
 

                                  ประกาศ 
                สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด          

เร่ือง  แตงตั้งอนุกรรมการตรวจรับการเซ็นชื่อและจายเงนิสมาชิกผูเขาประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2561 

 
                         ********************************************** 
 

       ดวยสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  กําหนดประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2561   ในวนัอาทิตยที ่
       23  ธันวาคม  2561   ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครปูราจีนบรุี   จํากดั 
       ครั้งที่  22/2561    เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561  ใหแตงตั้งอนุกรรมการตรวจรับการเซ็นชื่อและจายเงินสมาชกิผูเขารวมประชุม 
        ใหญสามญัประจําป  2561 เพื่อความเรียบรอยและเปนไปตามวัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งใหสมาชิกผูมีรายนามดังกลาวนี้           
       เปนอนุกรรมการตรวจรบัการเซ็นชื่อและจายเงนิของหนวยตาง ๆ   ที่ไดกําหนดใหดังตอไปนี ้
 
 

 1.  อําเภอนาด ี
 1. นางน้ําทิพย   พุทธาธรรม  2. นางพรพิมล   เมธานุสรณ 
 3. นางมลรัก   แกวพันตา   4. น.ส.รัตนา   บังศรี 
 5. น.ส.จิรวรรณ   สระทองแร  6. นางเปรมฤทัย   ขายทอง 
 7. นางจิตตา   เถ่ือนแดง   8. น.ส.ปวีชยา   แหวนเงิน 

    9. น.ส.สิริขวัญ   นันทะพนัธ                10. น.ส.สุชีรา   วรมานะกุล 
11. น.ส.สิรินาถ   สมแสง   12. น.ส.มาลินี   จิตตะยโศธร 
13. นางธัญญรัตน   ภาพเจรญิ  14. นางละออง   สวาทพงษ 
15. น.ส.กมลพร   มั่นคง     
 

               2.   อําเภอบานสราง 
    1. นางวิลาวรรณ   เขียวฉะออน   2. น.ส.นิสา   วงษสุวรรณ 
    3. น.ส.จิราภรณ   ยืนทน   4. น.ส.สุภาพร   พิสิฎฐพัฒนะ 
    5. นางณัชชาธปิ   กีรติภฑิลกลุ  6. น.ส.นันทณรัตน   พันธสะอาด 
    7. นางชวนชม   ลือคําหาญ  8. น.ส.อุไรลักษณ   คําตัน 
    9. นายธนพล   ดอนมอญ            
 
 

                3.   อําเภอประจันตคาม 
    1. นางอรุณ   รวดเรว็   2. น.ส.พนิดา   มานะตอ 
    3. นางรภีภรณ   เสาะดน   4. นางจรัสศรี   ฮะฮวด  
    5. น.ส.ประไพ   คําดํา   6. นางจิระนุช  โสมนัส                 
    7. นางวนดิา   พอด ี   8. น.ส.นันทนา   สุทธิศรี 
    9. นางวรรณา   สมแสง   10. นางกิตติมา   มาสแสง  
    11. นางธานี   บุญชวง                          12. นางชลอพร   ชางกลึง  
    13. น.ส.เมธาว ี  มาสแสง   14. นางมลิวรรณ   ศรีสิทธิสกุล 
    15. นางนิศากร   บริบูรณ 



   
 -   2   - 

      

         4.   อําเภอศรีมหาโพธ ิ
    1. นางกมลทิพย   พรมอินทร  2. นายแผน   ผาสุข 
    3. นายสาคร   แนวคํา   4. นางสุดา   พนัธธรรม 
    5. น.ส.วารุณี   พยายาม   6. น.ส.สุกัลยา   กุระธรรม 
    7. นางสายยิ่น   วัฒนศฤงคาร  8. น.ส.สุภัค   ภูมิวาล 
    9. น.ส.กุลธิดา   ภูวนเจริญ  10. นางรัชนี   แสงจันทร 
    11. นางสุพัตรา   สุขสําราญ  12. น.ส.ชัชนันท   แปลงกาย 
    13. นายเมธี   เบ็ญจธรรม   14. นางวภิาภรณ   เบ็ญจธรรม 
    15. นางกนกวรรณ   ชาวประทุม  16. นางสุภาภรณ   เครื่องสาย 
    17. นางปญญาภรณ   วาดไธสง  18. น.ส.ดอกฟา   ประเสริฐกุล     
 
