
 

   

 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

เร่ือง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำป 2563   

………………………………. 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2563 และ

นำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เพ่ือเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2563 โดยให

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ขอบังคับ และระเบียบสหกรณฯวาดวยการสรรหากรรมการดำเนินการ 

พ.ศ.2559   

 ฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด จึงรับ

สมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาเปนคณะกรรมการดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการที่ออกตามวาระตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง ดังตอไปนี้ 

1. ตำแหนงกรรมการดำเนินการ 

ตำแหนง หนวยสรรหา จำนวนกรรมการ (คน) 

1.1 ประธานกรรมการ 

1.2 กรรมการดำเนินการ 

หนวยสรรหาจังหวัด (จาก 14 หนวยสรรหา) 

- หนวยสรรหาที่ 2  (เมืองสตูล 2) 

- หนวยสรรหาท่ี 4  (ละง ู2) 

- หนวยสรรหาที่ 6  (ขาราชการบำนาญอำเภอละงู) 

- หนวยสรรหาที่ 7  (ควนกาหลง) 

- หนวยสรรหาที่ 8  (ควนโดน) 

- หนวยสรรหาที่ 9  (ทาแพ) 

- หนวยสรรหาที่ 11  (มะนัง) 
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1 
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รายละเอียดการลงคะแนนแตละกลุมสรรหา ดังนี้  

(1) การสรรหาประธานกรรมการ ใหสรรหาจากหนวยสรรหาจังหวัด จำนวน 1 คน 

(2) การสรรหากรรมการดำเนินการ ใหกำหนดหนวยสรรหาและจำนวนกรรมการหนวยละ 1 คน

ประกอบดวย 

หนวยสรรหาที่ 1 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ในเครือขายเมืองสตูล 1 สมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

ในพ้ืนท่ีเครือขายเมืองสตูล 1   

หนวยสรรหาที่ 2 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายเมืองสตูล 2  สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอเมืองสตูล  (ยกเวนหนวยงานและโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล) และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เครือขายเมืองสตูล 2 

หนวยสรรหาที่ 3 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายละงู 1 สมาชิกโรงเรยีนกำแพงวิทยา และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ในพ้ืนท่ีเครือขายละงู 1 
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หนวยสรรหาที่ 4 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายละงู 2 สมาชิกโรงเรียนละงูพิทยาคม สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอละงู สมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเครือขายละงู 2 และสมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

ละงู 

หนวยสรรหาที่ 5 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอเมืองสตูล  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

หนวยสรรหาที่ 6 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอละงู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

หนวยสรรหาที่ 7 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายควนกาหลง  สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอควนกาหลงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สตูล สมาชิกโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอควน

กาหลง สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง และสมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนอำเภอควนกาหลง 

  หนวยสรรหาที่ 8 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายควนโดน สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอควนโดนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรยีนควนโดนวิทยา สมาชิกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อำเภอควนโดน สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน และสมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนอำเภอควนโดน 

หนวยสรรหาที่ 9 ประกอบดวย  สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายทาแพ  สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอทาแพสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรียนทาแพผดุงวิทย สมาชิกโรงเรียนสาครพิทยาคาร   สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอ

ทาแพ สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทาแพ และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อำเภอทาแพ 

หนวยสรรหาที่ 10 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายทุงหวา สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอทุงหวาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรียนทุงหวาวรวิทย สมาชิกโรงเรียนทาศิลาบำรุงราษฎร สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอ

ทุงหวา สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุงหวา และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อำเภอทุงหวา 

  หนวยสรรหาที่ 11 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายมะนัง  สมาชิกขาราชการบำนาญอำเภอมะนัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

สมาชิกโรงเรียนปาลมพัฒนวิทย  สมาชิกโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอ

มะนัง  สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อำเภอมะนัง 

หนวยสรรหาท่ี 12 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดหนวยอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูลสมาชิกขาราชการ

บำนาญอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สตูล สมาชิกสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล สมาชิก
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ขาราชการบำนาญสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สมาชิกวิทยาลัย

ชุมชนจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และสมาชิกบำนาญกองการศึกษา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตลู   

หนวยสรรหาที่ 13 ประกอบดวย สมาชิก สังกัดขาราชการบำนาญสามัญศึกษา สมาชิกขาราชการ

บำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สมาชิกโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค และสมาชิกโรงเรียน

สตูลวิทยา 

หนวยสรรหาท่ี 14 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกกองการศึกษา

เทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบำนาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบำนาญศึกษาจังหวัด

สตูล สมาชิกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สมาชิกบำนาญสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

สมาชิกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สมาชิกบำนาญสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดศูนย

การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาชิกโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 42 จังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสำนักงานการทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล และสมาชิกสำนักงานสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จำกัด สมาชิกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และสมาชิกท่ีไมปรากฏในหนวยอื่นๆ 

  รายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา และหนวยสรรหาใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  
 

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 

    2.1 ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 73 (1) – (6) 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน

ทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการตาม

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ   

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปบัญชีถึง

วันที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

    2.2 มีรายชื่ออยูในทะเบียนสมาชิกของในหนวยหรือกลุมสรรหาท่ีตองการลงรับการสรรหากรรมการ

ดำเนินการ 
 

 

3. กำหนดวันรับสมัคร 

    3.1 ผูประสงคจะรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำป 2563 ใหสมัคร

ดวยตนเอง  ที่สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ตั้งแตวันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ.

2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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    3.2 ในกรณีท่ีผูสมัครเขารับการสรรหาจะขอถอนการสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ให

ยื่นคำรองขอถอนการสมัครเปนลายลักษณอักษรใหสหกรณฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 20 วันกอนวันสรรหา ผูที่แจง

ถอนการสมัครหลังจากกำหนดน้ี สหกรณฯจะไมรับทราบการถอนการสมัครดังกลาว 
 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

     4.1 ตำแหนง  ประธานกรรมการ 

  -  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จำนวน   1  รปู 

-  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว       จำนวน  16 รูป 

-  สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   1  ฉบับ 

-  สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จำนวน   1  ฉบับ 

     4.2 ตำแหนง  กรรมการดำเนินการ 

  -  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จำนวน   1  รปู 

-  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว       จำนวน   3  รูป 

-  สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   1  ฉบับ 

-  สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จำนวน   1  ฉบับ 
 

5. การประกาศรายชื่อและหมายเลขของผูสมัครรับการสรรหา 

    สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร พรอมท้ังกำหนดหมายเลขของ

ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติถูกตองเพ่ือรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยจะประกาศรายชื่อ

ผูสมัครและสถานที่ลงคะแนนสรรหาของหนวยหรือกลุมตางๆ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

6. วันสรรหาและประกาศผลการสรรหา 

    สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด กำหนดวันสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณใน

วันอาทิตย ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. และจะประกาศผลการสรรหาดังกลาวภายใน 5 

วัน นับจากวันลงคะแนนสรรหา เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เลือกตั้งเปนคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด ตอไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

  

      ลงชื่อ       

                                                             (  นายสะอาด  อุสมา  ) 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด 

 



 

5

ตารางแนบทายประกาศ 
 

รายละเอียดเครือขายตามระบุในระเบียบสหกรณฯ วาดวย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559   
 

ชื่อเครือขายตามระเบียบฯ รายชื่อโรงเรียน หมายเหตุ 

เครือขายเมืองสตูล 1 1.บานเกตรี 

4.บานนาแค 

7.ไทยรัฐวิทยา 40  

10.บานกุบังจามัง 

13.บานกาเนะ 

16.บานเขาจีน 

2.บานวังพะเนียด 

5. บานคลองขุด 

8.บานทุง 

11.อนุบาลเมืองสตลู 

14.บานทุงวิมาน 

 

3.วัดหนาเมือง 

6.บานใหม 

9.บานโคกประดู 

12.บานกาลูบี 

15.บานควน 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 1 

เครือขายเมืองสตูล 2 1.บานเกาะสาหราย 

4.บานเกาะอาดัง 

7.บานทาหิน 

10.บานเนินสูง 

13.บานกาลันยีตัน 

16.บานตันหยงโป 

19.บานตำมะลังใต 

22.อนุบาลสตูล 

2.บานตันหยงกลิง 

5.บานเกาะยะระโตดนุย 

8.บานนาลาน 

11.บานเจะบิลัง 

14.บานบันนังปุเลา 

17.บานหาดทรายยาว 

20.บานเกาะยาว 

 

3.บานตันหยงอุมา 

6.บานไทรงาม 

9.บานควนขัน 

12.บานฉลุง 

15.บานปาเตะ 

18.บานตำมะลังเหนือ 

21.บานตันหยงกาโบย 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 2 

เครือขายละงู 1 1.อนุบาลละง ู

4.บานโกตา 

7.บานทาแลหลา 

10.บานตูแตหรำ 

13.บานดาหลำ 

16.บานนางแกว 

19.บานวังสายทอง 

22.บานบุโบย 

25.บานกาแบง 

2.บานไสใหญ 

5.บานปากปง 

8.บานทุงเสม็ดฯ 

11.บานควนฟาแลบ 

14.บานนาขา 

17.บานทุงไหม 

20.บานหัวควน 

23.บานสนกลาง 

 

