
 

 

 
ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

ที ่ ๒๒ / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเพื่อสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 61 ประจ าปี 2563 

............................................................................................................................................ 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ชุดที่ 60  ประจ าปี  2562  
เมื่อคราวประชุม ครั้งพเิศษที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ ๗  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 256๓ มีมติให้ก าหนดวันเพื่อสรรหากรรมการด าเนนิการ 
ชุดที่  61 ประจ าปี 2563  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๒   มีนาคม   พ.ศ. 2563  

         จ านวน 8 ต าแหน่ง ประกอบด้วย ต าแหน่งประธานกรรมการ จ านวน 1 ต าแหน่ง และต าแหน่งกรรมการ      
7 ต าแหน่ง (เขตเลือกตั้งที่ 1  จ านวน 3 ต าแหน่ง, เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน  4 ต าแหน่ง ) โดยแบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้งคือ 

เขตการเลือกตั้งท่ี 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี  อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   
              เวลา 07.00น.-12.00น. 

เขตการเลือกตั้งท่ี 2 มีจ านวน 2 หน่วยเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
               เขตเลือกตั้งท่ี 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
                                              เวลา 07.00 น.-12.00 น. 
               เขตเลือกตั้งท่ี 2 สถานที่เลือกตั้ง  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  
                                              เวลา 07.00 น.-12.00 น.  

          คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง มีหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและถูกต้อง 
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์        
บัตรลงคะแนน ตรวจนับเงินสดทั้งตอนรับและตอนส่งมอบแก่คณะกรรมการกลาง  และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกผู้มาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตการเลือกตั้งที่ 1 
สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี   อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี 

มีจ านวน 13  หน่วยเลือกตั้ง ได้แก ่
 

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรีและอ าเภอ
บางกรวย รวมทั้งข้าราชการบ านาญที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรีและอ าเภอ
บางกรวย และสมาชิกสังกัดหน่วยช าระเองที่สหกรณ์ เขต 1 ได้แก่      

หน่วยเลือกตั้งท่ี 1  สมาชิกสังกัด หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี ดังนี้ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี  จ ากัด, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดนนทบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย,        
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี,  โรงเรียนวัดประชารังสรรค์, โรงเรียนวัดแคนอก, โรงเรียนวัดแดง, 
โรงเรียนวัดบางรักน้อย, โรงเรียนวัดตึก, โรงเรียนวัดแคใน, โรงเรียนวัดสัก, โรงเรียนวัดชลอ, โรงเรียนวัดบา งขนุน,       
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โรงเรียนวัดลุ่ม, โรงเรียนวัดรวก, โรงเรียนวัดสนามนอกและโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง รวม 34๑ ราย คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย 
   1. นายปกป้อง  น่วมอยู่   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวศิริขวัญ  ฉายะบุตร  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นายอิทธิเดช  ไทรชมพู   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 34๑ ราย)  4. นายพศิษฐ์  กลั่นแสงทอง  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางเกสร  พรหมหล้าวรรณ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางชฎาภรณ์  พวงแก้ว   กรรมการตรวจคะแนน   
   7. นายอภิเสก  คันธจันทร์  เจ้าหน้าที่คะแนน    

         หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.3 อ าเภอเมืองนนทบุรี  ดังนี้ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3,  โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนวัดเขมา-ภิรตาราม, โรงเรียน
รัตนาธิเบศร์, โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ านวน  3๖๐ ราย คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย 

       1. นางอัญณิการ ์  เทียนงาม  ประธานด าเนนิการสรรหา 
   2. นางสาวสาธิยา  เปรื่องเจริญ  กรรมการตรวจคะแนน 

3. นางเนตรนภิศ  บ้านศาลเจ้า  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๖๐ ราย) 4. นางพรทิพย ์  ฤทธิ์เกิด   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางประณตี  มนูรัตนปกรณ ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7.  นายรัชตะ  จูจอมพล   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สมาชิกสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพม,3 อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวยและโรงเรียนอาชีวะเอกชน 
ดังนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี , 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์,โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี  รวม 35๘ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย          

1. นางกิ่งกาญจน์  เจียมตน   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางกิ่งกาญจน ์  ชุมพล   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางวสนันทน ์  เจริญอาจารีวงศ์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 35๘ ราย) 4. นางสาวขนิษฐา  ชาววิวฒัน ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวสุภาภรณ ์ เกษมเนตร  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นายสุริยา  แก้วธรรม  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางสาวปณิตา  ภูห้องเพชร  เจ้าหน้าที่คะแนน  

