
 

                                  ประกาศ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จํากดั          

เร่ือง  แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจรับการเซ็นช่ือและจ่ายเงนิสมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2563 

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

       ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจีนบุรี  จาํกดั   กาํหนดประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี  2563   ในวนัเสาร์ท่ี 
       26  ธนัวาคม  2563   ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจีนบุรี   จาํกดั 
       คร้ังท่ี   28/2563    เม่ือวนัท่ี  9  ธนัวาคม  2563   ใหแ้ต่งตั้งอนุกรรมการตรวจรับการเซ็นช่ือและจ่ายเงินสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
        ใหญ่สามญัประจาํปี  2563  เพ่ือความเรียบร้อยและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์จึงขอแต่งตั้งให้สมาชิกผูมี้รายนามดงักล่าวน้ี            
       เป็นอนุกรรมการตรวจรับการเซ็นช่ือและจ่ายเงินของหน่วยต่าง ๆ   ท่ีไดก้าํหนดใหด้งัต่อไปน้ี 

 
 

 1.  อาํเภอนาด ี
 1. นางศุภลกัษณ์   บุญญาลยั  2. นางวรรณพร   แบบรัมย ์
  3. น.ส.ปัทมา   วงศณ์รัตน ์  4. นางพรพิมล   เมธานุสรณ์ 
 5. นางเยาวภา   นนัมา   6. นางวราพร   ธงชยั 
 7. น.ส.รัตนา   บงัศรี   8. น.ส.บงัอร   นุพิมพ ์

    9. น.ส.ปวีณา   อินตา                10. น.ส.ปรัชญาดา   สร้อยสุวรรณ 
11. น.ส.สุชีรา   อยธุกาศ   12. น.ส.จิราภรณ์   ศรีโสดา 
13. น.ส.พีระนุช   พิมพจ์นัทร์  14. น.ส.ทิพวรรณ   ศรเพชร 
15. น.ส.สิรินาถ   สมแสง   16. น.ส.วิชุดา   จนัแทน 
17. นางปิยะดา   คงทองสงัข ์  18. นางวีรยา   บุญมาพิทกัษก์ลุ 
19. นางสมาพร   สมหวงั   20. นางปัทมา   พืชสอน    
 
 

               2.   อาํเภอบ้านสร้าง 
    1. นายทองแบน   ขวญักลุ   2. น.ส.สุภาพ   ด้ินสกลุ 
    3. น.ส.เยาวเรศ   สอนจิตร์  4. น.ส.ธนรัตน์   ปาณะวร 
    5. นางฉายพนั   มานะสนัติเลิศ  6. น.ส.กรรณจนา   แช่มสา 
    7. น.ส.สุกานดา   นาคพงษ ์  8. นายธนพล   ดอนมอญ 
    9. น.ส.พรนิภา   กญัญาหตัถ ์  10. น.ส.ชิดชนก   ไชยฤทธ์ิ 
    11. น.ส.กฤตภรณ์   สมคาํ   12. น.ส.หทยัชนก   สุขกลํ่า          
           
 
 

                3.   อาํเภอประจันตคาม 
    1. น.ส.ประไพ   คาํดาํ   2. น.ส.เมธาวี   มาสแสง    
    3. นางประไพ   นาดี   4. นางยพุาพร   เจือจนัทร์ 
    5. นางประนอม   มานะกิจ  6. น.ส.นิธินาฎ   ลือคาํงาม     
 



 

-   2   - 
 

               7. นางจิรนุช   โสมนสั   8. นางระภีภรณ์   เสาะดน้ 
    9. นายบาํรุง   วณิชชากร   10. นางขวญัเรือน   จาํเรือง 
    11. นางชาลินี   สวนเสริม   12. นางพรอนงค ์  แกว้สีคราม 
    13. นางวิไลลกัษณ์   หนัชะโด  14. นางเสาวรส   จนัทราพฒันะ 
    15. นางจนัทร์ทิพย ์  ปราบภยั  16. นางบรรจบพร   ปักษี 
    17. น.ส.พนิดา   มานะต่อ   18. นางเนาวรัตน์   รัตนวิทย ์
    19. นางธานี   บุญช่วง   20. นางกิตติมา   มาสแสง 
    21. นางอรุณ   รวดเร็ว   22. นางสาํนอง   มานะต่อ 
    23. นางพยอม   วาจาหวาน  24. น.ส.จิตติมา   เบา้เจริญ          
       

