
 

  

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง  การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

ประจําป 2565 

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

ตามที่  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ไดประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเขารับการสรรหาเปน

ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2565 ตั้งแตวันที ่18-20 ตุลาคม 2564 ที่ผานมานั้น  

บัดนี้ การรับสมัครดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูสมัคร ปรากฏวาผูสมัครเขารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวนตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และรายละเอียดการ

ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครสูตูล จํากัด ประจําป 2565 ดังนี ้ 
 

ตําแหนง หนวยสรรหา ผูสมัครเขารับการสรรหา สถานที่ลงคะแนนสรรหา 

ประธาน

กรรมการ 

หนวยสรรหาที่ 1-14 หมายเลข 1   นายสะอาด  อุสมา 

หมายเลข 2   นายสุรทิน  บิลยะแม 

**ระบุในแนบทายประกาศ 

กรรมการ หนวยสรรหาที่ 2 หมายเลข 1   นายธนิตย  กุลโรจนสิร ิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 

หนวยสรรหาที่ 4  หมายเลข 1   นายสมมารถ  จันมา 

หมายเลข 2   นายมานิตย  สาจิ 

โรงเรียนบานตะโละใส 

 

หนวยสรรหาที่ 6  หมายเลข 1   นายปริญญา  ดําเตะ 

หมายเลข 2   นายสิทธิศักดิ์  ขุนราษฎร 

โรงเรียนอนุบาลละง ู

หนวยสรรหาที่ 7 หมายเลข 1   นางถิรนันท  ทองจํารูญ 

หมายเลข 2   นายฐปวัฒ  ประกอบชัยชนะ   

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

หนวยสรรหาที่ 8 หมายเลข 1   นายปรีชา  ดุลยการัณย โรงเรียนอนุบาลควนโดน 

หนวยสรรหาที่ 9  หมายเลข 1   นายเกษม สะหมัดหานาย โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

หนวยสรรหาที่ 11 หมายเลข 1   นายไสว อินยอด โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

หมายเหตุ หนวยสรรหาเปนไปตามระเบยีบสหกรณฯวาดวยการสรรหากรรมการดาํเนินการ พ.ศ.2559 ขอมูลหนวยสรรหา

แตละหนวยตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

2. วิธีการลงคะแนนสรรหา         

  วิธีการสรรหาคณะกรรมการ ใหกระทําโดยการลงคะแนนลับเทานั้น และบัตรลงคะแนนใหเปนไป

ตามที่สหกรณฯกําหนดไว 

   ในหนวยสรรหาใดที่มีผูสมัครไมเกินจํานวนที่หนวยสรรหานั้นพึงมีได ใหมีการลงคะแนนสรรหาและ

ตองไดรับคะแนนรับรองการสรรหาไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาทั้งหมดในหนวยสรร

หานั้น ในกรณีผูสมัครไดรับคะแนนสรรหานอยกวารอยละ 20 ใหมีการรับสมัครและดําเนินการสรรหาใหมในหนวย

นั้นๆ โดยผูสมัครคนเดิมไมสามารถลงสมัครในครั้งนั้นไดอีก 
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3. หลักฐานประกอบการลงคะแนนสรรหา 

บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 

บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกใหและมีภาพถาย  
 

4. วันสรรหาและประกาศผลการสรรหา 

สรรหากรรมการดําเนินการในวันอาทิตย ท่ี 12 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 14.00 น.      

ณ  สถานที่ตามขอ 1 (มีรายละเอียดหนวยสรรหาตามแนบทายประกาศ)   

และสหกรณจะประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการประจําป 2565  

ภายใน 5 วัน นับจากวันลงคะแนนสรรหา เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เลือกตั้งเปนประธาน

กรรมการและกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565 ตอไป 
 

จึงประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 

      

 

      ลงชื่อ       

                                                        ( นายฮาหรูน  หยังส ู) 

           รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทน 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

 

 

 

 



 
3

รายละเอียดแนบทาย 

(1) ตางรางแสดงหนวยสรรหาตามระเบียบสหกรณฯวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2559  

หนวยสรรหา รายละเอียด สถานท่ีลงคะแนน 
หนวยสรรหาที่ 1 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูล ในเครือขายเมืองสตูล 1 สมาชิกสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสตูล และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เครือขายเมืองสตูล 1   

สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

หนวยสรรหาที่ 2 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายเมืองสตูล 2 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

เมืองสตูล (ยกเวนหนวยงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล) และสมาชิก

สังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เครือขายเมืองสตูล 2 

โรงเรียนอนุบาลสตลู 

หนวยสรรหาที่ 3 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายละงู 1 สมาชิกโรงเรียนกําแพงวิทยา และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน ในพ้ืนที่เครือขายละงู 1 

