
 

 

ประกาศ  
ท่ี 28/2560 

     สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
  เร่ือง  รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ  

 และผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจ าปี   2561 
.... 

  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ได้
ด าเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี  2561 โดยเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 23  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม
ทองธารินทร์  นั้น 

 บัดนี้  ได้มีผู้รับสมัคร เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ประจ าปี 2561   และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด   ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ 

เบอร์ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก สังกัดหน่วย 
1 นายสุพัฒน์        โพธิสาร 0905 ข้าราชการบ านาญ 

 
 2. รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการ 
      2.1 หน่วยเลือกตั้งท่ี 1    ประกอบด้วย    1.อ าเภอเมืองสุรินทร์  2.อ าเภอเขวาสินรินทร์  
3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1  4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
มีกรรมการได้ 4 คน  ปัจจุบันอยู่ในวาระ  1  คน  ต้องเลือกตั้งใหม่จ านวน  3  คน แทนกรรมการท่ีครบวาระ 

เบอร์ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก สังกัดหน่วย 
1 ดร.ไพชยนต์      จันทเขต 1124 ข้าราชการบ านาญ 
2 นายก าพล          ฉิมมาล ี 4946 สพป.สร. เขต 1 
3 นายพุฒิชัย         สมัครสมาน 3539 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
4 นายอ าพล          รติธรรมกุล 2494 โรงเรียนสิรินธร 
5 นายนาวา           ชิดชอบ 0303 ข้าราชการบ านาญ 
6 นายสุพจน์         ประดับศรี 2615 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
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2.2 หน่วยเลือกตั้งท่ี 2  1.อ าเภอจอมพระ   2.อ าเภอส าโรงทาบ  3. อ าเภอศีขรภูมิ  4.อ าเภอล าดวน   
5. อ าเภอศรีณรงค์  6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
มีกรรมการได้  3 คน  ปัจจุบันอยู่ในวาระ 1 คน  ต้องเลือกตั้งใหม่จ านวน  2  คน แทนกรรมการท่ีครบวาระ 
เบอร์ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก สังกัดหน่วย 

1 นางสาวจงบุญ      จากภัย 3801 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
2 นายสุดใจ             กล้าหาญ 0196 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 
3 นายวิโรจน์           เสียงสนั่น 1203 โรงเรียนบ้านกระดาน 
4 นายสุรศักดิ์          จึงพัฒนา 4462 โรงเรียนหนองหว้าโพธิ์ไทร 
5 นายวิชิตชัย           แข่งขัน 0995 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
6 นายธีรัตม์             ใจกล้า 3226 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 

 
               2.3 หน่วยเลือกตั้งท่ี 4  ประกอบด้วย    1.อ าเภอปราสาท     2.อ าเภอสังขะ    3.อ าเภอกาบเชิง  
4.อ าเภอพนมดงรัก   5. อ าเภอบัวเชด  6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  7.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3        
 มีกรรมการได้  3 คน  ปัจจุบันอยู่ในวาระ 2  คน  ต้องเลือกตั้งใหม่จ านวน  1  คน แทนกรรมการท่ีครบวาระ 
เบอร์ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก สังกัดหน่วย 
1 นายพศิน              บัวหุ่ง 4039 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
2 นายประจักษ์        เงางาม 2561 โรงเรียนบ้านถนน 
3 นายสุทัศน์           ใจศีล 3544 โรงเรียนสังขะ 

  
 3. รายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
      ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการทุกสิ้นปีบัญชี  จ านวน  5 คน 

เบอร์ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก สังกัดหน่วย 
1 นางลัดดาวัลย์     เพ่งเล็งดี - สพม. เขต 33 
2 นางสุจิตรา          บานแย้ม 0736 ข้าราชการบ านาญ 
3 นางตวงรัตน์       เกียรติคุณรัตน์ 0052 สพม. เขต 33 
4 นายยุทธชัย         รัตนพงษ์เพียร 0218 ข้าราชการบ านาญ 
5 นายองอาจ          ดีประดวง 2500 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
6 นายถวัลย์            มีมาก 0332 ข้าราชการบ านาญ 
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ประกาศ   ณ  วันที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 

ลงชื่อ 
                       (นายสุพัฒน์  โพธิสาร) 
                           ประธานกรรมการ 

                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 
 