         4.   อาํเภอศรีมหาโพธิ 
    1. นายสงัเวย   พรมอินทร์   2. นางสายยิน่   วฒันศฤงคาร 
    3. นายอภิรักษ ์  ธรรมวิจิตร  4. น.ส.สุกญัญา   หมัน่คา้ประเสริฐ 
    5. นายไชยากฤษณ์   กาํลงัดี  6. น.ส.วารุณี   พยายาม 
    7. น.ส.ศุทธินี  ธวชัชยัพรพงษ ์  8. น.ส.สุธิสา   เพง่พิศ 
    9. นายกนัพิเชฐษ ์  มลิเกตุ   10. นายณฐัธนพล   ปะจีน 
    11. นายวริศ   เคนสมศรี   12. นางลดัดาวลัย ์  ทพักิฬา 
    13. นางบุษยา   เจนพานิช   14. น.ส.กาญจนา   อินทร์ไพร 
    15. น.ส.วิชชุดา   คงเสือ   16. น.ส.จรัลพร   ศรีสม้เขียว 
    17. นางเพญ็พรรณ   สุวรรณกล่อม  18. นางวภิาภรณ์  เบญ็จธรรม 
    19. นางสาคร   แนวคาํ   20. น.ส.รุ่งประกาย   สมฤทธ์ิ 
    21. นางสุรีรัตน์   ทองใบ   22. นายนิวตัร   พานทอง 
    23. นายแผน   ผาสุข   24. นางศิริรัตน์   มีพงษ ์
    25. นางวิจิตรา   พนูนาค   26. นางสุภทัรา   ถิระสตัย ์
    27. น.ส.สุขใจ  พลูสวสัด์ิ   28. น.ส.สุกาญจนา   พลูจวง                
     
 
 
 

    5.   อาํเภอศรีมโหสถ 
    1. นางจินตนา   สุพล   2. นางสุจิตรา   เชาวนดี์ 
    3. นางนนัทิยา   ยิม้สุข   4. นางนิตยา   ฉตัรสูงเนิน 
    5. น.ส.ดุษฎี   คาํพนันอ้ย   6. นางสายใจ   พทุธไทย 
    7. นางชุตินนัท ์  สตัยซ่ื์อ   8. นางบุญสม   พานิชย ์
    9. นางจนัทรีวรรณ   ศรีอยู ่  10. นางวนัเพญ็   วงสกลุไพบูลย ์
    11. นางอาภรณ์   รุ่งเรืองพิพฒัน์  12. นางนุชรี   พิพฒัศรี               
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    6.   อาํเภอเมืองปราจีนบุรี 
    1. นางอุทยัวรรณ   ศรีตะปัญญะ  2. นางก่ิงกลอย   กิติโมรากลุ 
    3. นางเกศกลัยา   ป้ันกา   4. นางจรัญญา   พรไพบูลย ์
    5. น.ส.อนงคน์าง   พิชชาโชติ  6. น.ส.ภาณิศรา   จนัทะโชติ 
    7. นางอารีวรรณ   ศรีประยรูวงษ ์  8. น.ส.มนสิชา   จนัทรา 
    9. นางภาวดี   แกว้เจริญ   10. น.ส.ภคินี   นาวา     
    11. น.ส.กสุุมา   สุรเกียรติขจร  12. นางนภา   มีชยั 
    13. นางจรวยพร   คลา้ยเช้ืองวงษ ์  14. นางอภิญญา   เล่ือนสูงเนิน 
    15. น.ส.วราภรณ์   เครือเพช็ร์  16. น.ส.สุวนีย ์  ทบัศรีรักษ ์   
    17. น.ส.ศนัสนีย ์  ทรัพยเ์จริญ  18. นางสงัวาลย ์  เหมือนกรุด 
    19. น.ส.จุฬารัตน์   ศุภศรีวฒันะ  20. นางนฤมล   บุญส่ง  
    21. น.ส.สมรักษ ์  สิริสุทธ์ิ  22. นางเพญ็ศรี   โฉมยงค ์

