ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด และหน่วยสรรหา
*******************************
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูตราด จากัด ชุดที่ 57 ประจาปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นั้น ปรากฏว่า ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศของสหกรณ์ได้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราดจากัด ดังนี้
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดาเนินการ มีดังนี้
หมายเลข
1. นางดวงพร คณาญาติ
2. นายสังคม จิตนาวสาร
3. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการ มีดังนี้
หน่วย บานาญ สพป.ตราด
หมายเลข
1. นายวีระ ถนอมจิต
2. นายคณิต กิจจานนท์
3. นายวิชชุ เอกปิยะกุล
หมายเลข
หมายเลข

หมายเลข

หมายเลข

หน่วย อาเภอเมืองตราด 2
1. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์
หน่วย อาเภอเมืองตราด 3
1. นายยงยศ สงวนหงษ์
2. นายวัชระ ตราดธารทิพย์
3. นายทรงฤทธิ์ พรเสนาะ
หน่วย อาเภอแหลมงอบ
1. นายสุรศักดิ์ ช่อทอง
2. นายประพันธ์ โภคสมบัติ
3. นายอดิเรก ศรีอนันต์
หน่วย อาเภอบ่อไร่
1. นายจรูญ น้อยสาราญ
2. นายวิทยา ต้อยยาตี

ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการหน่วยอาเภอเมืองตราด 2 มีผู้สมัครจานวน 1 คน เท่ากับที่
ประกาศไว้จึงไม่ต้องดาเนินการสรรหา ส่วนประธานกรรมการ, หน่วยบานาญ สพป.ตราด, หน่วยอาเภอเมืองตราด 3,
หน่วยอาเภอบ่อไร่, หน่วยอาเภอแหลมงอบ นั้น ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดาเนินการ
เกินกว่าจานวนกรรมการที่ จะมีได้ในหน่วยนั้น ๆ จึงต้องดาเนิน การสรรหาและกาหนดสถานที่สรรหาเพื่ อให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด ไปลงคะแนนเสียงสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการของแต่ละหน่วย
ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.00 น. ดังนี้
หน่วยต่าง ๆ และสถานที่ลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
สถานที่สรรหา
หน่วย
สังกัด/โรงเรียน
1. บานาญ สพป.ตราด สมาชิกที่รับบานาญและมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองตราด
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูตราด จากัด
(สรรหา
ประธานกรรมการ
และกรรมการ)
2. อาเภอเมืองตราด 1 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนคลองขวาง, บ้านทุ่งไก่ดัก, วัดวิเวกวราราม,
โรงเรียนชุมชน
วัดวรุณดิตถาราม, ชุมชนวัดท่าพริกฯ, บ้านโพร่งตะเฆ่ฯ, บ้านไร่ป่า,
วัดท่าพริกฯ
วัดตะกาง,วัดแหลมกลัด, วัดสะพานหิน, บ้านคลองประทุน, บ้านนาเกลือ,
(สรรหา
วัดคิริวิหาร, บ้านบางปรง, วัดบางปรือ, บ้านฉางเกลือฯ, วัดคลองขุด
ประธานกรรมการ)
เขาน้อยวิทยาคม, คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์, เนินทรายวิทยาคม และรวมทั้ง
พนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ
3.อาเภอเมืองตราด 2
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปากคลองน้าเชี่ยว, วัดสุวรรณมงคล,
โรงเรียน
วัดไทรทอง, วัดหนองเสม็ดฯ, อนุบาลตราด, เอกชน-สุนันทาวิทยา,
วัดหนองเสม็ดฯ
กองการศึกษา อบจ.ตราด, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตราด,
(สรรหา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประธานกรรมการ)
จังหวัดตราด (กศน.ตราด), บาเหน็จ/บานาญ กศน.ตราด, เอกชน-กิตติวิทยา,
บานาญกองการศึกษา อบจ.ตราด และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ
4. อาเภอเมืองตราด 3 สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนบ้านท่าประดู่, บ้านสวนใน, บ้านเนินตาแมว,
โรงเรียนวัดบุปผารามฯ
วัดวังฯ, วัดบุปผารามฯ, อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ, บ้านท่าเรือจ้างฯ, บ้านเปร็ดใน,
(สรรหา
บ้านแหลมพร้าว,วัดหนองคันทรง, วัดอ่าวใหญ่, วัดห้วงน้าขาว, ชุมชนวัดอ่าวช่อ,
ประธานกรรมการ
วัดแหลมหิน, วิทยาลัยชุมชนตราด, บาเหน็จ/บานาญวิทยาลัยชุมชนตราด,
และกรรมการ)
เอกชน-มารดานุสรณ์ และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ

หน่วย
5. อาเภอเขาสมิง 1

6.อาเภอเขาสมิง 2

7.อาเภอบ่อไร่

8.อาเภอคลองใหญ่

สังกัด/โรงเรียน
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง, วัดสลัก, วัดท่าโสม,
บ้านคลองศอก, วัดท่าหาด, ชุมชนวัดแสนตุ้ง, วัดพนมพริก, บ้านดงกลาง,
บ้านตามาง, ชุมชนบ้านเขาสมิง, บ้านห้วงพัฒนา,วัดฆ้อ, บ้านโป่ง,
เขาสมิงวิทยาคมฯ, ข้าราชการบานาญหน่วยอาเภอเขาสมิง 1
และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนวัดดินแดง, บ้านดอนสูง, วัดประณีต,
บ้านหนองบัว, วัดเสนาณรงค์, วัดตาพลาย, บ้านเจียรพัฒนา, บ้านเกษมสุข,
บ้านมณฑล, บ้านเนินตะบก, ประณีตวิทยาคม, สะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก,
ข้าราชการบานาญหน่วยอาเภอเขาสมิง 2 และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ

