
 
 
 
 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา 
----------------------- 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ แทนตำแหน่งที่ว่าง     
ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.00 น. – เวลา 12.00 น. ขอให้สมาชิกแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวและลงชื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนในหน่วยสมาชิก       
ที่ตนเองสังกัดเท่านั้น   

สมาชิกที่สังกัด สามารถใช้สิทธ์ิลงคะแนน หมายเหต ุ สถานท่ีสรรหาทีส่ามารถใช้สิทธ์ิเลอืกตั้งได ้
(หน่วยเลือกตั้ง)  1.สรรหา

ประธาน 
2.สรรหา

กรรมการใน
สังกัดที่ว่าง 

3.สรรหาผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

 

หน่วยสมาชกิที่ 1 ประกอบด้วย 
1) ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 (กลุ่มประจำการ) 
2) อาชีวะศึกษา  (อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์) 
3) ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ วฒันธรรมจังหวัด  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดภิาพครู  เจ้าหน้าท่ี
หรือลูกจ้างของสหกรณ ์
4) ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วย
สมาชิกนี ้
5) บุคคลที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยสมาชิกนี้ก่อนโอนย้าย หรือ
ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกที่มิได้สังกัดในหน่วย
สมาชิกที ่2 ถึง 5 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
เลือก 
1 + 2 + 3 
 
โดยเลือก
กรรมการใน
สังกัดที่ว่าง  
4 ตำแหน่ง 
(วาระ 2 ปี) 

1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
(สำหรับกลุ่มโรงเรยีนประถม ซึ่งมทีี่ตั้งอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
/กลุ่มบำนาญประถม สพป.สป.1 /ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน /ศูนย์การศึกษาพิเศษ /วัฒนธรรม
จังหวัด /สำนักงาน สกสค. /สำนักงานสหกรณ์ /สังกัดอื่นๆ 
 

2) โรงเรียนวัดแหลม (สำหรับกลุ่มโรงเรียนประถมที่ตั้งอยู่อำเภอ  
พระประแดง ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย) 
 

3) โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัดิ์ (สำหรับกลุ่มโรงเรียนประถม  ท่ีตั้งอยู่
อำเภอพระประแดง ฝั่งที่ว่าการอำเภอพระประแดง) 
 

4) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี์  (สำหรับกลุ่มโรงเรียนประถม 
ที่ตั้งอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์) 
 

5) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (สมาชิกสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ /วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ /วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ /กลุ่มบำนาญอาชีวะ) 



 
สมาชิกที่สังกัด สามารถใช้สิทธ์ิลงคะแนน หมายเหต ุ สถานท่ีสรรหาทีส่ามารถใช้สิทธ์ิเลอืกตั้งได ้

(หน่วยเลือกตั้ง)  1.สรรหา
ประธาน 

2.สรรหา
กรรมการใน
สังกัดที่ว่าง 

3.สรรหาผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

 

หน่วยสมาชกิที่ 2 ประกอบด้วย 
1) ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 (กลุ่มประจำการ) 
2) อาชีวะศึกษา  (อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง) 
3) ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยสมาชิกนี้ 
4) บุคคลที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยสมาชิกนี้ก่อนโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก  
 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
เลือก 
1 + 3 

 

1) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนประถม 
ที่ตั้งอยู่อำเภอบางพลี  /กลุม่บำนาญประถม สพป.สป.2) 
 

2) โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนประถม 
ที่ตั้งอยู่อำเภอบางบ่อ /วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก) 
 

3) โรงเรียนรตันโกสินทร์ 9 (สำหรบักลุ่มโรงเรียนประถม ท่ีตั้ง
อยู่อำเภอบางเสาธง) 
 

หน่วยสมาชกิที่ 3 ประกอบด้วย 
1) มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มประจำการ) 
2) ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยสมาชิกนี้ 
3) บุคคลที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยสมาชิกนี้ก่อนโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก  
 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
เลือก 
1 + 2 + 3 
โดยเลือก
กรรมการใน
สังกัดที่ว่าง  
2 ตำแหน่ง 
(วาระ 2 ปี) 
 
เลือกแทน
ตำแหน่งท่ี
ว่าง  
1 ตำแหน่ง 
(วาระ 1 ปี) 

 

1) โรงเรียนสมุทรปราการ (สำหรบักลุ่มโรงเรียนมัธยม ที่ตั้งอยู่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ /รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ /
กลุ่มบำนาญมัธยม) 
 

2) โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยมฯ (สำหรับกลุ่ม
โรงเรียนมัธยม ที่ตั้งอยู่อำเภอพระประแดง) 
 

3) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี์  (สำหรับกลุ่มโรงเรียน
มัธยม ที่ตั้งอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์) 
 

4) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนมัธยม 
ที่ตั้งอยู่อำเภอบางพลี) 
 

5) โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนมัธยม 
ที่ตั้งอยู่อำเภอบางบ่อ) 
 

6) โรงเรียนรตันโกสินทร์ 9 (สำหรบักลุ่มโรงเรียนมัธยม ที่ตั้งอยู่
อำเภอบางเสาธง) 

 



 
 

สมาชิกที่สังกัด สามารถใช้สิทธ์ิลงคะแนน หมายเหต ุ สถานท่ีสรรหาทีส่ามารถใช้สิทธ์ิเลอืกตั้งได ้
(หน่วยเลือกตั้ง)  1.สรรหา

ประธาน 
2.สรรหา

กรรมการใน
สังกัดที่ว่าง 

3.สรรหาผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

 

หน่วยสมาชกิที่ 4 ประกอบด้วย 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
(กลุ่มประจำการ โรงเรยีนสังกัดเทศบาล  อบต. ฯลฯ) 
2) ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยสมาชิกนี้ 
3) บุคคลที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยสมาชิกนี้ก่อนโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก  
 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
เลือก 
1 + 3 

1) โรงเรียนเทศบาล 5  (สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัด อปท. ที่ตั้ง
อยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ /กลุม่บำนาญ อปท.) 
 

2) โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมัธยมฯ  (สำหรับกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด อปท. ท่ีตั้งอยู่อำเภอพระสมุทรเจดยี์  อำเภอ
พระประแดง) 
 

3) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนสังกัด 
อปท. ที่ตั้งอยู่อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง) 

หน่วยสมาชกิที่ 5 ประกอบด้วย 
1) สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มประจำการ) 
2) ผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วย
สมาชิกนี ้
3) บุคคลที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยสมาชิกนี้ก่อนโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก  
 

 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
เลือก 
1 + 3 

1) โรงเรียนป้วยฮั้ว (สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งอยู่อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ) 
 

2) โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัดิ์ (สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ที่ตั้ง
อยู่อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดยี์) 
 

3) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  (สำหรับกลุ่มโรงเรยีนสังกัด 
เอกชน ที่ตั้งอยู่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง) 
 

 

 สำหรับสมาชิกที่ประสงค์ย้ายหน่วยเลือกตั้ง ให้พิจารณาว่าตนเองสังกัดหน่วยสมาชิกใด และในหน่วยสมาชิกนั้นมีสถานที่สรรหาใดบ้างที่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
สมาชิกจะขอย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งอ่ืนได้ภายในหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดเท่านั้น  โดยให้แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
 
 จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จักขอบคุณยิ่ง 
 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
โทรศัพท์ 02 – 3842493 – 4   โทรสาร 02 - 3842495 


