
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

ท่ี 51/2565 
เรื่อง  การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2566 - 2567 

************** 
 เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ไดครบวาระ จึงตองจัดใหมีการ
สรรหาแทนตำแหนงท่ีวางเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้ง ใหเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 65 และ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด วาดวย การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ
สหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66              
คราวประชุมครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  มีมติใหดำเนินการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้ง
เปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงท่ีครบวาระและตำแหนงท่ีวาง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหนงประธานกรรมการ  การสรรหาสมาชิกเพื่อดำรงตำแหนงประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  

ใหสมาชิกทั้งหมดเปนผูสรรหา ใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการสรรหา หากผูสมัครไดรับคะแนน

เทากันใหใชวิธีจับฉลากเพ่ือใหไดประธานเพียงหนึ่งคน  

2. ตำแหนงกรรมการ การสรรหาสมาชิกเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการ ใหมีการสรรหาตามระเบียบ            
วาดวย การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)            
พ.ศ. 2551 ขอ (7) เขตเลือกตั้งท่ีตองรับสมัครเลือกตั้ง ดังนี้  

 2.1  เขต  1  ประกอบดวย สมาชิกสหกรณที ่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานที ่อยู ในเขต               

อำเภอเมืองสุรินทร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ยกเวน โรงเรียนที่มีชื่อใน           

เขต 2 เลือกกรรมการได 2 คน ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One Man One Vote) 

      2.2  เขต  2 ประกอบดวย สมาชิกสหกรณที ่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานที ่อยู ในเขต             

อำเภอเขวาสินรินทร,อำเภอจอมพระ,หนวยจังหวัด ประกอบดวย หนวยสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด, 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด,เทศบาลเมืองสุรินทร,โรงเรียนสุรินทรศึกษา

,โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร, ศูนยการศึกษาพิเศษ, สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร, สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร, สำนักงานสวัสดิการการทองเที่ยว จังหวัดสุรินทร, 

สมาชิกบำนาญองคการ, บำนาญหนวยจังหวัด (เดิม), ร.ร.สิรินธร, ร.ร.สุรินทรราชมงคล, ร.ร.สุรวิทยาคาร,            

ร.ร.วีรวัฒนโยธิน,ร.ร.ศรีไผทสมันต, ร.ร.มหิธร, มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเขตอำเภอเมืองสุรินทร, ร.ร.บาลีสาธิต 

เลือกกรรมการได 2 คน  ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One Man One Vote) 

      
 
 

/...2.3  เขต 3 ประกอบดวย 
 
 



      2.3  เขต  3   ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานท่ีอยูในเขตสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในเขตอำเภอปราสาท,อำเภอกาบเชิง,อำเภอพนมดงรัก,วิทยาลัย
การอาชีพปราสาท เลือกกรรมการได 1 คน เนื่องจากขณะนี้กรรมการหนวยอำเภอพนมดงรัก มีอยูในตำแหนง           
1 คน สมาชิกที่จะสมัครเพื่อสรรหาในเขตนี้ตองเปนสมาชิกในอำเภอปราสาทและอำเภอกาบเชิง จะไดรับการ          
สรรหาเพียง 1 ตำแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน  (One Man One Vote) 

      2.4  เขต  5  ประกอบดวย สมาชิกสหกรณที ่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานที ่อยูในเขต               
อำเภอทาตูม,วิทยาลัยการอาชีพทาตูม, อำเภอชุมพลบุรี เลือกกรรมการได 1 คน เนื่องจากขณะนี้กรรมการใน
หนวยอำเภอชุมพลบุรี มีอยูในตำแหนง 1 คน สมาชิกที่จะสมัครเพื่อสรรหาเปนกรรมการในเขตนี้ตองเปนสมาชิก
ในหนวยอำเภอทาตูม จะไดรับการสรรหาเพียง 1 ตำแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน  (One Man One Vote) 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ผูสมัครคณะกรรมการดำเนินการจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคสหกรณ 
 3.2 เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
 3.3 เปนผูมีความประพฤติดี 
 3.4 มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 3.5 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน                 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามกำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
 3.6 ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการพลเรือน 

 3.7 ไมเปนผู มีหนี ้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลท่ีอยูในระหวางการถูกดำเนินคดีของสหกรณ           
ออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ในชั้นศาล 
 3.8 ผูสมัครในตำแหนงประธานกรรมการ จะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัคร 
 3.9 ผูสมัครในตำแหนงกรรมการ จะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัคร   

 3.10 ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 66 
  (1) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้หัก ณ ที ่จาย ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจาก
การกระทำของตนเอง 
   (2) เปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางประจําในสหกรณ  
            (3) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 
            (4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
            (5) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามขอ 70 (8) 
            (6) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

(7) เคยเปนคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่บกพรองกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณจนถูก             
นายทะเบียนสหกรณดําเนินการตาม มาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม      

 
 

/...3.11 ไมมีลักษณะตองหาม... 
 