23. น.ส.วิยะดา   บุญกลา้   24. น.ส.มณัฑนา   โหรสกลุ 
    25. นางนุชจรี   ปาณะวร   26. นางชนญัธิดา   กล่อมจิตร 
    27. นางอมัพร   สุนทรวิทย ์  28. นางเสาวนีย ์  อภิปรัชญา    
    29. น.ส.มณีพรรณ   คาํแกว้  30. นายเรณู   มาระศรี 
    31. นายฉตัริน   พรนรินทร์ทิพย ์  32. นางศิริพร   ชยัศิรินิรันดร์ 
    33. น.ส.นภารัตน์   แนวโพน  34. น.ส.พรทิพย ์  บรรจุ 
    35. นายนิกร   กฤตยาวสกลุ  36. นางภทัรพร   เวชสถล 
    37. นางวิษารินทร์   หม่ืนรัตน์  38. น.ส.ยคุลทิพย ์  ใจขาํ 
    39. นางปฎิญญา   บวัเผือ่น  40. นางณฐัวีร์   หว้ยทราย 
    41. น.ส.จุฑารัตน์   พิราชา  42. นายจาํลอง   สมไทย 
    43. นางบุรี   กนัตรง   44. นางชวนพศิ   โพธ์ิหม่ืนทิพย ์
    45. นางนิศารัตน์   เหมือนตา  46. น.ส.อุษณี   เรืองฤทธ์ิ 
    47. น.ส.บุญยวีร์   กองแกว้  48. นางศิริมาศ   อคัรเนตร 
    49. นางเอมอร   งามแสง   50. นางปิยวรรณ   ยอดขวญั 
    51. นางสมพิศ   ทีประต้ิว   52. น.ส.สินีนาฎ   เจริญจิตต ์
    53. นางจรัสศรี   พิทกัษ ์   54. นางชุลี   ฉตัรโชคไพศาล 
    55. นายปวีณ   แกว้ใส   56. นางนงคนุ์ช   ราชพิทกัษ ์
    57. น.ส.วนัเพญ็   ทองศรี   58. น.ส.ประภาภรณ์   กวา้งทุ่ง 
    59. น.ส.สมบติั   แนวสา   60. นางภคพร   พราวศรี 
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    61. นางชญานนัท ์  ลาลด   62. น.ส.ทศัวรรณ   บวัหลวง 
    63. นางสุนนัทา   จนัทรา   64. นางเรณู   สุขเหมา 
    65. นางโสภา   คงเมือง   66. น.ส.อจัฉรา   โดยอาษา 
    67. นางรัชรินทร์   ทุย้แป   68. นางจาํนงค ์  จุลกลบั 
    69. นางพณัณ์ชิตา   ศุภาศิริพีรยศ  70. นายเสกสรรค ์  ศรีจนัทร์ 
    71. นางสุรีรัตน์   แกว้ประเสริฐสม  72. นางปิยาพร   วอนวงษ ์
    73. นางณชัชา   เจริญสมบติั  74. นางเตือนใจ   เยน็จิตต ์
    75. นางบุญสม   ใชเ้จริญ   76. นางอาํไพ   ทุมดี 
    77. น.ส.ปาจรีย ์  โอสถ   78. นางสุรีพร   ยิง่สุข 
    79. นางเนาวรัตน์   ชาญชยัวรวิทย ์  80. นางสาํเภา   สรรพคุณยา             
    
             
    

                7.   อาํเภอกบินทร์บุรี 
    1. นางมยรุา   จนัทรา   2. นางสุภาวดี   สุริรัมย ์
    3. นางเอ่ียมศุภร   ศรีอุดร   4. นางสุณียรั์ตน์   ทิพยไ์กรศร 
    5. นางจรวยพร   ผูเ้ล้ียง   6. นางสุจิตรา   เจริญผล 
    7. นางสุภวาลย ์  ทรัพยท์วีผลเลิศ  8. นางอุดมพร   เช้ือรักษ ์
    9. น.ส.สยาฤดี   วรศิลป์   10. นางพนูศรี   สุพล 
    11. นางมณี   บวัเผือ่น   12. น.ส.นุชนาท   สุริรัมย ์
    13. นางจุฑามาศ   สาํราญกิจ  14. นางพิสมยั   สมมิตร 

15. นางประภสัสร   เจนสญัญายทุธ 16. นางวรรณภา   กลีบขยาย 
    17. น.ส.จุฬามณี   ไกรยวงษ ์  18. นางวิมาลา   เกษศรี  
    19. น.ส.ลดัดาวรรณ   โพธ์ิงาม  20. น.ส.กชณียว์รรณ   วงคมู์ล 
    21. นางวนัดี   พวงมาลีประดบั  22. นางคนึงนิตย ์  หินจีน 