 
 

    5.   อําเภอศรีมโหสถ 
    1. นางสุจิตรา   เชาวนด ี   2. นางรัตนาภร   ศรีสมบัติ 
    3. นางจินตนา   สุพล   4. นางมยุรี   คาํดวง 
    5. นางชุตินันท   สัตยซ่ือ   6. นางบุญสม   พานิชย 
    7. นางจันทรีวรรณ   ศรีอยู  8. นางวันเพ็ญ   วงสกุลไพบลูย  
    9. น.ส.ศราวิน ี  กิตติวงศกร  
 

    6.   อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
    1. นางเสาวณี   อภิปรัชญา  2. นางภคพร   พราวศร ี
    3. นางเรณู   สุขเหมา   4. นางสารภี   ภูประสม 
    5. นางชวนพิศ   โพธ์ิหมื่นทพิย  6. นางประดับ   เทพศักดิด์า 
    7. นางสุพรรณี   บุษบา   8. นางภัทรพร   เวชสถล  
    9. นางสุนันทา   จันทรา   10. นางเตือนใจ   เย็นจิตต                                   
     11. นางมณีรัฎ   เทียมครู   12. นางเอมอร   งามแสง  
    13. นางนิศารตัน   เหมือนตา  14. นางเพ็ญศรี   พันธผล 
    15. นางนภาธปิ   กรุณา   16. นางจันทรฉาย   รุงโรจน   
    17. น.ส.สัมฤทธิ์   ศรีสัมฤทธ์ิ  18. นายนิรมิต   เนื่องกําเหนดิ 
    19. นางศิริพร   ชัยศิรินิรันดร  20. นางบุรี   กนัตรง  
    21. นางอัมไพวรรณ   สมจันทรา  22. นางอารีย   คงบุรี 

23. นางทิพยา   ผลพฤกษา  24. นางอภิญญา   เล่ือนสูงเนิน 
    25. นางศุรีมาศ   ศักดิ์ศรีวัฒนา  26. น.ส.สมจิตร   ธรรมวิชัย 
    27. นางนภาพร   สวัสดี   28. น.ส.ปยวรรณ   ยอดขวัญ 
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    29. นางเพลินใจ   พนเคราะห  30. นางเสาวภา   ศรีมั่นคงธรรม 
    31. นางทัศนีย   ลอยปอม   32. น.ส.วิยะดา   บุญกลา  
    33. น.ส.สมรักษ   ศิริสุทธิ์  34. นางสุภาภรณ   จําจิตต 
    35. นางวิษารนิทร   หมื่นรัตน  36. นางทองชุบ   วงษนกิร 
    37. นายชนนัธวัฒน   สถิตย  38. นางบังอร  ศิริอนันต 
    39. นางจิตลดา   เขียวขํา   40. นายสถาพร   วัฒนธรรม 
    41. นายอนุชาติ   จงรัก   42. น.ส.นภารตัน   แนวโพน 
    43. นายวิรัตน   ลอยปอม   44. นางณัชชา   เจริญสมบัติ 
    45. นายหาญประชา  พรหมมา  46. นางเกศยาภร   โบวิเชยีร 
    47. นางสุวรรณี   สุวรรณมาลัย  48. นางปราณี   ชาวบน 
    49. นางบุญหมั้น   งามศรี   50. นางสุภาวณิี   ประเสริฐพันธุ 
    51. นายสุริยา  ณะคํา   

             
    

                7.   อําเภอกบินทรบุรี 
    1. นางพรธนา   บุญชูงาม   2. นางวภิาวัลย   ไชยเนติพงษ 
    3. นางแนงนอย   นวลสนิท  4. นางดรณี   วงศสวาง  
    5. นางปราณี   ชอบบุญ   6. นางวันเพ็ญ   กุลบุตร 

    7. นางมานิตย   ไชยเจริญ   8. นางกัลยา   เชี่ยวพานิช 
    9. นางจิตรา   นอมชอบ   10. นางบังเอญิ   มวงคํา 
    11. นางสาลี่   พันธุเจริญ   12. น.ส.วาทิน ี  มากบุญ 
    13. นางสุภวาลย   ทรัพยทวผีลเลิศ  14. นางพิสมัย   ชัยจํา 