3.บานปใหญ 

6.บานปาฝาง 

9.บานอุไร 

12.บานบอหิน 

15.บานหาญ 

18.บานหนองหอยโขง 

21.เพียงหลวง 4 

24.บานตันหยงละไน 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 3 

เครือขายละงู 2 1.บานตะโละใส 

4.บานทายาง 

7.บานโคกพะยอม 

10.บานหวยมะพราว 

13.บานคลองน้ำเคม็ 

16.บานในเมือง 

19.บานบากันโตะทิด 

2.บานปากบารา 

5.บานทาพยอม 

8.บานลาหงา 

11.บานเกาะยวน 

14.บานหวยไทร 

17.บานปากบาง 

 

3.บานบอเจ็ดลูก 

6.บานเกาะบูโหลน 

9.บานนาพญา 

12.บานทุงสภากาชาดฯ 

15.บานปากละง ู

18.บานทาชะมวง 

 

สังกัด กลุมสรรหาที ่4 

 

หมายเหตุ  โรงเรียนบานทาจีน ยายไปสังกัดเทศบาลคลองขุด (สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอเมืองสตูล)   

     จึงอยูในสังกัด กลุมสรรหาท่ี 2 

 

 

 



ใบสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดำเนนิการ   

หนวยสรรหาที่....................... 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกดั  ชุดท่ี 54 ป 2563 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เขียนที…่………………………………………………… 

วันที…่……….เดือน……………………พ.ศ……………… 
 

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 
          

1. ขาพเจา……………………………………………..……………………………………………………………อายุ...…………..ป 

   ท่ีอยูตามทะเบียนบาน....…………………………………………………………………………………….……………..….…. 

   โทรศัพท (บาน) …………………………… (ท่ีทำงาน) …………………………(มือถือ) ……………….………………… 

   ขณะนี้ดำรงตำแหนง…………………………………สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน……………..…………………………… 

2. ขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด   สมาชิกเลขท่ี…………………………………..……..….. 

3. ขาพเจาขอสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการ ฯ หนวยสรรหาที ่..................................... 

4. ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด เรื่อง การสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำป 2561 ลงวันที่ ……………………………… 

5. ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบการสมัครดังน้ีมาแลว 

  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จำนวน   1  รูป 

  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว      จำนวน   3  รปู 

  สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   1  ฉบับ 

  สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จำนวน   1  ฉบับ 

 

(ลงช่ือ)                                             ผูสมัคร 

(………………………..………………………) 

 
สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร 

ขาพเจาไดรับใบสมัครพรอมเอกสารประกอบของ…………………...………………………………………..…….……..

เวลา…………….……น. และผูสมัครไดรบัหมายเลข…………..….. เมื่อวันท่ี………เดือน…………..…………พ.ศ……………… 
 

(ลงช่ือ)                                              ผูรบัสมัคร 

 (………………………..………………………) 

 

รูปถาย 
1 นิ้ว 



 
  

ใบสมัครเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกดั   ชุดท่ี 54  ประจำป 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

เขียนที…่………………………………………………… 

วันที…่……….เดือน……………………พ.ศ……………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดำเนนิการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 
          

1. ขาพเจา……………………………………………..………………………………………………อายุ……………....…………..ป 

   อาศยัอยูบานเลขท่ี……….…………………………………………………………………………………….……………..….…. 

   โทรศัพท (บาน) …………………………… (ท่ีทำงาน) …………………………(มือถือ) ……………….………………… 

   ขณะนี้ดำรงตำแหนง…………………………………สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน……………..…………………………… 

2. ขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด   สมาชิกเลขท่ี…………………………………..……..….. 

3. ขาพเจาขอสมัครเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด 

4. ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด เรื่อง การสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำป 2561  ลงวันท่ี ……………………………… 

5. ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบการสมัครดังนี้มาแลว 

  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จำนวน   1  รูป 

  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว      จำนวน  16  รปู 

  สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   1  ฉบับ 

  สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จำนวน   1  ฉบับ 

 

(ลงช่ือ)                                             ผูสมัคร 

(………………………..………………………) 
 

 
สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร 

ขาพเจาไดรับใบสมัครพรอมเอกสารประกอบของ…………………...………………………………………..…….……..

เวลา…………….……น. และผูสมัครไดรบัหมายเลข…………..….. เมื่อวันท่ี…………เดือน…………..………พ.ศ……………… 

 

(ลงช่ือ)                                              ผูรบัสมัคร 

(………………………..………………………) 

 

 

รูปถาย 
1 นิ้ว 


