ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
เรื่อง แตงตั้งผูแทนสมาชิกประจําป 2561
*************************
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ชุดที่ 48 ครัง้ ที่ 12 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไดกําหนดใหมกี ารประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณใน
ทุกหนวยเพื่อเขารับเลือกตัง้ เปนผูแทนสมาชิกประจําป 2561 แทนผูแทนสมาชิกเดิมทีห่ มดวาระนั้น
บัดนี้ แตละหนวยไดดําเนินการประชุมเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกเปนทีเ่ รียบรอยแลว
จึงขอประกาศรายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อผูแทนสมาชิกประจําป 2561 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

(นายคําพอง มั่นจิต)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
รายชื่อผูแทนสมาชิก ประจําป 2561
หนวย
โรงพยาบาลชุมพลบุรี

โรงพยาบาลทาตูม

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1

นายบรรดาศักดิ์ ภูพลผัน

2

นายประสิทธิ์ ทรงประโคน

3

นายภาณุพันธ ตลับทอง

4

นางณัชชารีย ภาษิต

5

นายมนตรี มีชัย

6

นางนิภา แสนโยธา

7

นายทรงศักดิ์ สุภาพ

8

นายวรเชษฐ ชาติชาวนา

9

นางสาวพรนภา ฉลาดดี

10

นายพิชญาพันธุ ฤทธิรณ

11

น.ส.พัทยา คําภา

12

น.ส.ประยูร ปดจะยัง

13

น.ส.สมร สนใจ

14

นายอนิวัตต มัดยารัมย

1

นายเทพกร มณีโรจน

2

นายโยคิน กมลเลิศ

3

นางรัชดาภรณ บุญสง

4

น.ส.ปณิฎฐา ลาภจิตร

5

นายสถิต กะการดี

6

นางนงเยาว ฟองนวล

7

นางพิมพชลินทร แยมศรี

8

นางกานตรวี แกลวกลา

9

นางอรัญญา เชื้อเจริญ

10

นางกนกรัตน ใจกลา

หมายเหตุ
ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลจอมพระ

โรงพยาบาลปราสาท

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

11

นางอุไร สุดาปน

12

นางจําฤกษ พาเจริญ

13

นางนิภา บุญปก

14

นางนิภาพร บุญกลอง

15

น.ส.เกศินี มณีโรจน

16

นางนงคนุช ศรีสอน

1

นายสันติ หมอยา

2

นางศศิธร พิมพเกา

3

นางนลินภัสร มานุจํา

4

นางหงษทอง หมอยา

5

น.ส.ธัญนันท รุงเรือง

6

นางสมถวิล แสนสิทธิ์

7

นางสุมาลี อรุณเพลิด

8

นางสุพรรษา หาสุข

9

นายบุญชู สุมาลี

10

นางลักขณา ตระการผล

11

นางรัตนากร ถมปทม

12

น.ส.สุวิมล

13

นางปาลีรัฐ คงสุข

14

น.ส.สุภาพร แพนกาง

15

นางจันทนา วรนาม

1

นางนิรมล ค้ําชู

2

นางจตุรพร เครือศรี

3

นางกฤตพร สาคเรศ

4

น.ส.พิราวรรณ ชุมสูงเนิน

5

นางรติรัตน ฤทธิเดช

6

นางพิมพวิภา มัชฌิมา

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

สมานมิตร

ผูประสานงาน

หนวย

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