15. นางธิดารัตน   แดงพรม  16. น.ส.ลัดดาวัลย   โพธ์ิงาม 
    17. น.ส.ชยุดา   สุมานัส   18. นางนาฎรลดา   กุญชรมนตรี   
    19. นางสุภาวดี   สุริรัมย   20. นางมยุรา   จันทรา  
    21. นางสายชล   แสงมงคล  22. นางสุนียรัตน   ทิพยไกรสร 

23. น.ส.ชนิดา   พงษพานิช  24. นางพิศมัย   สมมิตร  
    25. นางไพรินทร   บุญสา   26. นางเบ็ญจา   ธีระเดชะชาติ  
    27. นางจันทภิา   ผามั่น   28. นางอนงค   จันดีดา 
    29. นางเอื้อจิตร   ชาพูล   30. นางสายทอง   จันทรหอม 
    31. นางนงลักษณ   สิงหแกว  32. นางอุดมพร   เชื้อรักษ  
    33. นางคนึงนติย   หินจีน   34. น.ส.ศรัณยรัตน   ขาวคม 
    35. นางนวลทพิย   พงษนาค  36. น.ส.เพชรไทย   เย็นแยม 
    37. น.ส.พีรจิตร   พูลผลธนาศิริ  38. นางอุดมภรณ   ทวีพงศ 
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    39. นางสุพัตรา   บุตรเนียร  40. นางทิพพา   มานะกจิ 
    41. นางประภสัสร   เจนสัญญายุทธ 42. น.ส.จุฑารัตน   สุนทรสัจจะศิลป 
     
   

                     ใหอนุกรรมการแตละหนวยที่ไดรับแตงตั้งตามรายชื่อดังกลาวมาถึงหอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
             ในวนัอาทิตยที ่ 23  ธันวาคม  พ.ศ.2561   เวลา  07.00  น.  เปนตนไป  เพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตอไป 
 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2561                                                          

              
                 (นายณรงค  มาสแสง) 

                                          ประธานกรรมการ 
                                                   สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   ประกาศ 
                   สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด             

    เร่ือง   แตงตั้งอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 
                               *************************************** 
 

       ดวยสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  กําหนดประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2561  ในวันอาทิตยที่ 
    23  ธันวาคม  2561  ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  คร้ังท่ี 
     22/2561   เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561    ใหแตงตั้งอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณ    
     เพือ่ความเรียบรอยและเปนไปตามวัตถุประสงค   จึงขอแตงตั้งใหสมาชิกผูมีรายนามดังกลาวนี้   เปนอนุกรรมการการเลือกตั้ง   
    คณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ของหนวยตาง ๆ  ที่ไดกําหนดใหดังตอไปนี ้      

1.  อําเภอนาด ี
1.  นายสุชาติ   ชาญวิเศษ   2. น.ส.สุดารัตน   คนหลัก 
3. นางสุภาพ   เสมียนชัย   4. นางจิตติมา   เกษมศักกริน  
5. น.ส.สุกัญญา   ขุนเภา   6. นายวงศกร   เดชโคตร 
7. นายนวิัช   พละสุข                8. นายปนพินธ   ประมา 
9. นายลือชัย   จุงเลียก   10. นายกิตติศกัดิ์   ชาญวิเศษ 
11. นายวีรยุทธ   จันทํา   12. นายพิพฒัน   ดวงแพงเนตร 
13. นายธวัช   เกลียวทอง   14. น.ส.จินตนา   ทรัพยคง .  
15. น.ส.ปยมาศ   เชยชมศร ี     
 

2.  อําเภอบานสราง 
1.  น.ส.สุภาพ   ดิน้สกุล   2. น.ส.สุกานดา   นาคพงษ 
3. นางเกษร   สุวรรณา   4. นางยลดี   มะลิทอง 
5. นายธวัชชัย   บุญสวัสดิ์   6. น.ส.กัญจนา   แชมสา 
7. นส.บุชิตา   เปรื่องเวช   8. น.ส.กฤตภรณ   สมคํา 
9. น.ส.พรนิภา   กัญญาหัตถ       
 
