ลําดับที่ 2/2559

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อและเครื่องหมายประจําตัวผูส มัครเขารับการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2560
…………………………………
ดวยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดออกประกาศ
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการสหกรณของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2560 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู มัครไดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัครทุกราย และได
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (กกต.สอ.) แลว อาศัยอํานาจตาม
ความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
(กกต.สอ.) พ.ศ.2548 ขอ 12 (3) ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงประกาศรายชื่อและเครื่องหมายของผูมี
คุณสมบัติในการเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2560 ดังนี้
1. รายชื่อและเครือ่ งหมายประจําตัวผูสมัครเขารับการสรรหาบุคคลเพือ่ การเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นายอนุพงษ ปริบาล

เครื่องหมายประจําตัว
1

2

นายณสรวง กอนวิมล

2

3

นายผดุง นอยจันทร

3

หมายเหตุ
มีการลงคะแนนสรรหา

2
2. รายชื่อและเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครเขารับการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
นายวิชาญ แสนพันธศิริ

เครื่องหมายประจําตัว
1

หมายเหตุ

นายสมเชาว แกววงษา
นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ
นายพงศณภัทร บุญโสม

2
3
4

2/2

นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

1

ไมมีการลงคะแนนสรรหา

3/1

นายชาติชาย วงศกิตตะ
นายสถิตย วันเที่ยง

1
2

มีการลงคะแนนสรรหา

นายพิษณุพล สุภาพรหม
นายสําเนียง ศรีบรุ ินทร
นายเกียรติวรรธน ปองปาน
นายจักรภัทร จําปาออน

3
1
2
1

นายสมัย พวงกันยา
นายสุรินทร แกวชูฟอง

1
2

นายสัมฤทธิ์ ธุระงาน

1

นายขวัญชัย บัวโคกรัง

2

1/2

4/2
5/1
6/2

7/1

มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา
ไมมีการลงคะแนนสรรหา
มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา

ทั้งนี้ ใหสมาชิกแตละกลุมของแตละเขตสรรหาไปใชสิทธิลงคะแนนเพื่อการสรรหา ณ หนวย
ลงคะแนนตามสถานที่ที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
(กกต.สอ.) ลําดับที่ 3/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายสกล บางประอินทร)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ลําดับที่ 3/2559

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง กําหนดหนวยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป 2560
---------------------------------------

ตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป
2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
อาศัย อํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยคณะกรรมการ การเลือกตัง้ สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด (กกต. สอ.) พ.ศ. 2548 ขอ 12 (8) ประกอบกับ มติคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ในคราวประชุมครัง้ ที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จึงกําหนดหนวยลงคะแนน
สรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจําป
2560 ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายสกล บางประอินทร)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

2

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เรื่อง กําหนดหนวยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ป 2560
ลงคะแนนสรรหาวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560
เขต
สรรหาที่

สถานที่ลงคะแนน
1. อาคาร 6
ร.ร.เมืองเลย

1/1
(อ.เมือง1)

2. อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.เมืองเลย
3.อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.บานกางปลา
1/2
(สถานที่นบั คะแนน
(อ.เมือง2) กรรมการ)
4.อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.ชุมชนบานทา
สะอาด
5.อาคาร
2/1
อเนกประสงค
(อ.วังสะพุง 1) ร.ร.ชุมชนวังสะพุง
6. อาคาร
2/2
อเนกประสงค
(อ.วังสะพุง 2) ร.ร.บานโนนสวาง

