
ประกาศชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์  
เร่ือง การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์ ชุดใหม่ 

.............................................................................................................. 
 เน่ืองจากวาระการท างานของคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ ชุดปัจจุบนัไดจ้บลงในวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ.2558  ดงันั้นโอกาสการประชุมใหญ่กรรมการและสมาชิกชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ สามญัประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 
15 มีนาคม 2558  จึงไดท้  าการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่  (วาระการท างาน 1 เมษายน พ.ศ. 2558 - 31 มีนาคม พ.ศ. 
2560) และกรรมการบริหารไดเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างของชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ 
  ดงันั้น คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ เพื่อด าเนินงานของ
ชมรมฯ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
   1.1 คุณพอ่เศกสม    กิจมงคล                จิตตาธิการ 
   1.2 คุณพอ่นนัทพล     สุขส าราญ         ผูช่้วยจิตตาธิการ 
   1.3 ก านนัอรวรรณ     กิตติคุณสวสัด์ิ    ก านนัต าบลโคกข้ีหนอน 
   1.4 นายสุพจน์     งามสง่า                     นายก อบต. โคกข้ีหนอน 
   1.5 นายวลิาศ     สุวนิยั                          นายก อบต. หนองตีนนก 
   1.6 นายนิยม     ราชนิยม                       นายก อบต. ท่าข่าม 
   1.7 นายรุ่งศกัด์ิ   วงษแ์กว้      ผูท้รงคุณวุฒิ 
   1.8 นาวาเอกวนัทา     เมทินีพนิต     ผูท้รงคุณวุฒิ 
   1.9 นายวนัลภ   วงษแ์กว้   ผูอ้  านวยการสภาอภิบาลวดัหวัไผ ่
   1.10 นายภานุมาศ     ธรรมอุปกรณ์    ผูใ้หญ่บา้น ต.โคกข้ีหนอน 
   1.11 นายสุเทพ     นานปัการ        ผูแ้ทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกข้ีหนอน 
  2. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
   2.1 นายบุญไทย   เอ่ียมสะอาด          ประธานชมรมผูสู้งอายุ 
   2.2 นางวนัทนา   เอา้เจริญ      รองประธาน 
   2.3 นางสุนทรา   พรายงาม   รองประธานฝ่ายวชิาการ 
   2.4 นายวนัลภ   วงษแ์กว้        เลขานุการ 
   2.5 นายชาตรี   เอ้ียพิน                 ผูช่้วยเลขานุการ 
   2.6 น.ส. นิจจา     ฝ่นเรือง      เหรัญญิก 
   2.7 นางวนัทนา     เอา้เจริญ                    ผูป้ระสานงาน 
   2.8 นางสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี  ผูแ้ทนเนินท่าขา้ม 