 

3.  อําเภอประจันตคาม   
1.  นางบรรจบพร   ปกษ ี   2. นายสมสิทธิ์   ทรัพยสมบัติ 
3. นายโกมล   เชือ้สงฆ   4. นายประสงค   พรหมวิเศษ 
5. นางวิไลรัตน  เลิศวิทยานุศษิฎ  6. นายกิตติ   ทุมมี 
7. นายสมทบ  เกตุคุม   8. นางพรรณี   ทัศนวรานนท 
9.  นายฐานนัดร   เจนพานิช   10. นายบรรจง   ปนวิหค  

11. นางสํารวย   คําภีรธรรม   12. นายสํารวม   ขันอาษา 
13. นางวิไลลักษณ   หันชะโด  14. นางชาลินี   สวนเสริม 
15. นางนฤมล   ไหมชุม  
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4.  อําเภอศรีมหาโพธ ิ
1.  นางนุชนารถ   หมอยาสิทธิ์  2. นายไพโรจน   ธนูเดช 
3.  นายสุรสิทธิ์   ผาสุก   4. นายวรายุทธ   นวลงาม 
5.  นายพชรพล   เปยมเต็ม   6. นายอธิพงศ   ชํานิ 
7. นายเลียม   พนมชัย   8. นายนรนิติ   สรรคณี 
9. นายวนิัย   นาคํา    10. นางสุดาภรณ   อาจสมพงษ 
11. น.ส.กาญจนา   อินทรไพร  12. น.ส.วิไลวรรณ   ไตรศร 
13. นายยงยุทธ   ประสมสิน   14. นายอนุชา   เครื่องสาย 
15. นายยุทธนา   บุญนาม   16. นายรัชสิทธิโยธิน   บรรณทุวรรณณะ 
17. นายบุญนา   ตรีวิเศษ   18. น.ส.ประภาพรรณ   รุกขสนธ 
    

5.  อําเภอศรีมโหสถ 
1.  นางสุจิตรา   ดลุยสิทธิ์   2. นายสุกรี   คาํดวง  
3. น.ส.ปรานอม   จันทรคลาย  4. นางลัดดา   จันทรศรี 
5. นางอรทัย   ชะลิตะ   6. นายธวัชชัย   ตนแพง 
7.  นายทิพย   ศรีกะชา   8. นางนิตยา   ฉัตรสูงเนิน 
9.  นายสุวิชชา   พัฒนพิบูลย    
       

6.  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
1. นายชัยยศ   มีสวัสดิ์   2. นางรัมภาพร   ใจผอง 

    3. นางผกาวรรณ   พัฒนพงษ  4. นางนิตยา   ร่ืนเจริญ 
    5. น.ส.ปยธิดา   บุญทันเสน  6. นางณัฐวีร   หวยทราย 
    7. น.ส.วิมล   คลองมีคุณ   8. นางฐนิตา   นกอยู 
    9. นางสําเภา   สรรพคุณยา  10. นายสมนึก   สุทธิศันสนีย 
    11. นายสุรศักดิ์   เจริญรัตน  12. นายชูชีพ   สูญทุกข 

13. นายธีระชยั   จันทรเกิดทรัพย  14. นางปฎิญญา   บัวเผ่ือน 
    15. นายพิชิต   ประเสริฐพันธ  16. นายสืบ   แตงบุตร 
    17. นายโชติวฒัน   วอนวงษ  18. นายวทัญู   ลอยปอม 
    19. นายสุทธิพร   ยะหัตตะ  20. นางวนดิา   พูนวนั  
    21. นายจํานงค   มาหา   22. น.ส.สินีนาฎ   เจริญจิตต 

