
 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จํากดั 

เรือง รายชือและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดําเนินการ  

กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์  ประจําปี   

 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา    และ    แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  ,

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั หมวด  ขอ้ , หมวด  ขอ้  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูชลบุรี  จาํกดั  วา่ดว้ย  การสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์  พ.ศ.   ตามทีสหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมคัรการสรรหา ตงัแต่วนัที   –   ตุลาคม              

จึงประกาศรายชือพร้อมหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการ

ดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจาํปี  3  ดงัต่อไปนี 

  ประธานกรรมการดําเนินการ   จํานวน  ตําแหน่ง 

           มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสุเทพ   ชิตยวงษ ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

  กรรมการดําเนินการ กลุ่ม    จํานวน  ตําแหน่ง 

  สังกดั อ.เมืองชลบุรี, อ.บ้านบงึ และ อ.หนองใหญ่  

           มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายเตม็   เสืออว่ม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต  

 

 



 

    กรรมการดําเนินการ กลุ่ม    จํานวน  ตําแหน่ง 

                      สังกดั อ.ศรีราชา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ และ อ.เกาะสีชัง 

             มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  บตัรสีชมพู 

(สมาชิกลงคะแนนสรรหาได้เพยีง  คน ต่อ  เสียง) 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายพรเลิศ  เลามีชยัเจริญ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง อ.บางละมุง 

สพป.ชบ.  

2 นายธนาชยั  วงศาโรจน์ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเนินพลบัหวาน อ.บางละมุง  

สพป.ชบ.  

3 น.ส.อญัญา  หมืนกลา้หาญ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเขาดิน อ.ศรีราชา  

สพป.ชบ.  

4 นายเอนก  ยงัใหผ้ล 
ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

สพป.ชบ.  

  กรรมการดําเนินการ กลุ่ม  ( . )   จํานวน  ตําแหน่ง 

          สังกดั เมืองพทัยา, ท.นครแหลมฉบัง และ ท.ตําบลห้วยใหญ่  

              มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายศรชยั  เขม้แข็ง 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเมืองพทัยา   อ.บางละมุง   

เมืองพทัยา 

  กรรมการดําเนินการ กลุ่ม    จาํนวน  ตําแหน่ง 

                   สังกดั สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ม.เทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  

     และศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพเกษตรกรรมวดัญาณสังวรารามฯ  

          มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายวชิยั   หาญพลาชยั 
ขา้ราชการบาํนาญวทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ  อ.สัตหีบ   

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

    กรรมการดําเนินการ กลุ่ม    จํานวน  ตําแหน่ง 

สังกดั สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามัธยมศึกษา เขต   

             มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสาํเริง   หมอนวนั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชลกนัยานุกูล  อ.เมือง  สพม.  

   ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ด้านการบริหารทวัไป   จํานวน  ตําแหน่ง 

             มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  บัตรสีเหลือง 

 (สมาชิกลงคะแนนสรรหาได้เพยีง  คน ต่อ  เสียง) 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายวรัิตน์  พุม่ศิริ ขา้ราชการบาํนาญ สพป.ชบ.เขต  

2 นายปิยะกฤษ  ไชยมิง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบางหกั อ.พานทอง สพป.ชบ.  

   ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ด้านการเงินและบัญชี   จํานวน  ตําแหน่ง 

             มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  ไม่ต้องสรรหา 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นางอมัพร  สาระพนัธ์ ผูอ้าํนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชบ.เขต  

2 นางจารุรัตน์  เพชรกาํเนิด นกัวชิาการเงินและบญัชี  สพม.เขต  

 

 

 

 



 

   ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ด้านนิติกรรมสัญญา   จํานวน  ตําแหน่ง 

               มีผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  คน  บัตรสีฟ้า 

 (สมาชิกลงคะแนนสรรหาได้เพยีง  คน ต่อ  เสียง) 

หมายเลข 

ผู้สมัคร 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายวนสั  ศิวะวรเวท ขา้ราชการบาํนาญ สพป.ชบ.เขต  

2 นายอิทธิพล  ปากเมือง 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบึง “มนูญวิทยาคาร” อ.บา้นบึง 

สพม.   

3 นายอภิวฒัน์  ใจยงัยนื ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัโป่ง อ.บางละมุง  สพป.ชบ.  

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทวักนั 

 

    ประกาศ  ณ  วนัที    ตุลาคม   

 

 

 

     (นายประเวศ  คาํหงส์) 

                            ประธานกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั 

 

 