23. นางนงลกัษณ์   โนนเภา  24. นางลดัดา   มณีเลก็ 
    25. น.ส.รัชภร   รุ่งตั้งธนาบุญ  26. นางมานิตต์า   ไชยเจริญ 
    27. นางจนัจีรา   พาดี   28. น.ส.ชนิดา   พงษพ์านิช 
    29. นางสุพตัรา   บุตรเนียร  30. นางสมร   กหุลาบ 
    31. นางอุรารัตน์   บุญขนัธ์  32. น.ส.ชยดุา   สุมานสั 
    33. นางนาถลดา   กญุชม์นตรี  34. นางชาริณี   มากบุญ 
    35. นางทองเลก็   นาคทตั   36. นางสมพร   ไพเราะ 
    37. นางจนัทิภา   ผามัน่   38. นางอุดมภรณ์   ทวีพงศ ์
    39. นางประภาพร   อุม้บุญ  40. นางรจนา   ผาพนัธ์ุ 
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    41. น.ส.สาล่ี   พนัธ์เจริญ   42. นางพชันี   วิเศษธาร 
    43. นางอุไรภรณ์   บุดดี   44. นางนฐันนัท ์  มีวิริยะกลุ 
    45. น.ส.อรพรรณ  เดชอนนัทวิทยา 46. น.ส.วรรณคณา   พิมพภู์ราช 
    47. น.ส.ศรัญรัตน์   ขาวคม  48. น.ส.อรอนงค ์  ยทุธวิธี 
    49. นางนวลทิพย ์  พงษน์าค  50. น.ส.พีรจิตร   พลูผลธนาศิริ 
    51. น.ส.เพชรไทย   เยน็แยม้  52. น.ส.ณธิชา   กองวิเศษ 
    53. นางจิราภรณ์   แกว้จุฑามณี  54. น.ส.วาสนา   ทรัพยเ์รือง 
    55. นางธิดา   ดวงจรัส   56. นางกาญจนี   ตนัสมบูรณ์ 
    57. นางเตือนใจ   วรเดช   58. น.ส.อรพรรณ   อ้ึงมีเจริญสุขดี 
    59. น.ส.สุภิญญา   กงัสานุกลู  60. น.ส.รัตนา   อุกาํแพง 
    61. นางจินดารัตน์   จิราวฒัน์  62. นางดวงใจ   วิริยะ 
    63. นางทิพพา   มานะกิจ   64. นางนงลกัษณ์   สิงห์แกว้ 
    65. น.ส.สมจิตร   ธรรมวิชยั  66. น.ส.ทศันนนัท ์  พรมจนัทร์ 
    67. พจอ.สุชาติ   ปัญญพฒัน์  68. นางสุวรรณา   จนัทร์สวา่ง            
     
   

                     ใหอ้นุกรรมการแต่ละหน่วยท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามรายช่ือดงักล่าวมาถึงหอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอาํรุง 
             ในวนัเสาร์ท่ี  26  ธนัวาคม  พ.ศ.2563   เวลา  07.00  น.  เป็นตน้ไป  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายต่อไป 
 

              ประกาศ  ณ  วนัที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.2563                                                          

             
                                    (นายณรงค์  มาสแสง) 

                                             ประธานกรรมการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จํากดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ประกาศ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จํากดั            

                   เร่ือง   แต่งตั้งอนุกรรมการการเลอืกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ 
                               *************************************** 
 

       ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจีนบุรี  จาํกดั   กาํหนดประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี 2563  ในวนัเสาร์ท่ี 
    26  ธนัวาคม  2563  ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจีนบุรี  จาํกดั  คร้ังท่ี 
    28/2563    เม่ือวนัท่ี  9   ธนัวาคม  2563    ใหแ้ต่งตั้งอนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ   
     เพ่ือความเรียบร้อยและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงขอแต่งตั้งใหส้มาชิกผูมี้รายนามดงักล่าวน้ี  เป็นอนุกรรมการการเลือกตั้ง       
    คณะกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ของหน่วยต่างๆ  ท่ีไดก้าํหนดใหด้งัต่อไปน้ี 
        อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอนาดี  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของอนุกรรมการ  
    เลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. ดร.นพดล   เสนาพล   2. นายนิพนธ์   รัตนศกัด์ิดา  
  3. นายจาํเนียร   เจริญทรัพย ์  4. นายสมคิด  มานะคิด 
  5. นายฉววีงษ ์  สุดาบุตร     6.  นายนิยม  สุขไทย                   