23. นางอําไพ   ทุมดี   24. นางประดบั  คิดเลิศ.  
    25. นางสายสมร   หงษทอง  26. น.ส.นงลักณ   พิณเสนาะ 
    27. นางลักขณา   กําลังฟู   28. น.ส.สมบัติ   แนวสา 
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    29. นายจําเนียร  สมแสง   30. นายคมสันต   งามสงา 
    31. นายสมชาย   ความเพียร  32. นายวิศาล   สมโภชน 
    33. นายเสกสรรค  ศรีจันทร  34. นางจารุพร   รุงอมรศิลป 
    35. น.ส.หทัยรัตน   ศรีประเสริฐ  36. น.ส.ยุคลทิพย   ใจขํา 
    37. นางพวงพยอม   สูญทุกข  38. นายชาญณรงค   พยุงพงษ 
    39. นางจินตนา   พยุงพงษ  40. นายพิทกัษพล   เทศพรม 
    41. นายธีรภัทร  แสงสมบุญ  42. นายจําลอง  สมไทย 
    43. นายวิชญวสิิฐ   เขียวสอาด  44. น.ส.วรรณเพ็ญ   ทองศรี 
    45. นางมณีพรรณ   คําแกว  46. นายณรงคศักดิ์   เอกปญญานุวัฒน 
    47. นายสุรสิงห   วรมานะกลุ  48. นายรังสรรค   พันธช่ืน 
    49. นายธีรยุทธ   โฉมยงค   50. นางณิชนนัท   มีสุข  

    51.  น.ส.อนงคนาง   พิชชาโชติ   
 

7.  อําเภอกบินทรบุรี 
1. นางณัฐนันท   มีวิริยะกุล  2. นางดรุณี   สาโรจน 
3. นางกัลยาณี   จันแทน   4. นางจินมณี   เทพศิลป 
5. นางวรรณภา   กลีบขยาย  6. นางจันจิรา   พาด ี
7. นางพรทิพย   จันด ี   8. นายรติสัยน   ธนะปาละ 
9. นางมณี   บวัเผ่ือน   10. นางเพ็ญโสภา   ภูทะเล 
11. นายภัทรดนัย   สุธีรธรรม  12. นายณัฐพล   สุมานัส 
13. นางสายใจ   ปรางคจันทร  14. นายธนาวฒุิ   นาคทัต 
15. นายชวลิต   สีมาพล   16. นายเรืองฤทธิ์   พันธวิไล 
17. นายมานพ   นวลสนิท  18. นายบุญยนื   ลิตตา 
19. นายสมหมาย   สังขะวนิิจ  20. นายชํานาญ   สิงวะราช 
21. นายอุดม   คําพรรณ   22. นายสุรพงษ   วีระพงษ 
23. นายเดน   เกตุบรรจง   24. นายกสณิศษิฎ   เงินนา 
25. นายไพบูลย   เนินคําภา  26. นายระวิสิทธิ์   สุระเสน 
27. นายวีรศักดิ์   งามขํา   28. นายทองสขุ   แกวแดง 
29. นายณรงค   พรมภักดิ ์  30. นายพรชยั   แกวคําด ี
31. นายสุกรรณ   อันเกรียงไกร  32. นายทองดี   แพนลา 
33. นายประมาณ   นอยบล  34. นางนิตยา   ยิ้มแยม 
35. นางสมใจ   มั่งคั่ง   36. นางสุมณฑา   บุญเจริญ 
37. นางเตือนใจ   วรเดช   38. นางกิ่งกาญจน   พอด ี
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    39. นางอรุณี   เกตุจรัส   40. นางพรรณ ี  เงินเต็ม 
    41. น.ส.สยาฤดี   วรศิลป   42. น.ส.กนกวรรณ   กาทาสี 

      

 ใหอนุกรรมการแตละหนวยทีไ่ดรับแตงตั้งตามรายชื่อดังกลาวมาถึงหอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
           ในวันอาทิตยท่ี  23  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เวลา  07.00  น.  เปนตนไป  เพื่อปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2561                                       

                  
              (นายณรงค  มาสแสง) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                                    สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  ประกาศ 
                สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด          

                                         เร่ือง  แตงตัง้อนกุรรมการอํานวยการการเลือกตั้ง 

 
                         ********************************************** 
 

       ดวยสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  กําหนดประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2561   ในวนัอาทิตยที ่
       23  ธันวาคม  2561   ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครปูราจีนบรุี   จํากดั 
       ครั้งที่  22/2561  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561  ใหแตงตั้งอนุกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งใหบรกิารและอํานวยความสะดวก 
        กับสมาชิก  จึงขอแตงตั้งใหสมาชิกผูมีรายนามดังกลาวนี้  เปนอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ของที่ประชุมใหญสามัญ 
      ประจําป  2561  ดังตอไปนี้     
 
