
 
 

  
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั 
เร่ือง   ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  ประจ าปี 2562 – 2563 
 

**************************** 
 

                อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั พ.ศ. 2542  ขอ้  64 (ก)(2) และ
ระเบียบวา่ดว้ย การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2550  (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 
พ.ศ. 2551)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  62 คร้ังท่ี 8/2561  เม่ือวนัท่ี 7 เดือนกันยายน             
พ.ศ. 2561  มีมติให้สหกรณ์ ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนบัคะแนนการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 - 2563  ตามรายละเอียดทา้ยประกาศน้ี 
 

                 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
 

                           ประกาศ ณ วนัท่ี  12 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นายสุชีพ   พฤฒิพนัธ์พิสุทธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 1 
 

สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

หน่วยอ าเภอเมืองสุรินทร์                   สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.เพี้ยราม, ต.กาเกาะ   โรงเรียนบา้นเพี้ยราม 
2. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ตั้งใจ                 โรงเรียนบา้นตั้งใจ 

3. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.สวาย     โรงเรียนบา้นสวาย 

4. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.นาบวั     โรงเรียนบา้นนาบวั 

5. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ตระแสง     โรงเรียนบา้นตระแสง 

6. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.คอโค     โรงเรียนบา้นคอโค 

7. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.นาดี     โรงเรียนบา้นส าโรงนาดี 

8. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.แกใหญ่     โรงเรียนบา้นแกใหญ่ 

9. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.แสลงพนัธ์    โรงเรียนบา้นแสลงพนัธ์บุญเยงิ 

10. โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.สลกัได     โรงเรียนบา้นสลกัได 

11.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.บุฤาษี     โรงเรียนบา้นรัตนะ 

12.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.เมืองที     โรงเรียนเมืองที 

13.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ราม     โรงเรียนบา้นราม 

14.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ส าโรง     โรงเรียนบา้นทพักระบือ 

15.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ตาออ็ง     โรงเรียนบา้นจนัรม 
16.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.เทนมีย ์     โรงเรียนบา้นคาบ 

17.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.เฉนียง     โรงเรียนพรหมปราสาทฯ 

18.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.นอกเมือง    โรงเรียนบา้นตะตึงไถง 

19.โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”, สพป.สร. 1   โรงเรียนหนองโตง 

20.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 

21.โรงเรียนเมืองสุรินทร์      โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 

22.โรงเรียนสังกดัพื้นท่ี ต.ท่าสวา่ง                                โรงเรียนเขวา (เทพอนุสรณ์) 
 
 

หน่วยนับคะแนนนับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 
 
 
 



เขต 2 
 

สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนบัคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

หน่วยวทิยาลยั                                                                                         สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ / สารพดัช่าง      วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
2.  วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์/สนง.วฒันธรรม/สนง.พทุธศาสนา/ 
    จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั/ศูนยพ์ละและการกีฬา/บาลีสาธิต    วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีีสาน วทิยาเขตสุรินทร์                                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีีสาน ฯ 
4.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์                                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
5.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั    ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 
6.  โรงเรียนเทศบาล1, 2 และ3/กองการศึกษาเทศบาล/  
    ร.ร.เทคโนโลยสุีรินทรศึกษา/ศูนยก์ารศึกษพิเศษ/บ านาญเทศบาล  กองการศึกษาเทศบาล                                                                                                          
7.  ร.ร.วรีวฒัน์/ร.ร.มหิธร/ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล/สนง.สพม33 
     ร.ร.ศรีไผทสมนัต/์ บ านาญสพม.33     โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน 
8.  โรงเรียนสุรวทิยาคาร/บ านาญสุรวทิยาคาร                                              โรงเรียนสุรวทิยาคาร 
9.  โรงเรียนสิรินธร/บ านาญสิรินธร                                                           โรงเรียนสิรินธร 
10. บ านาญจงัหวดัหกัธนาคาร/บ านาญเมือง/บ านาญศธจ./บ านาญสปจ./  
    สมาคมฯ/สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ ากดั    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ ากดั 