1.  อาํเภอนาด ี
 1. นายสมบูรณ์   สงัขป์ระเสริฐ  2. นายธนากรณ์   บุญเพง็ 
  3. นางฐิตารีย ์  จรัสเนตินนัท ์  4. น.ส.ปกีร์ญา   พิลึก 
 5. นายณฐัวฒิุ   เงินพา   6. นายนิรุษฐ ์  ภาษี 
 7. นางวาสนา   บุญทอง   8. น.ส.สุกญัญา   ขนุเภา 

    9. นางชุติมา   หสัถาดล                 10. นายอภิเดช   วาดวงศ ์
11. นางประนอม   ผดิพนัธ์   12. นางลฒัดา   ภิลยัวลัย ์
13. น.ส.รวีวรรณ   หงส์ใจ   14. นางนงนุช   คงถาวร 
15. นายวินยั   อ่ึงป่อง   16. นายประเชิญ   ฮะซ้ิม 
17. นายคาํหลา้   ทวีวรรณกิจ  18. นายพงษศ์กัด์ิ   สุปัญญา 
19. นายกิตติศกัด์ิ   ชาญวิเศษ  20. นายภูสิทธ์ิ   โพธ์ิศรี                

                               อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอบา้นสร้าง  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
อนุกรรมการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. นายสงวน  พรหมศรี   2. นายสมปอง   สิงหะ  
  3. นายสมบติั   โควต้ระกลู  4. นายคมสนั   งามสนอง   
   

               2.   อาํเภอบ้านสร้าง 
    1. น.ส.นิลรัตนา   จุลสาํรวล   2. น.ส.สุภาวดี   เจริญจิตร 
    3. น.ส.พรพิมล   หอมชิต   4. น.ส.กนกวรรณ   เอ่ียมสุโร 
    5. นายฤทธิรณ   พนัธ์ุประเสริฐ  6. นายกรกฤต  ศรีสม้ป่อย 
    7. น.ส.กนกวรรณ   คาํเท่ียงป้อม  8. นางศุภวารี   นวลนรนารถ 
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    9.  นายบณัฑิต   นวลสุวรรณ  10. นายสุนทร   คาํเพช็ร์ 
    11. นางจงกล   ขวญักลุ   12. นางศศิประภา   ฉายแสง       
                               อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอประจนัตคาม  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
อนุกรรมการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. นายสุพฒัน์   ศรีสิทธิสกลุ  2. นายชุมพรรค   จนัทราพฒันะ  
  3. นายปรีชา   ช่างกลึง   4. นายปรีชา   เหลืองบงกช     
  5. นางละเมียด   พิพิธศกัด์ิ               

 
 

                3.   อาํเภอประจันตคาม 
    1. นายสมทบ   เกตุคุม้   2. นายสมสิทธ์ิ   ทรัพยส์มบติั 
    3. นายสมหมาย   เสสสี   4. นายเชษฐา   ชาบาง 
    5. น.ส.ชญัญช์ญา   มุง้บงั   6. นางสาววนิา   มธัยม 
               7. น.ส.ชญานี   ศรีสมพงษ ์  8. นายวิรัช   ผจญ 
    9. นางวรรณา   สมแสง   10. นางเบญจมาศ   โยธินทว ี
    11. น.ส.นนัทนา   สุทธิศรี  12. นางประรม   ทองจริง 
    13. นางศวรรษหิรัณย ์  รักษหิ์รัณยสิ์ริ 14. น.ส.ประไพพร   คลองมีคุณ 
    15. นางเจียง   ขนัอาสา   16. นางปณิตา   เปรมกมล 
    17. นายสมเกียรติ   นิลประพฒัน ์  18. นายวิชยั   โพธ์ิงาม 
    19. นางประยรู   สิงห์กณัฑ ์  20. นายกิตติ   ทุมมี 
    21. นายประสงค ์  พรมวิเศษ  22. นางวนิดา   พอดี 
    23. นางไตรตรา   พชันี   24. นางนิศากร   บริบูรณ์                 
                               อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอศรีมหาโพธิ  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
อนุกรรมการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. นายมนตรี   ชิณศรี   2. นายณรงค ์  บุญสวสัด์ิ  
  3. นายนราพงษ ์  มาสแสง  4. นายพงษพ์ฒัน์   มีแกว้    
  

