
จุดที่  1 1. ขา้ราชการครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โต๊ะที่  1   จ ำนวน  157   คน

หอประชุมสถำบัน 2. ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. ขา้ราชการครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 30 คน
กำรอำชีวศึกษำภำค 3. ขา้ราชการครูโรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 2. ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 9 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ1 4. ขา้ราชการครูโรงเรียนพระธาตุบงัพวนวิทยา 3. ขา้ราชการครูโรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 4 คน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 5. ขา้ราชการครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2 4. ขา้ราชการครูโรงเรียนพระธาตุบงัพวนวิทยา 2 คน

อ ำเภอเมือง 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนคา่ยบกหวานวิทยา 5. ขา้ราชการครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2 5 คน

จังหวัดหนองคำย 7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนน ้าสวยวิทยา 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนคา่ยบกหวานวิทยา 3 คน

จ ำนวน  708  คน 8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนฝางพิทยาคม 7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนน ้าสวยวิทยา 9 คน
(โตะ๊ท่ี 1-5) 9.  ส านกังานเขต  สพม.หนองคาย 8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนฝางพิทยาคม 1 คน

10. ส านกังานเขต  สพป.หนองคาย  เขต  1 9.  ส านกังานเขต  สพม.หนองคาย 11 คน
11. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย 10. ส านกังานเขต  สพป.หนองคาย  เขต  1 46 คน
    จ  านวน  52  โรงเรียน 11. ลูกจา้งประจ าของโรงเรียนทุกอ าเภอในเขต 1 37 คน
12. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอสระใคร
    จ  านวน  17  โรงเรียน โต๊ะที่  2   จ ำนวน  144   คน

13. ลูกจา้งประจ าของโรงเรียนทุกอ าเภอในเขต 1 ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย
14.  สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 1 1. กลุ่มเมืองหนองคาย  1 102 คน
15. หกัผา่นบญัชี ธ.กรุงไทย เขต 1 2. กลุ่มเมืองหนองคาย  3 42 คน

โต๊ะที่  3   จ ำนวน  143   คน

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 1. นายศกัด์ิ สิทธ์ิ  โคตรวนัดี ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย
คู่สมรสเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 2. นางสาวชารดา  จิตตอ์  ามาตย์ 1. กลุ่มเมืองหนองคาย  2 102 คน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 3. นางสาวกมลภทัร  รูปขนัธ์ 2. กลุ่มเมืองหนองคาย  5 41 คน

" 4.นางสาวพิลาสลกัษณ์  สุขรมย์
" 5. นางสาวอรนิตย ์ บุตรส โต๊ะที่  4   จ ำนวน  155   คน

1.  ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย
     -   กลุ่มเมืองหนองคาย  4 110 คน
2.  สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 1 36 คน
3. หกัผา่นบญัชี ธ.กรุงไทย เขต 1 9 คน

โต๊ะที่  5   จ ำนวน  109   คน

1. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอสระใคร 109 คน
    จ  านวน  17  โรงเรียน

จุดประชุม สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่

                                                      รายละเอียดแนบ ค าสั่งท่ี  64/2565  ลงวนัท่ี  10   ตุลาคม  2565

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  1



จุดที่  1 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองหนองคาย โต๊ะที่  6   จ ำนวน  165  คน

หอประชุมสถำบัน 2.  ขา้ราชการบ านาญ ศธจ.(เดิม) 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองหนองคาย
กำรอำชีวศึกษำภำค 3.  ขา้ราชการบ านาญสามญัศึกษา (เดิม)       อกัษร   ก  -  น 165 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ1 4.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.นค.1 โต๊ะที่  7   จ ำนวน  162  คน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 5.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยมในเขต 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองหนองคาย

อ ำเภอเมือง      จงัหวดัหนองคายทุกอ าเภอ,สนง.สพม.นค       อกัษร   บ -  ร 162 คน

จังหวัดหนองคำย 6.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนปทุมเทพฯ(จ่ายตรง)