7

น.ส.กิง่ ทอง แซลิ้ม

8

นายฤทธิชัย อุรารื่น

9

นายวันเฉลิม สมนิยาม

10

นายอํานาจ สายวงษ

11

นายจิรศักดิ์ วรรณทอง

12

นางภมรสิริ เนินริมหนอง

13

นายสุนทร ดอกประยงค

14

นางผองใส ฮึกเหิม

15

นายเจริญทรัพย อัตไพบูลย

16

นางสิรินดา แรงจบ

17

นางกรกานต ธุวนานันท

18

นายยอดชาย เดครอง

19

นางสุกญ
ั ญา สายแสงจันทร

20

นางสุวลัย ยิ่งยง

21

นางปาณิสรา แยมชู

22

น.ส.ศิรริ ัตน สุระพรพิชิต

23

นางกิตติมา ริ้วแดง

24

นางณัฏฐธยาน สมนิยามรัฐ

25

น.ส.จิตรวี เล็กอุดากร

26

นางนภานุช การะเกษ

27

นางศิริพันธ นิยมตรง

28

นายสุบรรชา วิเลิศรัมย

29

นางดรุณี มานุจํา

30

นางพฤกษชาติ ทบแป

31

นางรุงนภา นิลประภา

32

น.ส.เพ็ญแข จิตเย็น

33

นางพวงทิพย เสร็จประสงค

หมายเหตุ

หนวย

โรงพยาบาลกาบเชิง

โรงพยาบาลรัตนบุรี

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

34

นางนิธิกานต ขาวงาม

35

นางกมลรัตน วิจารณไพบูลย

1

นางสมหมาย กระจางจิตร

2

นางวาสนา เติมสุข

3

นางบัวจันทร สุพรรณภพ

4

น.ส.วรรณา สรรพวานิชกิจ

5

นายฉัตรชัย พอคา

6

น.ส.อุไรวรรณ บุญหนัก

7

นายวัชระ วิลัย

8

นายธานนท ธรรมเนียมจัด

9

นายชยุต แววดี

10

นางนิภา ของนอก

11

นางฐิภายา แกวหอม

12

นายธีระวุฒิ กระจางจิตร

13

นายสมศักดิ์ สุดทิศ

14

นายเว็ง ตอดอก

15

นางสายอิง เหิมฮึก

1

นายวิสันต สาศิริ

2

น.ส.กัญจนพร เพียงตา

3

น.ส.คีตา ลักขษร

4

นายเสงี่ยม สกุลรักษ

5

นางบุญรัตน อุนใจ

6

น.ส.บุณยดา พวงพรอม

7

นางวิไลพร สาศิริ

8

น.ส.นฤมล โพพันธ

9

นางสุวรรณี โพธิ์อุดม

10

นายวัฒนา ชินวงค

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลสนม

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

11

นายเอกรินทร บุญปญญา

12

น.ส.วนิดา เจริญศรี

13

นางศิริพร จุลพล

14

นายสวัสดิ์ เอิบบุญ

15

นายทรงพล เชื้ออินทร

16

นางรําไพ จรัณยานนท

17

นายกีรติพงศ บุญสงค

18

นางสุปราณี เหมันตา

19

นางเยาวภา สมสุข

20

น.ส.ณัฐธยาน ชัยนนท

1

นายปกรณ นวลวัฒนะ

2

น.ส.นงเยาว ดวงดี

3

น.ส.สุจินดา สอนดี

4

นางธรณธัญพัฒน วงศฉลาด

5

นางนิตยา กิ่งมาลา

6

นางพัชรณภัค อังกลมเกลียว

7

น.ส.จารุวรรณ เหมเงิน

8

นางสุรียวรรณ ศรีเมือง

9

นางบุญลอม สีชื่น

10

นางสมหวัง ดวงพร

11

นางพิรุฬหลักษณ เจริญรัตน

12

นายภูมิศานต เจริญรัตน

1

น.ส.ดาวรัตน เกษรบัว

2

นางประสบ ชํานาญ

3

นางไพเราะ เคยรัมย

4

น.ส.พัชรินทร บูรณเจริญ

5

นางนพรัตน ฝูงใหญ

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลสังขะ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