หน่วยนับคะแนนทีส่ านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั 
 หน่วยอ าเภอจอมพระ                                                                           สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนจอมพระ                                                                    โรงเรียนบา้นจอมพระ 
2.  กลุ่มโรงเรียนบุแกรง/ร.ร.บุแกรงวทิยา                                             โรงเรียนขามศึกษาคาร 
3.  กลุ่มโรงเรียนเมืองลีง / ร.ร.เมืองลีงวทิยา                โรงเรียนบา้นเมืองลีง 
4.  กลุ่มโรงเรียนหนองสนิท/  ร.ร.หนองสนิทวทิยา                              โรงเรียนบา้นส าโรง 
5.  กลุ่มโรงเรียนกระหาด/ชุมแสง                                                         โรงเรียนบา้นอนัโนง 
6.  กลุ่มโรงเรียนบา้นผือ                                                                       โรงเรียนบา้นผือ 
7.  กลุ่มโรงเรียนลุ่มระว ี                                                                       โรงเรียนบา้นลุ่มระววีทิยา 
8.  กลุ่มโรงเรียนเป็นสุข                                                                      โรงเรียนบา้นขามเด่ือราษฎรสงเคราะห์ 
9.  กลุ่มโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์                                                 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนบ้านจอมพระ 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนทีห่น่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 
อ าเภอเขวาสินรินทร์                                                                              สถานทีเ่ลือกตั้ง                                       
1.  กลุ่มโรงเรียนเขวา / บ านาญเขวาฯ ,ร.ร.สินรินทร์วทิยา             โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์                       
2.  กลุ่มโรงเรียนบา้นบึง/ ร.ร.บึงนครประชาสรรค ์                             โรงเรียนบา้นสนวนนางแกว้ 
3.  กลุ่มโรงเรียนตากกู                                                                         โรงเรียนบา้นตากกู 
4.  กลุ่มโรงเรียนปราสาททอง                                                              โรงเรียนบา้นแสรออ 
5.  กลุ่มโรงเรียนปราสาทแกว้/ ร.ร.แร่วทิยา                                         โรงเรียนบา้นพระปืด                      

ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนทีห่น่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 
หน่วยนับคะแนนนบัทีโ่รงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 

 



เขต 3 
 

สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

หน่วยอ าเภอปราสาท                                                                        สถานที่รับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1.  กลุ่มบ านาญอ าเภอปราสาท     โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
2.  กลุ่มเครือข่ายปราสาท      โรงเรียนปราสาท 
3.  กลุ่มเครือข่ายประทดับุเพลิงไพล      โรงเรียนบา้นเช้ือเพลิง 
4.  กลุ่มทุ่งมนสมุด        โรงเรียนบา้นทุ่งมน 
5.  กลุ่มเครือข่ายตาเบากนัตวจไทร    โรงเรียนกนัทราราม 
6.  กลุ่มเครือข่ายโคกยาง-ทมอ     โรงเรียนอมรินทราวารี 
7.  กลุ่มเครือข่ายหนองใหญ่โคกสะอาด     โรงเรียนบา้นกูน 
8.  กลุ่มเครือข่ายตานีปรือ      โรงเรียนบา้นบกัดอก 
9.  กลุ่มเครือข่ายโชคนาสาม      โรงเรียนบา้นโชคนาสาม  
10.  กลุ่มโรงเรียนประสาทวิทยาคาร    โรงเรียนประสาทวทิยาคาร 
11.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต  3   สนง.สพป.สร.3 
 

                    หน่วยนับคะแนนที่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

หน่วยอ าเภอกาบเชิง      สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1. เครือข่าบกาบเชิง 1 (เข่ือนตาเกาว)์    โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพท่ี 190 
โรงเรียนกาบเชิงวทิยา โรงเรียนปราสาทเบงวทิยา 
ขา้ราชการบ านาญอ าเภอกาบเชิง     
2. เครือข่ายกาบเชิง 2 (ช่องจอม)     โรงเรียนบา้นเกษตรถาวร 
3. เครือข่ายกาบเชิง 3 (เขาแหลมพนมซอร์)    โรงเรียนบา้นถนนชยั 
โรงเรียนโคกตะเคียนวทิยา โรงเรียนแนงมุดวทิยา 

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่190 
 

หน่วยอ าเภอพนมดงรัก      สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1. เครือข่ายพนมดงรัก 1      โรงเรียนบา้นรุน 
ขา้ราชการบ านาญอ าเภอพนมดงรัก 
2. เครือข่ายพนมดงรัก 2       โรงเรียนบา้นจีกแดก 
โรงเรียนพนมดงรักวทิยา 

