
 
 
 
 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
เรื่อง กําหนดเขตการสรรหาและหนวยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด  ประจําป 2565 – 2566 
**************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2542  ขอ  64 (ก)(2)  
และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ พ.ศ. 2550 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 65 ครั้งท่ี 16/2564 เม่ือวันท่ี            
9 กันยายน พ.ศ. 2564  มีมติใหสหกรณ กําหนดเขตการสรรหาและหนวยนับคะแนนการสรรหาสมาชิกเพ่ือ
เลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 - 2566           
ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                             ประกาศ ณ วันท่ี  10 กันยายน พ.ศ.2564 
 
 

(นายคําปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 1 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 

หนวยอําเภอเมืองสุรินทร                   สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.เพ้ียราม, ต.กาเกาะ   โรงเรียนบานเพ้ียราม 
2. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.ตั้งใจ               โรงเรียนบานตั้งใจ 
3. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.สวาย     โรงเรียนบานสวาย 
4. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.นาบัว     โรงเรียนบานนาบัว 
5. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.ตระแสง     โรงเรียนบานตระแสง 
6. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.คอโค     โรงเรียนบานคอโค 
7. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.นาดี     โรงเรียนบานสําโรงนาดี 
8. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.แกใหญ     โรงเรียนบานแกใหญ 
9. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.แสลงพันธ    โรงเรียนบานแสลงพันบณุเยิง 
10. โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.สลักได     โรงเรียนบานสลักได 
11.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.บุฤาษี     โรงเรียนบานรัตนะ 
12.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.เมืองที     โรงเรียนเมืองที 
13.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.ราม     โรงเรียนบานราม 
14.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.สําโรง     โรงเรียนบานทัพกระบือ 
15.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.ตาอ็อง     โรงเรียนบานจันรม 
16.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.เทนมีย     โรงเรียนบานคาบ 
17.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.เฉนียง     โรงเรียนพรหมปราสาทฯ 
18.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.นอกเมือง    โรงเรียนบานตะตึงไถง 
19.โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”, สพป.สร. 1   โรงเรียนหนองโตง 
20.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
21.โรงเรียนเมืองสุรินทร      โรงเรียนเมืองสุรินทร 
22.โรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ี ต.ทาสวาง                                โรงเรียนบานทาสวาง 
 

หนวยนับคะแนนนับท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จาํกัด 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เขต 2 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 

 หนวยวิทยาลัย                                                            สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร / สารพัดชาง    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 
2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร/สนง.วัฒนธรรม/สนง.พุทธศาสนา/ 
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ศูนยพละและการกีฬา/บาลีสาธิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 
3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ 
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
5.  ศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนยการศึกษานอกระบบฯ 
6.  โรงเรียนเทศบาล1, 2 และ3/กองการศึกษาเทศบาล/  
    ร.ร.เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา/ศูนยการศึกษพิเศษ/บํานาญเทศบาล กองการศึกษาเทศบาล                                                                                                          
7.  ร.ร.วีรวัฒน/ร.ร.มหิธร/ร.ร.สรุนิทรราชมงคล/สนง.สพม33 
     ร.ร.ศรีไผทสมันต/ บํานาญสพม.33    โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 
8.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร/บํานาญสุรวิทยาคาร           โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
9.  โรงเรียนสิรินธร/บํานาญสรินิธร                                          โรงเรียนสิรินธร 
10. บํานาญจังหวัดหักธนาคาร/บํานาญเมือง/บํานาญศธจ./บํานาญสปจ./  
    สมาคมฯ/สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

