คาสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
ที่ 2/2558
เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ประจาปี 2558
-------------------------

อาศัยความตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการเลือกตั้งประธานและกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พ.ศ. 2547 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ข้อ 11, ข้อ 12 , ข้อ 13 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2543 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2548 ข้อ 16 , ข้อ 18 และมติการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2558 ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการให้มีการลงคะแนนตามหน่วยลงคะแนนสรรหาในหน่วยงานที่
มีสมาชิกปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
(กกส.) ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาเขต 1 มี 6 หน่วยลงคะแนน ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวกุหลาบ
บุญทรัพย์
กรรมการ
2. นายพีรวัส
คาแสน
กรรมการ
3. นางสาววานิสสา
พ่วงพันธุ์
กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์
สมีดี
กรรมการ
5. นางสาวดารุณี
พิมพ์ลี
กรรมการ
6. นายชัยพฤกษ์
หนองผือ
กรรมการ
7. นางสาววรัชยา
โสดาพรม
กรรมการ
8. นายไชยพร
สิงห์กุล
กรรมการ
9. นางบุญเพ็ญ
ตีเมืองสอง
กรรมการ
10. นางดวงจันทร์
ดวงจันทร์ดา
กรรมการ
11. นางยุพา
ชื่นใจ
กรรมการ
12. นายสมหวัง
ฝ่ายดา
กรรมการ
13. นายคาตา
ป้องเรือ
กรรมการ
14. นายโกวิทย์
ดวงบรรเทา
กรรมการ
15. นายมนัส
สวนเส
กรรมการ
16. นายนนท์
ศิริขัน์
กรรมการ
17. นางพิรฎา
ห่มสิงห์
กรรมการ
18. นายประลา
สีแก้วน้าใส
กรรมการ
19. นางบุญฉลอง
โสภา
กรรมการ
20. นางอรัญลักษณ์
นาคทัด
กรรมการ
21. นายอภิชัย
ทองชมภู
กรรมการ
22. นางสาวอมรรัตน์ ชัยชนะ
กรรมการ
23. นางชนกพร
ถาปาลบุตร
กรรมการ
24. นางสาวรัตนาภรณ์ คานนท์
กรรมการ
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25. นางสาวอรทัย
26. นางสาวอัญชลี
27. นายอนุชา
28. นางสาวอนงค์
29. นายศิริศาสตร์
30. นางนันทรัตน์

พรประพันธ์
เพียนาม
จันทะวงษ์
ต้นกันยา
คาสุริย์
สมภูมิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. คณะกรรมการสรรหาเขต 2
2.1 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 1 : สสจ.ขอนแก่น(สสจ.ขอนแก่น,สนง.สิ่งแวดล้อม10) ประกอบด้วย
1. นางยุพาวดี มีชัย
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2. นางจิราวรรณ ใจเที่ยง
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3. น.ส.เยาวรักษ์ วัฒนกูล
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4. นายอลงกรณ์ ผลสวัสดิ์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5. น.ส.ภิญญาพัชณ์ คาชัย
หน่วยงาน สนง.สิ่งแวดล้อมที่ 10 ขอนแก่น
2.2 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 2 : วสส.ขอนแก่น(วสส.,ทรัพยากรน้า,สนับสนุนบริการสุขภาพ 8) ประกอบด้วย
1. นางอัสรา คงกุทอง
หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
2. นายวงษ์นิรันดร์ สาราธิคุณ
หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
3. นายสยาม สุวรรณคุณ
หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
4. นางรัชนีกร โสมาตย์
หน่วยงาน สนง.ทรัพยากรน้าภาค 4 ขอนแก่น
5. นางเพ็ญสว่าง เพียสุพรรณ หน่วยงาน สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8
2.3 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : สสอ.เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย
1. นางอมรรัตน์ กาจหาญ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเมือง
2. นายธวัชชัย ลุนธิระวงค์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเมือง
3. นางพัชรา ศิริธรรมจักร หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเมือง
4. น.ส.เพ็ญนภา ภมร
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเมือง
5. นางดวงธิดา ดีมีวงษ์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเมือง
2.4 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 4 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย
1. นางดวงใจ เรืองยศ
หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. น.ส.นารี
บัวคาภา
หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางจุฑาภรณ์ หมอนสีหา
หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.5 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 5 : สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ประกอบด้วย
1. นายอภิชาต วิชัยธรรม
หน่วยงาน สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7
2. นางวิจิตรา ดรพิลา
หน่วยงาน สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7
3. นายสุนันท์ บุญสร้อย