 หน่วยเลือกตั้งที่ 4  สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 ดังนี้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, โรงเรียนวัดลานนาบุญ, โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์, โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนวัดต าหนักใต้, 
โรงเรียนวัดโชติการาม,โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง,โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ, โรงเรียนชมุชนวัดไทรม้า,โรงเรียนวัดบางระโหง, 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ, โรงเรียนพุฒิปรางค์ปราโมทย์, โรงเรียนวัดฝาง, โรงเรียนประชาอุปถัมภ์, โรงเรียนป่าไม้อุทิศ, โรงเรียนวัด
ปราสาท, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55, โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์, และโรงเรียนวัดปากน้ า  รวม  33๓  ราย คณะกรรมการ
ด าเนินการประกอบด้วย   

  1. นางทัศนีย์  คันธจันทร์  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางพัชมน  แก้วธรรม  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางเสาวภาคย ์  เส็งแดง   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 33๓ ราย) 4. นางสาวอุทัยวรรณ สีมาผล   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางกอบแก้ว  สังข์ทอง   กรรมการตรวจคะแนน 
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   6. นาวสาวกิติกา  บุญเกิด   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางปฤษณา  แผ่ตระกูล  เจ้าหน้าที่คะแนน 

 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5   สมาชิกสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 ดังนี้   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี, โรงเรียน

กลาโหมอุทิศ, โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา, โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์, โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน, โรงเรียนวัดจันทร์, โรงเรียนวัด
ซองพลู, โรงเรียนมหาสวัสดิ์, โรงเรียนอนุบาลบางกรวย, โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต,  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ,  โรงเรียนวัดส าโรง,  
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา, และโรงเรียนวัดบางไกรนอก รวม 3๓๕ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย   
   1. นายสมบูรณ์  สิบตรีพล   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ ์   กรรมการตรวจคะแนน 
    3. นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๓๕ ราย) 4. นางปาริยา  กมล   กรรมการตรวจคะแนน   
   5. นางวีณา  เหมือนสุดใจ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นายสุพจน ์  เทศน์ธรรม  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายสันต ิ  อึ้งมณีภรณ์  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล,องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ เทศบาลนครนนทบุรี, 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1(วัดท้ายเมือง),โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดทินกร -นิมิต), โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์), 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ), โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์), เทศบาลบางศรีเมือง, โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล-ไทรม้า, โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 อบต.บางกร่าง, อบต.บางรักน้อย,  เทศบาลบางกรวย, โรงเรียนเทศบาลปลาย
บางวัดสุนทรธรรมมิการาม, โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม), โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม, 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์, โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง,โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง, 
อบต.บางขุนกองอบต.มหาสวัสดิ์  และอบต.บางขนุน จ านวน 31๑ ราย  คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย  

1. นางบุษบง  วรรณอารยันชัย  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นายพีระยศ  คณาด ี   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสิริรัตน ์  สังข์พวงทอง  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 31๑ ราย) 4. นางสาวภวันรัตน ์ โรจนศรีศักดิ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางโสภา  สุตีกษณะ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาวสายชล  มะโนวงศ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายพรศักดิ์  กาละค าหาญ  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ดังนี้ โรงเรยีนอุดมศึกษา, โรงเรียนการัญศึกษา, โรงเรียนเขมพิทยา, 
โรงเรียนสมานพิชากร, โรงเรียนธัมมสิริศึกษา,โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล), โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์, โรงเรียน   
เล็กโกเมศอนุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์, โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา, โรงเรียนพัฒนวิทย์(รุ่งโรจน์ศึกษา), โรงเรยีน
อนุบาลบรรลือทรัพย์ 2,โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 2, โรงเรียนทัศนีย์นาฎลีลา, โรงเรียนศึกษาบัณฑติ, โรงเรียนรัตนบัณฑติวิทยา,
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี, โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา, และโรงเรียนประสาทวิทยานนทบรุี รวม 3๕๕ ราย  
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย       

