
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ  
และผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั   

------------------------- 
            ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ไดป้ระกาศรับสมคัรผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็น 
คณะกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  
ระหวา่งวนัท่ี  20 – 22  กนัยายน 2565   ตามประกาศสหกรณ์ฯ ฉบบัลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2565   นั้น 
 

  บดัน้ี  ระยะเวลารับสมคัรไดส้ิ้นสุดลงแลว้  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ไดมี้มติ 
เม่ือคราวประชุม คร้ังท่ี 14/2565  วนัท่ี 19 สิงหาคม 2565  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบติัตามค าสั่ง 
สหกรณ์ฯ ท่ี 44/2565  ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2565  คณะกรรมการตรวจคุณสมบติัดงักล่าวไดร้ายงานผลการ 
ตรวจคุณสมบติั  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแลว้  สหกรณ์จึงขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการเลือกตั้งเป็น 
ประธานกรรมการ, กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
หนองคาย  จ ากดั ดงัรายนามต่อไปน้ี 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการ 
หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
1 นายเจริญ  สอนค าหาญ    ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง จ.หนองคาย               สพป.หนองคาย เขต 1 
2 ถอนการสมคัร  
3 นายอนุสรณ์  วุฒิชาติ      ขา้ราชการบ านาญ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 

กรรมการด าเนินการ  เขต  1 
หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
1 นายวุฒิพงศ ์ บทมาตย ์     ขา้ราชการบ านาญ ศธจ.หนองคาย   ศธจ.หนองคาย  

                                             อ.เมือง  จ.หนองคาย 
      2      นายพุฒิพงศ ์ พวัตนะ     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนาดฯ   สพป.หนองคาย เขต 1 

                                             อ.เมือง  จ.หนองคาย   
     3      นายจินดา  อุปฮาด     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าสวยมิตรภาพท่ี19     สพป.หนองคาย เขต 1 

                                             อ.สระใคร  จ.หนองคาย   
     4      นางมยเุรศ  โคตรชมภู     ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง  จ.หนองคาย  สพป.หนองคาย เขต 1 
     5      นายอคัรชาติ  เช้ือเวียง     ขา้ราชการบ านาญ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  สพป.หนองคาย เขต 1 
 

/กรรมการด าเนินการ เขต 2... 



 

2 
 

กรรมการด าเนินการ  เขต  2 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1      นางร าเพย  ทินกระโทก     ศึกษานิเทศก ์ อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย   สพป.หนองคาย เขต 2 
     2      นายเทวฤทธ์ิ  ศรีวตัร     ผูอ้  านวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์      สพม.หนองคาย  
                                                          อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย      

กรรมการด าเนินการ  เขต  3 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1      นายชูศกัด์ิ  สุทธศรี     ขา้ราชการบ านาญ  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ                      สพป.บึงกาฬ 
     2      นายสุระสิทธ์ิ  คะลีลว้น     ผูอ้  านวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา                 สพม.หนองคาย  
                                                          อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย    
     3      นายอภิชาติ  ค  าเพชร    ผอ.โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ        สพป.บึงกาฬ 
     4      นายปัญญา  สัจจะสังข ์    ผอ.โรงเรียนอนุบาลเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ        สพป.บึงกาฬ 
     5      นายสุปรณิช  อุดมเพญ็    ขา้ราชการบ านาญ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ        สพป.บึงกาฬ 
     6      นายพิทกัษพ์งษ ์ วิชิต    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาจาน          สพป.บึงกาฬ 

       อ.บุ่งคลา้  จ.บึงกาฬ 

กรรมการด าเนินการ  เขต  4 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1      นายวิสุทธ์ิ  จนัทะ    ขา้ราชการบ านาญ  วก.หนองคาย               สถาบนัอาชีวศึกษา 
     2      นายองคอ์าจ  ธาตุวิสัย    ครูโรงเรียนเทศบาล 1 สวา่งวิทยา          ส านกัการศึกษาเทศบาล 

ผู้ตรวจสอบกจิการ  เขต  1 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1      นายสมบติั  เทพวรรณ์    ขา้ราชการบ านาญ อ.สระใคร จ.หนองคาย     สพป.หนองคาย เขต 1 
     2      นายปริญญา  นนัทะมีชยั    ผูอ้  านวยการโรงเรียนราษฎร์สามคัคี                 สพป.หนองคาย เขต 1 
                                                         อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย      

ผู้ตรวจสอบกจิการ  เขต  2 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1      นายพินิจ  งามวิเศษ    ขา้ราชการบ านาญ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย        สพป.หนองคาย เขต 2 
     2      นายพงษเ์ทพ  อินทร์อ าคา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นชุมชา้ง                  สพป.หนองคาย เขต 2 
                                                          อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย     
 

/ผูต้รวจสอบกิจการ เขต 3... 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ  เขต  3 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1               นายอาทิตย ์ อมัไพ           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม             สพม.บึงกาฬ 

              อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ  เขต  4 

หมายเลข            ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง                     สังกดั 
     1               นายชยักร  จนัทร์ศรี       ผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพหนองคาย    วิทยาลยัการอาชีพหนองคาย    
          อ.เมือง  จ.หนองคาย 
     2               นายชชัวาล  ปุณขนัธ์     ผูอ้  านวยการส านกัพฒันายทุธศาสตร์และ    สถาบนัอาชีวศึกษา 
                                                            ความร่วมมืออาชีวศึกษา                       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1      
          อ.เมือง  จ.หนองคาย 

 
 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
 
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   26   กนัยายน   พ.ศ. 2565    
                                                    
 
 
                          (นายอกัษร  สมภกัดี)  
                รองประธานกรรมการ ท าการแทน 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 


