การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
..........................................................
รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
น.ส.พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ปราสาท
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล ปราสาท
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นายภุชงค สุภัควรางกูร
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาววราลักษณ แซตัง
สังขะ
นางดวงใจ ตาเลิศ
สังขะ
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
ทาตูม
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
กาบเชิง
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
รัตนบุรี
นายอุทัย ละมอมพรอม
จอมพระ
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
ลําดวน
นายทองเจริญ ตุนทอง
โนนนารายณ
นายนิรันดร เจริญพันธ
สนม
นายณรงค มุตตะโสภา
เขวาสินรินทร

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
ธนิสร มหรรทัศนพงศ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
สมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
มยุรา เขียวหวาน
ประยุทธ เขียวหวาน
พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
พิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
จิราพร ชมบุญ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
พรนภา ธีระวงศไพศาล
ลิมปชัย อัครวงศไชย
ภุชงค สุภัควรางกูร
ฟารียา ประธาน
ชไมพร ประธาน
วราลักษณ แซตัง
ดวงใจ ตาเลิศ
สุรีย จุไรวรรณสุทธิ
สมัชชา รวมพัฒนา
ศิริชัย ตันติรัตนานนท
นันทพัชร ศิระสาระโรจน
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
วุฒิโชค เนื้อกลา
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ
ณรงค มุตตะโสภา

-๒รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายคมศักดิ์ แซเตียว
นายสุขี ลุนนู
นายเอกชัย สุธรรม

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ

หมายเหตุ

สังขะ
ชุมพลบุรี
บัวเชด
ชุมพลบุรี
สําโรงทาบ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นางปทิดา ตันติรัตนานนท
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
นายณรงค ซอนกลิ่น

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
ประธานทีป่ รึกษานายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิน์ ายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
สุริยะ รวมพัฒนา
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
ปทิดา ตันติรัตนานนท
ฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
ณรงค ซอนกลิ่น

-๓รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

วาที่รอยตรีประกอบ ทรงพร
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายวัชระ วัฒนกุล
นายคงกฤช แยมศรี
นางลักขณา บุญมา
นางสังวรณ มานิตย
นายสมศักดิ์ พิมพแกว
นางประหยัด แกวเอก
นายกําชัย หมายจันทร
นางเมธิวดี ชาดรตระกูล
นางสาววราภรณ ลิ้มทรัพย
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายจักรวาล บุญแนบ
นายกุญชร เลือดสกุล
นางสาวสายสุนีย มานีใส
พ.ต.ท.ปาริชาติ สุประดิษฐ
นายสิทธิชัย สรรพัฒ
นายวีระ นวนิล
นายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม
นายธนยศ แสนสุกใส
นางสาวกิติญา มุขสมบัติ
นางสาวภัทราภรณ ละมอม
นายณรงค เปรียบนาน
นายเสรี สมเปน
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นางทิพนภา กันยายน
นางสาวสุรีพร ณ อุบล
นายอดิศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
นายพรพรหม วรรณูปถัมภ
นางสาวอัจฉรา ยอดรัก
นางโสภี สวายชุม
นางครองใจ ศรีงาม

ตําแหนง
แทน ปลัดจังหวัดสุรินทร
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ทองถิ่นอําเภอจอมพระ(แทน นายอําเภอ)
แทน พาณิชยจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายแผนงาน
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร
แทน ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
แทน สรรพากรพื้นที่สรุ ินทร
คลังจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายนโยบายและแผนฯ
หัวหนาฝายการสาธารณสุข
รอง ผกก.ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร
แทน สสร.สร.
นายชางโยธาชํานาญงาน
นวค.ปฏิบัติการ
หน.จ.สุรินทร
นักศึกษา ป.เอก
นักศึกษา ป.เอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รก.ผอ.กองแผนและงบประมาณฯ
จพง.ธุรการชํานาญงาน
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน
ขนสงจังหวัดสุรินทร
อบจ.สุรินทร
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายสงเสริมฯ
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ประกอบ ทรงพระ
ไกรศักดิ์ วรทัต
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
วัชระ วัฒนกุล
คงกฤช แยมศรี
ลักขณา บุญมา
สังวรณ มานิตย
สมศักดิ์ พิมพแกว
ประหยัด แกวเอก
กําชัย หมายจันทร
เมธิวดี ชาดรตระกูล
วราภรณ ลิ้มทรัพย
ชูชีพ ยินดีฉัตร
จักรวาล บุญแนบ
กุญชร เลือดสกุล
สายสุนีย มานีใส
ปาริชาติ สุประดิษฐ
สิทธิชัย สรรพัฒ
วีระ นวนิล
ประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม
ธนยศ แสนสุกใส
กิติญา มุขสมบัติ
ภัทราภรณ ละมอม
ณรงค เปรียบนาน
เสรี สมเปน
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
ทิพนภา กันยายน
สุรีพร ณ อุบล
อดิศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
พรพรหม วรรณูปถัมภ
อัจฉรา ยอดรัก
โสภี สวายชุม
ครองใจ ศรีงาม

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

ชื่อ – สกุล
นายโกสินทร บุญเสริม
น.ส.ณิชานันท เทียนทอง
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางวมิลรัตน ผิวบาง
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสาวโชวิทย สีสด
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางพนิดา กลิ่นสุคนธ
นายสุรัตน แซโคว
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
นายพืชมงคล เสนาจันทร
น.ส.จิตติมา วสุนธราวัฒน
นางสาวศาวิตรี ฉิมงาม
นางสาวนริศรา สายยศ
นางสาวชลธิชา นึกรัมย
นางสุภาพร เพ็ญพาส
นายกัมปนาท ทัดศรี
นางสมทรัพย ลือขุนทด
นางสุจิตรา พรมนิล
นางสาวสุทัศนีย เอี่ยมสีสวย
นายอภิชาต ศิริ
นางกุลญาณันต สุขแสวง
นางสาววิยะดา สายยศ
นางจันทรฉาย เรียบรอย
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นางสาวเมติยา ซื่อสัตย
นายวุฒินันท ศรีหาขันธ
นางสาวอมรรัตน สัตยซื่อ
นายอรรถพล ชองงาม
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา

ตําแหนง
ผช.จนท.ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
ผช.จพง.ธุรการ
พนักงานขับรถยนต
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป
นิติการชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยนายชางภาพ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นักพัฒนาชุมชน ๔
พนง.ประสานงานชนบท
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่หองสมุด
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยสันทนาการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
โกสินทร บุญเสริม
ณิชานันท เทียนทอง
พวงผกา ศิลาเลิศ
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
วิมลรัตน ผิวบาง
อุรัศญา พันธะศรี
ธมนภัทร ศิริเสริม
พัชราภรณ ตะวันคํา
โชวิทย สีสด
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
พนิดา กลิ่นสุคนธ
สุรัตน แซโคว
รัชพล เพชรจารุมาศ
พืชมงคล เสนาจันทร
จิตติมา วสุนธราวัฒน
ศาวิตรี ฉิมงาม
นริศรา สายยศ
ชลธิชา นึกรัมย
สุภาพร เพ็ญพาส
กัมปนาท ทัดศรี
สมทรัพย ลือขุนทด
สุจิตรา พรมนิล
สุทัศนีย เอี่ยมสีสวย
อภิชาติ ศิริ
กุลญาณันต สุขแสวง
วิยะดา สายยศ
จันทรฉาย เรียบรอย
สุพรรณี ขาวงาม
เมติยา ซื่อสัตย
วุฒินันท ศรีหาขันธ
อมรรัตน สัตยซื่อ
อรรถพล ชองงาม
ปรางคขวัญ ภาสดา