         4.   อาํเภอศรีมหาโพธิ 
    1. นายพชรพล   เป่ียมเตม็   2. นายวรายทุธ   นวลงาม 
    3. นายอนุชา   เคร่ืองสาย   4. น.ส.ธนปณศร  นามเยน็ 
    5. นายสมฤทธ์ิ   แนวคาํ   6. นายยทุธนา   บุญนาม 
    7. นายณภทัรศกร   ผาสุก   8. นายไพรินทร์   วงษเ์หลก็ 
    9. นายรัชสิทธ์ิโยธิน   บรรณทุวรรณณะ 10. นายเลียม   พนมชยั 
    11. นายวินยั   นาคาํ   12. นางภชัดา   พลอยแยม้ 
    13. นางรัชนี   แสงจนัทร์   14. นางวิไลวรรณ   งามเงิน 
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    15. น.ส.อนุศรา   กาหล   16. นางชนชัภรณ์   ดาพนัธ์ 
    17. นายสาธร  ศิริปักมานนท ์  18. นายผจญ   มณีรุ้ง 
    19. นางวราพร   ฉลาดเลิศ  20. น.ส.รัตนาภรณ์   ผมนอ้ย 
    21. น.ส.กรรณิกา   อินทะเว  22. นางสุภาภรณ์   เคร่ืองสาย 
    23. นางปัญญาภรณ์   วาดไธสงค ์  24. น.ส.ดอกฟ้า   ประเสริฐกลุ 
    25. นายมนตรี   เล่ห์สิงห์   26. นายภาณุมาศ   ชุ่มช่ืน 
    27. น.ส.ประภาพรรณ   รุกขสนธ์ิ  28. นายอเนก  บุญรัตน์                      
                อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอศรีมโหสถ  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
อนุกรรมการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 
    1. นายสุวิทย ์  ศรีคลอ้   2. นายธนกร   เกิดทรัพย ์         

 
 
 

    5.   อาํเภอศรีมโหสถ 
    1. นายคมกริช   ทพักิฬา   2. นายพนัธ์ศกัด์ิ   รักสุด 
    3. น.ส.ศิรินาท   นาแรมงาม  4. นางภทัรา   พดัขนุทด  
    5. นายประเสริฐ   ศรีอยู ่   6. นายนิยม   นารี 
    7. น.ส.ประนอม   จนัทร์คลา้ย  8. นางบุญทิพา   ภู่เนตร 
    9. นายวิรัช   มีเชาว ์   10. นายอดุลย ์  ศิริธรรมพิทยา 
    11. นายธวชัชยั   ตน้แพง   12. นางนงนิตย ์  สงัขภิญโญ        
                              อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอเมือง  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของอนุกรรมการ  
    เลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. นายโกวิท   ลือคาํงาม   2. นายโอฬาร   ทาหมอก 
  3. นายกาํธร   บวัเผือ่น   4. นายสินสมุทร   เหมนาค 
 5. นายวิชาน   สงัอรดี              6. นางเกศยาภร   โบวิเชียร 
 7. น.ส.สมจิตร   ธรรมวิชยั  8. นายอนนัต ์  แสงอรุณ 

    9. นางเพญ็ศรี   พนัธ์ุผล   10. นายปรีชา   สุภาพ      

    

    6.   อาํเภอเมืองปราจีนบุรี 
    1. นางจุรีย ์   นาคสวสัด์ิ   2. นายณฐพล   มงัคลา 
    3. นายอลงกรณ์   เขตสกลุ  4. น.ส.ประไพพรรณ   ถนดัรบ 
    5. นางณิชนนัท ์  มีสุข   6. นายจาํเนียร   สมแสง 
    7. นางรุ่งสินี   สุขสุวานนท ์  8. นางนิตยา   ร่ืนเจริญ 
    9. นางสายสมร   หงษท์อง  10. นายสรายทุธ   บุญเผอืก   
    11. น.ส.ศิรินารถ   พาธุรัตน์  12. นางสุกลัยา   บุญมาศ 
    13. นางอารีย ์  คงบุรี   14. นางสุขอารมณ์   เจริญ 
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    15. นายสมบูรณ์   เลียบเมือง  16. นางรัมภาพร   ใจผอ่ง    
    17. น.ส.สุภาวดี   อินทพนัธ์  18. น.ส.นิภาพร   ศรีรักษา   
    19. น.ส.นงลกัษณ์   จนัสุภเสน  20. นางผกาวรรณ   พฒันพงษ ์  
    21. นายเนตร   กลสรร   22. นายพิชิต   ประเสริฐพนัธ์ 

