
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกดั 
268 หมู่  2  ถนนชัยภูมิ – บ้ำนเขว้ำ  ต.โคกสูง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 

ผู้จัดกำร  0-4481-5222 ต่อ 30  โทรศัพท์อตัโนมัติ  0-4481-5222 
โทรสำร 0-4481-5234  เวบ็ไซด์  http//www.chaiyaphumsc.com 

 
ท่ี  สอ.ชย. 0477/2564 

                 30  มีนาคม  2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุม  

เรียน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ก าหนดการ     จ านวน  1  ฉบบั 

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ากดั  ก าหนดจดัประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
และเลขานุการกลุ่มสมาชิก  ประจ าปีทางบญัชี  2564  วนัองัคาร  ท่ี  6  เมษายน  2564  เวลา 08.00 – 12.00 น.                  
ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยภูมิ  จ  ากัด  ส านักงานใหญ่  จึงขอเชิญประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  และ
เลขานุการกลุ่มสมาชิกเขา้ร่วมประชุม  ในวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว  โดยพร้อมเพียงกนั  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                                                 

                                                                                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           (นายมงคล  นกชยัภูมิ) 
                                                              รองประธานกรรมการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ  จ  ากดั 
 
 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
โทร.  0-4481-5222   ต่อ  32 , 33 
โทรสาร.   0-4481-5234 
 
 
 
 
        



1. เมือง 1 นายวมิล  วรีะโจง ประธานกรรมการ 

2. เมือง 2 นายสมสนิท  ชีวะวโิรจน์ ประธานกรรมการ 

3. เมือง 3 นายเสง่ียม  ทองละมุล ประธานกรรมการ 

4. เมือง 4 นายบวร  คุม้หมู่ ประธานกรรมการ 

5. เมือง 5 นายบุญเถา  บุราณ ประธานกรรมการ 

6. เมือง 6 นายประสิทธ์ิ  ปักเขตานงั ประธานกรรมการ 

7. เมือง 7 นายประเสริฐ  ต่อติด ประธานกรรมการ 

8. เมือง 8 นายกมล  ภทัราภิรักษ์ ประธานกรรมการ 

9. เมือง 9 นางคนึง  ศรีวชิรทานต ์ ประธานกรรมการ 

 10. เมือง 10 นายธีรพงศ ์ ธงภกัด์ิ ประธานกรรมการ 

11. บา้นเขวา้ 1 นายสมหมาย  แน่นอุดม ประธานกรรมการ 

12. บา้นเขวา้ 2 นายดิลก  กุลชูศกัด์ิ ประธานกรรมการ 

13. หนองบวัแดง 1 นายขนัทอง  เด่นพนัธ์ ประธานกรรมการ 

14. หนองบวัแดง 2 นายธีระ  มวลชยัภูมิ ประธานกรรมการ 

15. หนองบวัแดง 3 นายอุดม  ลนัทูล ประธานกรรมการ 

16. ภกัดีชุมพล นายภาณุพงศ ์ บุญเพลิง ประธานกรรมการ 

17. คอนสวรรค ์1 นายสมหวงั  ทองประภา ประธานกรรมการ 

18. คอนสวรรค ์2 นายสุรพจน์  จนัทรแสน ประธานกรรมการ 

19. คอนสวรรค ์3 นายพงษศ์กัด์ิ  ศรีชยักุล ประธานกรรมการ 
 

1. ภูเขียว 1 นายสมเกียรติ มทัทวีวงศ ์ ประธาน 

2. ภูเขียว 2 นายสมยั ข่าขนัมะลี ประธาน 

3. ภูเขียว 3 นายนิยม สิงห์ค าคูณ ประธาน 

4. ภูเขียว 4 นายเชาวฤทธ์ิ น าเจริญ ประธาน 

5. ภูเขียว 5 นายชวลิต นาตรีชน ประธาน 

6. ภูเขียว 6 วา่ท่ี ร.ท.กฤษฎาเดช แจง้ค า ประธาน 

7. แกง้คร้อ 1 นายวิรัช ปร๋อกระโทก ประธาน 

8. แกง้คร้อ 2 นายถวลิ สร้างนา ประธาน 

9. แกง้คร้อ 3 นายสมหมาย โพธ์ิจกัร ประธาน 

10. แกง้คร้อ 4 นายบุญเล้ียง กณัหารัตน์ ประธาน 

11. เกษตรสมบูรณ์ 1 นายประมล โคตรทอง ประธาน 

12. เกษตรสมบูรณ์ 2 นายไพฑูรย ์ หงษบิ์นมา ประธาน 

13. เกษตรสมบูรณ์ 3 นายวชิัย สมค าศรี ประธาน 

14. เกษตรสมบูรณ์ 4 นายสังคม เลิศขามป้อม ประธาน 

15. บา้นแท่น 1 นายสิน สัตพนัธ์ ประธาน 

16. บา้นแท่น 2 นายเริงยศ แกว้ไพฑูรย ์ ประธาน 

17. คอนสาร 1 จ.ส.อ.สมพร เตม็แสง ประธาน 

18. คอนสาร 2 นายวีระจิตร วุน้สีแซง ประธาน 

19. คอนสาร 3 นายประสิทธ์ิ เปรมประยรู ประธาน 
 

1. จตุัรัส 1 นายเรืองศกัด์ิ   ศรีม่วง ประธาน 

2. จตุัรัส 2 นายสมชาย  ขอสินกลาง ประธาน 

3. จตุัรัส 3 นายณัฐวฒัน์ รินลา ประธาน 

4. จตุัรัส 4 นายสุจริต   โคตรชาลี ประธาน 

5. บ าเหน็จณรงค ์1 นายอคัรเดช กล่ินศรีสุข ประธาน 

6. บ าเหน็จณรงค ์2 นายสุวทิย ์ แกว้เพชร ประธาน 

7. เทพสถิต 1 นายปฏิวติั เทียบอุ่ม ประธาน 

8. เทพสถิต 2 นายวิรุด กลา้ขวานอ้ย ประธาน 

9. หนองบวัระเหว 1 นายทองดี ช านาญกุล ประธาน 

10. หนองบวัระเหว 2 นางส าอาง ค าเสียง ประธาน 

11. เนินสง่า นายณฎัฐพงศ ์ บุญหนา ประธาน 

12. ซับใหญ่ นายจิมม่ี ทองพิมพ ์ ประธาน 



 
ก าหนดการ 

การประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยัภมิู จ ากดั ประจ าปีทางบญัชี 2564 
วนัองัคาร  ท่ี  6  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยัภมิู จ ากดั  ส านักงานใหญ่ 

---------------------------------------- 
 
เวลา  08.00–09.00 น. -  ลงทะเบยีนรบัเอกสาร 
 
เวลา  09.00–10.00 น. -  พธิเีปิดการประชุมบรรยายพเิศษ 

      โดย นายมนสั  เจยีมภเูขยีว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยัภูม ิ 
    จ ากดั 

 
เวลา  10.00–12.00 น. -  ชีแ้จงระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ.2561 
   -  ชีแ้จงระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ.2561 
   -  ชีแ้จงระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยเงนิพฒันากลุ่มสมาชกิ พ.ศ.2559 
   -  งบประมาณบรหิารกลุ่ม/วสัดุกลุ่ม 

   -  แนวทางการพฒันาสมาชกิ ปีทางบญัช ี2564 
   โดย นายบุญส่ง  บ ารุงนา ประธานคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
    นายชยัรตัน์  มวลชยัภูม ิ เลขานุการคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 
 

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


