
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2563 ต้ังแต่วันอังคารท่ี 8  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้
การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาประธาน
กรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน 4 คน คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.จ ารัส  แจ่มจันทร์ ข้าราชการบ านาญ 
2 นายธีระชัย  พวงน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 
3 ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว ข้าราชการบ านาญ 

4 นายวิชัย  เกษมสงคราม ข้าราชการบ านาญ 

 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยที่ 1  กลุ่มท่ี  2  สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ าเภอเขาย้อย, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 1 คน  
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  1  คน คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.วิโรจน์  บุญดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล 
 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 

 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยที่ 1  กลุ่มท่ี  3  สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ าเภอบ้านแหลม จ านวน 1 คน 
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  2  คน  คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายสิทธิพงศ์  เกรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร 
2 นายไพโรจน์  ช่อผกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลม 

 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยท่ี  2   กลุ่มท่ี  3  สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ าเภอชะอ า จ านวน 1 คน 
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  1  คน  คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางอารีย์  ค าเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา 
 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยที่ 4    สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จ านวน  1 คน 
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  4  คน  คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ธีรพิทย์  โต้ตอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 ดร.ณรงค์  วงษ์พานิช อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 นายสัมฤทธิ์  ชิณวงษ์ ครูช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
4 นายประกิต  อิ่มสมบูรณ์ ครูช านาญการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 
 
 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยที่ 7   กลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ 
หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน หรือส้ินสุดการปฏิบัติงานด้วยอายุครบ 60 ปี จ านวน 2 คน 
 

  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  9  คน  คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายโกศล  กรีทวี ข้าราชการบ านาญ 
2 นายสมศักดิ์  แตงอวบ ข้าราชการบ านาญ 
3 นายสายัณห์  พันนุกิจ ข้าราชการบ านาญ 
4 นายปรีชา  น้อยพ่วง ข้าราชการบ านาญ 
5 นายสุรพล  เก็งทอง ข้าราชการบ านาญ 
6 นายบุญส่ง  เกิดหนู ข้าราชการบ านาญ 
7 นายสนั่น  แจ่มแจ้ง ข้าราชการบ านาญ 
8 นายนิพนธ์  พวงเดช ข้าราชการบ านาญ 
9 นายสุรินทร์  ยืนยง ข้าราชการบ านาญ 

 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2563 

 
  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  ต้ังแต่วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  ถึงวันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 นั้น  บัดนี้ การรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยที่  2  กลุ่มท่ี 4  หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  จ านวน 1 คน 
 
  มีผู้สมัครตามล าดับหมายเลข จ านวน  1  คน  คือ 
 

หมายเลข
ผู้สมัคร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายชาญศักดิ์  ทองอินที ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 
 
  จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 (นายเทิม  มิตรจิต) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 


