
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ท่ี 11 / 2565 

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณ ประจําป 2565 


อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2542 ขอ 60 และ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2553 ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 66 ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ใหสหกรณออมทรัพย
ครูสุรินทร จํากัด รับสมัครเพ่ือเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก ประจําป 2565  ดังนี้ 

1. การเลือกตั้งตามระเบียบวาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2553 เพ่ือเลือกตั้งเปนผูแทน
สมาชิก ดังนี้  

 1.1 เขต 1 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานท่ีอยูในเขตอําเภอ
เมืองสุรินทร และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 1 ยกเวนโรงเรียนท่ีมีชื่อในเขต 2 จะไดรับการเลือกตั้ง
ตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

 1.2 เขต 2 ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานท่ีอยูในเขตอําเภอ  
เขวาสินรินทร,อําเภอจอมพระ,หนวยจังหวัด ประกอบดวย สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ,สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด,เทศบาลเมืองสุรินทร,โรงเรียนสุรินทรศึกษา,โรงเรียน
เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา,ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร,ศูนยการศึกษาพิเศษ,
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เขต33,สํานักงานวัฒนธรรม
สุรินทร,สํานักพระพุทธศาสนาสุรินทร,สํานักงานสวัสดิการการทองเท่ียวจังหวัดสุรินทร,บํานาญองคการ,บํานาญ
หนวยจังหวัด (เดิม) โรงเรียนสิรินธร,โรงเรียนสุรินทรราชมงคล,โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน,
โรงเรียนศรีไผทสมันต ,โรงเรียนมหิธร,มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเขตอําเภอเมืองสุรินทรและโรงเรียนบาลีสาธิต 
จะไดรับการเลือกตั้งตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว 
(One Man One Vote)  

1.3 เขต 3 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 ในเขตอําเภอปราสาท,อําเภอกาบเชิง,อําเภอพนมดงรัก,วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
จะไดรับการเลือกตั้งตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว          
(One Man One Vote) 

1.4 เขต 4 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตอําเภอ          
ศรีณรงค,อําเภอบัวเชด,อําเภอสังขะ จะไดรับการเลือกตั้งตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote)  

1.5 เขต 5 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตอําเภอ           
ทาตูม,วิทยาลัยการอาชีพทาตูม,อําเภอชุมพลบุรี จะไดรับการเลือกตั้งตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทน
สมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote)  

1.6 เขต 6 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตอําเภอรัตนบุรี,
อําเภอสนม และอําเภอโนนนารายณ จะไดรับการเลือกต้ังตามอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิก 
หนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote) 



1.7 เขต 7 ประกอบดวยสมาชกิสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตอําเภอศีขรภูมิ,
อําเภอสําโรงทาบ,อําเภอลําดวนและวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จะไดรับการเลือกตั้งตามอัตราสวนจํานวนสมาชิก
สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ
2.1 ผูสมัครเปนผูแทนสมาชิกจะตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัคร 

3. การรับสมัคร
3.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดจะไดรับการเลือกตั้งตามสัดสวน

หนึ่งตอสิบลงคะแนนไดเพียงคนเดียว (One Man One Vote) 
3.2 ผูสมัครจะตองมีสมาชิกรับรอง 10 คน 

4. วันรับสมัคร วันอังคาร ท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันเสารท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแตเวลา 08.30 -16.30 น. ใหหมายเลขไดในวันรับสมัครหากผูสมัครหมายเลขใดขาดคุณสมบัติจะไมมีรายชื่อ
ของผูสมัครหมายเลขนั้น  

5. สถานท่ีรับสมัคร รับสมัคร ณ หนวยเลือกตั้งท่ีสหกรณกําหนดในอําเภอตาง ๆ สวนบํานาญจังหวัด
สมัครไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด เลขท่ี 297 หมูท่ี 16 ตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

6. ตรวจสอบคุณสมบัติ วันศุกรท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันเสารท่ี 12 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 66 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง วันอังคารท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
8. วันเลือกตั้ง ในวันเสารท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแตเวลา 12.00 – 15.00 น.