สถานที่สรรหา
โรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคมฯ (สรรหา
ประธานกรรมการ

โรงเรียน
บ้านเจียรพัฒนา
(สรรหาประธาน
กรรมการ)

สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง, ชุมชนวัดบ่อไร่,
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รงั สรรค์, บ้านมะนาว, บ้านจัดสรร, บ้านปะอา,
บ้านตางาม, บ้านคลองแอ่ง, บ้านหนองบอน, คีรศี รีสาครวิทยา,
อัมพรจินตกานนท์, วัดช้างทูน, บ้านหนองแฟบ, บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล,
บ้านด่านชุมพล, บ้านปะเดา, ไทยรัฐวิทยา 44 ฯ, เพียงหลวง 6 ,บ้านสระใหญ่,
ราชประชานุเคราะห์ 49, ข้าราชการบานาญหน่วยอาเภอบ่อไร่ และรวมทั้งพนักงาน
ราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ

โรงเรียนอนุบาล
บ่อพลอยฯ
(สรรหา
ประธานกรรมการ
และกรรมการ)

บ่อไร่วิทยาคม,หนองบอนวิทยาคม, วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

โรงเรียนอนุบาล
บ่อพลอยฯ
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนบ้านคลองมะนาว, บ้านไม้รูด, บ้านหนองม่วง,
วัดห้วงโสม, บ้านตาหนึก, บ้านเนินตาล, อนุบาลวัดคลองใหญ่, บ้านหาดเล็ก,
บ้านคลองจาก, บ้านโขดทราย, บ้านคลองมะขาม, เอกชน-จุติพร,
คลองใหญ่วิทยาคม, ข้าราชการบานาญหน่วยอาเภอคลองใหญ่
และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ และสมาชิกที่อยู่ในเขต
อาเภอคลองใหญ่ที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนข้างต้น

โรงเรียนอนุบาล
วัดคลองใหญ่
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

หน่วย
9. อาเภอแหลมงอบ

สังกัด/โรงเรียน
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยวฯ, ชุมชนแหลมงอบฯ,
บ้านคลองใหญ่, วัดแหลมมะขาม, บ้านเนินดินแดง, วัดทองธรรมชาติ,
บ้านธรรมชาติล่าง, บ้านอ่าวตาลคู,่ วัดบางปิดล่าง, วัดบางปิดบน,
ชุมชนวัดบางกระดาน, บ้านเกาะหมากฯ, ข้าราชการบานาญ
หน่วยอาเภอแหลมงอบ, ข้าราชการบานาญเกาะหมาก
และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนัน้ ๆ
แหลมงอบวิทยาคม

สถานที่สรรหา
โรงเรียนชุมชน
แหลมงอบฯ
(สรรหา
ประธานกรรมการและ
กรรมการ)

สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนบ้านบางเบ้า, บ้านคลองพร้าว, อนุบาลเกาะช้าง,
วัดสลักเพชร, วัดวัชคามคชทวีป, ข้าราชการบานาญเกาะช้าง รวมทั้งพนักงานราชการ
ในโรงเรียนนัน้ ๆ

โรงเรียนอนุบาล
เกาะช้าง (สรรหา
ประธานกรรมการและ
กรรมการ)

เกาะช้างวิทยาคม

สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว, บ้านคลองเจ้า, อนุบาลเกาะกูด,
ข้าราชการบานาญเกาะกูด รวมทัง้ พนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ

เกาะกูดวิทยาคม

โรงเรียนชุมชน
แหลมงอบฯ
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

โรงเรียนอนุบาล
เกาะช้าง (สรรหา
ประธานกรรมการ)
โรงเรียนเกาะกูด
วิทยาคม (สรรหา
ประธานกรรมการและ
กรรมการ)
โรงเรียนเกาะกูด
วิทยาคม (สรรหา
ประธานกรรมการ

หน่วย
10.สพม.17 (1)

11.กลาง

12.สพป.ตราด

สังกัด/โรงเรียน
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17,
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์, ตราดสรรเสริญวิทยาคม, ตราษตระการคุณ,
บานาญ-บาเหน็จ ตราษตระการคุณ, บานาญ สพม.17, บาเหน็จรายเดือน สพม.17,
อ่าวใหญ่พิทยาคาร และรวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ

สถานที่สรรหา
โรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด วิทยาลัยเทคนิคตราด, วิทยาลัยสารพัดช่างตราด,
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา , กองการศึกษาสานักงานเทศบาลเมืองตราด,
บานาญ/บาเหน็จของหน่วยสังกัดนั้น ๆ รวมทั้งพนักงานราชการในโรงเรียนนั้น ๆ

โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด, สานักงาน
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรจังหวัดตราด, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด, สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด, สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, บาเหน็จ-บานาญรายเดือน
สพป.ตราด, บานาญสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด, บานาญสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด, บานาญสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด,
ออกจากงานยังเป็นสมาชิกอยู่, สมาชิกที่โอนย้ายสังกัดและยังเป็นสมาชิกสหกรณ์,
สมาชิกที่อยู่หน่วยหักเงินจากธนาคาร, บาเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจา), และรวมทั้ง
พนักงานราชการสังกัดนั้น ๆ
หน่วยนับคะแนนบัตรประธานทุกหน่วย

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562
ลง
(นายคราวุธ หงษ์วิเศษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาตราด
(สรรหา
ประธานกรรมการ)

หอประชุมปู่คมุ้
โรงเรียนบ้าน
ท่าเรือจ้างฯ

