
                  

โรงเรยีน / หน่วยงาน หมายเหตุ

1. นาง จุไรรัตน์ สินทรัพย์
2. นาย สมนึก ตันชัย
3. นาย ชาตรี ฟังค า

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบรีุ 1. นาย บรุโชติ วรผล จ านวน  1  คน

1. นาง วลัยรัตน์ ประคองศรี
2. นาย วุฒิชัย คุ้มวงศ์

รร.วัดพลับพลา 1. นาง ปริชาติ รัตนภาส จ านวน  1  คน

1. น.ส. นพรัตน์  ช านาญพืช
2. นาง กรรณิกา รัตนะนาม
1. นาง จารุวรรณ  อรุณธัญญา
2. นาย อ านาจ เจริญพร
3. น.ส. วันทนา ศรีทอง
4. นาย สุริยา ชมศาสตร์
5. นาง สุมณฑา ชนะสิทธ์ิ
6. นาย มงคล เกิดลาภ
1. นาง เมตตา ภัทราภรณ์ไพบลูย์
2. นาง วิชิตรา สุระค าพันธ์
3. นาง พวงพยอม ผิวผ่อง
4. น.ส. สุพัตรา พร้อมดิษฐ์
1. นาย สุรสิทธ์ิ รัตนนิกร
2. น.ส. ณัฐธกรฌ์ โมรา
1. นาย โกเมศ ศรีประมาณ
2. นาง ชื่นกมล ปกเกตุ
3. นาย ธวัช สมพร
4. นาง รัชภร อธิไกรกุล

สพป.จบ.1

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ครจูันทบุร ีจ ากัด

เรือ่ง รายช่ือผู้ได้รบัการเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

เขตการเลือกต้ังที่ 1  หน่วยการเลือกต้ัง อ.เมอืงจันทบุร ี1

ช่ือ - สกุล  ผู้ได้รบัการเลือกต้ัง

จ านวน  3  คน

รร.วัดจันทนาราม

รร.บา้นแก้ว

รร.สฤษดิเดช

รร.อนุบาลจันทบรีุ

สพม.17

รร.เบญจมานุสรณ์

จ านวน  2  คน

จ านวน  2  คน

จ านวน  6  คน

จ านวน  4  คน

จ านวน  2  คน

จ านวน  4  คน
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โรงเรยีน / หน่วยงาน หมายเหตุช่ือ - สกุล  ผู้ได้รบัการเลือกต้ัง

1. นาย พงษ์ศักด์ิ สวัสดีมงคล
2. นาย ศิริพงศ์ พงษ์ดี
3. นาย สุวิทย์ โพธิจักร์
4. นาย อภิวัชร์ หาญปราบ
5. น.ส. วรรณี ศริดี
6. นาย รุ่งรัตน์ ชาญกิจ
1. นาย จักรินทร์ บา้นเนิน
2. นาย ธิติ สวนแก้ว
3. นาย ศรีศักด์ิ พูลสมบติั
4. นาง สมหญิง สิทธิบศุย์
5. นาย สุริยัน นุกูลกิจ
6. น.ส. สุรภา เอื้อนไธสง

หน่วยรวม อ.เมอืง 1

รร.วัดพลับ 1. นาง พรรณรุจี สะอาด

รร.วัดทองทั่ว 2. น.ส. รัชนี บรรเทาวงศ์

รร.วัดสิงห์ 3. นาง นิตยา วัฒฐานะ

รร.วัดดอนตาล 4. นาง พรรณี กุลรัตน์

รร.วัดหนองบวั 5. น.ส. นงลักษณ์ บญุสวัสด์ิ

รร.วัดเนินยาง 6. น.ส. อลิษา สุคุณพันธ์

รร.บา้นช าโสม 7. นาง รมณี แสงจันทร์

รร.วัดเนินโพธ์ิ 8. นาย จตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์

จ านวน  45  คน

                                                                               

รร.เบญจมราชูทศิ

รร.ศรียานุสรณ์

จ านวน  6  คน

จ านวน  6  คน

จ านวน  8  คน

รวมผู้แทนสมาชิกที่ได้รบัการเลือกต้ังของหน่วยการเลือกต้ัง อ.เมอืงจันทบุร ี1

ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

      ว่าที่ ร.ท. 
(กัมพล  ผลพฤกษา) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่  53 
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