จ ำนวน  810  คน 7.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสระใคร โต๊ะที่  8   จ ำนวน  141   คน

(โตะ๊ท่ี 6-10) 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองหนองคาย
      อกัษร  ฤ - ศ, ห  - อ 124 คน
2.  ขา้ราชการบ านาญ ศธจ.(เดิม) 3 คน
3.  ขา้ราชการบ านาญสามญัศึกษา (เดิม) 14 คน

บ านาญจนท.สหกรณ์ 6. นางอุบล  สืบโมรา โต๊ะที่  9   จ ำนวน  169   คน

" 7. นางประนอม  จิตอ ามาตย์ 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองหนองคาย
เจา้หนา้ท่ี สสค. 8. นางอุมาพร  อินสว่าง       อกัษร  ส 120 คน

บ านาญจนท.สหกรณ์ 9. นางพิสมยั  พงษากลาง 2.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.นค.1 49 คน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 10. นางสมภาร  รัตนติสร้อย

โต๊ะที่  10   จ ำนวน  173  คน

1.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยมในเขต 54 คน
     จงัหวดัหนองคายทุกอ าเภอ,สนง.สพม.นค
2.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนปทมุเทพฯ(จ่ายตรง) 32 คน
3.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสระใคร 87 คน

จุดประชุม สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน
วนัประชุมใหญ่

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  1
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

                                                      รายละเอียดแนบ ค าสั่งท่ี  64/2565  ลงวนัท่ี  10   ตุลาคม  2565



จุดที่  1 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าบ่อ โต๊ะที่  11   จ ำนวน  114    คน

หอประชุมสถำบัน 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเด่ือวิทยาคาร 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าบ่อ 25 คน
กำรอำชีวศึกษำภำค 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนถ่อนวิทยา 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเด่ือวิทยาคาร 1 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ1 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองนางพิทยาคม 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนถ่อนวิทยา 4 คน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองนางพิทยาคม 2 คน

อ ำเภอเมือง 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 8 คน
จังหวัดหนองคำย 7.  ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรงโรงเรียนท่าบ่อ 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 4 คน
จ ำนวน  616  คน 8.  ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอท่าบ่อ  7.  ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรงโรงเรียนท่าบ่อ 6 คน

(โตะ๊ท่ี 11-14) 9.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอท่าบ่อ 8.  ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอท่าบ่อ 
    -  กลุ่มท่าบ่อ  3 64 คน

โต๊ะที่  12    จ ำนวน   174    คน

1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอท่าบ่อ
      อกัษร   ก  -  ร 174 คน

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 11. นางสาวอภิญญา  พิเภก
" 12. นายทศพร  ค  าจุมพล โต๊ะที่  13  จ ำนวน  166    คน

" 13. นางสาวอาทิตยา  ขนัตี 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอท่าบ่อ
เจา้หนา้ท่ี สสค. 14. น.ส.ปิยดา  นิลภู่       อกัษร  ล  -  อ 166 คน

โต๊ะที่  14  จ ำนวน  162   คน

1. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอท่าบ่อ 
    -  กลุ่มท่าบ่อ  1 115 คน
    -  กลุ่มท่าบ่อ  2 47 คน

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  1
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่
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จุดที่  1 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพระพทุธบาทวิทยาคม โต๊ะที่  15   จ ำนวน  118   คน

หอประชุมสถำบัน 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนสงัคมวิทยา 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพระพทุธบาทวิทยาคม 4 คน
กำรอำชีวศึกษำภำค 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวงัมว่งพิทยาคม 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนสงัคมวิทยา 7 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ1 4. ขา้ราชการครูโรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวงัมว่งพิทยาคม 9 คน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 4. ขา้ราชการครูโรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม 4 คน

อ ำเภอเมือง 6. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอโพธ์ิตาก 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1 คน
จังหวัดหนองคำย 7.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพธ์ิตาก 6. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอโพธ์ิตาก 52 คน
จ ำนวน  530  คน 8. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอศรีเชียงใหม่ 7.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพธ์ิตาก 41 คน