ณ หนวยเลือกตั้งท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด 
9. ผูมีสิทธิลงคะแนน ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ณ 31 ธันวาคม 2564

ตามบัญชีรายชื่อท่ีสหกรณกําหนด โดยสมาชิกใหใชสิทธิ์ เลือก 1 คน เทานั้น (One Man One Vote) 
10. ประกาศผลการเลือกตั้ง

10.1 ผูสมัครรับเลือกตั้งไมมีผูสมัครเกินกวาประกาศ ก็ถือวาผูสมัครนั้นไดรับการสรรหา 
10.2 กรณีผูสมัครไดคะแนนเทากัน กรรมการจะเชิญผู ท่ีไดรับคะแนนเทากันมาจับฉลากท่ี

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด  
10.3 ประกาศผลการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศนับจากวันสรรหาภายใน 7 วัน 
10.4  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2553 
10.5  หากมีปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนใหคณะกรรมการเปนผูรับคํารอง และวินิจฉัย ชี้ขาด การ

วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

(นายคําปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด 



ใบสมัครเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

ขาพเจา....................................................................ตําแหนง................................................................. 
สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนท่ี..............................สังกัด/โรงเรียน.......................................................                
อําเภอ...............................................จังหวัดสุรินทร เบอรโทรศัพท....................................................... 
มีความประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด   ประจําป 2565 

การสมัครสมาชิกสหกรณรับรอง จํานวน 10 คน ดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล เลขทะเบียน สังกัดหนวย ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด 
วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2553 และเขาใจตามประกาศของสหกรณ  หากขาพเจาขาดคุณสมบัติให
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตัดสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทันที 

ลงชื่อ..............................................................ผูสมัคร 
(.............................................................) 

สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ 
รับสมัครเรียบรอยแลว วันท่ี..........................  คุณสมบัติถูกตอง
เวลา.............................น.  ขาดคุณสมบัติ

สมัครไดหมายเลข............................เขต.................. 
     ลงชื่อ.......................................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

     (........................................................................) 



ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ท่ี 12/2565 

เรื่อง  กําหนดหนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนผูแทนสมาชิกสหกรณ ประจําป 2565 


อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2542 ขอ 60 และ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2553 ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  66 ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติใหกําหนด
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนน ผูสมัครเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ ประจําป 2565 ตามรายละเอียด
ทายประกาศนี้   

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

(นายคําปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จํากัด 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 1 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอเมืองสุรินทร สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 เครือขายเมือง  1 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนบานตะตึงไถง 
2 เครือขายเมือง  2 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนบานนาสาม 
3 เครือขายเมือง  3 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนบานสําโรงนาด ี
4 เครือขายเมือง  4 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร 
5 เครือขายเมือง  5 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” 
6 เครือขายเมือง  6 / บํานาญอําเภอเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร 

ลําดับท่ี หนวยวิทยาลัย  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
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/
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/บํานาญศธจ. 

กองการศึกษาเทศบาล       

7 ร.ร.วีรวัฒน/ร.ร.มหิธร/ร.ร.สุรินทรราชมงคล/สนง.สพม33/ร.ร.ศรี
ไผทสมันต/ บํานาญ สพม.33  

โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร/บํานาญสุรวิทยาคาร         โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
9 โรงเรียนสิรินธร/บํานาญสิรินธร     โรงเรียนสิรินธร 
10 บํานาญจังหวัดหักธนาคาร/บํานาญเมือง /บํานาญสปจ./ 

สมาคมฯ/สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 2 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอจอมพระ  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนจอมพระ/บํานาญอําเภอจอมพระ/ 

กศน.อําเภอจอมพระ 
โรงเรียนบานจอมพระ 

2 กลุมโรงเรียนบุแกรง/ร.ร.บุแกรงวิทยา        โรงเรียนขามศึกษาคาร 
3 กลุมโรงเรียนเมืองลีง / ร.ร.เมืองลีงวิทยา โรงเรียนบานเมืองลีง 
4 กลุมโรงเรียนหนองสนทิ/  ร.ร.หนองสนิทวิทยา          โรงเรียนบานสําโรง 
5 กลุมโรงเรียนกระหาด/ชุมแสง/เทศบาลตําบลกระหาด          โรงเรียนบานอันโนง 
6 กลุมโรงเรียนบานผือ           โรงเรียนบานผือ 
7 กลุมโรงเรียนลุมระวี           โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา 
8 กลุมโรงเรียนเปนสุข           โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห 
9 กลุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค       โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

 ลําดับท่ี อําเภอเขวาสินรินทร   สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนเขวา / บํานาญเขวาฯ /ร.ร.สินรินทรวิทยา/ 

