ร่ าง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
เรื่ อง ประกาศรายชื่ อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด และหน่ วยสรรหา
*******************************************
ตามประกาศสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ตราด จากัด เรื่ อง การสรรหาคณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์ ครู ตราด จากัด ชุดที่ 62 ประจาปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 นั้น ปรากฏว่า ผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศของสหกรณ์ ได้สมัครรับการสรรหาเป็ นคณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตราด
จากัด ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 ดังนี้
รายชื่ อผู้สมัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ มีดังนี้
หน่ วย บานาญ สพป.ตราด
หมายเลข
1. นายคณิ ต กิจจานนท์
2. นายนภดล แสงทองเจริ ญ
3. นายเชิงชาย ภิรมย์ภกั ดิ์
4. นายวาทิน บัวแสง
หมายเลข

หน่ วย มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 1
1. นางสุ ปราณี สิ งหะคเชนทร์
2. นายธณวิชยั สายสถิตย์

หมายเลข

หน่ วย อาเภอคลองใหญ่
1. นายวิเชียร ยิง่ ยง
2. นายธนพงศ์ บุญวาที

หมายเลข

หน่ วย สพป.ตราด
1. นายวิชชา ครุ ปิติ
2. นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช

หมายเลข

หน่ วย อาเภอเขาสมิง
1. น.ส.ฉันทนา บุญส่ง

หมายเลข

หน่ วย มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 2
1. นายรักพงศ์ จุลเจริ ญ

หมายเลข

หน่ วย กลาง
1. นายสิ ทธิพงษ์ ไวฑูรย์เกียรติ

ผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ หน่วยอาเภอเขาสมิง, หน่วยมัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 2,
หน่วยกลาง มีผสู ้ มัครจานวน 1 คน เท่ากับที่ประกาศไว้จึงไม่ตอ้ งดาเนินการสรรหา
ผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนิ นการ หน่ วยบานาญ สพป.ตราด, หน่ วยมัธยมศึกษาจันทบุรี
ตราด 1, หน่วยอาเภอคลองใหญ่, หน่วยสพป.ตราด นั้น
ผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะมีได้ในหน่วยนั้น ๆ จึงต้อง
ดาเนิ นการสรรหาและกาหนดสถานที่สรรหาเพื่อให้สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตราด จากัด ไปลงคะแนนเสี ยงสรรหา
กรรมการด าเนิ น การของแต่ ล ะหน่ วย ในวัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2565 สาหรั บ หน่ วยสรรหาที่ อ ยู่เกาะ จะเปิ ดท าการ
ลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และปิ ดการ ลงคะแนนในเวลา 12.00 น. และสาหรั บ หน่ วยสรรห าอื่น ๆ จะเปิ ดท าการ
ลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และปิ ดการลงคะแนนในเวลา 15.00 น. ดังนี้ อันนีเ้ อาไว้ใช้ ปี 2566

หน่ วยต่ าง ๆ และสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
หน่ วย
สังกัด
สถานที่สรรหา
1.บานาญ สพป.ตราด สมาชิกที่รับบานาญของทุกอาเภอ จาก สพป.ตราด
1.โรงเรียนตราษตระการคุณ
หน่ วยย่อยอาเภอต่ างๆ
-โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯ
-โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
-โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
-โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ
-โรงเรียนอนุบาลเกาะช้ าง
2.มัธยมศึกษา
สมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด,
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
จันทบุรี ตราด 1
โรงเรี ยนสตรี ประเสริ ฐศิลป์ , ตราดสรรเสริ ญวิทยาคม, เกาะกูดวิทยาคม, ตราษตระการคุณ
รวมถึงสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการในสังกัดหน่วยมัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (1) สมาชิก
ที่รับบานาญและบาเหน็จรายเดือนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
3.อาเภอคลองใหญ่
สมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนบ้านคลองมะนาว, บ้านไม้รูด,บ้านหนองม่วง,
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
วัดห้วงโสม, บ้านตาหนึก, บ้านเนินตาล, อนุบาลวัดคลองใหญ่, บ้านหาดเล็ก,
บ้านคลองจาก, บ้านโขดทราย, บ้านคลองมะขาม, และโรงเรี ยนเอกชนในอาเภอ
คลองใหญ่ รวมถึงสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการในสังกัดหน่วยอาเภอคลองใหญ่
สมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตราด จากัด, สมาชิกที่ออกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด
4.สพป.ตราด
ราชการและยังเป็ นสมาชิกสหกรณ์, สมาชิกที่โอนย้ายสังกัดและยังเป็ นสมาชิกสหกรณ์,
สานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรจังหวัดตราด, สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด, สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด, หน่วยหักเงินจากธนาคาร, สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
รวมถึงสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการในสังกัดหน่วย สพป.ตราด
บานาญข้าราชการพลเรื อน และบาเหน็จรายเดือนในแต่ละสังกัดหน่วย สพป.ตราด
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยย่อยของหน่วย บานาญ สพป.ตราด นาบัตรลงคะแนนเสี ยงสรรหา มานับรวมที่โรงเรี ยนตราษตระการคุณ
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565
ลงชื่ อ

คราวุธ หงษ์ วิเศษ
(นายคราวุธ หงษ์ วิเศษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จากัด