1. นายศรันย์  เปรมปรีดา  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นาวสาวศิริกุล  กิจสมมาตร  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นายแดนทัย  จ าปาบุร ี  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๕๕ ราย) 4. นางเตือนจิต  สุรสิทธิ ์   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายยุทธกิจ  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางพิมพ์สรณ ์  ส ารวมชืน่  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายคณีสิทธิ ์  เซ่ียงฉิน   เจ้าหน้าที่คะแนน 
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หน่วยเลือกตั้งท่ี 8 สมาชิกสังกัดหน่วยช าระเองท่ีสหกรณ์เขต 1 (ไม่มีต้นสังกัดช าระเงินด้วยตนเอง)            
รวม  ๒๙๙ ราย  คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

1. นางละเอียด  มูลสุข   ประธานด าเนินการสรรหา 
2. นางจินตนา  ธัญญวนิช  กรรมการตรวจคะแนน 
3. นางอารี  เพ็ชรนาค  กรรมการตรวจคะแนน 

(จ านวน ๒๙9 ราย) 4.   นางสาวศิริทิพพา ถ้าเจริญ   กรรมการตรวจคะแนน 
5. นางสาวรวีวรรณา อินทรสวาท  กรรมการตรวจคะแนน 
6 นางพรเพ็ญ  รุ่งอ าไพ   กรรมการตรวจคะแนน 
7 นางศิริพร  เนตรน าเกตุ  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 9   สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรี และ 
อ าเภอบางกรวย ทุกสังกัด   เลขทะเบียน 31  ถึงเลขทะเบียน 357๐  รวม 39๔ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
                     1. นางอรุณศรี  สันทรัชต์ไชย         ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางภัทรา  สนสูงเนิน  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 39๔ ราย) 3. นางสาวพรทิพย ์ ค าพานชิ   กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางสาวนิยดา  ยังเหล็ก   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวรัศมี  กิตชัย   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางศรีวรรณ  ปริญญาศาสตร ์  กรรมการตรวจคะแนน    
                                 7. นางโสภา  ลอยหา   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรี 
และ อ าเภอบางกรวย ทุกสังกัด  เลขทะเบียน 35๗๘  ถึงเลขทะเบียน 5826  รวม 39๔ ราย  คณะกรรมการด าเนินการ 
ประกอบด้วย 

1. นายสนองชัย  ศรีอุทัย      ประธานด าเนนิการสรรหา 
   2. นางจิราภรณ ์  แจ้งเย็นจิตร  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสาวสุธารัตน ์ ผลมีศักดิ์   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 39๔ ราย) 4. นางสาวจันทิมา  เทพประสิทธิ ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายวสะ  ภูวงศ์   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นายบุญเลิศ  เบิกบาน   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางชญาน์พชัร  เชิดช ู   เจ้าหน้าที่คะแนน  

หน่วยเลือกตั้งที่ 11  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรี 
และอ าเภอบางกรวยทุกสังกัด  เลขทะเบียน  5827   ถึงเลขทะเบียน   78๖๑    รวม 39๔ ราย คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย        

1. นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวเบญญาดา วิริไฟ   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางพรรณนิภา อริยะตานนท์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 39๔ ราย) 4. นางประเทือง  วิบูลศักดิ์  กรรมการตรวจคะแนน   
   5. นางสาวประภาภรณ์ ตะราศี   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาววิไลวรรณ รัตนวงศ ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายวิโรจน ์  บรรลือทรัพย์  เจ้าหน้าที่คะแนน  
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หน่วยเลือกตั้งที่ 12  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรี  
และอ าเภอบางกรวย ทุกสังกัด  เลขทะเบียน 787๓ ถึงเลขทะเบียน 1060๒ รวม 39๔ ราย คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย   

           1 นางสาวอัมพร  สงประชา  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวนฎภรณ ์ ยิ้มทิม   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสาวอภิสรา เกตุทิม   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 39๔ ราย) 4 นายอัครพงศ์  แก้วสว่าง  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นายสมโภชน ์  มาสขาว   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายยรรยง  เงินคงพันธ์  เจ้าหน้าที่คะแนน  

 หน่วยเลือกตั้งที่ 13  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณาอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองนนทบุรี  
และอ าเภอบางกรวยทุกสังกัด เลขทะเบียน 1060๓ ถึงเลขทะเบียน 21789 รวม 39๔ ราย คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย         

