีจันทร์ กรรมการ 
๔. นางส าอาง  ค าเสียง กรรมการ 
๕. นายวัชรพล  สงสนธิ กรรมการ 

- ๘ - 



-  เลขา        ๑ คน 
-  กรรมการ   ๘ คน 
-  อสม.        ๔ คน 

๖. นายอุดมศักดิ์  เห็มชาติ กรรมการ 
๗. นายดนุภพ  โพธิ์งาม กรรมการ 
๘. นางสาวเนตรนภา  บ ารุงนา กรรมการ 
๙. นางกรรณิการ์  บุตรครบุรี กรรมการ 
๑๐. นายหาญ  ดิเรกศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๓. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยสรรหา 
 มีหน้าที ่  ตรวจเยี่ยมหน่วยสรรหา  ให้ค าแนะน า  ดูแล ก ากับติดตาม  ในการด าเนินการสรรหา ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

หน่วยสรรหา 
ที ่

สถานที ่ กรรมการตรวจเยี่ยม 

๑ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นายมงคล  นกชัยภูมิ 
๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ นายมงคล  นกชัยภูมิ 
๓ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นายมงคล นกชัยภูมิ 
๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก นายชัยยุทธ  อ้วนสา 
๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า นายชัยรัตน์  มวลชัยภูม ิ
๖ โรงเรียนบ้านเจาทอง นายชัยรัตน์  มวลชัยภูม ิ
๗ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นายสามารถ  อยู่ภักดี 
๘ หอประชุมสายทองสายธารธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
นายส าราญ  สินสมุทรโสภณ 

๙ หอประชุมสายทองสายธารธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

นายส าราญ  สินสมุทรโสภณ 

๑๐ โดมเอนกประสงค์  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร 
๑๑ โรงเรียนบ้านคอนสาร นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี 
๑๒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี 
๑๓ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นางวัลภา  ม่วงเพชร 
๑๔ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  นายนพดล  โพธิ์งาม 
๑๕ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักชี นายนพดล  โพธิ์งาม 
๑๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) นายสมศักดิ์  แก้วเพชร 
๑๗ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นายสมศักดิ์  แก้วเพชร 
๑๘ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา นายบุญส่ง  บ ารุงนา 
๑๙ โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว นายบุญส่ง  บ ารุงนา 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  

สั่ง   ณ   วันที่  ๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
(นายมงคล  นกชัยภูมิ) 

รองประธานกรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

- ๙ - 