กศน.อําเภอเขวาสินรินทร 
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร  

2 กลุมโรงเรียนบานบึง/ ร.ร.บึงนครประชาสรรค           โรงเรียนบานสนวนนางแกว 
3 กลุมโรงเรียนตากูก          โรงเรียนบานตากูก 
4 กลุมโรงเรียนปราสาททอง           โรงเรียนบานแสรออ 
5 กลุมโรงเรียนปราสาทแกว/ ร.ร.แรวิทยา      โรงเรียนบานพระปด 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 3 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอปราสาท  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 บํานาญอําเภอปราสาท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
2 กลุมเครือขายปราสาท โรงเรียนปราสาท 
3 กลุมเครือขายประทัดบุเพลิงไพล โรงเรียนบานเชื้อเพลิง 
4 เครือขายทุงมนสมุด โรงเรียนบานทุงมน 
5 กลุมเครือขายตาเบากันตวจไทร โรงเรียนกันทราราม 
6 กลุมเครือขายโคกยาง-ทมอ โรงเรียนอมรินทราวารี 
7 กลุมเครือขายหนองใหญโคกสะอาด โรงเรียนบานกูน 
8 กลุมเครือขายตานีปรือ/การอาชีพปราสาท โรงเรียนบานบักดอก 
9 กลุมเครือขายโชคนาสาม โรงเรียนบานโชคนาสาม 
10 กลุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
11 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3/ 

กศน.อําเภอปราสาท 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต  3 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอกาบเชิง สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 เครือขายกาบเชิง 1 (เข่ือนตาเกาว)/ขาราชการบํานาญ/ 

กศน.อําเภอกาบเชิง 
โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 

2 เครือขายกาบเชิง 2 (ชองจอม) โรงเรียนบานเกษตรถาวร 
3 เครือขายกาบเชิง 3 (เขาแหลมพนมซอร) โรงเรียนบานถนนชัย 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอพนมดงรัก สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 เครือขายพนมดงรัก 1 / กศน.อําเภอพนมดงรัก โรงเรียนบานรุน 
2 เครือขายพนมดงรัก 2 โรงเรียนบานจีกแดก 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 4 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอสังขะ  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนสังขะ/ร.ร.สังขะ /วิทยาลัยการอาชีพสังขะ /

บํานาญ /เทศบาลอําเภอสังขะ/เทศบาลตําบลสังขะ/ 
กศน.อําเภอสังขะ        

โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

2 กลุมโรงเรียนพระแกว/ ร.ร.พระแกววิทยา โรงเรียนบานกระสงั 
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       

ลําดับท่ี หนวยอําเภอศรีณรงค  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนณรงค  /บํานาญศรีณรงค /กศน.อําเภอศรีณรงค          โรงเรียนอนุบาลศรณีรงค 
2 กลุมโรงเรียนตรวจ       โรงเรียนบานตรวจ 
3 กลุมโรงเรียนแจนแวน โรงเรียนบานแดง 
4 กลุมโรงเรียนศรีสุข/ร.ร.ศรีณรงคพิทยาลัย         โรงเรียนพระจันทรศรีสุข 
5 กลุมโรงเรียนหนองแวง               โรงเรียนบานหนองแวง 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอบัวเชด  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนบัวเชด/ร.ร.บัวเชดวิทยา/บํานาญบัวเชด/ 

กศน.อําเภอบัวเชด        
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด 

2 กลุมโรงเรียนบานตาวัง โรงเรียนบานหนองโจงโลง 
3 กลุมโรงเรียนไตรคีรี            โรงเรียนบานอาโพน 
4 กลุมโรงเรียนสะเดา/สําเภาลูน/ร.ร.มัธยมศรีสําเภาลูน โรงเรียนบานสําเภาลูน 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 5 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอชุมพลบุรี  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 ตําบลชุมพลบุรี (โรงเรียนชุมพลบุรี/โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค/

โรงเรียนลําพลับพลา/กศน.อําเภอชุมพลบุรี 
โรงเรียนชมุพลวิทยาสรรค 

2 ตําบลศรีณรงค โรงเรียนบานสําโรง 
3 ตําบลกระเบื้อง โรงเรียนหัวนาคํา 
4 ตําบลนาหนองไผ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ 
5 ตําบลหนองเรือ โรงเรียนบานหนองเรือ 
6 ตําบลไพลขลา โรงเรียนบานไพรขลา 
7 ตําบลยะวึก โรงเรียนบานยะวึก 
8 ตําบลเมืองบัว (โรงเรียนเมืองบัววิทยา) โรงเรียนชุมชนบานซาด 
9 ตําบลสระขุด โรงเรียนบานออตลิ่งชัน 
10 ขาราชการบํานาญชุมพลบุรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 
. 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอทาตูม  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 โรงเรียนในตําบลทาตูม/โรงเรียนเทศบาลทาตูม/กศน.อําเภอ          

