
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้
ประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่
วันที่ ๘-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและโปร่งใส อาศัย
อำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ (๑),(๒),(๗) ,๑๖,และข้อ ๑๗ จึงแต่งตัง้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็น
คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑.ให้อนุกรรมการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๓ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๑.1 เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รับหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ใน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

 1.๒ จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

 1.๓ จัดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยเลือกต้ังตามที่
กรรมการเลือกต้ังประกาศ ให้ประธานอนุกรรมการแบ่งหน้าที่ในการเลือกตั้ง หลังปิดการลงคะแนนให้ประธานและ
อนุกรรมการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง รายงานผลคะแนนให้กรรมการเลือกตั้งทราบและนำผลคะแนนรวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่งคืนกรรมการเลือกตั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

๒.อนุกรรมการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ไมม่ีการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในปี ๒๕๖๔ 

๓.ให้อนุกรรมการเลือกตั้งที่อยู่ในหน่วยที่มีการเลือกตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทนในวัน
ประชุมและวันเลือกตั้ง ในอัตราคนละ ๗๐๐ บาทต่อวัน ค่าพาหนะกิโลเมตรละ ๕ บาท เว้นแต่ในวันเลือกตั้งให้เบิกได้
หน่วยละ ๑ คัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                    

(นายโกวิน ภิญโญ) 

      ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 



หน่วย ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด ต ำแหน่ง
1 8304 นางสาวภัทราพร ธุนาบาล สสอ.ชุมพลบุรี ประธานอนุกรรมการ
2 8079 นายนัฏฐพล  ประสานสุข รพ.ชุมพลบุรี กรรมการ
3 8076 นางสาวสราลี  ไชยมงคล รพ.ชุมพลบุรี กรรมการ
4 9663 นายยศโยธิน  นพพวง รพ.ชุมพลบุรี กรรมการ
5 9764 นางสาวพันทิพา นาลา สสอ.ชุมพลบุรี กรรมการ/เลขานุการ
1 1927 นายเทพกร  มณีโรจน์ รพ.ท่าตูม กรรมการ
2 1891 นายภพธรรม   สุขสนิท สสอ.ท่าตูม กรรมการ
3 2266 นางสุประภา   วงศ์ชานนท์ สสอ.ท่าตูม กรรมการ
4
5
1 1778 นางสมบูรณ์   นิยามรัตนกุลศิริ สสอ.ปราสาท ประธานอนุกรรมการ
2 8223 นางวิชุดา  ปานเพ็ชร รพ.ปราสาท กรรมการ
3 7183 นางสาวปัทมวัฒน์  ขบวนดี รพ.ปราสาท กรรมการ
4 2185 นางวันเพ็ญ   มีสัตย์ สสอ.ปราสาท กรรมการ
5 7693 นายจิรศักด์ิ  วรรณทอง รพ.ปราสาท กรรมการ/เลขานุการ
1 992 นายสมหมาย   สุพรรณภพ รพ.กาบเชิง ประธานอนุกรรมการ
2 4449 นางมณีรัตน์  ยุทธภัณฑ์ รพ.กาบเชิง กรรมการ
3 4058 นายธาดาพงศ์   จงใจงาม รพ.กาบเชิง กรรมการ
4 9428 นางสาวณัชชา  จงใจงาม รพ.กาบเชิง กรรมการ
5 1697 นายจิรชาติ   จันทร์ช่ืน รพ.กาบเชิง กรรมการ/เลขานุการ
1 1248 นายไพบูลย์   จุลสม สสอ.รัตนบุรี ประธานอนุกรรมการ
2 1729 นายรวิชญ์   สีดาธรรม สสอ.รัตนบุรี กรรมการ
3 3416 นายเสวย   สมศรี รพ.รัตนบุรี กรรมการ
4 2695 นายไพฑูรย์   นามโคตร สสอ.รัตนบุรี กรรมการ
5 2720 นางวิไลพร  สาศิริ รพ.รัตนบุรี กรรมการ/เลขานุการ
1 1210 นางสาวธนาบูรณ์   มุมทอง สสอ.สนม ประธานอนุกรรมการ
2 4680 นายกรีฑา  สร้อยจิต รพ.สนม กรรมการ
3 8472 นายภควัตร  ชมวิจิตร รพ.สนม กรรมการ
4 3167 นางเพ็ญณภา   ศรีดา สสอ.สนม กรรมการ
5 2932 นางนิตยา   ก่ิงมาลา รพ.สนม กรรมการ/เลขานุการ