(โตะ๊ท่ี 15-17)     จ  านวน  21 โรงเรียน โต๊ะที่  16   จ ำนวน  212  คน

9. ขา้ราชการบ านาญอ าเภอศรีเชียงใหม่ 1. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอศรีเชียงใหม่ 97 คน
10. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอสงัคม     จ  านวน  21 โรงเรียน
    จ  านวน  20 โรงเรียน 2. ขา้ราชการบ านาญอ าเภอศรีเชียงใหม่ 115 คน
11. ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสงัคม

โต๊ะที่  17   จ ำนวน  200  คน

เจา้หนา้ท่ี สพป.นค 1 15. นางพิลยัพร  หมัน่พลศรี 1. ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอสงัคม 138 คน
" 16. นางมยรีุ  สายืน     จ  านวน  20 โรงเรียน
" 17. นางไพรัตน์  กงนาง 2. ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสงัคม 62 คน

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  1
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่
จุดประชุม
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จุดที่  2 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพนพิสยั โต๊ะที่  1   จ ำนวน  170  คน

โรงเรียนรำชประชำ- 2.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพนพิสยั 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพนพิสยั
นุเครำะห์  27       รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1       อกัษร    ก  -  พ 170 คน

จ ำนวน  647  คน 3.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.หนองคาย  โต๊ะที่  2   จ ำนวน  159   คน

(โตะ๊ท่ี 1-4)       เขต  2 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพนพิสยั
4.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอรัตนวาปี       อกัษร  ภ  -   อ 159 คน
5.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอรัตนวาปี
      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1 โต๊ะที่  3   จ ำนวน  151   คน

6.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยม 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโพนพิสยั 7 คน
       อ  าเภอ โพนพิสยั, เฝ้าไร่, รัตนวาปี       รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1
7. ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั(จ่ายตรง) 2.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.หนองคาย  22 คน
8.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเฝ้าไร่       เขต  2
9.  ขา้ราชการบ านาญสามญัเดิม  เขต  2 3.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอรัตนวาปี 92 คน
10. สมาชิกหกัผา่นธนาคารกรุงไทย เขต 2 4.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอรัตนวาปี 2 คน
11. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 2       รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1

5.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยม 28 คน
       อ  าเภอ โพนพิสยั, เฝ้าไร่, รัตนวาปี

เจา้หนา้ท่ี สสค 1. นางสาวธิราภรณ์  วรธีรพนัธ์ โต๊ะที่  4    จ ำนวน  167    คน

" 2. นายจีรวฒัน์  เลขาศิริโรจน์ 1. ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั(จ่ายตรง) 7 คน
เจา้หนา้ท่ี สพป.นค 2 3. น.ส. นิภาพร  พลสุวรรณ 2.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเฝ้าไร่ 102 คน

" 4. น.ส.กาญจนา  คุปนติั 3.  ขา้ราชการบ านาญสามญัเดิม  เขต  2 4 คน
4. สมาชิกหกัผา่นธนาคารกรุงไทย เขต 2 6 คน
5. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 2 48 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด
เขตเลือกตั้งที่  2

จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั
วนัประชุมใหญ่

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
                                                      รายละเอียดแนบ ค าสั่งท่ี  64/2565  ลงวนัท่ี  10   ตุลาคม  2565



จุดที่  2 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั โต๊ะที่  5   จ ำนวน  166  คน

โรงเรียนรำชประชำ 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั 46 คน

นุเครำะห์ 27 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 22 คน

จ ำนวน  484  คน 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 4 คน
(โตะ๊ท่ี 5-7) 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม 8 คน

6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนกดุบงพิทยาคาร 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 7 คน
7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนกดุบงพิทยาคาร 1 คน
8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ์ 7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 6 คน
9.  ขา้ราชการครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ์ 7 คน
10.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 9.  ขา้ราชการครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 3 คน
11. ขา้ราชการครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม 10.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 คน
12.  ขา้ราชการครูในอ าเภอโพนพิสยั 11. ขา้ราชการครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม 1 คน