 
 



 
3.11 ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 52 

ดังตอไปนี้ 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ

ตามมาตรา 22 (4) 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

(7) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

3.12 ไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ 9 ดังตอไปนี้ 

(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ

เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือท่ีปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซ่ึงอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการ

ยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี  

(2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย             

ท่ีมีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน  

(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(4) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื ่น  เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณท่ี

สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

(5) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป  หรือเปน

ผูจัดการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 

(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัท

ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ การเลือกตั้ง

เปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะท่ีดํารงตําแหนงนั้น  

(7) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทางบัญชี

กอนวันท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะท่ีดํารงตําแหนงนั้น  

3.13  ผูสมัครเปนคณะกรรมการดำเนินการ ตองเปนผูไมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 39 ขอ 41 และขอ 53  

 

 

 /...4.การสมัครและเอกสารการสมัคร 
 
 



4. การสมัครและเอกสารการสมัคร 
4.1 สมัครดวยตนเอง 
4.2 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดและสมัครไดเพียงตำแหนงเดียวและหรือเขต

เดียวกันเทานั้น 
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให พรอม

รับรองสำเนาถูกตอง 
4.4 หนังสือแสดงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด ขอมูลเครดิตใน

ระยะเวลาสองปนับถึงวันที่รับสมัคร (ฉบับจริง) ตองเปนฉบับที่ออกใหไวไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่รับสมัคร  
(ชองทางการตรวจเครดิตบูโรผาน Mobile Banking และเคานเตอรธนาคาร) 

4.5 ใบสมัครพรอมเอกสารตองครบถวนสมบูรณ ในกรณีที่ยื ่นเอกสารไมครบถวนสมบูรณ               
หากผูสมัครไมสามารถทำใหเอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณภายในวันเสาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565                  
จะถูกเพิกถอนการสมัครทันที 

4.6 ผูสมัครในตำแหนงประธานกรรมการ ตามขอ 1 ตองยื่นใบสมัคร พรอมรูปถาย 2 นิ้ว   
จำนวน 158 แผน 

4.7 ผูสมัครในตำแหนงกรรมการ  ขอ 2.1 ตองยื่นใบสมัคร พรอมรูปถาย 2 นิว้ จำนวน 27 แผน 
4.8 ผูสมัครในตำแหนงกรรมการ  ขอ 2.2 ตองยื่นใบสมัคร พรอมรูปถาย 2 นิว้ จำนวน 29 แผน 
4.9 ผูสมัครในตำแหนงกรรมการ  ขอ 2.3 ตองยื่นใบสมัคร พรอมรูปถาย 2 นิ้ว จำนวน 25 แผน 
4.10  ผูสมัครในตำแหนงกรรมการ ขอ 2.4 ตองยื่นใบสมัคร พรอมรูปถาย 2 นิว้ จำนวน 26 แผน 
4.11 ผูสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ตองมีสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด

รับรอง 10 คน     

5. การกำหนดหมายเลขผูสมัคร 
  การกำหนดหมายเลขผูสมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ จะกำหนดตามลำดับ

กอนหลังการมาสมัคร ผูที่มายื่นใบสมัครลำดับแรกจะไดรับหมายเลขกอน ในกรณีที่มาสมัครพรอมกันและตกลง
เรื่องลำดับกันไมได ใหใชวิธีจับสลากหมายเลข  

6. วัน เวลา และสถานท่ีสำหรับการรับสมัคร 
กำหนดเปดรับสมัครตั้งแตวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันเสารท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565             

(เวนวันหยุดทำการสหกรณ) ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด  
เลขท่ี 297 หมูท่ี 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร   

7. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร  
   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันอาทิตย ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เปนตนไป               
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

8. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการสรรหา  
  กำหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการสรรหา ในวันจันทร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด และ Download Website : www.coopsurin.com   
9. วัน เวลา ลงคะแนน  
ลงคะแนนสรรหา ในวันศุกร ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 15.30 น. ณ หนวย

เลือกตั้งท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 
 

/...10. การรับบัตรลงคะแนน.. 
 

