
ค ำสั่ง  สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 
ที่ 47 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 

ชุดที่  53   ประจ ำปี  2562 

***************** 

 อาศัยอ านาจตามมติของคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 52 
ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561  คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีการรับสมัครการสรรหา 
คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  53  ในวันที่  4 – 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  และก าหนดให้มีการสรรหาในวันที่  
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บริสุทธิ์ยุติธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาดังกล่าว  ประกอบด้วย                                                                                      
 

 ก.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอ ำนวยกำรสรรหำ     ประกอบด้วย 
 1)   นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร  ประธานกรรมการ    
 2)   นายธวัชชัย ชัยปัญญา  รองประธานกรรมการ    
 3)   นายศักดิ์สุรีย์ ศรีค า   กรรมการ     
 4)   นายนิคม พรหมอนันต์  กรรมการ    
    5)   นายทวีศักดิ์ จอมอ่ิน   กรรมการ    
 6)   นายสุพจน์ แสนหาญ   กรรมการ    
  7)  นางบรรเจิด ค าศิริ   กรรมการ 
  8)  นางภวิกา สุรินทร์กาศ  กรรมการ 
  9)  นายวีรพล มาลยพันธุ์  กรรมการ 
  10)  นางดวงนภา วงษ์วาน   กรรมการ  
  11)  นายกิตติคม สายลาม   กรรมการ 
  12)  นางสาวอรณิชา อินทา   กรรมการ  
  13)  นายคมสันต์ ศิร ิ   กรรมการ  
  14)  นายมารุต วงศ์ค าตัน  กรรมการ  
                             15)  นายอารี วงศ์พนัสสัก  กรรมการและเลขานุการ  
  

   สถานที่อ านวยการ  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 

 ข.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำประจ ำหน่วย   ประกอบด้วย 
 

  1.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบำลล ำพูน   
 1)  นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์  ประธานกรรมการ   

   2)  นายสุรพล  ศุกระศร          กรรมการ    
   3)  นายสถาพร  พงศ์พนขันธ์  กรรมการ    
   4)  นายคะนอง    ยะเชียงค า         กรรมการ 
   5)  นายวสุภัทร  ไชยเหล็ก  กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.เมืองใต้  
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  2.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ   สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนวชิรป่ำซำง 
   1)    นายสุรเชษฐ์ ค าสุวัตร์   ประธานกรรมการ 
   2)    นายอนันต์ศักดิ์ ฉางข้าวชัย  กรรมการ 
   3)    นายดุสิต  จี้จ าปา   กรรมการ 
   4)    นายเกรียงศักดิ์   จันทวรรณ  กรรมการ 
   5)    นายเรืองฤทธิ์ ปัญญาโกษา  กรรมการและเลขานุการ 
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.ป่ำซำง และ มัธยมใต้ 

  3.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้ำนโฮ่งศีลำภรณ์  
 1)  นายวิทยา  ยะปัญญา  ประธานกรรมการ   

   2)  นายเมธา  ศรีประทีป         กรรมการ    
   3)  นางพิสมัย  เอ้ียเจริญ  กรรมการ    
   4)  นายวสันต์  สิริกรเกษม    กรรมการ 
   5)  นายธนินทร์  นันทขว้าง  กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.บ้ำนโฮ่ง, บ ำนำญใต้ และ มัธยมใต้  

   4.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ 
 1)  นายณัฐวุฒิ  หลวงธิจา  ประธานกรรมการ   

   2)  นายธนวิน  มหาพรหม         กรรมการ    
   3)  นายอุดม  ต๊ิบเตปิน  กรรมการ    
   4)  นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์  กรรมการ    
   5)  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม  กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.ล้ี, บ ำนำญใต้ และ มัธยมใต้  

   5.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง ที่ว่ำกำรอ ำเภอลี้  
 1)  นายชนะชัย  เหลืองอ่อน  ประธานกรรมการ   

   2)  นายประมวล  ธนะแก้ว          กรรมการ    
   3)  นายธีรพินท์  อุดทาหาญ  กรรมการ    
   4)  นายนิรันดร์  ปาละมา   กรรมการ    
   5)  นายจรูญ  สมดี   กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.ลี้, บ ำนำญใต้ และ มัธยมใต้  

  6.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม 
 1)  นางสุจิลา  คติศิริกุญชร  ประธานกรรมการ   

   2)  นายปวัฒน์  ทับทิมศรี        กรรมการ    
   3)  นายทองค า   หะกาศ   กรรมการ 
   4)  นางจารุพร  หมื่นศรี   กรรมการ 
   5)  นายสุทธินันท์ ญาณะตัน  กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย มัธยมใต้  
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  7.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้ำนทุ่งหัวช้ำง 
 1)  นายสาคร  สมค าหล้า  ประธานกรรมการ   

   2)  นางพิมพา  มีสอน          กรรมการ    
   3)  นางณัฐกา  ศรีค า   กรรมการ    
   4)  นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว   กรรมการ 
   5)  นายอิสระ  มาโรจน์   กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.ทุ่งหัวช้ำง, มัธยมใต้  

  8.  คณะอนุกรรมกำรประจ ำหน่วยสรรหำ  สถำนที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดบ้ำนเวียงหนองล่อง 
 1)  นายสมพล  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ   

   2)  นางจรีย์พร  วงษ์กระสันต์  กรรมการ 
   3)  นางรัตนา  จันทร์วงศ ์  กรรมการและเลขานุการ   
   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดหน่วย อ.บ้ำนโฮ่ง  
 
 ค.  คณะกรรมกำรออกตรวจเยี่ยมหน่วยสรรหำ     ประกอบด้วย 
 1)   นายสุรพล โพธาเจริญ  ประธานกรรมการ    
 2)   นายนรินทร์ สิทธิเดช   กรรมการ    
    3)   ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์  กรรมการ    
 4)   นายชุมพล ปันอิ่น   กรรมการ    
  5)   นายสถาพร สุภายอง   กรรมการ 
  6)   นายพิสูตร สุวรรณโรจน ์  กรรมการ 
                       7)   นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย   กรรมการและเลขานุการ  
 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหา  ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  ด าเนินการสรรหาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
2.  ควบคุมก ากับดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาเข้ามาในบริเวณปริมณฑล 
3.  ตรวจนับคะแนน  และรายงานผลคะแนนให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการอ านวยการ 
    สรรหา 
4.  ควบคุมหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อย (ให้ประธานกรรมการ และกรรมการเลขานุการ      

มาประชุมรับฟังการชี้แจง และรับอุปกรณ์การสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศนรี ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูนจ ากัด) 

 
   สั่ง   ณ    วันที่ 1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
              
              
 
       (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
              ประธานกรรมการด าเนินการ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 