12.  ขา้ราชการครูในอ าเภอโพนพิสยั
    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - ชุมชา้งบา้นผือ 60 คน
โต๊ะที่  6   จ ำนวน  173  คน

1. ขา้ราชการครูในอ าเภอโพนพิสยั
    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - กดุบง 18 คน
    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - จุมพล 80 คน
    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - เซิมโพธ์ิ 75 คน

เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์. 5. นางสาวกนกวรรณ  ภกัดีบรรดิษฐ์ โต๊ะที่  7  จ ำนวน  145   คน

เจา้หนา้ท่ี สสค. 6. นางปราณี  นนทสินธ์ิ 1. ขา้ราชการครูในอ าเภอโพนพิสยั
เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์. 7. นางสาวอภชันนัท ์ จิตติพิมพ์     -  เครือขา่ยโพนพิสยั - ทุ่งหลวงต่างค า 58 คน

    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - นาหนงั 45 คน
    -  เครือขา่ยโพนพิสยั - วดัหลวงสร้างนางขาว 42 คน

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม

เขตเลือกตั้งที่  2
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่

                                                      รายละเอียดแนบ ค าสั่งท่ี  64/2565  ลงวนัท่ี  10   ตุลาคม  2565

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด



จุดที่  2 1.  ขา้ราชการครูในอ าเภอรัตนวาปี โต๊ะที่  8   จ ำนวน  206  คน

โรงเรียนรำชประชำ     จ  านวน 24 โรงเรียน 1.  ขา้ราชการครูในอ าเภอรัตนวาปี 139 คน
นุเครำะห์ 27 2.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      จ  านวน 24 โรงเรียน

จ ำนวน  401  คน      หนองคาย  เขต  2 2.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 31 คน
(โตะ๊ท่ี 8-9) 3.  ลูกจา้งประจ า  เขต  2      หนองคาย  เขต  2

4.  ขา้ราชการครูในอ าเภอเฝ้าไร่ 3.  ลูกจา้งประจ า  เขต  2 36 คน
     จ  านวน  21  โรงเรียน
5.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปปฏิบติัหนา้ท่ี โต๊ะที่  9   จ ำนวน  195  คน

6.  เจา้หนา้ท่ี สมาคม ฯ 1.  ขา้ราชการครูในอ าเภอเฝ้าไร่ จ  านวน 21 โรงเรียน 187 คน
7.  เทศบาลเฝ้าไร่ 2.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปปฏิบติัหนา้ท่ี 4 คน

3.  เจา้หนา้ท่ี สมาคม ฯ 3 คน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 8. นางจิรัชญา  รัตนะ 4. เทศบาลเฝ้าไร่ 1 คน

" 9. นางนิตยา  ศรีจนัทะ

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม
วนัประชุมใหญ่

                                                      รายละเอียดแนบ ค าสั่งท่ี  64/2565  ลงวนัท่ี  10   ตุลาคม  2565

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  2
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั



จุดที่  3 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบึงกาฬ โต๊ะที่  1   จ ำนวน   171  คน

วิทยำลยัเทคนิค 2. ขา้ราชการครูโรงเรียนนาสวรรคพิ์ทยาคม 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบึงกาฬ 27 คน
บึงกำฬ 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบุ่งคลา้นคร 2. ขา้ราชการครูโรงเรียนนาสวรรคพิ์ทยาคม 5 คน

จ ำนวน  603  คน 4.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนบึงกาฬ(จ่ายตรง) 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบุ่งคลา้นคร 4 คน
(โตะ๊ท่ี 1 - 4) 5.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยม 4.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนบึงกาฬ(จ่ายตรง) 15 คน