  1. นางกุลนิดา  ค้าคุ้ม   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางญาณิน  อยู่มงคล   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 39๔ ราย) 3.นางนาถฤดี   สกุลพราหมณ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นายพรจักษ์  อุ่นทิม   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางนันทกานต์ ทองสมจิตร  กรรมการตรวจคะแนน   
   6. นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางมณี  พุ่มจ าปา  เจ้าหน้าที่คะแนน  

 
 

เขตการเลือกตั้งที่ 2 (โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) 
สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มีจ านวน 8  หน่วยเลือกตั้ง ได้แก ่
   เขตเลือกตั้งที่ 2(โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) ประกอบด้วย  สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่      

ในอ าเภอปากเกร็ด รวมทั้งข้าราชการบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอปากเกร็ด และสมาชิกสังกัด   
หน่วยช าระที่สหกรณ์เขต 2  

  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2,เทศบาล ดังนี้  ศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลต าบลบางพลับ โรงเรียนสังกัด สพป.เชต 2 (อ าเภอปากเกร็ด) อบต.คลองพระอุดม  อบต.เกาะเกร็ด  
อบต.บางตะไนย์   อบต.ท่าอิฐ อบต.อ้อมเกร็ด  อบต.คลองข่อย รวม 4๒๘ ราย  คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย       

1. นายชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางเขมรัชญา  เย็นอุทก   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสุรีพร  อ่ิมเพ็ง   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 4๒๘ ราย) 4. นางสาววิลาชินณ ์ ประคัลภ์พงศ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางอรวรรณ  แสงจันทร์ศิริพร  กรรมการตรวจคะแนน  
   7. นายกันตภน  เรืองลั่น   เจ้าหน้าที่คะแนน 
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 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสังกัดโรงเรียนนทบุรีวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี รวม 4๖๓ราย 
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
   1. นางณิชกรินทร์  พรหมสกุล  ประธานด าเนนิการสรรหา 
   2. นางศิริพร  ศรีอินทร์สุทธิ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นายวุฒชิัย  ยวงประสทิธิ ์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 4๖๓ ราย) 4. นางสาวอารีย ์  เอ่ียมงาม   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางธวัลรัตน ์  นพคุณ   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางณิชาภา  ยังสว่าง   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายสมโภชน ์  ทองโคตร  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครปากเกร็ด และ โรงเรียนชลประทานวิทยา  
รวม 37๗ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

  1. นางสาวศิริพร  แย้มเงิน   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2 นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางวะนิดา  พวงคต   กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางสดุดี  ภักดีกุล   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 37๗ ราย) 5. นางสาวนวรัตน ์ เอ่ียมวันทอง  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางประพาพร  กาละค าหาญ  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางจันทร์พิมพ์ แสวานี   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 4  สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนอ าเภอปากเกร็ด คือ โรงเรียนอนุบาลจุติพร โรงเรียนวัฒนพฤกษา,  
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา, โรงเรียนอัมพรไพศาล, โรงเรยีนกุมุทมาส, โรงเรียนพิชญศึกษา, โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ, 
โรงเรียนศรีสังวาล โรงเรียน บี เอฟ เอส ,โรงเรียนฤกษบตุร์ , โรงเรียนจีเนียสคิสต์, โรงเรียนท่าอิฐศึกษา, โรงเรียนวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ , โรงเรียนประชาบดี  และโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ  รวม 31๑ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

1. นางสาวบูรณา  แก่นจ ารูญ  ประธานด าเนินการสรรหา 
2. นางสาวบุหลิว  เนียมพลกรัง  กรรมการตรวจคะแนน 

   3. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นายมนัส  ใหม่ขลิบ  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 31๑ ราย)  5. นางสาธนี  รัตนรังสี   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสุภารัตน์  สารโภค   กรรมการตรวจคะแนน   
   7. นายคมสัน  ดางาม   เจ้าหน้าที่คะแนน 

 

หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สมาชิกสังกัดหน่วยช าระเองที่สหกรณ์เขต 2  ( ไม่มีต้นสังกัดช าระเงินด้วยตนเอง ) รวม 3๕๕ ราย 
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
   1. นางกนกนันท์  รัศมีแพทย์  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางอภิญญา  พลสวัสดิ์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๕๕ ราย) 3. นางสนุ่น  ทองพราว  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางเสาวนีย์  ทวีวัย   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายผดุง  หงส์โต   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาวสุพร  ซอสกุล   กรรมการตรวจคะแนน 
   7.นายตรีทนาถ์  หามนตรี  เจ้าหน้าที่คะแนน    
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หน่วยเลือกตั้งท่ี 6  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอปากเกร็ด ทั้งหมด  
เลขทะเบียน  147   ถึงเลขทะเบียน   604๕   รวม 31๖ ราย  คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

1. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวนันท์พร สโรบล   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 31๖ ราย) 3. นางสุดา  แก้วบุญส่ง  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางนุชนารถ  แป๋วบุญสม  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวธัญญนิธ ิ จันทร์อ าไพ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาวน้ าค้าง วีระวัฒนวงศ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายอาจผจญ  เทพสูตร   เจ้าหน้าที่คะแนน  

หน่วยเลือกตั้งที่ 7  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอปากเกร็ดทั้งหมด 
เลขทะเบียน   604๖   ถึงเลขทะเบียน 9๐๑๐  รวม 3๑๖ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย       
  1. นายประวัติ  คงอ่อน   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นายจ าลอง  บุดสา   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสาวเรณู  เปลี่ยวปลอด  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๑๖ ราย) 4. นางบัวทิพย์  ประกอบกุลเสฎร์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางลัดดา  เปรมครุฑ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นายชรินทร์  เรืองวังสรรค์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางณัฐกานต์  วีระวัฒนวงษ์  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 8  สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอปากเกร็ดทั้งหมด 
เลขทะเบียน   90๑๗  ถึงเลขทะเบียน  21771   รวม 3๑๖ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย        

1. นางวรมน  คงอ่อน   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางนงเยาว์  จันทบาล  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. น.ส.ธนัชพร  อ่ิมดี   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 3๑๖ ราย) 4. นางสาวพลอยชมพู บูรณจินดา  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายทวีโรจน ์  จันทร์อ าไพ  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาวนิภาภรณ ์ ไปดี   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายยุทธนา  อินทนะ   เจ้าหน้าที่คะแนน 
 
 

เขตการเลือกตั้งที่ 2 (โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่) 
สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

มีจ านวน 9 หน่วยเลือกตัง้ ได้แก่ 
   เขตเลือกตั้งที่ 2 (โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่)   ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน      
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอไทรน้อย รวมทั้งข้าราชการบ านาญที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่ตั้งในอ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอไทรน้อย  
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หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 (อ าเภอบางใหญ่) ,สังกัดอบจ.นนทบุรี   
รวม 300 ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

1. นายชลัท  ทิพย์ลมัย  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสาววิลาสินี นันทรินทร์  กรรมการตรวจคะแนน  
(จ านวน 300 ราย) 4. นางสาวรัชฎาการณ์ ศรีกลั่น   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายสมพงษ์  ทองก าเนิด  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสาวผุสดี  แป้นเจริญ  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางสาวกรวิกา ดีเอ่ียม   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสังกัดหน่วยงาน สพป.นนทบุรี เขต 2, เทศบาล,อบต.ในอ าเภอบางใหญ่, กศน.นนทบุรี 
โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี และโรงเรียนญาโณทัย รวม 25๖ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
   1. นายส าเริง  ยิ้มด ี   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาสินี  สุขจันทร์นิมิต  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางปราณี  สวนทิพย์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 25๖ ราย) 4 นางสมจิตร์  กฤษณะสังข์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางวรรณรัชต์  ธ ารงค์ประสิทธิ์  กรรมการตรวจคะแนน 

6. นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร์  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางสาววิทยา  คงแก้ว   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 3  สมาชิกสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2, อบจ.นนทบุรี  ในอ าเภอบางบัวทอง        
รวม  471 ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
    1. นายสูงชัย         ขวัญเจริญทรัพย์  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางกัลยา  มิงสะเมาะ  กรรมการตรวจคะแนน   

3. นางสักการะ  อารมณ์เย็น  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 471 ราย) 4. นางสุนันทา   ปฐมพงษ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายศักดิ์ชัย  แทนทอง  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางนวพร  เป้าทอง   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางนิตยา  สาริกลู   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในอ าเภอบางบัวทอง รวม ๒๙๘ ราย  คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย 