หนวยนับคะแนนท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 

    หนวยอําเภอจอมพระ                                                         สถานท่ีเลือกต้ัง 
1.  กลุมโรงเรียนจอมพระ / กศน.อําเภอจอมพระ   โรงเรียนบานจอมพระ 
2.  กลุมโรงเรียนบุแกรง/ร.ร.บุแกรงวิทยา                                   โรงเรียนขามศึกษาคาร 
3.  กลุมโรงเรียนเมืองลีง / ร.ร.เมืองลีงวิทยา             โรงเรียนบานเมืองลีง 
4.  กลุมโรงเรียนหนองสนิท/  ร.ร.หนองสนิทวิทยา                        โรงเรียนบานสําโรง 
5.  กลุมโรงเรียนกระหาด/ชุมแสง                                            โรงเรียนบานอันโนง 
6.  กลุมโรงเรียนบานผือ                                                       โรงเรียนบานผือ 
7.  กลุมโรงเรียนลุมระวี                                                        โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา 
8.  กลุมโรงเรียนเปนสุข                                                  โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห 
9.  กลุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค                                       โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรยีนบานจอมพระ 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 

หนวยอําเภอเขวาสินรินทร     สถานท่ีเลือกตั้ง                                       
1.  กลุมโรงเรียนเขวา / บํานาญเขวาฯ /ร.ร.สินรินทรวิทยา  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร 
    กศน.อําเภอเขวาสินรินทร                        
2.  กลุมโรงเรียนบานบึง/ ร.ร.บึงนครประชาสรรค                         โรงเรียนบานสนวนนางแกว 
3.  กลุมโรงเรียนตากูก                                                         โรงเรียนบานตากูก 
4.  กลุมโรงเรียนปราสาททอง                                                 โรงเรียนบานแสรออ 
5.  กลุมโรงเรียนปราสาทแกว/ ร.ร.แรวิทยา                                โรงเรียนบานพระปด                      

ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 
หนวยนับคะแนนนับท่ีโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร 



เขต 3 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 หนวยอําเภอปราสาท                                                       สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมบํานาญอําเภอปราสาท     โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
2.  กลุมเครือขายปราสาท      โรงเรียนปราสาท 
3.  กลุมเครือขายประทัดบุเพลิงไพล      โรงเรียนบานเชื้อเพลิง 
4.  กลุมทุงมนสมุด        โรงเรียนบานทุงมน 
5.  กลุมเครือขายตาเบากันตวจไทร    โรงเรียนกันทราราม 
6.  กลุมเครือขายโคกยาง-ทมอ     โรงเรียนบานโคกทม 
7.  กลุมเครือขายหนองใหญโคกสะอาด     โรงเรียนบานรันเดง 
8.  กลุมเครือขายตานีปรือ     โรงเรียนบานบักดอก 
9.  กลุมเครือขายโชคนาสาม      โรงเรียนบานโชคนาสาม  
10.  กลุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร    โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
11.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต  3 สนง.สพป.สร.3 
      / กศน.อําเภอปราสาท     
                    หนวยนับคะแนนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
หนวยอําเภอกาบเชิง      สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. เครือขายกาบเชิง 1 (เข่ือนตาเกาว)/    โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา/ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา/ 
ขาราชการบํานาญอําเภอกาบเชิง/ กศน.อําเภอกาบเชิง     
2. เครือขายกาบเชิง 2 (ชองจอม)     โรงเรียนบานเกษตรถาวร 
3. เครือขายกาบเชิง 3 (เขาแหลมพนมซอร)    โรงเรียนบานถนนชัย 
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 
 

 หนวยอําเภอพนมดงรัก     สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. เครือขายพนมดงรัก 1 / กศน.อําเภอพนมดงรัก   โรงเรียนบานรุน 
    /ขาราชการบํานาญอําเภอพนมดงรัก 
2. เครือขายพนมดงรัก 2       โรงเรียนบานจีกแดก 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานรุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 4 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 