      อ  าเภอเมืองบึงกาฬ, บุ่งคลา้, พรเจริญ,ปากคาด 5.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนมธัยม 11 คน
      เซกา,โซ่พิสยั       อ  าเภอเมืองบึงกาฬ, บุ่งคลา้, พรเจริญ,ปากคาด
6.  สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ       เซกา,โซ่พิสยั
7.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.บึงกาฬ 6.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 20 คน
8.  ขา้ราชการบ านาญบึงกาฬสามญัเดิม      บึงกาฬ
9.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอบุ่งคลา้ 7.  ขา้ราชการบ านาญ  สนง.สพป.บึงกาฬ 19 คน
        จ  านวน  11  โรงเรียน 8.  ขา้ราชการบ านาญบึงกาฬสามญัเดิม 2 คน
10.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบุ่งคลา้ 9.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอบุ่งคลา้ 35 คน
11.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอเมืองบึงกาฬ         จ  านวน  11  โรงเรียน
        จ  านวน  42  โรงเรียน 10.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบุ่งคลา้ 33 คน
12.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองบึงกาฬ โต๊ะที่  2   จ ำนวน  179  คน

13. หน่วยหกัผา่นบญัชีธนาคารกรุงไทย  เขต3 1.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอเมืองบึงกาฬ 179 คน
14. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 3         จ  านวน  42  โรงเรียน
15.  วิทยาลยัเทคนิคบึงกาฬ โต๊ะที่  3  จ ำนวน  149   คน

16.  ศนูยส่์งเสริมการศึกษานอกระบบฯ บึงกาฬ 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองบึงกาฬ 149 คน
17. สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดับึงกาฬ โต๊ะที่  4  จ ำนวน  104   คน

18.  สนง.วฒันธรรมจงัหวดับึงกาฬ 1. หน่วยหกัผา่นบญัชีธนาคารกรุงไทย  เขต3 2 คน
19.  สกสค.จงัหวดับึงกาฬ 2. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 3 54 คน
20.  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดับึงกาฬ
21. สนง.ศึกษาธิการจงัหวดับึงกาฬ 3.  วิทยาลยัเทคนิคบึงกาฬ 10 คน
22. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินบึงกาฬ 4.  ศนูยส่์งเสริมการศึกษานอกระบบฯ บึงกาฬ 4 คน

เจา้หนา้ท่ี สพป.บึงกาฬ 1. นางสาวกาญจนา  หงษท์อง 5. สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดับึงกาฬ 1 คน
เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์. 2. นางนิตยา  หนูจนัทร์ 6.  สนง.วฒันธรรมจงัหวดับึงกาฬ 1 คน
เจา้หนา้ท่ี สพป.บึงกาฬ 3. นางสาวปิยะนุช  สุมาวงษ์ 7.  สกสค.จงัหวดับึงกาฬ 1 คน
คู่สมรส จนท.สหกรณ์ 4. นายจิตกร  หนูจนัทร์ 8.  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดับึงกาฬ 6 คน
เจา้หนา้ท่ี สพป.บึงกาฬ 5. นางสาวนฤมล  อ่อนทา้ว 9. สนง.ศึกษาธิการจงัหวดับึงกาฬ 5 คน
เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์. 6. นางนราญา  โชติกรพงษ์ 10. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินบึงกาฬ 7 คน

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม

เขตเลือกตั้งที่  3
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด
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เขตเลือกตั้งที่  4  มำประชุมและเลือกตั้งที่จังหวัดบึงกำฬ



จุดที่  3 (ต่อ) โต๊ะที่  4  จ ำนวน  104   คน  (ต่อ)

วิทยำลยัเทคนิค 23. สมาชิกหกัผา่นบญัชี บ  านาญเทคนิคบึงกาฬ 11. สมาชิกหกัผา่นบญัชี บ  านาญเทคนิคบึงกาฬ 2 คน
บึงกำฬ 24. สมาชิกหกัผา่นบญัชี สนง.พระพทุธฯบึงกาฬ 12. สมาชิกหกัผา่นบญัชี สนง.พระพทุธฯบึงกาฬ 1 คน

จ ำนวน  374  คน 25. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 วก.เซกา 13. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 วก.เซกา 1 คน
(โตะ๊ท่ี 5 - 6) 26. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 วท.บึงกาฬ 14. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 วท.บึงกาฬ 3 คน

27. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 ศึกษาธิการ 15. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั เขต 4 ศึกษาธิการ 1 คน
       บึงกาฬ        บึงกาฬ
28.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 16. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปปฏิบติัหนา้ท่ี 5 คน
29.  ขา้ราชการครูโรงเรียนภูทอกวิทยา
30.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา โต๊ะที่  5 จ ำนวน  175  คน

31.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 6 คน
32.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนพรเจริญวิทยา(จ่ายตรง) 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนภูทอกวิทยา 2 คน
33.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอศรีวิไล 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา 22 คน
        จ  านวน  13  โรงเรียน 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 2 คน
34.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอศรีวิไล 5.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนพรเจริญวิทยา 4 คน
35.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอพรเจริญ     (จ่ายตรง)
        จ  านวน  19  โรงเรียน 6.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอศรีวิไล 64 คน
36.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอพรเจริญ         จ  านวน  13  โรงเรียน
37. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปปฏิบติัหนา้ท่ี 7.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอศรีวิไล 75 คน

โต๊ะที่  6   จ ำนวน  199   คน

1. ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอพรเจริญ 109 คน
        จ  านวน  19  โรงเรียน
2.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอพรเจริญ 90 คน

เขตเลือกตั้งที่  3
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

จุดประชุม สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

วนัประชุมใหญ่
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จุดที่  3

วิทยำลยัเทคนิค 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเซกา โต๊ะที่  7  จ ำนวน  157   คน

บึงกำฬ 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเซกา 6 คน
จ ำนวน  553  คน 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโสกก่ามวิทยา 4 คน

(โตะ๊ท่ี 7-9) 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1 คน
5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 4.  ขา้ราชการครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม 3 คน
6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกลู 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 8 คน
7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกลู 2 คน
8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม 7.  ขา้ราชการครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา 2 คน
9.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาฯ 8.  ขา้ราชการครูโรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม 3 คน
      (จ่ายตรง) 9.  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาฯ 3 คน
10.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอบึงโขงหลง       (จ่ายตรง)
        จ  านวน  18  โรงเรียน 10.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอบึงโขงหลง 61 คน
11.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบึงโขงหลง         จ  านวน  18  โรงเรียน
12.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอเซกา 11.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบึงโขงหลง 64 คน
        จ  านวน  42  โรงเรียน
13.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเซกา โต๊ะที่ 8    จ ำนวน  210   คน

14.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเซกา 1.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอเซกา 210 คน
      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1         จ  านวน  42  โรงเรียน

เจา้หนา้ท่ี สพป.บึงกาฬ 1. นางสาวศิริประภา  พิสยักลุ โต๊ะที่  9   จ ำนวน  186   คน

" 2. นางกรรณิกา  บุญผอ่งศรี 1.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเซกา 185 คน
" 3. น.ส.ธนารีย ์ จ  าปาวตัร์ 2.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเซกา 1 คน

      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1
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สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  3

สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียนจุดประชุม
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั

วนัประชุมใหญ่



จุดที่  3

วิทยำลยัเทคนิค 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม โต๊ะที่  10    จ ำนวน   174   คน

บึงกำฬ 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ 1.  ขา้ราชการครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 4 คน
จ ำนวน  355  คน 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโซ่พิสยัพิทยาคม 2.  ขา้ราชการครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ 1 คน

(โตะ๊ท่ี 10-11) 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 3.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโซ่พิสยัพิทยาคม 5 คน
5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโนนค าพิทยาคม 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 6 คน
6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 5.  ขา้ราชการครูโรงเรียนโนนค าพิทยาคม 5 คน
7.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอปากคาด 6.  ขา้ราชการครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 2 คน
        จ  านวน  18  โรงเรียน 7.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอปากคาด 80 คน
8.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด         จ  านวน  18  โรงเรียน คน
9.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด 8.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด 61 คน
     รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1 9.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด 2 คน
10.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  1
     รับเงินบ านาญท่ี  เขต  2 10.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอปากคาด 8 คน
11.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอโซ่พิสยั      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  2
        จ  านวน  36  โรงเรียน
12.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโซ่พิสยั โต๊ะที่  11  จ ำนวน   181    คน