ทาตูม            
โรงเรียนทาตูม (สนิทราษฎรวิทยาคม) 

2 โรงเรียนในตําบลหนองบวั / 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.ชางบุญวิทยา โรงเรียนบานกระโพ 
9 โรงเรียนในตําบลหนองเมธี          โรงเรียนบานหนองไมถ่ี 
10 โรงเรียนในตําบลทุงกุลา / ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม              โรงเรียนบานตาฮะ 
11 กลุมโรงเรียนทาตูมประเสริมวิทย / วิทยาลัยการอาชีพทาตูม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย 
12 กลุมขาราชการบํานาญ อ.ทาตูม         ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 6 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอรัตนบุร ี สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
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.เบิดพิทยาสรรค โรงเรียนบานเบิด 
9 กลุมโรงเรียนหนองบัวบาน โรงเรียนบานหนองบัวบาน 
10 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร  เขต 2/วิทยาลัยเทคนิค         

รัตนบุรี/ เทศบาลรัตนบุร/ีบํานาญรัตนบุร/ีกศน.อําเภอรัตนบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 

11 โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนรัตนบุรี 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอสนม       สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนสนม/ร.ร.สนมวทิยาคาร/บํานาญสนม/ 

กศน.อําเภอสนม     
โรงเรียนสนมศึกษาคาร 

2 กลุมโรงเรียนโพนโก          โรงเรียนบานโนนเปอย 
3 กลุมโรงเรียนแคน / ร.ร.หนองขุนศรีวิทยา โรงเรียนบานแคน 
4 กลุมโรงเรียนนานวน โรงเรียนบานหัวงัว 
5 กลุมโรงเรียนหนองระฆัง/ ร.ร.หนองอียอวิทยา โรงเรียนบานนาดี 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอโนนนารายณ สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนหนองหลวง /ร.ร.นารายณคําผงวิทยา / 

กศน.อําเภอโนนนารายณ            
โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 

2 กลุมโรงเรียนระเวียง โรงเรียนบานระเวียง 
3 กลุมโรงเรียนโนน/โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค โรงเรียนโนน(นิยมศาสตรศึกษา) 
4 กลุมโรงเรียนหนองเทพ/โรงเรียนโนนเทพ          โรงเรียนบานหนองเทพ 
5 บํานาญโนนนารายณ  โรงเรียนบานขุมดิน 



สถานที่รับสมัคร เลือกตั้ง และนับคะแนน  
ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 

เขต 7 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอศีขรภูมิ  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนระแงง/บํานาญศีขรภูมิ/กศน.อําเภอศีขภูมิ            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 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอสําโรงทาบ  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนกระออม โรงเรียนบานสะโน 
2 กลุมโรงเรียนเกาะแกว         โรงเรียนบานโนนสวรรค 
3 กลุมโรงเรียนหนองไผลอม         โรงเรียนบานหนองแลง 
4 กลุมโรงเรียนหนองฮะเสม็จ          โรงเรียนบานขอนแกน 
5 กลุมโรงเรียนศรีสุข/โรงเรียนศรีสุขวิทยา        โรงเรียนบานหนองดุม 
6 กลุมโรงเรียนสําโรงทาบ/ร.ร.อนุบาลสําโรงทาบ (บริคุตต) /

กศน.อําเภอสําโรงทาบ 
โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ (บริคุตต) 

7 กลุมบํานาญ สปอ.เดิม 

ลําดับท่ี หนวยอําเภอลําดวน  สถานท่ีรับสมัคร เลือกตั้งและนับคะแนน 
1 กลุมโรงเรียนลําดวน/รร.สุรพินทพิทยา/บํานาญ/ 

กศน.อําเภอลําดวน 
โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ) 

2 กลุมโรงเรียนโชคเหนือ/พนาสนวิทยา        โรงเรียนบานโชคเหนือ 
3 กลุมโรงเรียนตะเคียน          โรงเรียนบานตะเคียน 
4 กลุมโรงเรียนตรําดม           โรงเรียนบานตรําดม 




