
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 
89 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  ต ำบลบำ้นหม้อ  อ ำเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี76000   

โทร. 032 - 425301  โทรสำร. 032 - 400876 
 

 

ท่ี สอ.พบ.362/2563 
 
        18  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

เรื่อง   แจ้งผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2564              

เรียน   หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บริหารสถานศึกษา  ทุกแห่ง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  ประจ าปี 2564     จ านวน 1 ชุด 

    ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศสรรหาคณะกรรมการด าเนินการแทน
ต าแหน่งท่ีครบวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  นั้น  จึงขอแจ้งผลการสรรหาตามประกาศแนบท้าย 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอให้แจ้งสมาชิกในสังกัดของท่านทราบโดยท่ัวกัน   
 
 
                ขอแสดงความนับถือ 

       
                                      (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
                 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทร. 0 3242  5301 ต่อ  71 
 

 



 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง  ผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งที่ครบวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2564 
…………………………………………………. 

  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประกาศการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ จ านวน  8  คน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จ านวน 5 คน และส ารองไว้
ตามล าดับคะแนน ประจ าปี 2564  บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหา  ดังนี้ 

  กรรมการด าเนินการ   
    1. นายวีระ  ใจแสน  กรรมการด าเนินการ  หน่วยท่ี 1 กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
  2. นายไพโรจน์  ชุ่มกมล  กรรมการด าเนินการ หน่วยที ่1 กลุ่มท่ี 4 หน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง, ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพชรบุรี, ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี และส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 
  3. นางธัญญพัฒน์  พรายแก้ว กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 2 กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ าเภอท่ายาง   
  4. นายศักด์ิชัย  กิ่งไม้กลาง   กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 2 กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ในเขตอ าเภอบ้านลาด 

  5. นายชาญศักด์ิ  ทองอินที กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 2 กลุ่มท่ี 4 หน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
  6. นายบุญช่วย  วาดวงศ์ กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 3 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  7. น.ส.อินทิรา  อังกินันทน์ กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 5 หน่วยงานทางการศึกษาและ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  8. นางอรดา  กุสุมาลย์ กรรมการด าเนินการ หน่วยท่ี 6 สถานศึกษาเอกชน และส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ (เรียงตามล าดับคะแนน) 
1. ดร.สมนึก    ชูปานกลีบ  
2. นายโกมินทร ์ ตรัยวารินทร์ 
3. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ ์
4. นายเพื่อม   เกิดแก้ว 
5. นายเชาวลิต  พูลสวน 

และส ารองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ไว้ตามล าดับ ดังนี้ 
6. นายโกศล  กรีทวี 
7. นายปัญญา  ฉัตรวชิระวงษ ์

    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
      

        
                              (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 