6

นายเพชร เคยรัมย

7

นางสุภาพัจน สมานจิตร

8

นายชยุต เจือจันทร

9

น.ส.สาริกา นิสัยกลา

10

นางปริศนา ถือชาติ

11

นางสุทิน สีงาม

12

นายศักดิ์ชาย ทองเปลว

13

นางปราณี ฉันทฉายา

14

นายสุนทร ประวันนา

15

นางกรองแกว วิทยอุดม

16

นางสมพร กงจักร

17

นางดวงพร ปะบุญเรือง

18

นางลัดดาภรณ จันทา

19

นางสนธิยา คงนาค

20

นางรัชนีกร วิญูธรรม

21

นางอรัญญา เชี่ยวรอบ

22

น.ส.นิสร จิตรเอก

23

น.ส.สุภาพร สุขดี

24

นางธัญวลัย มงคลเคหา

1

นายสุคันธ อุรารื่น

2

นางรุงนภา กาญจันดา

3

นางสุทิต ลับโกษา

4

นางรุงอรุณ อุรารื่น

5

นางจิตสุภากานต บุญจิราพิพัฒน

6

นางพนิดา ตันติวงศโกสีย

7

นางสุพรรณ สมยิ่ง

8

นางทองจันทร ดียิ่ง

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลลําดวน

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

9

นางอํานวย จิตณรงค

10

นางสุชาลี ตนทอง

11

นายพิพัฒน พลศรี

12

นายไพศาล มุมทอง

13

นายณัฐพงษ เพิ่มพูน

14

นายวีรวงค ดียิ่ง

15

นายบุญทัน พลศรี

16

นายณรงคเดช จันทรแจม

17

นายเพิ่ม สมยิ่ง

18

นายสุจินต ทอดแสน

19

นายทวัฒน บุญเลิศ

20

นางบุญมี เอ็นดู

21

นางรัศมี จงชานะสิทโธ

22

นายวัฒนพงษ จงชานะสิทโธ

23

นายโท ใจกลา

24

นางกนกรัชต เพลินสุข

1

นายทองแมน ศรีเพ็ง

2

นางชนาพร นนพละ

3

นางรุจริ า พิสุทธิ์สกุลศิลป

4

นายธณเดช เจตนธนัตถ

5

นางมนัสนันท เทพประสิทธิ์

6

น.ส.ประภาวรรณ แตงทิม

7

นางธัณยจิรา แวงสันเทียะ

8

นางพารัตน วิโสรัมย

9

นางวชิรา ลีมางกูร

10

น.ส.นันทวดี ผลินธร

11

นายออมทรัพย ดีล้ํา

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลสําโรงทาบ

โรงพยาบาลบัวเชด

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

12

น.ส.สมใจ แปรงทอง

13

น.ส.อนุสรา ขวดทอง

14

นางอุดมพร อุดมสินานนท

15

น.ส.วาสนา บุญเลื่อน

16

นายมานพ กองสีนนท

17

นางอรุณี เลือดสกุล

1

นายสมพาท ยงเพชร

2

นางจุติพร ฝูงใหญ

3

น.ส.สมฤดี กิ่งเกษ

4

น.ส.ฉัฐชนก ดุลยสุข

5

นางสมพร พรรนุรัตน

6

น.ส.นองเล็ก สุขเกิด

7

น.ส.สุธาสินี ภาคพรม

8

น.ส.ยุวดี ใจนวล

9

นางอุไรวรรณ ฉิมพินิจ

10

น.ส.ธัญพร ยาโสภา

11

นางสาวศิริพร ทองคํา

12

นางสาวรุจิรา หวังมั่น

13

นายลิขิต กิจขุนทด

14

นางจันทรา ศิลาเลิศ

1

นางดาวัน สุภิษะ

2

นางวิภาพร ดวงดี

3

นางเสาวณิต แอกทอง

4

นางภรศิริ ชื่อเพราะ

5

นางพณิชญา อุนทะเล

6

น.ส.สุจินันท แพงสุภา

7

นางสิรภัทร ทนทอง

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

สาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

8

นางสาวกมลทิพย สงคง

9

นางอาภาพร นรัฐกิจ

10

นางสุทธิภรณ เมาลี

11
1

นางยุวดี ภาสงา
นางศรันยา ปญญานิติกลุ

2

นายศุภรัฐ พูนกลา

3

นายทอง บุญยศ

4

นางสุจินดา ผิวงาม

5

นางสุวพร อดิวัฒนชัย

6

น.ส.จันทิมา หอทรัพย

7

นางจารุวรรณ พิมพทอง

8

นางละไมย สุขเลิศ

9

นายศรัณย พงษสาลี

10

นางอรัญญา พิศวง

11

นายสรชา งามทรัพย

12

นายกมล สกุลวัฒนา

13

นางกาญจนา ใจองอาจ

1

นางพิณีวรรณ บูรณเจริญ

2

นายพิทักษ กะภูทิน

3

นายรัฐจักร วิเชียร

