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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั  และหน่วยสรรหา 
 

****************** 
   ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด  จ  ากดั   เร่ืองการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ชุดท่ี 57 ประจ าปี 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นั้ น      
ปรากฏวา่ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสหกรณ์ไดส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั  ดงัน้ี  

รายช่ือผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ มีดังนี ้
หมายเลข   1. นายสังคม  จิตนาวสาร 
  2. นายคราวธุ  หงษว์เิศษ  
  3. นายคณิต  กิจจานนท ์  
   

รายช่ือผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการตามหน่วยต่างๆ มีดังนี ้
หน่วย  บ านาญ สพป.ตราด 

หมายเลข 1.  นายวรีะ  ถนอมจิต 
2.  นายสานิตย ์ ถาวรประเสริฐ 
3.  นางดวงพร  คณาญาติ 
 4. นายสุรพล  อินทผลึก 

 

หน่วย  อ าเภอเมืองตราด 2 
หมายเลข   1.  นายสุชาติ  กะไชยวงษ ์

    

                           หน่วย  อ าเภอเมืองตราด 3 
หมายเลข   1.  นายวชัระ  ตราดธารทิพย ์
  2.  นายชยัพร  มุกมุณี 

   3.  นางสุกญัญา  กลูนรา 
 

                           หน่วย  อ าเภอแหลมงอบ 
หมายเลข 1.  นายสุรศกัด์ิ  ช่อทอง 

 

                           หน่วย  อ าเภอบ่อไร่ 
หมายเลข 1.  นายประเมิน  ทองพร่อง 
  2.  นายประเวศ  เพียวงษา       
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ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอเมืองตราด 2, หน่วยอ าเภอแหลม
งอบ  มีผูส้มคัรจ านวน 1 คน เท่ากบัท่ีประกาศไวจึ้งไม่ตอ้งด าเนินการสรรหา ส่วนประธานกรรมการ,หน่วย
บ านาญ สพป.ตราด, หน่วยอ าเภอเมืองตราด 3, หน่วยอ าเภอบ่อไร่ นั้น ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและคณะกรรมการด าเนินการเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะมีไดใ้นหน่วยนั้น ๆ จึงตอ้งด าเนินการสรร
หาและก าหนดสถานท่ีสรรหาเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั ไปลงคะแนนเสียงสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการของแต่ละหน่วย  ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-15.00 น. ดงัน้ี 

หน่วยต่าง ๆ  และสถานทีล่งคะแนนสรรหาประธานและกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 

หน่วย สังกดั/สถานทีส่รรหา 
1. บ านาญ สพป.ตราด สมาชิกท่ีรับบ านาญและมีภูมิล าเนาอยูใ่นพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองตราด 

สถานทีล่งคะแนน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั   (สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ) 

2. อ าเภอเมืองตราด 1 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนคลองขวาง,  บา้นทุ่งไก่ดกั, วดัวเิวกวราราม, วดัวรุณดิตถาราม,   
ชุมชนวดัท่าพริกฯ, บา้นโพร่งตะเฆ่ฯ, บา้นไร่ป่า, วดัตะกาง,วดัแหลมกลดั, วดัสะพานหิน,  
บา้นคลองประทุน, บา้นนาเกลือ, วดัคิริวิหาร, บา้นบางปรง, วดับางปรือ, บา้นฉางเกลือฯ, วดัคลองขุด  
เขาน้อยวิทยาคม , คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ , เนินทรายวิทยาคม และรวมทั้ งพนักงานราชการใน     
โรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนชุมชนวดัท่าพริกฯ    (สรรหาประธานกรรมการ) 

3.อ าเภอเมืองตราด 2 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นปากคลองน ้ าเช่ียว, วดัสุวรรณมงคล, วดัไทรทอง,  
วดัหนองเสมด็ฯ, อนุบาลตราด, เอกชน-สุนนัทาวทิยา, กองการศึกษา อบจ.ตราด, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวดัตราด, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัตราด 
(กศน.ตราด), บ าเหน็จ/บ านาญ กศน.ตราด, เอกชน-กิตติวทิยา, บ านาญกองการศึกษา  อบจ.ตราด  และ
รวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนอนุบาลตราด   (สรรหาประธานกรรมการ) 

4. อ าเภอเมืองตราด 3 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นท่าประดู่, บา้นสวนใน, บา้นเนินตาแมว, วดัวงัฯ, วดับุปผารามฯ, 
อนุบาลชุมชนวดัหนองบวัฯ, บา้นท่าเรือจา้งฯ, บา้นเปร็ดใน, บา้นแหลมพร้าว, วดัหนองคนัทรง,   
วดัอ่าวใหญ่, วดัหว้งน ้ าขาว, ชุมชนวดัอ่าวช่อ,วดัแหลมหิน, วทิยาลยัชุมชนตราด, เอกชน-มารดานุสรณ์ 
และรวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนวดับุปผารามฯ    (สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ) 

5. อ าเภอเขาสมิง 1 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นอ่างกะป่อง, วดัสลกั, วดัท่าโสม, บา้นคลองศอก,  วดัท่าหาด, 
ชุมชนวดัแสนตุง้, วดัพนมพริก,  บา้นดงกลาง, บา้นตามาง, ชุมชนบา้นเขาสมิง,  บา้นหว้งพฒันา, 
วดัฆอ้, บา้นโป่ง,  เขาสมิงวทิยาคมฯ, ขา้ราชการบ านาญหน่วยอ าเภอเขาสมิง 1 และรวมทั้งพนกังาน
ราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนเขาสมงิวทิยาคมฯ   (สรรหาประธานกรรมการ) 
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หน่วย สังกดั 