23. นางพจนา   ช่ืนชาติ   24. นางสุพรรณี   บุษบา 
    25. นางสุธรรมา   กล่อมกลอย  26. นายรังสรรค ์  พนัธ์ุช่ืน 
    27. นางสุภิญญา   จิตโศรนานนท ์  28. นางอรญา   อมัพาพนัธ์   
    29. นายเพลินใจ   พน้เคราะห์  30. นายพนัธ์ศกัด์ิ  วอนวงษ ์
    31. นายอนุชาติ   จงรัก   32. นายประเสริฐ   ปุ่มสนัเทียะ 
    33. นายวสนัต ์  งามแสง   34. นายปัญญา  บุญครุฑ 
    35. น.ส.จิราย ุ  ชูจิตต ์   36. นายชยัยศ   มีสวสัด์ิ 
    37. นายพนัธ์ศกัด์ิ   บุญเคล้ิม  38. นายสมชาย   ความเพียร 
    39. นายสืบ   แตงบุตร   40. นายวทญัญู   ลอยป้อม 
    41. นายอนุชา   คาํมาพนัธ์  42. นายวิรุฬ   สมจิตต ์
    43. นายณรงคศ์กัด์ิ   เอกปัญญานุวฒัน ์ 44. นายชาญณรงค ์  พยงุพงศ ์
    45. นายนิรมิต   เน่ืองกาํเหนิด  46. นายสมนึก   สุทธิศนัสนีย ์
    47. นางอจัฉราภรณ์   เยีย่งการุณ  48. นางวรรณี   สุวรรณมาลยั 
    49. นายธีระชยั   จนัทร์เกิดทรัพย ์  50. น.ส.นงลกัณ์   พิณเสนาะ 
    51. นายชูชีพ   สูญทุกข ์   52. นายเลก็   นิลผึ้ง 
    53. น.ส.ชุติกานต ์  ทรัพยส์มบูรณ์  54. นายอาทิตย ์  ตาพยงุ 
    55. นายวิศาล   สมโภชน   56. นายสุรสิงห์   วรมานะกลุ 
    57. นายสุริยา   ณะคาํ   58. นายวิรัตน์   ลอยป้อม 
    59. นางจิตรลดา   เขียวขาํ   60. นางสุภลกัษณ์   เอ่ียมแสง    
    61. น.ส.วารินทร์   โพธ์ิพนัธ์  62. น.ส.อนุตรกานต ์  ผดุงกิจ 
    63. นางธญัญพทัธ์  พินิจผล  64. นางสุภาภรณ์   จาํจิตต ์
    65. นางปราณี   ชาวบน    66. นายสิทธิราช   ปาวงศ ์
    67. นายคมสนั   งามสง่า   68. นางฐิติพร   ศรีลาทอน 
    69. นายสุพจน ์  ฉตัรโชคไพศาล  70. นางสุกญัญา   บาํรุงจิตร์ 
    71. นางจารุพร   รุ่งอมรศิลป์  72. นายสิกพิชยั   มณีโชติ 
    73. นางธนิกา   พลูศิลป์   74. นางกลัยาณี   รัตนภานพ 
    75. นางบุญชู   สมเช้ือ   76. นายสุรศกัด์ิ   เจริญรัตน ์
    77. นายพิทกัษพ์ล   เทศพรม  78. นายบรรจบ   เนตรวงษ ์
    79. นายวินยั   สุขขะ   80. นายสุทธิพร   ยะหตัตะ           
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                              อนุกรรมการอาํนวยการประจาํอาํเภอกบินทร์บุรี  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
อนุกรรมการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

 1. นายชาํนาญ  ไชยฤทธ์ิ   2. นายสินาด   นวลสนิท  
  3. นายสมประสงค ์  จิราวสัน์  4. นายวนัชยั   อุ่นสุข 

 5. นายวิจิตร   สงวนวงษ ์   6. นายสนทยา   อาษารอด 
 7. นายไพศาล   จนัทรา   8. นายไกรสร   พรเลิศ 

    9. นายกิตติศกัด์ิ   หงษว์ิไล                10. นายทรงศกัด์ิ   อรรคนิมาตย ์
 

               