4

นางจําเนียร เจริญพิทยา

5

น.ส.กานตรวี กอบสุข

6

นายวิจัย คางคํา

7

น.ส.พัชรียา งามจบ

8

นางวรรณพร นุตสถาปนา

9

นางกฤตติยากร ปรากฎกลา

10

นางพรนภา ภิรมย

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

สาธารณสุขอําเภอเขวาสินรินทร

สาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี

สาธารณสุขอําเภอทาตูม

สาธารณสุขอําเภอจอมพระ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

11

นางศราวรณ ชอบรู

12

นายธัชพงศ สืบศรี

13

นางจันทรเพ็ญ แพงเจริญ

14

นายสุรพิน แววบุตร

1

นางเจริญลักษณ มีพรอม

2

นายณรงค จันทินมาธร

3

นายสมเกียรติ ออกแดง

4

นายชัชวาลย ประภาสัย

1

นายกฤตเมธ สุทธิหาญ

2

นายนพดล พิมพจันทร

3

นายวัชระ จิตตแมน

4

นายธีระพงษ จาพุลี

5

นายสุทิน ชัญถาวร

6

น.ส.วัลยลียา ฤทธิรณ

1

นายอัครพงษ แกวยศ

2

นายธนวรรธน สุขุมพันธพิพัฒนา

3

นายบุญเลิศ อินทรงาม

4

นายประกอบ สุขบรรเทิง

5

นายกิตติพงษ อิ่มจิตร

6

นางบุษบา เลาเรื่อง

7

นายชํานิ ถือชาติ

8

นางดาวแจง กากแกว

1

นายพรรษวุฒิ ทีงาม

2

นายจรูญ ดวงพร

3

นายประเสริฐ ธานีพูน

4

นายบุญรอด สืบเพ็ง

5

นายถนอม แสนกลา

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย
สาธารณสุขอําเภอปราสาท

สาธารณสุขอําเภอกาบเชิง

สาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก

สาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

6

นายไมตรี อรุณเพลิด

1

น.ส.จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน

2

นางวรรธนาพร บุญมณี

3

นายดังตฤณ ทุนดี

4

นายอนุสรณ โสวภาค

5

นางอาทิตยา พันเผาพยัคฆ

6

นางจินดาภรณ เปรมผล

7

นางแสงเพชร แกนดี

8

นางลัดดา หิรัญวิบลู ย

9

นางมนทกานต โสมกูล

10

นางอังคณา บุตรรักษ

11

นางพรเพ็ญ สระศิริ

1

นายสุรพันธ สานันท

2

นายทศพร พันธุพาณิชย

3

นางสมพิศ ศรีเทพ

4

น.ส.น้ําผึ้ง บูรณะ

5

น.ส.สุชาดา ทองแผน

6

นางอรอุมา จองอยู

1

น.ส.กันตกนิษฐ วนมา

2

นายสุชาติ พอกกลา

3

นางจินตนา ผิวออน

4

น.ส.เตย แกฉลาด

1

นายสุทัศน พรมเหลาลอ

2

นายธีรศักดิ์ มุมทอง

3

นางเศรณี ประเสริฐไทย

4

นายรวิชญ สีดาธรรม

5

นายจิรานุวัฒน ดีสนิท

หมายเหตุ
ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

สาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ

สาธารณสุขอําเภอสนม

สาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ

สาธารณสุขอําเภอสังขะ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

6

นายสุพัฒน เสาทอง

7

นายประสพสุข ผจญกลา

8

นายสัมฤทธิ์ เจริญรักษฤกษ

1

นายณัฏฐนันท เกษีสังข

2

นายโมคิน พาเจริญ

3

นายสิทธิชัย จิตรศิลป

4

นางปนิดา เจือจันทร

1

นายอัมพร จันทา

2

นายกฤษฎา ตั้งสุทธิจิต

3

นายชดชนก พริ้งเพราะ

4

นายสุทัศน สุขเสร็จ

5

นางพัทธรินทร สมสราง

1

นางปาริชาต ยลถวิล

2

นางเสาวภา เข็มแกว

3

นายสังวาลย บุญโต

4

นางสายสวาท พวงศิริ

5

นางจงดี นามวัฒน

6

น.ส.ศุภกาญจน ลับโกษา

7

นางวัลยา ยางงาม

8

นายฉณะชิฌธิ์ ลับโกษาพิพฒ
ั น

9

นางบุษมาลี แกวสุจริต

10

นายนิคม บุตรงาม

1