  1. นายสมชาย  บรรจง   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นายโสฬส  เผือกโสภา  กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางสาวยุพเรศ  นีละนิยม   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน ๒๙๘ ราย) 4. นางปรียานุช  สุชิตกุล   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางณสิตา  อรัญยะพันธ์  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางภัทรา  สุขสมแดน  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายรัฐภูมิ  โลศิริ   เจ้าหน้าที่คะแนน 
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หน่วยเลือกตั้งที่ 5  สมาชิกสังกัดหน่วยงานและโรงเรียนใน เทศบาล, อบต.ในอ าเภอบางบัวทอง โรงเรียนบางบัวทอง 
โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี รวม 3๑๐ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
   1. นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางประทีป  สังข์แก้ว   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นางณภาพัช  รัตนชัยเดชา  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน ๓๑๐ ราย) 4. นางสุรีพร  ข ามิน   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางถนอมศรี  ศรีสวัสดิ์   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางวรรณศร  ขอสกุลไพศาล  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางกัญณัฏฐ์  ศิริวัฒนมงคล  เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกสังกัดหน่วยงานเทศบาล, อบต.ในอ าเภอไทรน้อย โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 ,        
สพม.3 อบจ.นนทบุรี ในอ าเภอไทรน้อย , และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รวม 4๔๐ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

1. นายพิชัย  ทองเครือ  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นายสาโรช  อุ่นเอม   กรรมการตรวจคะแนน 
   3. นายคมสัน  คงยอดดี   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 4๔๐ ราย) 4. นางณัฐพิมล  แพงศีรนีฐิธัศ  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นายวรพล  ขอสกุลไพศาล  กรรมการตรวจคะแนน 

6. นางรัตนา  เหมะรัชตะ  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางสาวธิมาพร  พรมราช   เจ้าหน้าที่คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอบางใหญ่  อ าเภอบางบัวทอง 
อ าเภอไทรน้อยทั้งหมด เลขทะเบียน  96  ถึง เลขทะเบียน   55๓๙  รวม 29๐ ราย คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย      

  1. นายธนากร  เรืองสุวรรณ  ประธานด าเนนิการสรรหา 
   2. นางสุดารัตน ์  กลัดขวัญ   กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 29๐ ราย) 3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศ  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางภิญญาพชัญ ์ สมานพนัธ์กุล  กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวเบญจลักษณ์ ทองขาว   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางอัญชลี  เลาะลาเมะ  กรรมการตรวจคะแนน   
   7. นางสุทนิ  รักการ   เจ้าหน้าที่คะแนน  

หน่วยเลือกตั้งที่ 8   สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอบางใหญ่อ าเภอ 
บางบัวทอง อ าเภอไทรน้อยทั้งหมดเลขทะเบียน 55๔๑ ถึงเลขทะเบียน 94๒๓  รวม 29๐ ราย.คณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วย      

  1. นายเกรียงไกร  รื่นเสือ   ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน 29๐ ราย) 3. นางนภสกร  ผ่องอ าไพ  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางปัญฑาทิพย์ เข็มจรัส   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางบ ารุง  ทัศนา   กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา  กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นางรุ่งทิพย์  เดชมูล   เจ้าหน้าที่คะแนน    
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หน่วยเลือกตั้งที่ 9 สมาชิกกลุ่มบ านาญที่เกษียณในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง 
อ าเภอไทรน้อย ทั้งหมดเลขทะเบียน 94๒๕ ถึงเลขทะเบยีน 21429 รวม ๓๐๐ ราย  คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
      

  1. นางบุษบา  พรหมพันธุ์  ประธานด าเนินการสรรหา 
   2. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช  กรรมการตรวจคะแนน 
(จ านวน ๓๐๐ ราย) 3. นางฉวีวรรณ  พรหมเมศร์  กรรมการตรวจคะแนน 
   4. นางสาวกัญญภัทร มีเรือง   กรรมการตรวจคะแนน 
   5. นางสาวพรทิพย์ บุตรคีลีมาลย์  กรรมการตรวจคะแนน 
   6. นางณฐมน  สินธุสุข   กรรมการตรวจคะแนน 
   7. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง  เจ้าหน้าที่คะแนน 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาถึงหน่วยเลือกตั้งในเวลา 06.00 น. เพ่ือเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป  ด้วย
ความเรียบร้อย, บริสุทธิ์ ,ยุติธรรม และเกิดผลดีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ตามวันและเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด     
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  4   เดือนมีนาคม   พ.ศ.  256๓  เป็นต้นไป 
  

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 256๓ 
 

 
( นายชูชาติ   กาญจนธนชัย ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 