 



10. การรับบัตรลงคะแนนและเอกสารการลงคะแนน  
ใหกรรมการหนวยนับคะแนนของแตละหนวย จำนวน 2  คน มาประชุมและรับบัตรลงคะแนน          

รับเอกสารการลงคะแนน คาใชจายในการดำเนินการ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                
เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

11. ผูมีสิทธิลงคะแนน  

ผูมีสิทธิลงคะแนนตองเปนสมาชิกสหกรณฯ ณ วันศุกรท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ตามบัญชีรายชื่อ
ท่ีสหกรณกำหนด โดยใหสมาชิกใชสิทธิเลือก One Man One Vote ดังนี้ 
  11.1  ใหสมาชิกใชสิทธิเลือกประธานกรรมการ 1 คน เทานั้น 
  11.2  ใหสมาชิกใชสิทธิเลือกกรรมการ 1 คน เทานั้น 

 12. ประกาศผลการสรรหา  
12.1  ในการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ หากมีผูสมัครไม

เกินจำนวนตาม ขอ 1 และขอ 2 ในตำแหนงใดใหถือวาผูสมัครในตำแหนงนั้นเปนผูไดรับการสรรหา 
12.2  กรณีผูสมัครไดคะแนนเทากัน คณะกรรมการดำเนินการจะเชิญผูที่ไดรับคะแนนเทากัน

มาจับฉลากท่ีสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กอนการนำเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 
12.3  ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ ใหประธานกรรมการ

ประกาศนับจากวันสรรหาภายใน 7 วัน และใหนำผลการสรรหาเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 
12.4  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ วาดวย การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2551 
12.5  หากมีปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูรับคำรอง และวินิจฉัย            

ชี้ขาดการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันอาทิตย ท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565                                            
 

 
(นายคำปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

ท่ี 52/2565 
เรื่อง หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ   

และกรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2566 - 2567 
**************************** 

                อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 67 (ก) (2) 
และระเบียบวาดวย การสรรหาสมาชิกเพื ่อเลือกตั ้งเปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550               
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 คราวประชุมครั้งท่ี 
16/2565  เมื่อวันศุกร ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติใหสหกรณกำหนดหนวยเลือกตั้งและหนวย            
นับคะแนนการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 
2566 – 2567 ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ 
 
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                           ประกาศ ณ วันอาทิตย ท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นายคำปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 1 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566 - 2567 

 
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.บุษี      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                                 โรงเรียนเขวา (เทพอนุสรณ) 
 

หนวยนับคะแนนนับท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร  จำกัด 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 2 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566 - 2567 

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.  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ศูนยการศึกษานอกระบบฯ 
6.  โรงเรียนเทศบาล1, 2 และ3/กองการศึกษาเทศบาล/  
    ร.ร.เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา/ศูนยการศึกษาพิเศษ/บำนาญเทศบาล  กองการศึกษาเทศบาล                                                                                                          
7.  ร.ร.วีรวัฒน/ร.ร.มหิธร/ร.ร.สุรินทรราชมงคล/สนง.สพม33 
     ร.ร.ศรีไผทสมันต/ บำนาญสพม.33     โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 
8.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร/บำนาญสุรวิทยาคาร                                        โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
9.  โรงเรียนสิรินธร/บำนาญสริินธร                                                     โรงเรียนสิรินธร 
10. บำนาญจังหวัดหักธนาคาร/บำนาญเมือง/ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร/ 
     บำนาญศธจ./บำนาญสปจ./สมาคมฯ/สหกรณออมทรัพยครูสุรนิทร จำกัด  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

หนวยนับคะแนนท่ีสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 หนวยอำเภอจอมพระ                                                               สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนจอมพระ                         โรงเรียนบานจอมพระ 
2.  กลุมโรงเรียนบุแกรง / ร.ร.บุแกรงวิทยา                                           โรงเรียนขามศึกษาคาร 
3.  กลุมโรงเรียนเมืองลีง / ร.ร.เมืองลีงวิทยา               โรงเรียนบานเมืองลีง 
4.  กลุมโรงเรียนหนองสนทิ / ร.ร.หนองสนิทวิทยา                             โรงเรียนบานสำโรง 
5.  กลุมโรงเรียนกระหาด / ชุมแสง/ร.ร.เทศบาลกระหาด                      โรงเรียนบานอันโนง 
6.  กลุมโรงเรียนบานผือ                                                                 โรงเรียนบานผือ 
7.  กลุมโรงเรียนลุมระวี                                                                  โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา 
8.  กลุมโรงเรียนเปนสุข                                                                  โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห 
9.  กลุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค                                                  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานจอมพระ 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