ผูมสี ิทธิ์ลงคะแนน
ไดแกสมาชิกภายในกลุม /สถานศึกษาตอไปนี้
กลุมหลักเมือง, กลุม การทาอากาศยาน ,กลุม เรียกเก็บ
พิเศษอําเภอเมือง ,ร.ร.เลยพิทยาคม , ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา
, ร.ร.บานฟากนา , ร.ร.บานขอนแดง
กลุมบํานาญสังกัดอําเภอเมือง 1
(ขาราชการบํานาญกอน วันที่ 1 ต.ค. 2559)
กลุมนาออศรีเมืองชัย, กลุม กกดูนาแขม, กลุมนาดินดําน้ํา
สวย , กลุม บํานาญสังกัดอําเภอเมือง 2
ร.ร.นาออวิทยา, ร.ร.น้ําสวยพิทยาสรรพ, อบต.ชัยพฤกษ
,อบต.นาแขม, อบต.น้ําสวย , อบต.เมือง, อบต.นาออ
หนวย อ.นาดวงทุกกลุม ,กลุมบํานาญสังกัดอําเภอ
นาดวง, กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอนาดวง ,
ร.ร.นาดวงวิทยา,เทศบาลนาดอกคํา,อบต.ทาสะอาด,
เทศบาลนาดวง
กลุมวังสะพุงปากปวน, กลุมเมืองทรายขาว,
กลุมเขาหลวงหนองงิ้ว, วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง,
กลุมบํานาญสังกัดอําเภอวังสะพุง 1 , กลุมเรียกเก็บพิเศษ
อําเภอวังสะพุง,กลุมเทศบาลเมืองวังสะพุง
ร.ร.เขาหลวงวิทยา ,ร.ร.วังทรายขาววิทยา
กลุมสพป.ลย.2, กลุมศรีสงครามผาบิ้ง, กลุมหนองหญา
ปลอง, กลุม ผานอย, กลุมโคกขมิ้น , กลุมบํานาญสังกัด
อําเภอวังสะพุง 2 ,กลุมเรียกเก็บพิเศษ สพป.ลย. 2 ,
ร.ร. ศรีสงครามวิทยา , ร.ร.เซไลวิทยาคม,
ร.ร.ผานอยวิทยาคม , ร.ร.เลยสวางวิทยาคม
ร.ร.เหมืองแบงวิทยาคม
กลุมวังยาว, กลุม โปง, กลุมอีปุม, กลุมโพนสูง
กลุมกกสะทอน,

3/1
7. อาคาร
(อ.ดานซาย1) อเนกประสงค
ร.ร.บานโพนสูง
8. อาคาร
หนวยภูเรือทุกกลุม , ร.ร.ภูเรือวิทยา
3/1
อเนกประสงค
กลุมขาราชการบํานาญ อ.ภูเรือ, กลุมเรียกเก็บพิเศษ
(อ.ภูเรือ) ร.ร.ชุมชนภูเรือ
อ.ภูเรือ
(สถานที่นบั คะแนน
กรรมการ)

หมายเหตุ

เลือก
ประธาน

เลือก
ประธาน
และ
กรรมการ

เลือก
ประธาน

เลือก
ประธาน

เลือก
ประธาน
และ
กรรมการ

3

เขต
สรรหาที่

สถานที่ลงคะแนน

9. อาคาร
3/2
อเนกประสงค
(อ.ดานซาย2) ร.ร.อนุบาล
ดานซาย

3/2
(อ.นาแหว)
4/1
(อ.ปากชม)

หมายเหตุ

กลุม สพป.ลย.3,กลุมดานซาย-นาหอ,กลุมนาดี-ปากหมัน,
กลุมโคกงาม, รร.ศรีสองรักษวิทยา, ร.ร.วังโพนงาม,
รร.พระแกวอาสา,เทศบาลดานซาย,วัฒนธรรม อ.ดานซาย
, กลุมบํานาญ อ.ดานซาย, วิทยาลัยการอาชีพดานซาย,
กลุมเรียกเก็บพิเศษ อ.ดานซาย

เลือก
ประธาน

10. อาคาร
กลุม อ.นาแหว,ร.ร.นาแหววิทยา,
อเนกประสงค
กลุม บํานาญ อ.นาแหว, กลุมเรียกเก็บพิเศษ อ.นาแหว
ร.ร.บานเหมืองแพร
11. อาคาร
อเนกประสงค

กลุมนครหงส, กลุมเชียงกลม, กลุมบํานาญอําเภอปากชม,
กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอปากชม, ร.ร.ปากชมวิทยา,
ร.ร.ชุมชนบานปากม ร.ร.เชียงกลมวิทยา, ร.ร.คอนสาวิทยา

12. อาคาร
4/2
อเนกประสงค
(อ.เชียงคาน) ร.ร.บานเชียงคาน
“วิจิตรวิทยา”
13. อาคาร
5/1
อเนกประสงค
(อ.ภูกระดึง) ร.ร.อนุบาลภูกระดึง
(รร.ภูกระดึง)
14. อาคาร
5/1
อเนกประสงค
(อ.หนองหิน) ร.ร.ชุมชนหนองหิน
15. อาคาร
5/2
อเนกประสงค
(อ.ผาขาว) ร.ร.บานโนนปอแดง