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนบ้านรุน 
 



เขต 4 
 

สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

หน่วยอ าเภอสังขะ                                                                    สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนสังขะ/ร.ร.สังขะ /วทิยาลยัการอาชีพสังขะ                       โรงเรียนสังขะวทิยาคม 
2.  กลุ่มโรงเรียนพระแกว้/ ร.ร.พระแกว้วทิยา         โรงเรียนบา้นกระสัง 
3.  กลุ่มโรงเรียนดม-เพทรักษา/ร.ร.เทพอุดมวทิยา/ทบัทิมสยาม 04       โรงเรียนบา้นตาพราม 
4.  กลุ่มโรงเรียนบา้นกระเทียม/ร.ร.กระเทียมวทิยา         โรงเรียนกระเทียมวทิยา 
5.  กลุ่มโรงเรียนตาตุม/ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม         โรงเรียนบา้นขนาดมอญ 
6.  กลุ่มโรงเรียนบา้นสะกาด           โรงเรียนบา้นตาโมม 
7.  กลุ่มโรงเรียนทบัทนั            โรงเรียนบา้นเลิศอรุณ 
8.  กลุ่มโรงเรียนบา้นขอนแตก           โรงเรียนบา้นขอนแตก 
9.  กลุ่มโรงเรียนตาคง/ ร.ร.ตาคงวทิยา          โรงเรียนบา้นกะปู 
10.กลุ่มโรงเรียนบา้นสังขะ           โรงเรียนบา้นศาลาสามคัคี 
11.กลุ่มโรงเรียนบา้นจารย ์           โรงเรียนบา้นจารย ์                                                                                      

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนสังขะวทิยาคม 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 
หน่วยอ าเภอศรีณรงค์                                                                                 สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนณรงค ์                                                                             โรงเรียนศรีณรงคว์ทิยาคาร 
2.  กลุ่มโรงเรียนตรวจ                                                                               โรงเรียนบา้นตรวจ 
3.  กลุ่มโรงเรียนแจนแวน                                                                         โรงเรียนบา้นแดง 
4.  กลุ่มโรงเรียนศรีสุข/ร.ร.ศรีณรงคพ์ิทยาลยั                                           โรงเรียนพระจนัทร์ศรีสุข 
5.  กลุ่มโรงเรียนหนองแวง                                                                        โรงเรียนบา้นหนองแวง 

หน่วยนับคะแนนที่ส านักงาน สปอ.เดิม(ร.ร.ศรีณรงค์วิทยาคาร) 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 

หน่วยอ าเภอบัวเชด                                                                              สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนบวัเชด/ร.ร.บวัเชดวทิยา                                                   โรงเรียนบา้นระมาดคอ้ 
2.  กลุ่มโรงเรียนบา้นตาวงั                                                                         โรงเรียนบา้นหนองโจงโลง 
3.  กลุ่มโรงเรียนไตรคีรี                                                                              โรงเรียนบา้นอาโพน 
4.  กลุ่มโรงเรียนสะเดา/ส าเภาลูน/ร.ร.มธัยมศรีส าเภาลูน                           โรงเรียนบา้นส าเภาลูน                           
                                                        หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนบ้านระมาดค้อ 
                                  ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด  



เขต  5 
 

สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

 

หน่วยอ าเภอชุมพลบุรี                                                                          สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1. กลุ่มโรงเรียนชุมพลบุรี/ร.ร.ชุมพลวทิยาสรรค/์ร.ร.ล าพลบัพลา  โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค*์ 
2. กลุ่มโรงเรียนนาหนองไผ ่                                                             โรงเรียนบา้นกระเบ้ือง 
3. กลุ่มโรงเรียนไพลขลา                                                                   โรงเรียนบา้นไพรขลา 
4. กลุ่มโรงเรียนยะวกึ                                                                        โรงเรียนบา้นยะวกึ 
5. กลุ่มโรงเรียนเมืองบวั/ร.ร.เมืองบวัวทิยา                                       โรงเรียนบา้นซาด 
6. กลุ่มโรงเรียนสระขดุ                                                                     โรงเรียนบา้นสระขดุ 
7. กลุ่มโรงเรียนศรีณรงค ์                                                                  โรงเรียนบา้นส าโรง 
8. กลุ่มโรงเรียนหนองเรือ                                                                 โรงเรียนบา้นหนองเรือ 
9. กลุ่มโรงเรียนกระเบ้ือง                                                                  โรงเรียนบา้นหวันาค า                                   

หน่วยนับคะแนนนับที่โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค์ 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 