 หนวยอําเภอสังขะ                                                      สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนสังขะ/ร.ร.สังขะ/วิทยาลัยการอาชีพสังขะ/  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 
    กศน.อําเภอสังขะ  
2.  กลุมโรงเรียนพระแกว/ ร.ร.พระแกววิทยา   โรงเรียนบานกระสัง 
3.  กลุมโรงเรียนดม-เพทรักษา/ร.ร.เทพอุดมวิทยา/ทับทิมสยาม 04 โรงเรียนบานตาพราม 
4.  กลุมโรงเรียนบานกระเทียม/ร.ร.กระเทียมวิทยา   โรงเรียนกระเทียมวทิยา 
5.  กลุมโรงเรียนตาตุม/ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม   โรงเรียนบานขนาดมอญ 
6.  กลุมโรงเรียนบานสะกาด     โรงเรียนบานตาโมม 
7.  กลุมโรงเรียนทับทัน      โรงเรียนบานเลิศอรุณ 
8.  กลุมโรงเรียนบานขอนแตก     โรงเรียนบานขอนแตก 
9.  กลุมโรงเรียนตาคง/ ร.ร.ตาคงวิทยา    โรงเรียนบานกะปู 
10.กลุมโรงเรียนบานสังขะ     โรงเรียนบานศาลาสามัคคี  
11.กลุมโรงเรียนบานจารย     โรงเรียนบานจารย                                                                                       

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนสังขะวิทยาคม 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 หนวยอําเภอศรีณรงค                                                    สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนณรงค/กศน.อําเภอศรีณรงค                              โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค 
2.  กลุมโรงเรียนตรวจ                                                         โรงเรียนบานตรวจ 
3.  กลุมโรงเรียนแจนแวน                                                     โรงเรียนบานแดง 
4.  กลุมโรงเรียนศรีสุข/ร.ร.ศรีณรงคพิทยาลัย                              โรงเรียนพระจันทรศรีสุข 
5.  กลุมโรงเรียนหนองแวง                                                    โรงเรียนบานหนองแวง 

หนวยนับคะแนนท่ีสํานักงาน โรงเรียนอนุบาลศรณีรงค 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 หนวยอําเภอบัวเชด                                                      สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนบัวเชด/ร.ร.บัวเชดวิทยา/กศน.อําเภอบัวเชด           โรงเรียนอนุบาลบัวเชด 
2.  กลุมโรงเรียนบานตาวัง                                                    โรงเรียนบานหนองโจงโลง 
3.  กลุมโรงเรียนไตรคีรี                                                        โรงเรียนบานอาโพน 
4.  กลุมโรงเรียนสะเดา/สําเภาลูน/ร.ร.มัธยมศรีสําเภาลูน                โรงเรียนบานสําเภาลูน                           

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนอนุบาลบัวเชด 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 
 
 
 



เขต  5 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 
 หนวยอําเภอชุมพลบุรี                                                     สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนชุมพลบุรี/ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค/   โรงเรียนชมุพลวิทยาสรรค* 
     / ร.ร.ลําพลับพลา / กศน.อําเภอชุมพลบุรี  
2.  กลุมโรงเรียนนาหนองไผ                                                  โรงเรียนนาหนองไผ 
3.  กลุมโรงเรียนไพลขลา                                                      โรงเรียนบานไพรขลา 
4.  กลุมโรงเรียนยะวึก                                                         โรงเรียนบานยะวกึ 
5.  กลุมโรงเรียนเมืองบัว/ร.ร.เมืองบัววิทยา                                โรงเรียนบานซาด 
6.  กลุมโรงเรียนสระขุด                                                       โรงเรียนบานสระขุด 
7.  กลุมโรงเรียนศรีณรงค                                                     โรงเรียนบานสําโรง 
8.  กลุมโรงเรียนหนองเรือ                                                    โรงเรียนบานหนองเรือ 
9.  กลุมโรงเรียนกระเบื้อง                                                     โรงเรียนบานหัวนาคํา                                   

