ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง กาหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ประจาปี 2562
--------------------------------------ตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรร
หาเข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการและกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จ ากั ด
ประจาปี 2562 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
อาศัย อานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด (กกต. สอ.) พ.ศ. 2548 ข้อ 12 (8) ประกอบกับ มติคณะกรรมการการ
เลือ กตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
จึงกาหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาบุ คคลเพื่อ การเลื อ กตั้ งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการด าเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ประจาปี 2562 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสกล บางประอินทร์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด

2
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
เรื่อง กาหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ปี 2562
ลงคะแนนสรรหาวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เขต
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
สถานที่ลงคะแนน
หมายเหตุ
สรรหาที่
ได้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม /สถานศึกษาต่อไปนี้
1. อาคาร 6
กลุ่มหลักเมือง, กลุ่มการท่าอากาศยาน, กลุ่มเรียกเก็บ เลือกประธาน
ร.ร.เมืองเลย
พิเศษอาเภอเมือง, ร.ร.เลยพิทยาคม, ร.ร.เลยอนุกูล
กรรมการ
1/1
วิทยา, ร.ร.บ้านฟากนา, ร.ร.บ้านขอนแดง
(อ.เมือง 1) 2. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอเมือง 1
ร.ร.เมืองเลย
(ข้าราชการบานาญก่อน วันที่ 1 ต.ค. 2556)
3.อาคารอเนกประสงค์
กลุ่มนาอ้อศรีเมืองชัย, กลุ่มกกดู่นาแขม, กลุ่มนาดินดา
ร.ร.บ้านก้างปลา
น้าสวย, กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอเมือง 2
(สถานที่นับคะแนน
ร.ร.นาอ้อวิทยา, ร.ร.น้าสวยพิทยาสรรพ์, อบต.
เลือกประธาน
1/2
กรรมการ)
ชัยพฤกษ์, อบต.นาแขม, อบต.น้าสวย, อบต.เมือง,
กรรมการและ
(อ.เมือง 2)
อบต.นาอ้อ
กรรมการ
ดาเนินการ
4.อาคารอเนกประสงค์
หน่วย อ.นาด้วงทุกกลุ่ม, กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอ
ร.ร.บ้านท่าสะอาด
นาด้วง, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอนาด้วง,ร.ร.นาด้วง
วิทยา, เทศบาลนาดอกคา, อบต.ท่าสะอาด, เทศบาล
นาด้วง
5.อาคารอเนกประสงค์
กลุ่มวังสะพุงปากปวน, กลุ่มเมืองทรายขาว,
2/1
ร.ร.ชุมชนวังสะพุง
กลุ่มเขาหลวงหนองงิ้ว, วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง, เลือกประธาน
(อ.วังสะพุง 1)
กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอวังสะพุง 1, กลุ่มเรียกเก็บ
กรรมการ
พิเศษอาเภอวังสะพุง, กลุ่มเทศบาลเมืองวังสะพุง
ร.ร.เขาหลวงวิทยา, ร.ร.วังทรายขาววิทยา, อบต.
ทรายขาว
6. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มสพป.ลย.2, กลุ่มศรีสงครามผาบิ้ง, กลุ่มหนอง
2/2
ร.ร.บ้านโนนสว่าง
หญ้าปล้อง, กลุ่มผาน้อย, กลุ่มโคกขมิ้น, กลุ่มบานาญ เลือกประธาน
(อ.วังสะพุง 2)
สังกัดอาเภอวังสะพุง 2, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ สพป.ลย. กรรมการและ
2, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา, ร.ร.เซไลวิทยาคม,
กรรมการ
ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม, ร.ร.เลยสว่างวิทยาคม,
ดาเนินการ
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม

เขต
สถานที่ลงคะแนน
สรรหาที่
3/1
7. อาคารอเนกประสงค์
(อ.ด่านซ้าย1) ร.ร.บ้านโพนสูง

3/1
(อ.ภูเรือ)

8. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.ชุมชนภูเรือ
(สถานที่นับคะแนน
กรรมการ)
9. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.อนุบาลด่านซ้าย

3/2
(อ.ด่านซ้าย 2) (ร.ร.ชุมชนบ้านด่านซ้ายเดิม)

3/2
(อ.นาแห้ว)
4/1
(อ.ปากชม)
4/2
(อ.เชียงคาน)

5/1
(อ.ภูกระดึง)

5/1
(อ.หนองหิน)

10. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.บ้านนาแห้ว
11. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม
12. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.บ้านเชียงคาน
“วิจิตรวิทยา”

13. อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.อนุบาล
ภูกระดึง
(รร.ภูกระดึง)