หน่วยอ าเภอท่าตูม                                                                                สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  โรงเรียนในต าบลท่าตูม/โรงเรียนเทศบาลท่าตูม                             โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์) 
2.  โรงเรียนในต าบลหนองบวั / ร.ร.ศรีปทุมวทิยาคาร                         โรงเรียนบา้นหนองบวัมิตรภาพท่ี  85 
3.  โรงเรียนในต าบลพรมเทพ /  ร.ร.พรมเทพวทิยาคม                        โรงเรียนบา้นยางกระจบั 
4.  โรงเรียนในต าบลโพนครก / ร.ร.โนนแท่นวทิยา                           โรงเรียนโพนโครก 
5.  โรงเรียนในต าบลบวัโคก                                                                โรงเรียนบา้นบวัโคก 
6.  โรงเรียนในต าบลเมืองแก / ร.ร.เมืองแกพิทยาสรรค ์                      โรงเรียนบา้นหนองยาง 
7.  โรงเรียนในต าบลบะ/ ร.ร.ลานทรายพิทยาคม โรงเรียนบา้นบะ 
8.  โรงเรียนในต าบลกระโพ / กลุ่มโรงเรียนภูดิน/ ร.ร.ชา้งบุญวทิยา   โรงเรียนบา้นกระโพ 
9.  โรงเรียนในต าบลหนองเมธี                                                            โรงเรียนบา้นหนองไมถ่ี้ 
10.  โรงเรียนในต าบลทุ่งกุลา / ร.ร.ทุ่งกุลาพิทยาคม                            โรงเรียนบา้นตาฮะ  
11.  กลุ่มโรงเรียนท่าตูมประเสริมวทิย ์/ วทิยาลยัการอาชีพท่าตูม        โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ 
12.  กลุ่มขา้ราชการบ านาญ อ.ท่าตูม                                                     ศูนยป์ระสานงานท่าตูม-ชุมพลบุรี  
 

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนท่าตูม  (สนิทราษฎร์) 
                                ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด  
 



เขต  6 
สถานทีเ่ลือกตั้งและหน่วยนบัคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   

หน่วยอ าเภอรัตนบุรี                                                                             สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนรัตนบุรี                                                                      โรงเรียนรัตนวทิยาคม 
2.  กลุ่มโรงเรียนน ้าเขียว                                                                      โรงเรียนบา้นน ้าเขียว 
3.  กลุ่มโรงเรียนแก  / ร.ร.แกศึกษาพฒันา                                           โรงเรียนบา้นแก 
4.  กลุ่มโรงเรียนหนองบวัทอง/ ร.ร.ทบัโพธ์ิพฒันวทิย ์                      โรงเรียนปทุมมาศวทิยา 
5.  กลุ่มโรงเรียนไผ ่                                                                             โรงเรียนบา้นไผ ่
6.  กลุ่มโรงเรียนธาตุ/โรงเรียนธาตุศรีนคร           โรงเรียนบา้นธาตุ 
7.  กลุ่มโรงเรียนดอนแรด/ ร.ร.ดอนแรดวทิยา โรงเรียนบา้นหาญฮี 
8.  กลุ่มโรงเรียนเบิด/ ร.ร.เบิดพิทยาสรรค ์ โรงเรียนบา้นเบิด 
9.  กลุ่มโรงเรียนหนองบวับาน โรงเรียนบา้นหนองบวับาน 
10.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต 2/ 
       เทคโนรัตนบุรี/ เทศบาลรัตนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
11.  โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนรัตนบุรี 
                       

หน่วยนับคะแนนทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 
หน่วยอ าเภอสนม                                                                                  สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนสนม  /ร.ร.สนมวทิยาคาร    โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
2.  กลุ่มโรงเรียนโพนโก           โรงเรียนบา้นโนนเปือย 
3.  กลุ่มโรงเรียนแคน / ร.ร.หนองขนุศรีวทิยา โรงเรียนบา้นแคน 
4.  กลุ่มโรงเรียนนานวน โรงเรียนบา้นหวังวั 
5.  กลุ่มโรงเรียนหนองระฆงั/ ร.ร.หนองอียอวทิยา โรงเรียนบา้นนาดี 
                                             

หน่วยนับคะแนนโรงเรียนสนมวทิยาคาร 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนทีห่น่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด 