6/1
(จังหวัด 1)

ผูมสี ิทธิ์ลงคะแนน
ไดแกสมาชิกภายในกลุม /สถานศึกษาตอไปนี้

16. สํานักงาน
สหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด

กลุมเชียงคาน, กลุมธาตุจอมศรี, กลุม หาดนาแกว ,
กลุมบํานาญอําเภอเชียงคาน, กลุมเรียกเก็บพิเศษ
อําเภอเชียงคาน,ร.ร.เชียงคาน,ร.ร.เขาแกววิทยาสรรพ,
ร.ร.ธาตุพทิ ยาคม,ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
กลุมภูกระดึง, กลุมศรีฐาน, กลุมผานกเคา,
กลุมบํานาญสังกัดอําเภอภูกระดึง, ร.ร.ภูกระดึงวิทยา,
กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอภูกระดึง, อบต.หวยสม,
อบต.ภูกระดึง , อบต.ศรีฐาน
กลุมหนองหิน, กลุมปวนพุ กลุมบํานาญสังกัดอําเภอ,
กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอหนองหิน – อําเภอหนองหิน
,ร.ร.หนองหินวิทยาคม
กลุมผาขาวบานเพิม่ , กลุม ทาชางคลอง
กลุมโนนปอแดง, กลุมโนนปาซาง ,กลุมบํานาญ
อําเภอผาขาว, กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอผาขาว,
ร.ร.สันติวิทยาสรรพ, อบต.บานเพิ่ม, อบต.ผาขาว,
อบต.โนนปอแดง
กลุมคุรุสภา, วิทยาลัยเทคนิคเลย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เลย, เทศบาลเมืองเลย, สอ.ครูเลย จํากัด, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน, สํานักพุทธ
ศาสนาเลย, วิทยาเขตศรีลานชาง, วิทยาลัยสงฆเลย
สํานักงานวัฒนธรรม, สํานักงานสกสค. ,ศูนยการศึกษา
พิเศษ กลุม บํานาญของหนวยจังหวัดทุกราย,
กลุมเรียกเก็บพิเศษหนวยจังหวัด

เลือก
ประธาน
เลือก
ประธาน
และ
กรรมการ
เลือก
ประธาน

เลือก
ประธาน

เลือก
ประธาน

4

เขต
สรรหาที่
6/2
(จังหวัด 2)
6/2
(อ.ทาลี่)
7/1
(อ.เอราวัณ)

7/2
(อ.ภูหลวง)

สถานที่ลงคะแนน

ผูมสี ิทธิ์ลงคะแนน
ไดแกสมาชิกภายในกลุม /สถานศึกษาตอไปนี้

17. สํานักงาน
สพม. 19
(ที่นับคะแนน
กรรมการ)
18. อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.บานทาลี่
19. อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.บานเอราวัณ

กลุม สพป.เลย เขต 1, กลุมบํานาญ สพป.เลย เขต 1
กลุมเรียกเก็บพิเศษ สพป.เลย เขต 1 , กลุมสพม. 19

20. อาคาร
อเนกประสงค
ร.ร.บานหนองบัว

หมายเหตุ

กลุมทาลี,่ กลุมบํานาญอําเภอทาลี่ , ร.ร.ทาลี่วิทยา
กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอทาลี่

เลือก
ประธาน
และ
กรรมการ

กลุมเอราวัณผาอินทรแปลง , กลุมผาสามยอดทรัพยไพร
วัลย กลุมบํานาญอําเภอเอราวัณ, กลุมเรียกเก็บพิเศษ
อําเภอเอราวัณ ,ร.ร.เอราวัณวิทยาคม ,
ร.ร.ผาอินทรแปลงวิทยา , ร.ร.ผาสามยอดวิทยาคม

เลือก
ประธาน
และ
กรรมการ

กลุมหอหลวง, กลุมหนองคัน, กลุม ขาราชการบํานาญ
อําเภอภูหลวง, กลุมเรียกเก็บพิเศษอําเภอภูหลวง ,
ร.ร. ภูหลวงวิทยา, อบต.หวยสีเสียด ,อบต.แกงศรีภูม,ิ
อบต.ภูหอ , อบต.เลยวังใส , อบต.หนองคัน

เลือก
ประธาน

หมายเหตุ สถานที่นับคะแนนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
นับที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