โรงพยาบาลรัตนบุรี

โรงพยาบาลสนม

โรงพยาบาลชุมพลบุรี

โรงพยาบาลท่าตูม

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลกาบเชิง

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำหน่วยเลือกต้ัง ปี 2563-2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อนำมัยสุรินทร์ จ ำกัด



หน่วย ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด ต ำแหน่ง
1 3104 นายวันชัย   ผ้าผิวดี สสอ.ศีขรภูมิ ประธานอนุกรรมการ
2 8924 นางสาววารุณี  ทองแม้น สสอ.ศีขรภูมิ กรรมการ
3 7538 นางสาวอรุณี   สวัสดี สสอ.ศีขรภูมิ กรรมการ
4 1897 นายพิศาล   แจ่มใส สสอ.ศีขรภูมิ กรรมการ
5 2381 นายทวีศักด์ิ   บูรณ์เจริญ สสอ.ศีขรภูมิ กรรมการ/เลขานุการ
1 585 นายสุคันธ์  อุราร่ืน รพ.สังขะ ประธานอนุกรรมการ
2 637 นายสุรพล  รวยสูงเนิน รพ.สังขะ กรรมการ
3 8359 นายวิฑูรย์  สุระศร สสอ.สังขะ กรรมการ
4 2310 นางพนิดา   ตันติวงศ์โกสีย์ รพ.สังขะ กรรมการ
5 7875 นางจันทร์เพ็ญ  บุญย่ิง สสอ.สังขะ กรรมการ/เลขานุการ
1 9329 นางสาววิภาศิริ  เกิดผิวดี รพ.ล าดวน ประธานอนุกรรมการ
2 9787 นายจักรพันธ์ ประดับสุข สสอ.ล าดวน กรรมการ
3 7779 นายจตุรงค์  จันทเขต รพ.ล าดวน กรรมการ
4 1672 นายสาธิต สิงห์ชัย สสอ.ล าดวน กรรมการ
5 8902 นางสาวชัญกรพัชร์  เหมือนถวิล รพ.ล าดวน กรรมการ/เลขานุการ
1 3534 นายลิขิต  กิจขุนทด รพ.ส าโรงทาบ ประธานอนุกรรมการ
2 8414 นางสาวสมฤดี  ก่ิงเกษ รพ.ส าโรงทาบ กรรมการ
3 9371 นางสาวขนิษฐา  จินพละ สสอ.ส าโรงทาบ กรรมการ
4 8806 นางสาวอรพรรณ  ทองค า สสอ.ส าโรงทาบ กรรมการ
5 7331 นางชุฐาดา   สุดาจันทร์ รพ.ส าโรงทาบ กรรมการ/เลขานุการ
1 6847 นางสุวรรณี  จ าปาทอง รพ.บัวเชด ประธานอนุกรรมการ
2 8403 น.ส.ลภัสรดากัลย์  แสงเพ็ง สสอ.บัวเชด กรรมการ
3 9398 น.ส.สุจินันท์  แพงสุภา รพ.บัวเชด กรรมการ
4 1302 นายปฐม   อุปลิขิต สสอ.บัวเชด กรรมการ
5 9983 นางสาวโซเฟีย  หะแว รพ.บัวเชด กรรมการ/เลขานุการ
1 1843 นายธนวัฒน์  ไตรรัตน์ สสอ.พนมดงรัก ประธานอนุกรรมการ
2 1257 นายวงศ์สิทธ์ิ  ริมงาม สสอ.พนมดงรัก กรรมการ
3 3803 นายธนภูมิ  พาละพล รพ.พนมดงรัก กรรมการ
4 4190 น.ส.ศรีวรา  ก่ิงแก้ว รพ.พนมดงรัก กรรมการ
5 3451 นายเจตนารมณ์  สมกล้า รพ.พนมดงรัก กรรมการ/เลขานุการ
1 501 นางวิลาวัลย์ ย่ิงสุข สสอ.โนนนารายณ์ ประธานอนุกรรมการ
2 1785 นายสิทธิชัย  จิตรศิลป์ สสอ.โนนนารายณ์ กรรมการ
3 9365 น.ส.สุพรรณา  ชินวงษ์ รพ.โนนนารายณ์ กรรมการ
4 9845 นางสุพรรณี  จันทะดวง รพ.โนนนารายณ์ กรรมการ
5 3025 นายเทิดศักด์ิ  โลนุช สสอ.โนนนารายณ์ กรรมการ/เลขานุการ