6.อ าเภอเขาสมิง 2 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนวดัดินแดง, บา้นดอนสูง, วดัประณีต, บา้นหนองบวั, วดัเสนาณรงค,์ 
วดัตาพลาย, บา้นเจียรพฒันา, บา้นเกษมสุข, บา้นมณฑล, บา้นเนินตะบก, ประณีตวทิยาคม,  สะตอ
วทิยาคมรัชมงัคลาภิเษก, ขา้ราชการบ านาญหน่วยอ าเภอเขาสมิง  2  และรวมทั้งพนกังานราชการใน
โรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนบ้านเจยีรพฒันา    (สรรหาประธานกรรมการ) 

7.อ าเภอบ่อไร่ สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนชุมชนบา้นตากแวง้, ชุมชนวดับ่อไร่, อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค,์ 
บา้นมะนาว, บา้นจดัสรร, บา้นปะอา, บา้นตางาม, บา้นคลองแอ่ง, บา้นหนองบอน, คีรีศรีสาครวทิยา, 
อมัพรจินตกานนท,์ วดัชา้งทูน, บา้นหนองแฟบ, บา้นป้องกนัตนเองด่านชุมพล,  บา้นด่านชุมพล,  
บา้นปะเดา, ไทยรัฐวทิยา 44 ฯ, เพียงหลวง 6 , บา้นสระใหญ่, ราชประชานุเคราะห์ 49, บ่อไร่วทิยาคม,
หนองบอนวทิยาคม วทิยาลยัการอาชีพบ่อไร่ , ขา้ราชการบ านาญหน่วยอ าเภอบ่อไร่  และรวมทั้ง
พนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์   (สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ) 

8.อ าเภอคลองใหญ่ 
 
 

สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นคลองมะนาว, บา้นไมรู้ด, บา้นหนองม่วง, วดัหว้งโสม,  
บา้นตาหนึก, บา้นเนินตาล,  อนุบาลวดัคลองใหญ่, บา้นหาดเลก็, บา้นคลองจาก, บา้นโขดทราย,  
เอกชน-จุติพร, บา้นคลองมะขาม, คลองใหญ่วทิยาคม, ขา้ราชการบ านาญหน่วยอ าเภอคลองใหญ่  และ
รวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ และสมาชิกท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอคลองใหญ่ท่ีไม่ไดส้งักดั
โรงเรียนขา้งตน้ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่   (สรรหาประธานกรรมการ) 

9. อ าเภอแหลมงอบ 

 

สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนอนุบาลวดัน ้ าเช่ียวฯ,  ชุมชนแหลมงอบฯ, บา้นคลองใหญ่, วดัแหลม
มะขาม,  บา้นเนินดินแดง, วดัทองธรรมชาติ, บา้นธรรมชาติล่าง, บา้นอ่าวตาลคู่, วดับางปิดล่าง,  
วดับางปิดบน,  ชุมชนวดับางกระดาน,  แหลมงอบวทิยาคม, บา้นเกาะหมากฯ,  ขา้ราชการบ านาญหน่วย
อ าเภอแหลมงอบ,  ขา้ราชการบ านาญเกาะหมาก  และรวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน   โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ   (สรรหาประธานกรรมการ) 

 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นบางเบา้,  บา้นคลองพร้าว, อนุบาลเกาะชา้ง, วดัสลกัเพชร,  
วดัวชัคามคชทวปี,เกาะชา้งวทิยาคม,  ขา้ราชการบ านาญเกาะชา้ง  รวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียน
นั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน   โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง   (สรรหาประธานกรรมการ) 

 สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนบา้นอ่าวพร้าว, บา้นคลองเจา้, อนุบาลเกาะกดู, เกาะกดูวทิยาคม ,  
ขา้ราชการบ านาญเกาะกดู  รวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน   โรงเรียนเกาะกูดวทิยาคม   (สรรหาประธานกรรมการ) 
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           ประกาศ ณ  วนัท่ี  19  กนัยายน  พ.ศ.2560 

 

ลง  
 

  (นายจ านง  เหล่าคงธรรม) 
  ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 

หน่วย สังกดั 

10.สพม.17 (1) สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 17, โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์, ตราดสรรเสริญวทิยาคม, ตราษตระการคุณ,  บ านาญตราษตระการคุณ, บ านาญ สพม.17,  
บ าเหน็จรายเดือน สพม.17, อ่าวใหญ่พิทยาคาร และรวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์    (สรรหาประธานกรรมการ) 

11.กลาง 
 
 

สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสงักดั วิทยาลยัเทคนิคตราด, วิทยาลยัสารพดัช่างตราด,  โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา , กองการศึกษาส านักงานเทศบาลเมืองตราด , บ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน ของ
หน่วยสงักดันั้น ๆ  รวมทั้งพนกังานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน วทิยาลยัสารพดัช่างตราด      (สรรหาประธานกรรมการ) 

12.สพป.ตราด 
 

สมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จ ากดั, สมาชิกท่ีออกจากราชการ
และยงัเป็นสมาชิกสหกรณ์,  สมาชิกท่ีโอนยา้ยสงักดัและยงัเป็นสมาชิกสหกรณ์, ส านกังาน
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรจงัหวดัตราด,  ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตราด, บ านาญ
ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตราด, ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด, สมาชิกท่ีอยู่
หน่วยหกัเงินจากธนาคาร, บ าเหน็จรายเดือน (ลูกจา้งประจ า), ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด
บ านาญส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราดและรวมทั้งพนกังานราชการสงักดันั้น ๆ 

สถานทีล่งคะแนน   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด    (สรรหาประธานกรรมการ) 

หน่วยนบัคะแนนบตัร
ประธาน 

โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม    