                7.   อาํเภอกบินทร์บุรี 
    1. นายสนัติ   ดวงสีทา   2. นายเรืองฤทธ์ิ   พนัธ์วิไล 
    3. นายณฐัพล   สุมานสั   4. นายประสิทธ์ิ   ยรุะทาย  
    5. นายอาํนาจ   ม่ิงพรม   6. นายบุญยนื   ลิตตา 
    7. นายไพบูลย ์  เนินคาํภา   8. นายมนู   ดอนมอญ 
    9. นายธนาวฒิุ   นาคทตั   10. นายวจิารณ์   อากาศ 
    11. นายบุญลือ   เอ่ียมแสง  12. นายสุรพงษ ์  วีระพงษ ์
    13. นายรติสยัน์   ธนะปาละ  14. นายปัญญา   ทองคูณ 

15. นายณฐัพล   สุริรัมย ์   16. นายชาํนาญ   สิงวะราช 
    17. นายวีรศกัด์ิ   บุตรประเสริฐ  18. นายจาํนงค ์  กองคาํ  
    19. น.ส.ชนิดา   เรืองสา   20. น.ส.นุชสรี   มีเชาว ์
    21. วา่ท่ี ร.ต.สุนทร   หินจีน  22. นายสมศกัด์ิ   ทรัพยม์ัน่ 

23. นางก่ิงกาญจน์   พอดี   24. นางจารุณี   มาพร  
    25. นายเสน่ห์  มาโค   26. นายวีระศกัด์ิ   งามขาํ   
    27. นายนิคม   อุดง   28. นายสุทธิรักษ ์  คาํพานนท ์
    29. นายมานิต   ป่าชดั   30. นายภทัรดนยั   สุธีธรรม 
    31. นายเด่น   เกตุบรรจง   32. น.ส.ฐณมน   ทบัทิมศรี 
    33. น.ส.เวธิกา   ทาภู่   34. น.ส.ปริญญา   บรรดาพิมพ ์
    35. นายกรกช   พิมพส์งวน  36. นางอจัฉราพร   เทียมพฒัน์ 
    37. นายสะอาด   สุรเสน   38. นางอรุณี   สาโรจน์ 
    39. นางอรุณี   เกตุจรัส   40. นายชาํนาญ   ปางเดิม    
    41. นายประทวน  เปรมกมล  42. นายอดุลย ์  นอ้ยเพชร 
    43. นายอภิสิทธ์ิ   มูลเช้ือ   44. นางไพรินทร์   บุญสา 
    45. นายฤทธิไกร   เจริญผล  46. นายสุทธิศกัด์ิ   ตนังาม 
    47. นายเชิดชยั   เพลาวนั   48. นายพงษศ์กัด์ิ   สวา่งไสว 
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    49. นายชยนัดร   ล่ิมจนัทร์  50. นายอลงกต   ยนิดีตระกลู 
    51. นางสมพร   คาํพานุช   52. นางสุวฒันา   ยนิดีตระกลู   
    53. นายบุรรักษ ์  ยามนํ้าทรัพย ์  54. นายนรินทร์   แพนลา 
    55. นายเกรียงชยั   ม่วงคาํ   56. นายมาโนท   สวสัด์ิจนัทร์ 
    57. นายสุกรรณ   อนัเกรียงไกร  58. นายสมพงษ ์  โนโชติ 
    59. นายเฉลิมเกียรติ   สุระเสน  60. นายชยัทศัน์   ปางเดิม 
    61. นายสมศกัด์ิ   นาแรมงาม  62. นายมงคล   โสภิตกลุ 
    63. นายชมภู   ฉนัทว ี   64. นายดาํรงครั์ตน์   คาํลือ 

    65. นายพรชยั   แกว้คาํดี   66. นายศิโรจน์   หลงใจ ๊
    67. น.ส.สมควร   แม่งเหลก็  68. น.ส.สุพรรณี   แหลมศรี            

     

 ใหอ้นุกรรมการแต่ละหน่วยท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามรายช่ือดงักล่าว  มาถึงหอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอาํรุง 
           ในวนัเสาร์ท่ี  26  ธนัวาคม  พ.ศ.2563  เวลา  07.00  น.  เป็นตน้ไป  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายต่อไป 

 
 

               ประกาศ  ณ  วนัที ่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.2563                                       
                            

             

              (นายณรงค์  มาสแสง) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 