โรงพยาบาลพนมดงรัก

โรงพยาบาลโนนนารายณ์

โรงพยาบาลบัวเชด

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

โรงพยาบาลสังขะ

โรงพยาบาลล าดวน

โรงพยาบาลส าโรงทาบ



หน่วย ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด ต ำแหน่ง
1 8684 นายวิรัตน์  สมานทรัพย์ รพ.ศรีณรงค์ กรรมการ
2 9289 นางสุจิกา  สมานทรัพย์ รพ.ศรีณรงค์ กรรมการ
3 8538 น.ส.รัชนี  มะโนศรี รพ.ศรีณรงค์ กรรมการ
4
5
1 1187 นายประเสริฐ   ธานีพูน สสอ.จอมพระ ประธานอนุกรรมการ
2 2594 นางสาวเลิศรัก  ใจกล้า รพ.จอมพระ กรรมการ
3 7726 นางสาวสิริพร   เหลือล้น รพ.จอมพระ กรรมการ
4 9514 นายจีรวัฒน์  จินดาศรี รพ.จอมพระ กรรมการ
5 2046 นายพรรษวุฒิ  ทีงาม สสอ.จอมพระ กรรมการ/เลขานุการ

1 1900 นายขรรค์ชัย  เอกา สสอ.เมืองสุรินทร์ ประธานอนุกรรมการ
2 1939 นางปวีณา  ป่ินทอง สสอ.เมืองสุรินทร์ กรรมการ
3 1264 นางสุนีย์   ศรีเพชร สสอ.เมืองสุรินทร์ กรรมการ
4 1109 นางเสาวภา  จันทร์โสภา สสอ.เมืองสุรินทร์ กรรมการ
5 3212 นางดารุณี  ศรีไทย สสอ.เมืองสุรินทร์ กรรมการ/เลขานุการ
1 2011 นางศศิธร   แสงเพชร รพ.เขวาสินรินทร์ ประธานอนุกรรมการ
2 1864 นางจันทร์เพ็ญ   ค าแหง รพ.เขวาสินรินทร์ กรรมการ
3 3219 นางโชฐิญา  สมสุพรรณ สสอ.เขวาสินรินทร์ กรรมการ
4 2574 นางอมรรัตน์  มีชัย สสอ.เขวาสินรินทร์ กรรมการ

5 3231 นางนงลักษณ์   ก่อแก้ว รพ.เขวาสินรินทร์ กรรมการ/เลขานุการ

1 934 นางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ์ สสจ.สุรินทร์ ประธานอนุกรรมการ

2 1216 น.ส.ภวนันท์  เกิดเหมาะ สสจ.สุรินทร์ กรรมการ

3 1474 นางปณิตา  สุวานิช สสจ.สุรินทร์ กรรมการ

4 2045 นางบุปผาชาติ  ทีงาม สสจ.สุรินทร์ กรรมการ

5 3423 น.ส.สกาวรัตน์  แดงมันฮับ สสจ.สุรินทร์ กรรมการ/เลขานุการ
1 1593 นายส ารวย  ค าเสมอ บ านาญ กรรมการ
2
3
4
5

ตรวจสอบถูกต้อง
(นายโกวิน ภิญโญ)

ประธานกรรมการเลือกต้ัง
    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด

ข้าราชการบ านาญ

สนง.สสอ.เขวาสินรินทร์

สนง.สสจ.สุรินทร์

สนง.สสอ.เมืองสุรินทร์

สนง.สสอ.จอมพระ

โรงพยาบาลศรีณรงค์


