
   
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

เรื่อง   ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
   ประจ าปี  2564 

*********************** 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ

และผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี  2564   ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 โดยวิธีผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Conference)   เมื่อวันเสาร์ ที่ 23  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564   นั้น  

                           1. สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ 
หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 1  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 หมายเลข 1  นายเกริกวิทย์ จันทเขต  ผลคะแนน 520 คะแนน 

   หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 2  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 หมายเลข 1  นายสงวน  บุญร่วม  ผลคะแนน 458 คะแนน 

 หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 3  (เลือกกรรมการ  3  คน) 
 หมายเลข 1 นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย  ผลคะแนน 300 คะแนน 
 หมายเลข 2 นางณีรนุช     ช่วยชู    ผลคะแนน 103 คะแนน 
 หมายเลข 3 นายสุโขทัย    เครือศร ี ผลคะแนน   52 คะแนน 
 หมายเลข 4 นายปริญญา  พุ่มไหม  ผลคะแนน 256 คะแนน 
 หมายเลข 5 นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล ผลคะแนน 222 คะแนน 
 หมายเลข 6 นายธีรัตม์  ใจกล้า  ผลคะแนน   15 คะแนน 
 หมายเลข 7 นายวิชิตชัย    แข่งขัน  ผลคะแนน   54 คะแนน 

 หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 4  (เลือกกรรมการ  2  คน) 
 หมายเลข 1  นายวิเชียร  สุดใสดี  ผลคะแนน 371 คะแนน 
 หมายเลข 2 ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ จันทเขต  ผลคะแนน 286 คะแนน 
 หมายเลข 3 นายบุญช่วย  ถ้วยทอง  ผลคะแนน 286 คะแนน 

 หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 5  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 หมายเลข 1  นายองอาจ  ดีประดวง ผลคะแนน 96 คะแนน 

 หน่วยเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  (เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ  3  คน) 
 หมายเลข 1  นายยุทธชัย  รัตนพงษ์เพียร ผลคะแนน       1,595 คะแนน 
 หมายเลข 2  นายสนอง  สินโพธิ์  ผลคะแนน       1,591 คะแนน 

หมายเลข 3  นางสุจิตรา  บานแย้ม ผลคะแนน       1,506 คะแนน  
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2.สรุปผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564  
 

หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 1  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 ล าดับที่  1  นายเกริกวิทย์  จันทเขต  ผลคะแนน 520 คะแนน 

หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 2  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 ล าดับที่  1  นายสงวน  บุญร่วม  ผลคะแนน 458 คะแนน 

        หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 3  (เลือกกรรมการ  3  คน) 
 ล าดับที่  1  นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย  ผลคะแนน 300 คะแนน 
 ล าดับที่  2  นายปริญญา  พุ่มไหม  ผลคะแนน 256 คะแนน 
 ล าดับที่  3  นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล ผลคะแนน 222 คะแนน 

        หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 4  (เลือกกรรมการ  2  คน) 
 ล าดับที่  1  นายวิเชียร  สุดใสดี  ผลคะแนน 371 คะแนน 
 ล าดับที่  2  นายบุญช่วย  ถ้วยทอง  ผลคะแนน 286 คะแนน 

        หน่วยเลือกตั้งกรรมการ หน่วยที่ 5  (เลือกกรรมการ  1  คน) 
 ล าดับที่  1  นายองอาจ  ดีประดวง ผลคะแนน 96 คะแนน 

        หน่วยเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  (เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ  3  คน) 
 ล าดับที่  1  นายยุทธชัย  รัตนพงษ์เพียร ผลคะแนน       1,595 คะแนน 
 ล าดับที่  2  นายสนอง  สินโพธิ์  ผลคะแนน       1,591 คะแนน 

ล าดับที่  3  นางสุจิตรา  บานแย้ม ผลคะแนน       1,506 คะแนน  
 

                ประกาศ   ณ  วันที่   23   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 

 

   
 (นายส าเริง   บุญโต) 

      ประธานกรรมการ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