หนวยนับคะแนนนับท่ีโรงเรียนชมุพลวิทยาสรรค 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 หนวยอําเภอทาตูม                                                        สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  โรงเรียนในตําบลทาตูม/โรงเรียนเทศบาลทาตูม/กศน.อําเภอทาตูม  โรงเรียนทาตูม (สนิทราษฎร) 
2.  โรงเรียนในตําบลหนองบัว / ร.ร.ศรีปทุมวิทยาคาร                     โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพท่ี  85 
3.  โรงเรียนในตําบลพรมเทพ /  ร.ร.พรมเทพวิทยาคม                    โรงเรียนบานยางกระจับ 
4.  โรงเรียนในตําบลโพนครก / ร.ร.โนนแทนวิทยา                         โรงเรียนโพนโครก 
5.  โรงเรียนในตําบลบัวโคก                                                    โรงเรียนบานบัวโคก 
6.  โรงเรียนในตําบลเมืองแก / ร.ร.เมืองแกพิทยาสรรค                    โรงเรียนบานหนองยาง 
7.  โรงเรียนในตําบลบะ/ ร.ร.ลานทรายพิทยาคม     โรงเรียนบานบะ 
8.  โรงเรียนในตําบลกระโพ / กลุมโรงเรียนภูดิน/ ร.ร.ชางบญุวิทยา      โรงเรียนบานกระโพ 
9.  โรงเรียนในตําบลหนองเมธี                                                  โรงเรียนบานหนองไมถ่ี 
10.  โรงเรียนในตําบลทุงกุลา / ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม                        โรงเรียนบานตาฮะ  
11.  กลุมโรงเรียนทาตูมประเสริมวิทย / วิทยาลัยการอาชีพทาตูม        โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย  
12.  กลุมขาราชการบํานาญ อ.ทาตูม                                          ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี  

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร) 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



เขต  6 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 หนวยอําเภอรัตนบุรี                                                    สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนรัตนบุรี               โรงเรียนรัตนวิทยาคม 
2.  กลุมโรงเรียนน้ําเขียว                                            โรงเรียนบานน้ําเขียว 
3.  กลุมโรงเรียนแก  / ร.ร.แกศึกษาพัฒนา                       โรงเรียนบานแก 
4.  กลุมโรงเรียนหนองบัวทอง/ ร.ร.ทับโพธิ์พัฒนวิทย           โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 
5.  กลุมโรงเรียนไผ                                                    โรงเรียนบานไผ 
6.  กลุมโรงเรียนธาตุ/โรงเรียนธาตุศรีนคร              โรงเรียนบานธาตุ 
7.  กลุมโรงเรียนดอนแรด/ ร.ร.ดอนแรดวิทยา   โรงเรียนบานหาญฮี 
8.  กลุมโรงเรียนเบิด/ ร.ร.เบดิพิทยาสรรค    โรงเรียนบานเบิด 
9.  กลุมโรงเรียนหนองบัวบาน     โรงเรียนบานหนองบัวบาน 
10.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2/ 
       เทคโนรตันบุรีฯ/ เทศบาลรัตนบุร/ีกศน.อําเภอรัตนบุรี  สํานัก สพป.สร. เขต 2 
11.  โรงเรียนรตันบุรี      โรงเรียนรัตนบุรี 
                       

หนวยนับคะแนนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสุรินทร  เขต  2 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 หนวยอําเภอสนม                                               สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนสนม  /ร.ร.สนมวิทยาคาร/กศน.อําเภอสนม  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
2.  กลุมโรงเรียนโพนโก               โรงเรียนบานโนนเปอย 
3.  กลุมโรงเรียนแคน / ร.ร.หนองขุนศรีวิทยา   โรงเรียนบานแคน 
4.  กลุมโรงเรียนนานวน      โรงเรียนบานหัวงัว 
5.  กลุมโรงเรียนหนองระฆัง/ ร.ร.หนองอียอวิทยา   โรงเรียนบานนาดี 
                                             

