
 
 
 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 
ท่ี   12 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด ครั้งท่ี 2 
 

************************************** 
 

  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจว่าด้วยความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด ข้อ 70 (2) ข้อ 
80 (7) และข้อ 112 (12) คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 50 ได้จัดให้มีการประชุมคร้ังที่ 6 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และมีการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  23 มิถุนายน 2562 ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด และระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2562 ตามหมวด 2 อ านาจหน้าที่ข้อที่ 14 , ข้อที่ 16 และข้อที่ 
17 มีอ านาจในการสรรหาและแต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
14 เขต 19 หน่วยเลือกตั้ง จ านวน 95 คน เพื่อท าหน้าที่เลือกตั้งประธานและกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัยสุรินทร์ จ ากัด จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งต่อไปน้ีเป็นอนุกรรมการเลือกตั้ง  
  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ  8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายบญุเรือง  ยุทธภัณฑ์) 
ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



1 1741 นายนพดล   พิมพจันทร ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 3653 นายอนุกูล    จินดากุล กรรมการ

3 948 นางณัชชารีย    ภาษิต กรรมการ

4 3611 นางวรรณภามาศ  เชื่อมั่น กรรมการ

5 4654 นายบรรดาศักดิ์   ภูพลผัน เลขานุการ

1 1048 นางลําเกียรติ   คางคํา ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 1927 นายเทพกร   มณีโรจน กรรมการ

3 2038 นายสถิต   กะการดี กรรมการ

4 2266 นางสุประภา   วงศชานนท กรรมการ

5 1891 นายภพธรรม   สุขสนิท เลขานุการ

1 1187 นายประเสริฐ   ธานีพูน ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 7725 นางสาวสุวิมล   สมานมิตร กรรมการ

3 9514 นายจีรวัฒน  จินดาศรี กรรมการ

4 1959 นายบุญรอด   สืบเพ็ง กรรมการ

5 2594 นางสาวเลิศรัก  ใจกลา เลขานุการ

1 1225 นางอังคณา   บุตรรักษ ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 7183 นางสาวปทมวัฒน  ขบวนดี กรรมการ

3 8223 นางวิชุดา  ปานเพ็ชร กรรมการ

4 2324 นางแสงเพชร   แกนดี กรรมการ

5 7693 นายจิรศักดิ์   วรรณทอง เลขานุการ

1 992 นายสมหมาย   สุพรรณภพ ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 4449 นางมณีรัตน  ยุทธภัณฑ กรรมการ

3 1324 นายเลียบ   เครือเสาร กรรมการ

4 7082 นายวิโรจน   ใจงาม กรรมการ

5 1697 นายจิรชาติ   จันทรชื่น เลขานุการ

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลกาบเชิง

สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

รายชื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําหนวยเลือกตั้ง

โรงพยาบาลชุมพลบุรี

โรงพยาบาลทาตูม

โรงพยาบาลจอมพระ

หมายเหตุหนวย ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล



1 2278 นางอุบล  ศรีษะธาตุ ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 8646 นางสาวพัชริดา  หลาบรรเทา กรรมการ

3 7612 นางสาวสุชาดา   พอกกลา กรรมการ

4 2365 นางศิริภรณ   บริสุทธิ์ กรรมการ

5 2720 นางวิไลพร   สาศิริ เลขานุการ

1 634 นายวิศัลย   ดีไดดี ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 3999 นายอมรเทพ  ทวยศิริกุล กรรมการ

3 2705 นางธรณธัญพัฒน  วงศฉลาด กรรมการ

4 2939 นายคมเดช   เอกา กรรมการ

5 2241 นายอัมพร   จันทา เลขานุการ

1 1684 นายมนตรี   จันทา ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 718 นางสาวดาวรัตน   เกษรบัว กรรมการ

3 2868 นางเกษร   สหุนาฬุ กรรมการ

4 1428 นางวัลยา   ยางงาม กรรมการ

5 356 นายจงรักษ  ดลเสมอ เลขานุการ

1 656 นายวีรวงค   ดียิ่ง ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 585 นายสุคันธ   อุราร่ืน กรรมการ

3 4475 นางสาวสายชล   ไสยสุด กรรมการ

4 7348 นางสาวอมรรัตน   บุญสิทธิ์ กรรมการ

5 3623 นายทวัฒน    บุญเลิศ เลขานุการ

1 1903 นายศิโรดม   ดาบทอง ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 1873 นางธัณยจิรา    แวงสันเทียะ กรรมการ

