ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยผูรับบํานาญ
หนวย
วันที่รับสมัคร
สถานที่สงใบสมัคร
ผูรับบํานาญอําเภอ 11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม
เมืองสตูล
ทรัพยครูสตูล จํากัด
(มีผูแทนได 53 คน)
อ.เมือง จ.สตูล ในเวลาทําการ

วันเลือกตั้ง
1 มี.ค.2563

เวลา
สถานที่เลือกตั้ง
09.00-12.00 น. สหกรณออมทรัพยครูสตูล
จํากัด อ.เมือง จ.สตูล
(อาคารบํานาญครู
การศึกษาสตูล)

ผูประสานงาน

ผูรับบํานาญอําเภอ 11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม
ละงู
ทรัพยครูสตูล จํากัด สาขาละงู
(มีผูแทนได 27 คน)
ในเวลาทําการ

29 ก.พ.2563

09.00-12.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียน
อนุบาลละงู

ผูรับบํานาญอําเภอ 11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครไดที่ผปู ระสานงาน
ควนกาหลง
(มีผูแทนได 13 คน)

23 ก.พ.2563

09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลควน
กาหลง

ผูรับบํานาญอําเภอ 17-21 ก.พ.2563 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม
ควนโดน
ทรัพยครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ.
( มีผูแทนได 8 คน )
สตูล ในเวลาทําการ

25 ก.พ.2563

09.00-12.00 น. สหกรณออมทรัพยครูสตูล นายวิทยา หลีเส็น
นายกอเดช เหมสลาหมาด
จํากัด อ.เมือง จ.สตูล

นายจรูญ สันบู
นายเจน ขวัญทอง
นายไสว สังขทอง
นางกฤษฏารัตน กัลชาญพิเศษ
นางชอมาลี นาคบรรพต
นางประมูล มีบุญ
นายเลิศศักดิ์ ศรีดนุเดช
นายระเริง รัตนเกษร
นายรังสิทธิ์ สุปราณี
นายอดุลย มะมิง
นายวรัตน แสงเจริญ
นายพนม ตันประดิษฐ
นายทวีป หวันตาหลา
นางสุจินธรา สุธากุล
นายทศพร ตระกูลดิษฐ
นายสรายุทธ อุศมา
นายวิรัช ลีลาพิทักษ
นายทวน หนูโยม
นายจูทิ้น มณีนิล

นายธีรศักดิ์ พิศาลสุทธิกุล

เบอรติดตอ

0817981444
0812751822
0897327477
0862872484
0814798475
0812777792
0897362556
0831941190
0862921483
0819904887
0869670906
0898789064
0630828162
0897337255
0814798913
0993656077
0817989017
0862989840
0805393718
0973056674
0862979274
0812767247

ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยผูรับบํานาญ

ผูรับบํานาญ
11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครไดที่ผปู ระสานงาน
อําเภอทุงหวา
(มีผูแทนได 10 คน)

28 ก.พ.2563

เวลา
สถานที่เลือกตั้ง
09.00-12.00 น. บานผูประสานงาน
(นายบุญชวย เรืองเดช
บานเลขที่ 112 ม.1 ต.
ทาเรือ อ.ทาแพ จ.สตูล )
09.00-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

ผูรับบํานาญ
อําเภอมะนัง
(มีผูแทนได 2 คน)

23 ก.พ.2563

09.00-12.00 น.

นายสนอง เมืองปาน
นายพงศศลิ ป ละอองรัตน

0872900095
0817484935

ผูรับบํานาญสังกัด สมัครดวยตนเอง ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล
อาชีวศึกษาและ
วันที่ 27 ก.พ.63 จํากัด อ.เมือง จ.สตูล
สนง.กศน.สตูล เวลา 09.00-11.00น.
(มีผูแทนได 8 คน)

27 ก.พ.2563

11.00-12.00 น. ณ สนง.สหกรณออมทรัพย นายจอม ชุมแกว
ครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ. นายชัชวาลย สกลพรวศิน
สตูล
นายอารี สองเมือง

0895954737
0899754998
0611755591

ผูรับบํานาญสังกัด 11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม
สามัญศึกษาและ
ทรัพยครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ.
สพม. เขต 16
สตูล ในเวลาทําการ
(มีผูแทนได 13 คน)

23 ก.พ.2563

09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนพิมานพิทยา
สรรค ( ณ หองคําแสด
อาคาร 1 ชั้น 2 )

นายกมล แกวคํา
นางนิตยา กั่วพานิช
นางสุดสวาท กุมารจันทร
นางฐิตาภา สําเภาเงิน

0831399838
0894624511
0993571574
0918454184

ผูรับบํานาญกอง
การศึกษา
(มีผูแทนได 6 คน)

24 ก.พ.2563

09.00-12.00 น.

นายธีรยุทธ ชุมปาน
นายสุรพันธ คุนะมะเส

0870141142
0846982256

หนวย

วันที่รับสมัคร

สถานที่สงใบสมัคร

ผูรับบํานาญ
11-20 ก.พ.2563 สงใบสมัครไดที่ผปู ระสานงาน
อําเภอทาแพ
(นายบุญชวย เรืองเดช)
( มีผูแทนได 5 คน )

18-20 ก.พ.2563

สงใบสมัครไดที่ผปู ระสานงาน

วันที่ 20 ก.พ.63 สงใบสมัครได กองการศึกษา
เทศบาลเมืองสตูล

วันเลือกตั้ง
23 ก.พ.2563

โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ณ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองสตูล

ผูประสานงาน

เบอรติดตอ

นายบุญชวย เรืองเดช
นายถาวร พรหมบุญแกว

0810977554
0812750430

นายจิตต พรหมมาก
นายมนูญ หลอสุพรรณพร
นายสนิท แซเงา

0872949562
0898797671
0993172065