หนวยนับคะแนนโรงเรียนสนมวิทยาคาร 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
หนวยอําเภอโนนนารายณ                                                   สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนหนองหลวง /ร.ร.นารายณคําผงวิทยา /          โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 
    กศน.อําเภอโนนนารายณ 
2.  กลุมโรงเรียนระเวียง      โรงเรียนบานระเวียง 
3.  กลุมโรงเรียนโนน/โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค  โรงเรียนโนน(นิยมศาสตรศึกษา) 
4.  กลุมโรงเรียนหนองเทพ/โรงเรียนโนนเทพ                              โรงเรียนบานหนองเทพ     

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานขุมดิน 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 
 



เขต 7 
สถานท่ีลงคะแนนและหนวยนับคะแนนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ป  2565 – 2566 
 

 หนวยอําเภอศีขรภูมิ                                                    สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนระแงง      โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 
2.  กลุมโรงเรียนยาง/นารุง-ร.ร.ยางวิทยา                                   โรงเรียนบานศรีตะวัน 
3.  กลุมโรงเรียนบานตรึม                                                     โรงเรียนบานตรมึ 
4.  กลุมโรงเรียนคาละแมะ/ ร.ร.หวยจริงวิทยา                             โรงเรียนบานคาละแมะ   
5.  กลุมโรงเรียนหนองบัว                                                     โรงเรียนหนองบวั 
6.  กลุมโรงเรียนแตล /ร.ร.แตลศิริวิทยา                                    โรงเรียนบานแตล 
7.  กลุมโรงเรียนหนองขวาวใหญ / ร.ร.ขวาวใหญวิทยา                  โรงเรียนไพรษร-สําโรง 
8.  กลุมโรงเรียนชางป /วังขาวิทยา                                          โรงเรียนบานชางป 
9.  กลุมโรงเรียนจารพัต/ร.ร.มัธยมจารพัตวิทยา                           โรงเรียนบานจารพัต 
10.  กลุมโรงเรียนหนองเหล็ก /ร.ร.จารยวิทยาคาร                        โรงเรียนบานจารย 
11.  กลุมโรงเรียนตรมไพร/ร.ร.หนองแวงวิทยา                            โรงเรียนบานตรมไพร 
12.  กลุมโรงเรียนบานผักไหม/บึงวิทยาคาร                                โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร 
13.  กลุมโรงเรียนกุดหวาย/ร.ร.กุดไผทประชาสรรค                       โรงเรียนบานโคกสนวน 
14.  กลุมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย /วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ/       โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
      กศน.อําเภอศีขรภูมิ 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
ขาราชการบํานาญแตละหนวยไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 

 
 หนวยอําเภอสําโรงทาบ                                                 สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  เครือขายสําโรงทาบ 1, โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม,  โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
    รร.กีฬาหม่ืนศรีฯ / กศน.อําเภอสําโรงทาบ               
2. เครือขายสําโรงทาบ 2,      โรงเรียนบานหนองดุม 
     โรงเรียนศรีสุขวิทยา                                         
3. ขาราชการบํานาญอําเภอสําโรงทาบ    สปอ.สําโรงทาบ (เดิม) 

หนวยนับคะแนนท่ี โรงเรยีนสําโรงทาบวิทยาคม 
 
หนวยอําเภอลําดวน                                                          สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนลําดวน/รร.สรุพินทพิทยา/กศน.อําเภอลําดวน         โรงเรียนบานลําดวน 
2.  กลุมโรงเรียนโชคเหนือ/พนาสนวิทยา                                   โรงเรียนบานโชคเหนือ 
3.  กลุมโรงเรียนตะเคียน                                                      โรงเรียนบานตะเคียน 
4.  กลุมโรงเรียนตรําดม                                                        โรงเรียนบานตรําดม 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานลําดวน 
                      ขาราชการบํานาญแตละหนวยใหไปลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งท่ีใกลท่ีสุด 