 
 

 1.  อําเภอนาด ี
1. น.ส.ทองคํา   สีอาจ   2. น.ส.จรุณ   อดทน 
3. นายสามพล   เกงสมรภูม ิ  4. นางนงนุช   คงถาวร 
5. น.ส.บังอร   นุพิมพ   6. นายพิศษิฐ   ผูเล้ียง 
7. นายณัฐวุฒิ   เงินพา   8. นายวินัย   อ่ึงปอง 
9. นายรัฐพล   รวมใจ   10. นายชอบ   ปนทะเล 
 

2.  อําเภอบานสราง 
1. นายนพินธ   กลีบอุบล   2. นายวิชา   เอี่ยมแสง 
3. นายนยิม   เที่ยงแท   4. นายสมชาย   โสดาวงษ 
5. นางนารี   ชลอรักษ   6. นางชูจิตต   พันธพล    
 

3.  อําเภอประจันตคาม 
1. นางเนาวรัตน   รัตนวิทย   2. นายสัมฤทธิ์   แนวคํา 
3. นางจรัญญา   พรไพบูลย   4. นางสุภาพร   ศรีสุข 
5. นายธวัชชัย   บุญสวัสดิ์   6. นายวิชัย   โพธ์ิงาม 
7. นายรหาญ   โพธ์ิงาม   8. นายปรีชา   ชางกลึง  
9. น.ส.ชญาณี   ศรีสมพงษ   10. นางภัททราวดี   มีหา 
    

4.  อําเภอศรีมหาโพธ ิ
1. นางสุรีรัตน   ทองใบ   2. นายกนัพิเชษฐ   มลิเกต ุ
3. นายอลงกรณ   เขตสกุล   4. วาที่รอยโทไชยากฤษณ   กําลังดี 
5. นายณัฐธนพล   ปะจีน   6. นายบุญสงค   เจริญวงค 
7. นายอภิรักษ   ธรรมวิจิตร  8. นายสมชัย   คุตปา 
9. นายสิปปการ   ศรีศุภวุฒ ิ  10. นายนิรันดร   พัดปุย 
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11. นายศภุชัย   พุมเดชังกูล  12. นายอาชญาสิทธิ์   พลอยสุวรรณ 

 

5.  อําเภอศรีมโหสถ 
1. น.ส.มณฑี   ไชยทุงฉิน   2. นางสายใจ   พุทธไทย 
3. นายประเสริฐ   ศรีอยู   4. นายอดุลย   ศิริธรรมพิทยา 
5. นายนยิม   นารี   6. นายสุไพรินทร   เชาวน ด ี

 

6.  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
1. นางเกษร   สงาวงษ   2. นางปยาพร   วอนวงษ 
3. นางสิริพร   นวลงาม   4. นายนพินธ   เอื้อการณ 
5. นางจํานงค   จุลกลับ   6. นายสมศักดิ ์  ชอดารา 
7. น.ส.กรรณกิาร   ปาลกะวงศ  8. นายสมบัติ   โควตระกูล 
9. นางกัญญาดา   คงสัมฤทธิ์  10. นางสุวรรณา   ผลนานารถ 
11. นางกัญจนาภา   อรรถานิธิ   12. นายเล็ก   นิลผ้ึง 
13. นายสุขเกษม   แฉลม   14. นายอนนัต   แสงอรุณ 
15. นางศุภลักษณ   เอีย่มแสง  16. นายบรรพต   โสวรรณณะ 
17. นางสุวนิตย   วีระวัฒน  18. นายจําลอง   กําลังฟู 
19. นางสุขอารมณ   เจริญ   20. นายปญญา   บุญครุฑ 

    21. นางสุพรรณี   สุวรรณคณุ  22. นายวสันต   งามแสง 
    23. นางจรัสศรี   พิทักษ   24. นางสุคนธ   พุทธพูลตระกูล 
    25. นายทวีศักดิ์   หยิมกระโทก  26. นางเนาวรัตน   ชาญชัยวรวิทย 
    27. นายณัฐวฒัน   บุญชัยเกยีรติ  28. นายสมพร   อุดมยิ่ง 
    29. นายเนตร   กลสรร   30. นางสุวรรณี   นิ้ลผ้ึง 
    31. น.ส.สุวรีย   ทับศรีรักษ  32. น.ส.ดุษฎี   คําพันนอย 
        