   2.9 นายค ารณ   รัตนไสววงศ ์  ผูแ้ทนเนินชวดล่าง 
   2.10 นายอนนัต ์  เกิดปราง   ผูแ้ทนเนินกลม 
   2.11 นางวนิิตา   โลกาวทิย ์  ผูแ้ทนเนินคู-้กระพงับอน 
  3.ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
   3.1 นายชนินทร์     แพงไพรี                 หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
   3.2 นายวทิยา   ธงชยั   กรรมการ 
  4.ฝ่ายทะเบียน 
   4.1 นางชารี     สมานจิต                       หวัหนา้ฝ่ายทะเบียน 
   4.2 นางปุณยวร์ี   ยุน่ประยงค ์  รองหวัหนา้ฝ่ายทะเบียน 
   4.3 นางสาวนิจจา   ฝ่นเรือง  กรรมการ 
   4.4 นางสาวบุญมี   แซ่ตัน๊   กรรมการ 
   4.5 นางสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี  กรรมการ 
   4.6 นางสาวส าราญ   จูหงี   กรรมการ 
   4.7 นางเสาวณี   ทรัพยม์นูทวี  กรรมการ 
   4.8 นางสาวจิตตรา   สอนศิริ  กรรมการ 
  5.ฝ่ายอนามัย-เวชบุคคล 
   5.1 นางวนัทนา   เอา้เจริญ      หวัหนา้ฝ่ายอนามยั-เวชบุคคล 
   5.2 นางสุนทรา   พรายงาม   รองหวัหนา้ฝ่ายอนามยั-เวชบุคคล 
   5.3 นางเพิ่มพนู   โพธ์ิสุวรรณ  ผูแ้ทน อสม. ต.โคกข้ีหนอน 
   5.4 นางสาวจตันวดี   ฝ่นเรือง  ผูแ้ทน อสม. ต.โคกข้ีหนอน 
   5.5 นางสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี  ผูแ้ทน อสม. ต.ท่าขา้ม 
   5.6 นางลาวรรณ์   บุญมีค า   ผูแ้ทน อสม. ต.ท่าขา้ม 
   5.7 นางเอ้ือมพร   ตรงกบัใจ  ผูแ้ทน อสม. ต.ท่าขา้ม 
   5.8 นางอ าภา   พงศศิ์ริพฒัน์  หมอนวดแผนไทย 
   5.9 นางฉววีรรณ   นามวชิยั  หมอนวดแผนไทย 
   5.10 นางบุญเรือน   ทรัพยม์นูทวี  หมอนวดแผนไทย 
  6.ฝ่ายพธีิกรรม 
   6.1 นางเพิ่มพนู   โพธ์ิสุวรรณ  หวัหนา้ฝ่ายพิธีกรรม 
   6.2 นางสาวนิรา   กูช้าติ   รองหวัหนา้ฝ่ายพิธีกรรม 
  7.ฝ่ายนันทนาการ 
   7.1 นางลาวรรณ์   บุญมีค า   หวัหนา้ฝ่ายนนัทนาการ 
   7.2 นายชนินทร์   แพงไพรี   รองหวัหนา้ฝ่ายนนัทนาการ 
   7.3 นายวทิยา   ธงชยั   กรรมการ 
   7.4 นางวนิิตา   โลกาวทิย ์   กรรมการ 
   7.5 นางชารี   สมานจิต   กรรมการ 



  8.ฝ่ายโภชนาการ 
   8.1 นางวนัทนา   เอา้เจริญ   หวัหนา้ฝ่ายโภชนาการ 
   8.2 นางสุภาพ   ราษฎร์เจริญดี  รองหวัหนา้ฝ่ายโภชนาการ 
   8.3 นายค ารณ   รัตนไสววงศ ์  กรรมการ 
   8.4 นางวชิรา   ศรีจินดา   กรรมการ 
   8.5 นางธนพร   โดน้ดท ์   กรรมการ 
   8.6 นางวรัิช   ยุน่ประยงค ์   กรรมการ 
   8.7 นางสาวนิดา   หน่ายคอน  กรรมการ 
   8.8 นางไพเราะ   ล้ีกุล   กรรมการ 
  9.ฝ่ายปฏิคม-อาสาสมัคร 
   9.1 นายค ารณ   รัตนไสววงศ ์  หวัหนา้ฝ่ายปฏิคม-อาสาสมคัร 
   9.2 นายฉลวย   รุ่งเรือง   รองหวัหนา้ฝ่ายปฏิคม-อาสาสมคัร 
   9.3 นายเกษม   พรงาม   กรรมการ 
   9.4 นายสันติ   ดีศรี    กรรมการ 
   9.5 นางประยรู   หนูงาม   กรรมการ 
   9.6 นางเสาวณี   ทรัพยม์นูทวี  กรรมการ 
   9.7 นายบุญไทย   แซ่พ ู   กรรมการ 
   9.8 นายไพโรจน์   โลกาวทิย ์  กรรมการ 
   9.9 นายวลัลภ   ดาวทองสมบติั  กรรมการ 
   9.10 นางพรพรรณ   ศิริชล   กรรมการ 
   9.11 นางเอ้ือมพร   ตรงกบัใจ  กรรมการ 
   9.12 นางบ าเพญ็   ภูษา   กรรมการ 
   9.13 นายสมศกัด์ิ   พงศศิ์ริพฒัน์  กรรมการ 
   9.14 นายปรีชา   ทรัพยม์นูทวี  กรรมการ 
   9.15 นางรพีกร   จนัทร์เกตุ   กรรมการ 
   9.16 นางพรพิมล   แซ่ปึง   กรรมการ 
 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

............................................................ 
(บาทหลวงเศกสม    กิจมงคล) 

เจา้อาวาสวดันกับุญฟิลิปและยากอบหวัไผ/่จิตตาธิการ ชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ 