13.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโซ่พิสยั 1.  ขา้ราชการครู,ลูกจา้งฯในอ าเภอโซ่พิสยั 111 คน
     รับเงินบ านาญท่ี  เขต  2         จ  านวน  36  โรงเรียน

2.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโซ่พิสยั 59 คน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 1. นางสาววีณา  เพช็รดีคาย 3.  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอโซ่พิสยั 11 คน

" 2. นางปนิตา  ศรีบุรินทร์      รับเงินบ านาญท่ี  เขต  2

จุดประชุม สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั
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เขตเลือกตั้งที่  3

วนัประชุมใหญ่

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด



จุดที่  1 โต๊ะที่  1  จ ำนวน   141  คน

หอประชุมสถำบัน 1. ว.เทคนิคหนองคาย+บ านาญ 1. ว.เทคนิคหนองคาย+บ านาญ 84 คน
กำรอำชีวศึกษำภำค 2. ว.อาชีวศึกษาหนองคาย 2. ว.อาชีวศึกษาหนองคาย 17 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ1 3. ศนูยส่์งเสริมการศึกษานอก (กศน.) 3. ศนูยส่์งเสริมการศึกษานอก (กศน.) 13 คน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) 4. ว.การอาชีพหนองคาย+บ านาญ 4. ว.การอาชีพหนองคาย+บ านาญ 27 คน

อ ำเภอเมือง 5. เทศบาลเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคำย 6. สนง.พระพทุธศาสนา โต๊ะที่  2  จ ำนวน  108  คน

จ ำนวน  489 คน 7. วฒันธรรม 1. เทศบาลเมืองหนองคาย 108 คน
(โตะ๊ท่ี 1-4) 8. สมาคมฌาปนกิจ (สสค.)

9. ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ โต๊ะที่  3  จ ำนวน  141  คน

10. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) 1. สนง.พระพทุธศาสนาหนองคาย 7 คน
11. สนง.ศึกษาธิการหนองคาย 2. วฒันธรรมหนองคาย 17 คน
12. สถาบนัการอาชีวศึกษา ฉ.1 3. สมาคมฌาปนกิจ (สสค.) 2 คน
13. บ านาญเทศบาล, กองการเจา้หนา้ท่ี 4. ศนูยก์ารศึกษาพิเศษหนองคาย 9 คน
14. บ านาญ เขต4  (หน่วยงานกลาง) 5. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) 5 คน
15. สอ.ครูหนองคาย จ ากดั 6. สนง.ศึกษาธิการหนองคาย 15 คน
16. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั  เขต 4 7. สถาบนัการอาชีวศึกษา ฉ.1 2 คน
17. หน่วยหกัผา่ยธนาคารกรุงไทย 8. บ านาญเทศบาล, กองการเจา้หนา้ท่ี 64 คน

9. บ านาญ เขต4  (หน่วยงานกลาง) 9 คน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 1. นางวิภาดา  ภูก่ิงพลอย 10. สอ.ครูหนองคาย จ ากดั 11 คน

" 2. นางสาวภทัราวดี  ปัญญาสวสัด์ิ
" 3. นางสาวศศัฐา  ภูมิวตัร โต๊ะที่  4  จ ำนวน  99  คน

บ านาญจนท.สหกรณ์ 4.นางปิยพร รักขพนัธ์ ณ หนองคาย 1. สมาชิกยา้ยไปต่างจงัหวดั  เขต 4 23 คน
2. หน่วยหกัผา่ยธนาคารกรุงไทย 76 คน

จุดประชุม สมาชิกสงักดัหน่วยงาน/โรงเรียน
วนัประชุมใหญ่

สถำนที่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกัด

เขตเลือกตั้งที่  4
จุดท่ีสมาชิกไปรายงานตวั
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