
โควตา สมัคร

นาย ชาญณรงค์ พงษ์ขยัน 12970 13

น.ส. นรมน ขันตี 14828 14

นาย อนุพล มุลานนท์ 14291 22

นาง สุชาดา บุญชาญ 5630 23

นาย ชรินทร์ ดวงเดือน 13240 24

นาง รัสนีย์ ตันชัย 6021 35

นาย ศราวุธ บุญรอดรักษ์ 12659 36

นาย นพดล ถีนารมย์ 9692 37

น.ส. มลฤดี จันโทภาษ 12768 31

นาย ประจ า ชนะสิทธ์ิ 5450 32

นาย เจริญโรตม์ บุญเรืองศรี 10141 19

นาง ภคปภา โชตน์ธนิน 9153 20

น.ส. พรรณี สักยกุล 2990 3

นาย สนอง อินทรวิสูตร์ 9675 4

นาย ภิเศก ภาคพิเศษ 6577 5

นาย สุวิทย์ จิตรเจริญ 5159 6

นาง ปัญจรัตน์ แสนสุข 8873 7

นาย โสภา แพทย์รังษี 1657 8

นาย ชัยยา สัตย์พานิช 6555 10

นาย นพพร ทองสุวรรณ 897 15

น.ส. เอ้ือจิต หงวนเสง่ียม 5063 17

นาง พรพรรณ ราชาธิราช 11746 21

นาง พิศมร วิชญธรกุล 3286 25

นาง ถนอมนวล สุขสานต์ 3027 27

นาง สุธาดา สาธรวิศิษฐ์ 1239 29

นาย สุชาชาญ ต้ังม่ัน 7090 33

นาง ประภา แพทย์รังษี 2436 34

รร.อนุบาลบ้านหนองคล้า 2 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด

เร่ือง  รายช่ือผู้สมัครรับการเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิกเพ่ือเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563

เขตการเลือกต้ังท่ี 1  :  หน่วยท่ี 4  อ าเภอท่าใหม่

สถานท่ีเลือกต้ัง  :  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  (หอประชุมพิศาลธรรมคุณ)

โรงเรียน / หน่วยงาน ช่ือ - สกุล
สมาชิกเลข
ทะเบียน

หมายเลข
ประจ าตัว

หมายเหตุ

รร.ท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิฯ" 3 3

รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 2 2

รร.ประดิษฐ์ศึกษา 3 3

รร.ยอแซฟวิทยา 2 2

บ านาญ อ.ท่าใหม่ 17 18



โควตา สมัคร

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด

เร่ือง  รายช่ือผู้สมัครรับการเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิกเพ่ือเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563

เขตการเลือกต้ังท่ี 1  :  หน่วยท่ี 4  อ าเภอท่าใหม่

สถานท่ีเลือกต้ัง  :  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  (หอประชุมพิศาลธรรมคุณ)

โรงเรียน / หน่วยงาน ช่ือ - สกุล
สมาชิกเลข
ทะเบียน

หมายเลข
ประจ าตัว

หมายเหตุ

นาย สงเคราะห์ เจริญนิยม 5031 38

นาง ดวงพร ต่อไพบูลย์ 4653 39

40

รร.วัดหนองคัน นาย ยงยุทธ วงค์กุลพิลาศ 11011 1

2

รร.บ้านเนินดินแดง น.ส. ลินจง เหลืองวัฒนะ 15600 9

รร.บ้านศรัทธาตะพง นาง มุกดา อนุกานนท์ 12701 11

รร.บ้านคลองกะพง นาย ครรชิต เปล่ียนไธสง 6504 12

รร.วัดสามผาน นาย ไชยะ บุญอยู่ 12193 16

18

รร.ไทยรัฐวิทยา 14 นาย โอภาส ผดุงเวียง 13799 26

รร.สะพานเลือกวิทยาคม นาย พิชญพงศ์ วัฒฐานะ 13527 28

รร.บ้านเจ้าหลาว นาย สาธิต ใจคง 11666 30

รร.วัดบูรพาพิทยาราม นาย มงคล บุญกอง 14446 41

หมายเหตุ  สมาชิกหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 ,18 และ 40  ขอสละสิทธ์ิ

สละสิทธ์ิ

สละสิทธ์ิ

บ านาญ อ.ท่าใหม่ 17 18

9 11

สละสิทธ์ิ

ประกาศ ณ วันที่  23 ธันวาคม  2563

ว่าที่ ร.ท. ...............................................
(กัมพล  ผลพฤกษา)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  ชุดที่ 55


