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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ประจำปี 2564 - 2565 

--------------------------------------------------------- 
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  เปิดรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้ารับการสรรหา
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565  ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563  
ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  และกำหนดให้สมาชิก
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเพ่ือสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565         
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น.  บัดนี้  ผลการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว         
ดังรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

 
 

 กรรมการดำเนินการ 
 เขตสรรหาที่ 1 
  หมายเลขท่ี 1.  นายเสริม  จันทร์คำ    529  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายสุขเกษม  หมวกแก้ว     49  คะแนน (ลำดับที ่2) 
  หมายเลขท่ี 3.  นายสุรเดช  น้อยจันทร์     47  คะแนน (ลำดับที ่3) 
 
 เขตสรรหาที่ 2   
  หมายเลขท่ี 1.  นายมาโนชน์  สิมพลีวงศ์ 
  (ไม่มีการลงคะแนนสรรหาฯ  เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 1 คน  ตามประกาศรับสมัครฯ) 
 
 เขตสรรหาที่ 5 
  หมายเลขท่ี 1.  นายปราโมทย์  แสงอุทัย           1,032  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายเสนอศักดิ์  พุ่มอารี    205  คะแนน (ลำดับที ่2) 
 
 เขตสรรหาที่ 6 
  หมายเลขท่ี 1.  นายวีระ  มุขขันธ์     797  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายถวิล  อุณใจ       128  คะแนน (ลำดับที ่2) 
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 เขตสรรหาที่ 7 
  หมายเลขท่ี 1.  นายคนึง  เกตุปาน     411  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายสมบัติ  วิทยาพิภพสกุล    375  คะแนน (ลำดับที ่2) 
 
 เขตสรรหาที่ 10 
  หมายเลขท่ี 1.  นายชูศักดิ์  เชิดชู     538  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายสุนทร  พระเทพ    449  คะแนน (ลำดับที ่2) 
 
 เขตสรรหาที่ 12 
  หมายเลขท่ี 1.  นายสุรินทร์  ฟุ้งสุข    268  คะแนน (ลำดับที ่2) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายประสาน  นพวิชัย      48  คะแนน (ลำดับที ่3) 
  หมายเลขท่ี 3.  นายฎนณภพ  สุริชัยข์    582  คะแนน (ลำดับที ่1) 
 
 เขตสรรหาที่ 14 
  หมายเลขท่ี 1.  นายณสรวง  ผิวผ่อง    968  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายวิสูตร  อำไพพันธุ์    313  คะแนน (ลำดับที ่2) 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 หน่วยสรรหาที่ 1 
  หมายเลขท่ี 1.  นายณัฐจักร  แก้วสุวรรณ           1,396  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นางสาวทิพยสุ  อังคะจันทร์    154  คะแนน (ลำดับที ่2) 
 
 หน่วยสรรหาที่ 2 
  หมายเลขท่ี 1.  นายบุญชู  นิ่มวิศิษย์           2,804  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขที่ 2.  นายสนิท  ยุทธชนะ    381  คะแนน (ลำดับที ่2) 
   
 หน่วยสรรหาที่ 3 
  หมายเลขท่ี 1.  นายพิษณุวัชร ์ พรพนม           1,026  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ    482  คะแนน (ลำดับที ่3) 
  หมายเลขท่ี 3.  นายสมชาย  ประไพวัลย์    805  คะแนน (ลำดับที ่2) 
 
 หน่วยสรรหาที่ 4 
  หมายเลขท่ี 1.  นายชวลิต  ยี่สาคร            2,251  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นายณัฐพล  พรหมบัญชาชัย   605  คะแนน (ลำดับที ่2) 
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 หน่วยสรรหาที่ 5 
  หมายเลขท่ี 1.  นายสุทธิวัชร์  ทับเจริญ           1,763  คะแนน (ลำดับที ่1) 
  หมายเลขท่ี 2.  นางสาวอารียา  วันจันทร์    658  คะแนน (ลำดับที ่2) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และ            

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565  ในลำดับที่ 1 ของทุกเขตสรรหาไปสมัครรับการเลือกตั้งเป็น   
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการอีกครั้งหนึ่ง  ตามประกาศของสหกรณ์ฯ เพ่ือนำเสนอเข้ารับ
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 

(นายสุรพล  กมุทชาติ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 