 
หน่วยอ าเภอโนนนารายณ์                                                                    สถานทีเ่ลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง /ร.ร.นารายณ์ค าผงวทิยา                       โรงเรียนนารายณ์ค าผงวทิยา 
2.  กลุ่มโรงเรียนระเวยีง โรงเรียนบา้นระเวยีง 
3.  กลุ่มโรงเรียนโนน/โรงเรียนประดู่แกว้ประชาสรรค ์ โรงเรียนโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 
4.  กลุ่มโรงเรียนหนองเทพ/โรงเรียนโนนเทพ                                    โรงเรียนบา้นหนองเทพ     

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนบ้านขุมดนิ 
  ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนทีห่น่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด  



เขต 7 
สถานที่เลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ปี  2562 - 2563   
หน่วยอ าเภอศีขรภูม ิ                                                                                 สถานที่เลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนระแงง                                                                              โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 
2.  กลุ่มโรงเรียนยาง/นารุ่ง-ร.ร.ยางวิทยา                                                   โรงเรียนบา้นศรีตะวนั 
3.  กลุ่มโรงเรียนบา้นตรึม                                                                          โรงเรียนบา้นตรึม 
4.  กลุ่มโรงเรียนคาละแมะ/ ร.ร.หว้ยจริงวิทยา                                          โรงเรียนบา้นคาละแมะ   
5.  กลุ่มโรงเรียนหนองบวั                                                                         โรงเรียนหนองบวั 
6.  กลุ่มโรงเรียนแตล /ร.ร.แตลศิริวิทยา                                                    โรงเรียนบา้นแตล 
7.  กลุ่มโรงเรียนหนองขวาวใหญ่ / ร.ร.ขวาวใหญ่วิทยา                           โรงเรียนไพรษร-ส าโรง 
8.  กลุ่มโรงเรียนช่างป่ี /วงัข่าวิทยา                                                            โรงเรียนบา้นช่างป่ี 
9.  กลุ่มโรงเรียนจารพตั/ร.ร.มธัยมจารพตัวิทยา                                        โรงเรียนบา้นจารพตั 
10.  กลุ่มโรงเรียนหนองเหลก็ /ร.ร.จารยว์ิทยาคาร                                    โรงเรียนบา้นจารย ์
11.  กลุ่มโรงเรียนตรมไพร/ร.ร.หนองแวงวิทยา                                        โรงเรียนบา้นตรมไพร 
12.  กลุ่มโรงเรียนบา้นผกัไหม/บึงวิทยาคาร                                              โรงเรียนบา้นบึงวิทยาคาร 
13.  กลุ่มโรงเรียนกดุหวาย/ร.ร.กดุไผทประชาสรรค ์                                โรงเรียนบา้นโคกสนวน 
14.  กลุ่มโรงเรียนศีขรภูมิพิสยั /วิทยาลยัการอาชีพศีขรภูมิ                        โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 

หน่วยนับคะแนนที่โรงเรียนศีขรภูมพิสัิย 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ใกล้ที่สุด 

หน่วยอ าเภอส าโรงทาบ                                                                             สถานที่เลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนกระออม                                                                          โรงเรียนบา้นสะโน 
2.  กลุ่มโรงเรียนเกาะแกว้                                                                          โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์
3.  กลุ่มโรงเรียนหนองไผล่อ้ม                                                                  โรงเรียนบา้นหนองแลง้ 
4.  กลุ่มโรงเรียนหนองฮะเสมจ็                                                                 โรงเรียนบา้นขอนแก่น 
5.  กลุ่มโรงเรียนศรีสุข/โรงเรียนศรีสุขวิทยา                                             โรงเรียนบา้นหนองดุม 
6.  กลุ่มโรงเรียนส าโรงทาบ/ร.ร.อนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตต)์                  โรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตต)์ 

หน่วยนับคะแนนที่ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 
ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ใกล้ที่สุด 

หน่วยอ าเภอล าดวน                                                                                   สถานที่เลือกตั้ง 
1.  กลุ่มโรงเรียนล าดวน/รร.สุรพินทพิ์ทยา                                               โรงเรียนบา้นล าดวน 
2.  กลุ่มโรงเรียนโชคเหนือ/พนาสนวิทยา                                                 โรงเรียนบา้นโชคเหนือ 
3.  กลุ่มโรงเรียนตะเคียน                                                                           โรงเรียนบา้นตะเคียน 
4.  กลุ่มโรงเรียนตร าดม                                                                             โรงเรียนบา้นตร าดม 

หน่วยนับคะแนนทีโ่รงเรียนบ้านล าดวน 
                                   ข้าราชการบ านาญแต่ละหน่วยให้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทีใ่กล้ทีสุ่ด   