โรงเรียนอนุบาลละง ู

หนวยสรรหาที่ 4 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายละงู 2 สมาชิกโรงเรียนละงูพิทยาคม สมาชิกสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในอําเภอละงู สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เครือขายละงู 2 

และสมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละง ู

โรงเรียนบานตะโละใส 

หนวยสรรหาที่ 5 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอเมืองสตูล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

โรงเรียนบานคลองขุด 

หนวยสรรหาที่ 6 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอละงู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

โรงเรียนอนุบาลละง ู

หนวยสรรหาที่ 7 ประกอบดวย สมาชิก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายควนกาหลง สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอควนกาหลงสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนควนกาหลง

วิทยาคม “นิคมวัฒนา” สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอควน

กาหลง สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ควนกาหลง และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนอําเภอควนกาหลง 

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

หนวยสรรหาที่ 8 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายควนโดน สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอควนโดนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนควนโดนวิทยา 

สมาชิกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอควนโดน สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน อําเภอควนโดน 

โรงเรียนอนุบาลควนโดน 

หนวยสรรหาที่ 9 ประกอบดวย  สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายทาแพ สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอทาแพสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนทาแพผดุงวิทย สมาชิกโรงเรียน

สาครพิทยาคาร สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทาแพ สมาชิก

สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาแพ  และ

สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน อําเภอทาแพ 

โรงเรียนอนุบาลทาแพ 
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หนวยสรรหา รายละเอียด สถานท่ีลงคะแนน 
หนวยสรรหาที่ 10 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายทุงหวา สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอทุงหวาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนทุงหวาวรวิทย สมาชิก

โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอทุง

หวา สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุง

หวา และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน อําเภอทุงหวา 

โรงเรียนอนุบาลทุงหวา 

หนวยสรรหาที่ 11 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูลในเครือขายมะนัง สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอมะนัง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนปาลมพัฒนวิทย สมาชิกโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอมะนัง  สมาชิก

สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมะนัง และ

สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน อําเภอมะนัง 

โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

หนวยสรรหาที่ 12 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดหนวยอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูลสมาชิกขาราชการ

บํานาญอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสตูล สมาชิก

ขาราชการบํานาญสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสตูล สมาชิกวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดกอง

การศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และสมาชิกบํานาญกองการศึกษา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   

วิทยาลัยเทคนิคสตลู 

หนวยสรรหาที่ 13 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญสามัญศึกษา สมาชิกขาราชการ

บํานาญสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สมาชิกโรงเรียน

พิมานพิทยาสรรค  และสมาชิกโรงเรียนสตูลวทิยา 

โรงเรียนสตลูวิทยา 

หนวยสรรหาที่ 14 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกกองการศึกษา

เทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบํานาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล 

สมาชิกขาราชการบํานาญศึกษาจังหวัดสตูล สมาชิกสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สมาชิก

สํานักงานวฒันธรรมจังหวดัสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สตูล สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาชิกโรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล 

สมาชิกสังกัดสํานักงานการทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล และสมาชิก

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกที่ไม

ปรากฏในหนวยอ่ืนๆ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
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(2) ตางรางแสดงรายละเอียดเครือขายตามระบุในระเบียบสหกรณฯ วาดวย การสรรหากรรมการดําเนินการ 
พ.ศ.2559   
 

ชื่อเครือขายตามระเบียบฯ รายชื่อโรงเรียน หมายเหตุ 

เครือขายเมืองสตลู 1 1.บานเกตร ี

4.บานนาแค 

7.ไทยรัฐวิทยา 40  

10.บานกุบังจามัง 

13.บานกาเนะ 

16.บานเขาจีน 

2.บานวังพะเนียด 

5. บานคลองขุด 

8.บานทุง 

11.อนุบาลเมืองสตลู 

14.บานทุงวมิาน 

 

3.วดัหนาเมือง 

6.บานใหม 

9.บานโคกประดู 

12.บานกาลูบ ี

15.บานควน 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 1 

เครือขายเมืองสตลู 2 1.บานเกาะสาหราย 

4.บานเกาะหลีเปะ 

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.บานคลองน้ําเค็ม 

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 กลุมสรรหาที่ 4 

 

หมายเหตุ  โรงเรียนบานทาจีน ยายไปสังกัดเทศบาลคลองขุด (สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมืองสตูล)   

     จึงอยูในสังกัด กลุมสรรหาที่ 2 

 
   