7.  อําเภอกบินทรบุรี 
1. นางสุภาพร   อ่ิมจิตร   2. นางอุไรภรณ   บุดด ี
3. นางสุจิตรา   เจริญผล   4. นางสุกัญญา   สารีบท 
5. นางธนภรณ   มานะทน  6. นางอัจฉราพร   เทียมพัฒน 
7. นางเอี่ยมศภุร   ศรีอุดร   8. นางนิรมล   พงษอาภา 
9. นายกําธร   บัวเผ่ือน   10. นายโอฬาร   ทาหมอก 
11. นายวรเศรษฐ   ไชยเนตพิงษ  12. นายนิคม   อุดง 
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13. นางฐานิธิชล   แสงทอง  14. นายชาลี   กองแกว 
15. นายกรกช   พิมพสงวน  16. นายเสนห   มาโค 
17. นายสินาด   นวลสนิท   18. นายนพเกลา   เกษมกุลพานิช 
19. นายไกรสร   พรเลิศ   20. นายสุชัย   พันธุมจินดา 
21. นายมงคล   โสภิตกุล   22. นายประทวน   เปรมกมล 

               23. นายสมศักดิ์   ทรัพยมั่น  24. นายศิโรฒน   หลงใจ 
               25. นายชมภู   ฉันทว ี   26. นายมานิต   ปาชัด 
               27. นายอภิสิทธิ์   มูลเชื้อ   28. นายชัยณรงค   ไกรบุดดา 

 
ใหอนกุรรมการที่ไดรบัแตงตั้งตามรายชือ่ดังกลาวมาถงึหอประชมุโรงเรียนปราจณิราษฎรอํารงุ 

           ในวนัอาทิตยที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เวลา  07.00  น.  เปนตนไป   เพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตอไป 

 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2561                                      

                   
              (นายณรงค  มาสแสง) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                                    สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  ประกาศ 
                สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด          

                                        เร่ือง  แตงตัง้คณะอนุกรรมการประจําศูนยอํานวยการ 

 
                         ********************************************** 
 

       ดวยสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด  กําหนดประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2561   ในวนัอาทิตยที ่
       23  ธันวาคม  2561   ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครปูราจีนบรุี   จํากดั 
       ครั้งที่  22/2561  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561  ใหแตงตั้งคณะอนกุรรมการประจาํศูนยอํานวยการ  จึงขอแตงตั้งใหสมาชิกผูมี     
      รายนามดังกลาวนี้  เปนคณะอนุกรรมการประจําศูนยอํานวยการ ของที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2561  ดังตอไปนี้     
 
 
 

1. นายชํานาญ   ไชยฤทธิ์    2. นายโกวิท   ลือคํางาม 
3. นายไพจิต   ไชยฤทธิ์   4. นายปรีชา  สุภาพ 
5. นายสุวิทย   ศรีคลอ   6. นายสมปอง   สิงหะ 
7. นายธนกร   เกิดทรัพย   8. นายสงวน   พรหมศรี 
9. นายวิชาน   สังอรดี   10. นายฉววีงษ   สุดาบุตร 
11. นายสินสมทุร   เหมนาค  12. นายคําแหง   แกวจุฑามณ ี
13. นายสมชาย   ผาสุข   14. นายณรงค   บุญสวัสดิ์ 
15. นายชุมพรรค   จันทราพฒันะ  16. นายมนตร ี  ชิณศรี 
17. นายพงษศกัดิ์   สุปญญา  18. นายจําเนียร   เจริญทรัพย 
19. นายนพินธ   รัตนศักดิ์ดา  20. นายณรงค   ศรีสรวล 
21. นายวรรณรัตน   สวัสดิพนู 

 

ใหอนกุรรมการที่ไดรบัแตงตั้งตามรายชือ่ดังกลาวมาถงึหอประชมุโรงเรียนปราจณิราษฎรอํารงุ 
           ในวนัอาทิตยที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เวลา  07.00  น.  เปนตนไป   เพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตอไป 

 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2561                                       

                   
              (นายณรงค  มาสแสง) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                                    สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  จํากัด 

 
 


