การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕60 ครั้งที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
.........................................
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
24
25
26
27
28

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เขต/อําเภอ
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
ปราสาท
นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล ปราสาท
ศีขรภูมิ
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นายภุชงค สุภัควรางกูร
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
สังขะ
นางดวงใจ ตาเลิศ
ทาตูม
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
กาบเชิง
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
ชุมพลบุรี
นายสุขี ลุนนู
รัตนบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
จอมพระ
นายอุทัย ละมอมพรอม
ลําดวน
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
สําโรงทาบ
นายเอกชัย สุธรรม
โนนนารายณ
นายทองเจริญ ตุนทอง
สนม
นายนิรันดร เจริญพันธ
เขวาสินรินทร
นายณรงค มุตตะโสภา
ชื่อ-สกุล

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

-๒รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
นางธัญพร มุงเจริญพร
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายประยุทธ เขียวหวาน
นายคมศักดิ์ แซเตียว
นางสาววราลักษณ แซตัง

1
2
3
4
5
6

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เขต/อําเภอ
ประธานสภาฯ
สังขะ
ชุมพลบุรี
เมืองสุรินทร
บัวเชด
สังขะ

หมายเหตุ

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด(1)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด(3)
ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
สมศักดิ์ ประธาน
ฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
คธาวุธ มีโชค

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นายสมศักดิ์ ประธาน
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
นายคธาวุธ มีโชค

-๓รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
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
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ชื่อ – สกุล
นางสาวสิฎฐณิชภา กลีบเอ็จ
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นายเสรี สมเปน
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายกุญชร เลือดสกุล
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นายวีระชัย มิ่งพฤกษ
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายธัญญา ประสิทธิ์
นายสมพาด เจาะดี
นายพงษศักดิ์ สายยศ
นายสิทธิชัย สารพัฒน
นางศิริสุดา ตอชัย
นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
นางศุภางค นันตา
นางสาวสุภลักษณ เสนานอก
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
พ.ต.อ.นิธิศ ปติธีรโชติ
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นางสาวเพ็ญศรี นิจิตตะโล
นางสาวกานตกมล ชุมภูทอง
นายธัชชัย บุตรดา
นายชาญณรงค วิชัยโย
นางทรรศนียวรรณ วิชัยวัฒนา
นางสุธาสินี บุญใส
นางณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
นางทิพนภา กันยายน
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นางคุณภัทร ศุภศิลป
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางครองใจ ศรีงาม
นางสาวจันทรทิภา ทิพารัตน

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูอํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานทั่วไประดับตน รก.แทน ผอ.กองแผนฯ
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
หัวหนาฝายผังเมือง
หัวหนาฝายเครื่องจักรกล
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
แทน สถิติจังหวัดสุรินทร
แทน นายอําเภอเมืองสุรินทร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
แทน พาณิชยจังหวัดสุรินทร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
แรงงานจังหวัดสุรินทร
แทน คลังจังหวัดสุรินทร
แทน ขนสงจังหวัดสุรินทร
แทน สรรพากรพื้นที่สรุ ินทร
แทน นายอําเภอลําดวน
นักบริหารงานการศึกษา
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
แทน ม.ราชภัฏสุรินทร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

สิฎฐณิชภา กลีบเอ็จ
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
เสรี สมเปน
พัฒนนรี พลรักษเขตต
กุญชร เลือดสกุล
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
วีระชัย มิ่งพฤกษ
เพียง นิจิตตะโล
สุจินดา เสาสูง
ธัญญา ประสิทธิ์
สมพาด เจาะดี
พงษศักดิ์ สายยศ
สิทธิชัย สารพัฒน
ศิริสุดา ตอชัย
พรพรรณ พลเยี่ยม
ศุภางค นันตา
สุภลักษณ เสนานอก
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นิธิศ ปติธีรโชติ
ธมนภัทร ศิริเสริม
เพ็ญศรี นิจิตตะโล
กานตกมล ชุมภูทอง
ธัชชัย บุตรดา
ชาญณรงค วิชัยโย
ทรรศนียวรรณ วิชัยวัฒนา
สุธาสินี บุญใส
ณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
ทิพนภา กันยายน
ชูชีพ ยินดีฉัตร
คุณภัทร ศุภศิลป
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
พัชราภรณ ตะวันคํา
โชวิทย สีสด
ปรางคขวัญ ภาสดา
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
ครองใจ ศรีงาม
จันทรทิภา ทิพารัตน

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

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
68
69

นางสาวอุดมพร สุขแสง
นางวารินทิพย สะปะ
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
นางสาวมีนา ฉัตรเงิน
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
นายยศภัทร งามแสง
นายสุรัตน แซโคว
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางสาวสุภนิภา ยศวิจิตรไพศาล
นางสาวมธุรส สุดตลอด
น.ส.พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
น.ส.จิตติมา วสุนธราวัฒน
นางสาวชลธิชา นึกรัมย
นางสาวณัฎฐกานต นามไพลิน
นางสาวธนิตตา ดีเสมอ
นางพนิดา กลิ่นสุคนธ
นายณภัทร นิภารักษ
นางวัลภา นามคํา
นางสาวณิชานันท เทียนทอง
นางสาววริญญา เลาหพงษ
นางสาวอัจฉรา ยอดรัก
นางภนิดา หัตถกิจ
นางสาวอัมภิการ ชูโฉม
นางสาวพีรญา สุบินดี
นายอรรถพล ชองงาม
นายองอาจ พวงไพบูลย
นางเวธกา สมานไทย
นางสาวปาริชาติ เหมือนพรอม
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นางสมศรี สุดงาม

ตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
พนักงานขับรถยนต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คนงานศูนยคชศึกษาฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
อุดมพร สุขแสง
วารินทิพย สะปะ
ญาณิภัค บริบูรณ
มีนา ฉัตรเงิน
รัชพล เพชรจารุมาศ
ยศภัทร งามแสง
สุรัตน แซโคว
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
สุภนิภา ยศวิจิตรไพศาล
มธุรส สุดตลอด
พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
จิตติมา วสุนธราวัฒน
ชลธิชา นึกรัมย
ณัฎฐกานต นามไพลิน
ธนิตตา ดีเสมอ
พนิดา กลิ่นสุคนธ
ณภัทร นิภารักษ
วัลภา นามคํา
ณิชานันท เทียนทอง
วริญญา เลาหพงษ
อัจฉรา ยอดรัก
ภนิดา หัตถกิจ
อัมภิการ ชูโฉม
พีรญา สุบินดี
อรรถพล ชองงาม
องอาจ พวงไพบูลย
เวธกา สมานไทย
ปาริชาติ เหมือนพรอม
อุรัศญา พันธะศรี
พวงผกา ศิลาเลิศ
วิมลรัตน ผิวบาง
สมศรี สุดงาม