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

หนวยนับคะแนนนับท่ีโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
 
 



เขต 3 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566 – 2567 

หนวยอำเภอปราสาท                                                               สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมบำนาญอำเภอปราสาท      โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
2.  กลุมเครือขายปราสาท       โรงเรียนปราสาท 
3.  กลุมเครือขายประทัดบุเพลิงไพล      โรงเรียนบานเชื้อเพลิง 
4.  กลุมทุงมนสมุด         โรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห 
5.  กลุมเครือขายตาเบากันตวจไทร     โรงเรียนกันทราราม 
6.  กลุมเครือขายโคกยาง-ทมอ      โรงเรียนอมรินทราวารี 
7.  กลุมเครือขายหนองใหญโคกสะอาด      โรงเรียนบานหนองใหญ 
8.  กลุมเครือขายตานีปรือ      โรงเรียนบานบักดอก 
9.  กลุมเครือขายโชคนาสาม       โรงเรียนบานโชคนาสาม  
10.  กลุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร     โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
11.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3   สพป.สุรินทร เขต 3 
 
                    หนวยนับคะแนนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
หนวยอำเภอกาบเชิง       สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. เครือขายกาบเชิง 1 (เข่ือนตาเกาว)/ร.ร.กาบเชิงวิทยา   โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 
 / ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา/บำนาญอำเภอกาบเชิง     
2. เครือขายกาบเชิง 2 (ชองจอม)      โรงเรียนบานเกษตรถาวร 
3. เครือขายกาบเชิง 3 (เขาแหลมพนมซอร)/ร.ร.โคกตะเคียนวิทยา  โรงเรียนบานถนนชัย 
 /ร.ร.แนงมุดวิทยา 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 
 

หนวยอำเภอพนมดงรัก       สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. เครือขายพนมดงรัก 1/บำนาญอำเภอพนมดงรัก    โรงเรียนบานรุน 
2. เครือขายพนมดงรัก 2 /ร.ร.พนมดงรักวิทยา    โรงเรียนบานจีกแดก 
 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานรุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต 4 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ ประจำป 2566 – 2567 

 
หนวยอำเภอสังขะ                                                        สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนสังขะ/ร.ร.สังขะ /วิทยาลัยการอาชีพสังขะ/บำนาญสังขะ   โรงเรียนสังขะวิทยาคม 
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 
 
หนวยอำเภอศรีณรงค                                                                สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนณรงค                                                                โรงเรียนอนุบาลศรณีรงค 
2.  กลุมโรงเรียนตรวจ                                                                 โรงเรียนบานตรวจ 
3.  กลุมโรงเรียนแจนแวน                                                             โรงเรียนบานแดง 
4.  กลุมโรงเรียนศรีสุข/ร.ร.ศรีณรงคพิทยาลัย                                      โรงเรียนพระจันทรศรีสุข 
5.  กลุมโรงเรยีนหนองแวง                                                            โรงเรียนบานหนองแวง 
 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนอนุบาลศรีณรงค 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

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

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนอนุบาลบัวเชด 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
 
 
 
 
 



เขต  5 
 

หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566 - 2567 
 

หนวยอำเภอชุมพลบุรี                                                         สถานท่ีเลือกตั้ง 
1. กลุมโรงเรียนชุมพลบุรี/ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค/ร.ร.ลำพลับพลา   โรงเรียนชมุพลวิทยาสรรค 
2. กลุมโรงเรียนนาหนองไผ                                                   โรงเรียนบานดูนาหนองไผ 
3. กลุมโรงเรียนไพลขลา                                                      โรงเรียนบานไพรขลา 
4. กลุมโรงเรียนยะวึก                                                         โรงเรียนบานยะวึก 
5. กลุมโรงเรียนเมืองบัว/ร.ร.เมืองบัววิทยา                                 โรงเรียนบานซาด 
6. กลุมโรงเรียนสระขุด                                                        โรงเรียนบานสระขุด 
7. กลุมโรงเรียนศรีณรงค                                                      โรงเรียนบานสำโรง 
8. กลุมโรงเรียนหนองเรือ                                                     โรงเรียนบานหนองเรือ 
9. กลุมโรงเรียนกระเบื้อง                                                     โรงเรียนบานหัวนาคำ                                   