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
ได้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม /สถานศึกษาต่อไปนี้
กลุ่มวังยาว, กลุ่มโป่ง, กลุ่มอีปุ่ม, กลุ่มโพนสูง
กลุ่มกกสะทอน,
หน่วยภูเรือทุกกลุ่ม, ร.ร.ภูเรือวิทยา
กลุ่มข้าราชการบานาญ อ.ภูเรือ, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ
อ.ภูเรือ
กลุ่ม สพป.ลย.3, กลุ่มด่านซ้าย - นาหอ, กลุ่มนาดี ปากหมัน, กลุ่มโคกงาม, รร.ศรีสองรักษ์วิทยา,
ร.ร.วังโพนงาม, รร.พระแก้วอาสา, เทศบาลด่านซ้าย,
วัฒนธรรม อ.ด่านซ้าย, กลุ่มบานาญ อ.ด่านซ้าย ,
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ
อ.ด่านซ้าย
กลุ่ม อ.นาแห้ว, ร.ร.นาแห้ววิทยา,
กลุ่มบานาญ อ.นาแห้ว, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ
อ.นาแห้ว
กลุ่มนครหงส์, กลุ่มเชียงกลม, กลุ่มบานาญอาเภอ
ปากชม,กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอปากชม,ร.ร.ปากชม
วิทยา, ร.ร.เชียงกลมวิทยา, ร.ร.คอนสาวิทยา
กลุ่มเชียงคาน, กลุ่มธาตุจอมศรี, กลุ่มหาดนาแก้ว,
กลุ่มบานาญอาเภอเชียงคาน, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ
อาเภอเชียงคาน, ร.ร.เชียงคาน, ร.ร.เขาแก้ววิทยา
สรรพ์, ร.ร.ธาตุพิทยาคม, ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
เลย
กลุ่มภูกระดึง, กลุ่มศรีฐาน, กลุ่มผานกเค้า,
กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอภูกระดึง, ร.ร.ภูกระดึงวิทยา ,
กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอภูกระดึง , อบต.ห้วยส้ม,
อบต.ภูกระดึง , อบต.ศรีฐาน

หมายเหตุ

เลือกประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ดาเนินการ

เลือกประธาน
กรรมการ

เลือกประธาน
กรรมการ
เลือกประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ดาเนินการ

เลือก
ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
14. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มหนองหิน, กลุ่มปวนพุ, กลุ่มบานาญสังกัดอาเภอ
ร.ร.ชุมชนหนองหิน
หนองหิน, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอภูกระดึง - อาเภอ ดาเนินการ
(ที่นับคะแนนกรรมการ) หนองหิน, ร.ร.หนองหินวิทยาคม

4
เขต
สรรหาที่
5/2
(อ.ผาขาว)

6/1
(จังหวัด 1)

6/2
(จังหวัด 2)
6/2
(อ.ท่าลี)่

สถานที่ลงคะแนน

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
ได้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม /สถานศึกษาต่อไปนี้
15. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มผาขาวบ้านเพิ่ม, กลุ่มท่าช้างคล้อง, กลุ่มโนนปอ
ร.ร.บ้านโนนปอแดง
แดง, กลุ่มโนนป่าซาง, กลุ่มบานาญอาเภอผาขาว,
กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอผาขาว, ร.ร.สันติวิทยา
สรรพ์, อบต.บ้านเพิ่ม, อบต.ผาขาว, อบต.โนนปอแดง
16. สานักงานสหกรณ์ กลุ่มคุรุสภา, วิทยาลัยเทคนิคเลย, วิทยาลัย
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด อาชีวศึกษาเลย, เทศบาลเมืองเลย, สอ.ครูเลย จากัด,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน,
สานักพุทธศาสนาเลย, วิทยาเขตศรีล้านช้าง,
วิทยาลัยสงฆ์เลย, สานักงานวัฒนธรรม, สานักงาน
สกสค., ศูนย์การศึกษาพิเศษ, กลุ่มบานาญของหน่วย
จังหวัดทุกราย, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษหน่วยจังหวัด
17. สานักงานสพม. 19 กลุ่ม สพป.เลย เขต 1, กลุ่มบานาญ สพป.เลย เขต 1
(ที่นับคะแนนกก.)
กลุ่มเรียกเก็บพิเศษ สพป.เลย เขต 1, กลุ่มสพม. 19

หมายเหตุ
เลือกประธาน
กรรมการ

เลือกประธาน
กรรมการ

เลือกประธาน
และกรรมการ

18. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มท่าลี่, กลุ่มบานาญอาเภอท่าลี่, ร.ร.ท่าลี่วิทยา
ร.ร.บ้านท่าลี่
กลุม่ เรียกเก็บพิเศษอาเภอท่าลี่

7/1
(อ.เอราวัณ)

19. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเอราวัณผาอินทร์แปลง, กลุ่มผาสามยอดทรัพย์
ร.ร.บ้านเอราวัณ
ไพรวัลย์, กลุ่มบานาญอาเภอเอราวัณ, กลุ่มเรียกเก็บ
พิเศษอาเภอเอราวัณ, ร.ร.เอราวัณวิทยาคม,
ร.ร.ผาอินทร์แปลงวิทยา, ร.ร.ผาสามยอดวิทยาคม

เลือกประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ดาเนินการ

7/2
(อ.ภูหลวง)

20. อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มหอหลวง, กลุ่มหนองคัน, กลุ่มข้าราชการบานาญ เลือกประธาน
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคัน อาเภอภูหลวง, กลุ่มเรียกเก็บพิเศษอาเภอภูหลวง,
กรรมการ
ร.ร. ภูหลวงวิทยา, อบต.ห้วยสีเสียด, อบต.แก่งศรีภูมิ,
อบต.ภูหอ, อบต.เลยวังไสย์, อบต.หนองคัน