3 3638 นายไพรัช  บริบูรณ กรรมการ

4 9287 นายเรวัต  มุลาลินน กรรมการ

5 3676 นางสาวอนุสรา   ขวดทอง เลขานุการ

1 2022 นายรัชพล   สมานจิตร ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 3534 นายลิขิต  กิจขุนทด กรรมการ

3 1813 นางสาววิลาวรรณ   เกิดโชค กรรมการ

4 8998 นายสังคม  พงษชะอุมดี กรรมการ

5 1811 นายสมพาท   ยงเพชร เลขานุการ

หมายเหตุลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล

โรงพยาบาลสังขะ

โรงพยาบาลรัตนบุรี

โรงพยาบาลสนม

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

หนวย

โรงพยาบาลลําดวน

โรงพยาบาลสําโรงทาบ



1 7429 วาที่ ร.ต.พิทักษ   แชมชื่น ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 1447 นางดาวัน   สุภิษะ กรรมการ

3 3746 นางพณิชญา อุนทะเล กรรมการ

4 2459 นางสาวกษิรา  หวังทรัพย กรรมการ

5 7430 นางสาวกมลทิพย    สงคง เลขานุการ

1 1743 นายนราธิป   เพิ่มผล ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 9367 นางสาวณัฏฐกานต  สุมมาตย กรรมการ

3 2364 นางสาวปวลี   สาลีทอง กรรมการ

4 2719 นางผองศรี   จรรยาวงคโชติ กรรมการ

5 1431 นายศรัณย   พงษสาลี เลขานุการ

1 1960 นายขรรคชัย   เอกา ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 3213 นางนารี   ชาญประโคน กรรมการ

3 2661 นายเชษฐา   ตื่นเตนดี กรรมการ

4 2085 นายพิทักษ   กะภูทิน กรรมการ

5 3212 นางดารุณี   ศรีไทย เลขานุการ

1 8115 นายกฤษฎา   เจริญสุข ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 2256 นางพนิดา  บุญมา กรรมการ

3 1844 นายธนยศ   เหมาะตัว กรรมการ

4 1328 นายทศพร   พันธุพาณิชย กรรมการ

5 3451 นายเจตนารมณ  สมกลา เลขานุการ

1 2011 นางศศิธร   แสงเพชร ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 9475 นางสาวณัฐธิดา  สุขวาสนะ กรรมการ

3 2976 นางสาวแสงเดือน   แพงภูงา กรรมการ

4 2574 นางอมรรัตน  มีชัย กรรมการ

5 3231 นางนงลักษณ   กอแกว เลขานุการ

1 2716 นายณัฏฐนันท  เกษีสังข ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 9365 นางสาวสุพรรณา  ชินวงษ กรรมการ

3 9366 นางสาวสายฝน  สุขเปง กรรมการ

4 3025 นายเทิดศักดิ์   โลนุช กรรมการ

5 7880 นายพิเชษฐ ตินทอง เลขานุการ

หนวย ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

สนง.สสอ.เมืองสุรินทร

โรงพยาบาลบัวเชด

สนง.สสจ.สุรินทร

โรงพยาบาลพนมดงรัก

สนง.สสอ.เขวาสินรินทร

โรงพยาบาลโนนนารายณ



1 1831 นายธานี  นามมวง ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 8833 นายพยุง   ชาญศรี กรรมการ

3 3253 นางจีระวัน   ไหมทอง กรรมการ

4 2021 นายชัยชนะ   มุงงาม กรรมการ

5 1828 นางรัตนา   สายยศ เลขานุการ

1 926 นายชูชาติ   กองสุข ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง

2 1404 นายสุรเวช   วิญูธรรม กรรมการ

3 340 นางสุภาณี   พรหมทอง กรรมการ

4 302 นางอรวรรณ   ปรึกษาดี กรรมการ

5 820 นายไสว  สรอยจิต เลขานุการ

หมายเหตุหนวย ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล

ขาราชการบํานาญ

โรงพยาบาลศรีณรงค


	คำส่ั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คร
	รายชื่อ อนุ กกต. แต่ละหน่วย แต่งต้ัง ประธาน 