หนวยนับคะแนนนับท่ีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
หนวยอำเภอทาตูม                                                                    สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  โรงเรียนในตำบลทาตูม/ร.ร.เทศบาลทาตูม                         โรงเรียนทาตูมสนิทราษฎร 
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 / ร.ร.ชางบุญวิทยา    โรงเรียนบานกระโพ 
9.  โรงเรียนในตำบลหนองเมธี                                                 โรงเรียนบานหนองไมถ่ี 
10.  โรงเรียนในตำบลทุงกุลา / ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม                        โรงเรียนบานโนนระเวียง  
11.  กลุมโรงเรียนทาตูมประเสริมวิทย / วิทยาลัยการอาชีพทาตูม        โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย  
12.  กลุมขาราชการบำนาญอำเภอทาตูม                                          ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี  

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนทาตูมสนิทราษฎร 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขต  6 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ ประจำป 2566 - 2567 

 
หนวยอำเภอรัตนบุร ี                                                        สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนรัตนบุรี                                                       โรงเรียนรัตนวิทยาคม 
2.  กลุมโรงเรียนน้ำเขียว                                                      โรงเรียนบานน้ำเขียว 
3.  กลุมโรงเรียนแก  / ร.ร.แกศึกษาพัฒนา                                 โรงเรียนบานแก 
4.  กลุมโรงเรียนหนองบัวทอง/ ร.ร.ทับโพธิ์พัฒนวิทย                     โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 
5.  กลุมโรงเรียนไผ                                                              โรงเรียนบานไผ 
6.  กลุมโรงเรียนธาตุ/ร.ร.ธาตศุรีนคร            โรงเรียนบานธาตุ 
7.  กลุมโรงเรียนดอนแรด/ ร.ร.ดอนแรดวิทยา   โรงเรียนบานหาญฮี 
8.  กลุมโรงเรียนเบิด/ ร.ร.เบดิพิทยาสรรค   โรงเรียนบานเบดิ 
9.  กลุมโรงเรียนหนองบัวบาน   โรงเรียนบานหนองบัวบาน 
10.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2/   สพป.สรินทร เขต 2 
       เทคนิครัตนบุรี/ เทศบาลรัตนบุร ี    
11.  โรงเรียนรัตนบุรี   โรงเรียนรัตนบุรี 
                      หนวยนับคะแนนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสุรินทร  เขต  2 

ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 
 

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

หนวยนับคะแนนโรงเรียนสนมวิทยาคาร 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
หนวยอำเภอโนนนารายณ                                                   สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนหนองหลวง /ร.ร.นารายณคำผงวิทยา                    โรงเรียนนารายณคำผงวทิยา 
2.  กลุมโรงเรียนระเวียง   โรงเรียนบานระเวียง 
3.  กลุมโรงเรียนโนน/ ร.ร.ประดูแกวประชาสรรค   โรงเรียนโนน(นิยมศาสตรศึกษา) 
4.  กลุมโรงเรียนหนองเทพ/ ร.ร.โนนเทพ                                โรงเรียนบานหนองเทพ     

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานขุมดิน 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
 
 
 
 
 



เขต 7 
หนวยเลือกตั้งและหนวยนับคะแนนประธานกรรมการ ประจำป 2566 - 2567 

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

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
หนวยอำเภอสำโรงทาบ                                                     สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนกระออม                                                       โรงเรียนบานสะโน 
2.  กลุมโรงเรียนเกาะแกว                                                       โรงเรียนบานโนนสวรรค 
3.  กลุมโรงเรียนหนองไผลอม                                                  โรงเรียนบานหนองแลง 
4.  กลุมโรงเรียนหนองฮะเสม็จ                                                 โรงเรียนบานขอนแกน 
5.  กลุมโรงเรียนศรีสุข/ร.ร.ศรีสุขวิทยา                                  โรงเรียนบานหนองดุม 
6.  กลุมโรงเรียนสำโรงทาบ/ร.ร.อนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต)              โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ  

หนวยนับคะแนนท่ี โรงเรียนบานหนองแลง 
ขาราชการบำนาญใหไปลงคะแนนตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนด 

 
หนวยอำเภอลำดวน                                                            สถานท่ีเลือกตั้ง 
1.  กลุมโรงเรียนลำดวน/รร.สรุพินทพิทยา                                     โรงเรียนบานลำดวน 
2.  กลุมโรงเรียนโชคเหนือ/พนาสนวิทยา                                       โรงเรียนบานโชคเหนือ 
3.  กลุมโรงเรียนตะเคียน                                                          โรงเรียนบานตะเคียน 
4.  กลุมโรงเรียนตรำดม                                                           โรงเรียนบานตรำดม 
5.  บำนาญอำเภอลำดวน  โรงเรียนอนุบาลลำดวน 

หนวยนับคะแนนท่ีโรงเรียนบานลำดวน 


