
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด 

เร่ือง  รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด   
ชุดที่   62   ประจ าปงีบประมาณ  2565 

------------------------- 
            ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2564  
ในวันเสารท์ี่ 8 มกราคม 2565  และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 62 ประจ าปี
งบประมาณ 2565  นั้น 

บัดนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  62   เมื่อการประชุม คร้ังที่ 1/2565   
วันที ่10 มกราคม 2565  ได้เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นเพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ  เลขานุการ   
ตามข้อบังคับ ข้อ 67  เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

1. นายอนันต์  พันนึก      ประธานกรรมการ     
2. นายอักษร  สมภักดี      รองประธานกรรมการ คนที่ 1   
3. นายสมพงษ์  วงละคร          รองประธานกรรมการ คนที่ 2   

4. นายประหยัด  โพนสิงห์     รองประธานกรรมการ คนที่ 3    
5. นายสมบูรณ์  วิชิต      กรรมการ 
6. นายสัมฤทธิ์  ไกยราช      กรรมการ  
7. นายจินดา  อุปฮาด      กรรมการ 
8. นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ      กรรมการ 
9. นางร าเพย  ทินกระโทก     กรรมการ 
10. นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ     กรรมการ 
11. นายสมหมาย  หลาบหนองแสง   กรรมการ 
12. นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ      กรรมการ 
13. นายพิทยา  บริจาค      กรรมการ 
14. นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา     กรรมการ  

  15. นายสมบูรณ์  สุบิน       กรรมการและเลขานุการ    
           

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   10   มกราคม  พ.ศ. 2565   
                
 
 

                              (นายอนันต์  พันนึก) 
                             ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด 

 



      
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 

เร่ือง  การเลอืกตั้งรองประธานกรรมการ   เลขานุการ  และการแต่งตั้งคณะกรรมการอืน่ 
           เพือ่ปฏบิัติงานตามข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากดั   

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
------------------------------------- 

 

  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  ไดป้ระชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564    
เม่ือวนัเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 62 
ประจ าปี 2565  นั้น 
 

  บดัน้ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี  1/2565  วนัท่ี 10 มกราคม 2565  ไดเ้ลือกตั้ง
ระหวา่งกนัเองข้ึนเพื่อใหมี้ผูด้  ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ  เลขานุการ  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 67  และ
เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนข้ึน เพื่อปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 75, 77, 79  
และขอ้ 81  บุคคลผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง มีดงัต่อไปน้ี 
 

การเลอืกตั้ง รองประธานกรรมการ  และเลขานุการ 
นายอกัษร  สมภกัดี  รองประธานกรรมการ คนท่ี  1 
นายสมพงษ ์ วงละคร  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

    นายประหยดั  โพนสิงห์      รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
    นายสมบูรณ์  สุบิน     กรรมการและเลขานุการ 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายอนนัต ์ พนันึก              ประธานกรรมการ  

นายอกัษร  สมภกัดี  รองประธานกรรมการ คนท่ี  1 
นายสมพงษ ์ วงละคร  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

    นายประหยดั  โพนสิงห์      รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
    นายสมบูรณ์  สุบิน     กรรมการและเลขานุการ 

มีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 75 และ 76 

คณะกรรมการเงินกู.้.. 
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คณะกรรมการเงินกู้ 
  นายสุวฒั  ภาคีนุยะ       ประธานกรรมการ 

นายสุปรณิช  อุดมเพญ็  กรรมการ 
นายพุฒิพงศ ์ พวัตนะ    กรรมการ 
นางร าเพย  ทินกระโทก  กรรมการ 
น.ส.สุภาพร  ศรีจนัดา  กรรมการและเลขานุการ   

มีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเงินกู ้ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 77 และขอ้ 78 
 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
  นายสมบูรณ์  วชิิต  ประธานกรรมการ 

นายสุปรณิช  อุดมเพญ็  กรรมการ 
นายจินดา  อุปฮาด  กรรมการ 
นายสุวฒั  ภาคีนุยะ  กรรมการ 
นายพิทยา  บริจาค  กรรมการและเลขานุการ 

มีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 79 และขอ้ 80 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายจินดา  อุปฮาด  ประธานกรรมการ 

นายสัมฤทธ์ิ  ไกยราช  กรรมการ 
นายพิทยา  บริจาค  กรรมการ 
นางสาวสุภาพร  ศรีจนัดา  กรรมการ 
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง กรรมการและเลขานุการ 

       

มีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
หนองคาย  จ  ากดั  ขอ้ 81  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสวสัดิการ... 
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คณะกรรมการสวสัดิการ 
  นายสัมฤทธ์ิ  ไกยราช  ประธานกรรมการ 

นางร าเพย  ทินกระโทก  กรรมการ 
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง กรรมการ 
นายพุฒิพงศ ์ พวัตนะ  กรรมการ 
นายสวสัด์ิ  มูลศรี              กรรมการและเลขานุการ 

       

มีอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสวสัดิการ  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
หนองคาย  จ  ากดั  วา่ดว้ย  สวสัดิการส าหรับสมาชิก  
 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10   มกราคม  พ.ศ.  2565  
 
 
              
              
                        (นายอนนัต ์ พนันึก) 
            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


