
 
 
 
 
 
ที่ ว ๑๑/๒๕๖๒        สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
         ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

      ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

อางถึง  หนังสือสหกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จํากัด ที ่ว ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  
      ชุดที ่๔๗ ประจําป ๒๕๖๒  
  ๒. หนังสือรายงานกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๑   
 

  ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๔๗ ประจําป ๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๕๕๐๑ ช้ัน ๕ 
อาคาร ๕ วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒  น้ัน 
 

  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอเรียนวา การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดเสร็จสิ้นแลว จึงสงรายละเอียดผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ 
ประจําป ๒๕๖๒ และหนังสือรายงานกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๑ มาเพื่อแจง
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ทราบ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร ๐-๒๒๒๕-๔๐๘๔ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓ 
www.munsaving.com 
 

 

http://www.munsaving.com


 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เรื่อง  ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจําป ๒๕๖๒ 

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

  ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๔๗ ประจําป ๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๕๕๐๑ ช้ัน ๕ 
อาคาร ๕ วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒  น้ัน 
 

  ในการประชุมดังกลาวไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ 
รองประธานกรรมการดําเนินการ และกรรมการดําเนินการ จํานวน ๕ คน ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ขอ ๕๖ และระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการสรรหา
กรรมการดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ และขอ ๑๒ 
 

  จึงขอประกาศรายช่ือผูที่ไดรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการดําเนินการ  รองประธานกรรมการ
ดําเนินการ และกรรมการดําเนินการ จํานวน ๕ คน ซึ่งไดรับเลือกต้ังในการประชุมครั้งน้ี และกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน ๘ คน ซึ่งดํารงตําแหนงตอตามวาระ เปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที ่๔๗ ประจําป ๒๕๖๒ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ดังน้ี 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
๑  นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ ประธานกรรมการดําเนินการ ไดรับเลือกต้ังในที่ประชุมใหญสามัญ     

ประจําป ๒๕๖๒  ๒  นายสันติธร  ย้ิมละมัย รองประธานกรรมการ
ดําเนินการ 

๓  นางวิภา  ธูสรานนท กรรมการดําเนินการ 
และเหรัญญิก 

ไดรับเลือกต้ังในที่ประชุมใหญสามัญ     
ประจําป ๒๕๖๑ และดํารงตําแหนง
ตอไปตามวาระตามขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
ขอ ๕๖ 

๔  นายถาวร  จันทรกล่ํา กรรมการดําเนินการ 
และเลขานุการ 

๕  นางสาวพรศรี  กิจธรรม กรรมการดําเนินการ 
๖  นายวสวัตต์ิ  สุทธิ กรรมการดําเนินการ 
๗  นายเจริญชัย  พัศดารักษ กรรมการดําเนินการ 
๘  นายสิทธิศักด์ิ  สวนอินทร กรรมการดําเนินการ 
๙  นายสุทร  บุญสิริชูโต กรรมการดําเนินการ 
๑๐  นายสรณะ  เทพเนาว กรรมการดําเนินการ 

 
/๑๑. นายเปยมศักด์ิ.... 

 
 



- ๒ - 
 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
๑๑  นายเปยมศักด์ิ  ตันนิรัตร กรรมการดําเนินการ ไดรับเลือกต้ังในที่ประชุมใหญสามัญ     

ประจําป ๒๕๖๒ ๑๒  นายไพศาล  บัวแตง กรรมการดําเนินการ 
๑๓  นายธัชพล  อภิรติมัย กรรมการดําเนินการ 
๑๔  นายนิคม  พลาพล กรรมการดําเนินการ 
๑๕  นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย กรรมการดําเนินการ 

 
  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 


