
 

 

ประกาศกรรมการเลือกตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

เรื่อง  ผลการเลอืกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ  ประจ าปีบญัช ี 2566 
 

 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด  ฉบับที่ 37/2565  เรื่อง การสรรหา

กรรมการด าเนินการ  ประจ าปีบัญชี 2566  ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ก าหนดสรรหา

ผู้สมัครต าแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ  ด้วยการลงคะแนนโดยตรงและลับ         

โดยสมาชิกทุกคนลงคะแนนสรรหา  ในวันศุกร์ที่ 11  พฤศจกิายน  2565  นั้น 
 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามความในข้อ 18  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู            

สุราษฎร์ธานี จ ากัด  ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ.2559  ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2565 ครั้งที่  66  วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2565  ได้มีมติเลือกตั้งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งต าแหน่ง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด  ประจ าปีบัญชี  

2566  ดังนี้ 
 

 ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 

    ได้แก่    นายสุเวช  รุ่งแดง 
 

 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

 

 

( นายพรชัย  จันทร์รงค์) 
ประธานกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศกรรมการเลือกตั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

เรื่อง  ผลการเลอืกตั้งต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ  ประจ าปีบญัช ี 2566 
 

 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด  ฉบับที่ 37/2565  เรื่อง การสรรหา

กรรมการด าเนินการ  ประจ าปีบัญชี 2566  ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ก าหนดสรรหา

ผู้สมัครต าแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ  ด้วยการลงคะแนนโดยตรงและลับ         

โดยสมาชิกทุกคนลงคะแนนสรรหา ในวันศุกร์ที่ 11  พฤศจกิายน  2565  นั้น 
 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามความในข้อ 18  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู            

สุราษฎร์ธานี จ ากัด  ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2559  ที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2565 ครั้งที่  66  วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2565  ได้มีมติเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎรธ์านี  จ ากัด  ประจ าปีบัญชี 2566  ดังนี้ 

 ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ 
 

    เขตที่  1 ไดแ้ก่   1. นายสิรวิชญ ์ ทองปรีชา  
     2. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร  
    
  เขตที่  2 ไดแ้ก่   นายชโลธร  สังครธุ   
        
  เขตที่  3 ไดแ้ก่   1. นายวิสุทธิ์ จนัทรป์าน   
     2. นายนนทกร ชุมเทพ   
 
  เขตที่  5 ไดแ้ก่   นายแสนสุข ชัยสวัสดิ ์  
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

 

 

( นายพรชัย  จันทร์รงค)์ 

ประธานกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎรธ์านี จ ากัด 
 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศกรรมการเลือกตั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

เรื่อง  ผลการเลอืกตั้งต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปีบัญช ี 2566 
 

 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด  ฉบับที่ 38/2565  เรื่อง การรับ

สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปีบัญชี 2566  ลงวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2565      

ก าหนดรับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ออกเป็น 2 กลุ่ม  และให้ที่ประชุมใหญ่ออกเสียง

เลือกตั้ งโดยตรงและลับ ในวันประชุมใหญ่  โดยเลือกผู้สมัครเป็นรายกลุ่ม  ในวันเสาร์ที่  19  

พฤศจกิายน  2565  นั้น 
 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามความในข้อ 10 และ ข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด  ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

พ.ศ.2565  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ครั้งที่  66  วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2565   

ได้มีมติเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 

จ ากัด  ประจ าปีบัญช ี 2566  ดังนี้ 
 

 ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ  กลุ่มที่ 1 
 

  ได้แก่ 1. นายสุรศักดิ์  อักษรสาร    

   2. นายเอกฉัตร  ชุมศรี 

   3. นายวิสุทธิ์  จัตุมิตร    

   4. นายสุรพล  พันธุ์ทอง   
  

ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ  กลุ่มที่ 2 
 

  ได้แก่  นางโสภา  ปุ่นสุวรรณ 

    
  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

  

 

( นายพรชัย  จันทร์รงค)์ 

ประธานกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 