นางประมวล รวยสูงเนิน

2

นางศิริลกั ษณ เชี่ยวชาญ

3

นางสุจิตรา ศาลางาม

4

นางเพ็ญแข อภิวัชรารัตน

5

นางไพจิตร อุดมทวี

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

สาธารณสุขอําเภอศรีณรงค

สาธารณสุขอําเภอลําดวน

สาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ

สาธารณสุขอําเภอบัวเชด

โรงพยาบาลพนมดงรัก

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

6

นายเอกลักษณ ศาลางาม

7

นายสาธิต สิงหชัย

8

นางนุชจิรา จันทรภา

9

นางลัดดา นุราฤทธิ์

10

นางประทุม สลากัน

1

นางนุพรัตน บุญเยี่ยม

2

นายปรีชา ยิ่งชื่น

3

นายปราโมทย เพงพิศ

4

นายสมรักษ ไหมทอง

1

นายประสิทธิ์ สังขชัย

2

นายปญฒนพงษ คงศรี

3

นายสุรสิงห วิชา

1

นางนันยนา รถพรม

2

นายสมศักดิ์ เผาสอน

3

นายสังคม พงษชะอุมดี

4

นายประเวช ดวงใจ

5

นางมะลิวลั ย เปงงําเมือง

6

นางนิรันดร ตะนะสอน

1

นางพจณา ชุมมาก

2

นายสุทร สุขรอบ

3

นางสุมาลี โฉมสิริกุล

4

นางเมธกานต ไชยหอม

5

น.ส.กษิรา หวังทรัพย

1

นายลิขิต แนบทางดี

2

นางอนงนาจ พองนวล

3

น.ส.ธัญพร สวัสดี

4

นายสิทธิศักดิ์ พองนวล

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

เจาหนาทีส่ หกรณ/สมาคมฯ
หนวยพิเศษ

โรงพยาบาลสุรินทร

ขาราชการบํานาญ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

5

นายสมชาย สมเสร็จ

6

นายพิทักษ จันทนุภา

7

น.ส.รวีพลอย เรียบรอย

8

นางณัฐรดา เขียวออน

9

นายยงยุทธ แววดี

10

นายสิทธิ์ แนบทางดี

11

นายกฤษฎา เจริญสุข

1

นายปณณทัต บุญเย็น

2

นางระเบียบ ชูวา

1

นายสุรเดชช ชวะเดช

2

นายธนพล พงศทัศนะธาดา

3

นายสมศรี บุญมี

4

นายไพบูลย จุลสม

5

นางนารีรัตน โอภาษี

6

นายปภพ ขอไชย

7

นายธงชัย ทองคํา

8

น.ส.เพ็ชราพร ขวัญใจ

1

นายรนกร ปริสุทธิวุฒิพร

2

น.ส.รัชนีวรรณ รัตนโคตร

3

น.ส.อมราพักตร สารกุล

4

นางพวงทอง สิงคนิภา

5

นางศิญารัตน ศักดิ์เมธาวิชญ

6

นางอุษณีย สุขนิตย

1

นายโกวิน ภิญโญ

2

นายปองชัย ศิริศรีจันทร

3

นายไสว สรอยจิต

4

นายวีรชัย บุญสกุล

หมายเหตุ

ผูประสานงาน
ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน

หนวย

โรงพยาบาลเขวาสินรินทร

โรงพยาบาลโนนนารายณ
โรงพยาบาลศรีณรงค

รวม

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

5

นายสุรเวช วิญูธรรม

6

นางพูนรัตน เชื้ออินทร

7

นายเอี่ยม กิ่งแกว

8

นายจีรศักดิ์ ศรีสุวรรณวัฒนา

9

นางมาลินี สงาวงศ

10

นางประทีป มูลทะมาตย

11

นายสุเพือน สมยิง่

12

นางสมสวน นาคปรากฏ

13

นายจงรักษ ดลเสมอ

14

นายบุญเพ็ง เชื้ออินทร

15

นายสุริยา บุญอาจ

16

นายภักดิ์ ดมหอม

17

นางผองพรรณ นิลศักดิ์

18

นายสถิรโชติ ดีสะอาด

19

นายบุญเรือง ยุทธภัณฑ

20

นายบุญเสริม โสวภาค

21

นางกรณิภา ภาชื่น

1

นายฉัตรชัย กอปรกิจงาม

2

นางมนัสนันท พิชิตถาวรพงศ

3

นายรัตนชัย รัตนโคตร

1

น.ส.สุวภัทร โลนุช

2

นางภัทรธิฌา โสดากุล

1

นางรัตนา สายยศ

2

น.ส.อัญชลี ชุมมาก

3

น.ส.อภัสรา เทียนแกว

4

น.ส.อรุณี บรรลือทรัพย
401

คน

หมายเหตุ

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน
ผูประสานงาน