หน่วยงาน สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7
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2.6 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 6 : รพ. ธัญญารักษ์ขอนแก่น ประกอบด้วย
1. น.ส.รัศมี
นาคอินทร์
หน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2. น.ส.พนัชกร ศรีกลชาญ
หน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
3. นางสายฝน เหลาลูน
หน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
4. นางสิริพรรณ พึ่งภพ
หน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
5. นายยุรนันท์ จอมจันทร์
หน่วยงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2.7 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 7 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ประกอบด้วย
1. นายอานุภาพ หาญสุริย์
หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2. น.ส.อุมาภรณ์ สานักบ้านโคก หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
3. นางเพียงใจ สาราญพิตร หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.8 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 8 : สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ประกอบด้วย
1. นายพรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์ หน่วยงาน สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
2. น.ส.พิมมกานต์ ขาวไชยมาหงส์ หน่วยงาน สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
3. นางทัศนีย์
งามเชื้อ
หน่วยงาน สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
4. นายศักดิ์ชัย สีชัย
หน่วยงาน สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
5. นางสนธยา
ศรีวงษ์
หน่วยงาน สนง.ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
2.9 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 9 : รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประกอบด้วย
1. นางสุจิตรา ภูเยี่ยมจิตร
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2. นางจินตนา ขวาขุน
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
3. นางธิดารัตน์ สุขทั่วญาติ
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
4. น.ส.กนกวรรณ ม่วงนิล
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
3. คณะกรรมการสรรหาเขต 3
3.1 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 1 : อาเภอหนองเรือ ประกอบด้วย
1. นางกงใจ
โสแสนน้อย หน่วยงานโรงพยาบาลหนองเรือ
2. นายพีระวัฒน์ สุดสะอาด หน่วยงานโรงพยาบาลหนองเรือ
3. น.ส.ศศิวิมล
กัณหา
หน่วยงานโรงพยาบาลหนองเรือ
4. นางลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองเรือ
5. นายธารงศักดิ์ พงศ์พิมล หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองเรือ
3.2 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 2 : อาเภอภูเวียง ประกอบด้วย
1. นายสุรัตน์ พรหมเมืองขวา หน่วยงานโรงพยาบาลภูเวียง
2. นางชลพร ยามา
หน่วยงานโรงพยาบาลภูเวียง
3. นางรพีพร ดอนกันหา
หน่วยงานโรงพยาบาลภูเวียง
4. น.ส.สมหญิง อามาตร
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอภูเวียง
5. น.ส.วัฒนาลัย ศิริโคตร
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอภูเวียง
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3.3 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : อาเภอชุมแพ ประกอบด้วย
1. น.ส.กวินตรา ขวัญสู่
หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
2. นางเพชรา
จรรยากรณ์ หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
3. น.ส.นงค์คราญ จวบลาภ
หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
4. น.ส.อัจฉราพร ภาษี
หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
5. นายนพดล
ล่ามสมบัติ หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
3.4 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : อาเภอชุมแพ ประกอบด้วย
1. น.ส.จันทร์ธวรรณ สีหานาม หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
2. นายสมยศ
ลาปะ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอชุมแพ
3. น.ส.อ้อมฤทัย พรมพิมพ์ หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอชุมแพ
4. น.ส.กัญญาภัทร ลีปา
หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
5. นายปิยะ
โคตรเทียม หน่วยงานโรงพยาบาลชุมแพ
3.5 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 4 : อาเภอสีชมพู ประกอบด้วย
1. นายวินัย เจียมภูเขียว
หน่วยงานโรงพยาบาลสีชมพู
2. นายทัตพล ภักดีเวียง
หน่วยงานโรงพยาบาลสีชมพู
3. น.ส.วัชราภรณ์ ประโยชน์มี หน่วยงานโรงพยาบาลสีชมพู
4. ว่าที่ ร.อ.คมสัน เลิศภูเขียว หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอสีชมพู
5. นายสัญลักษณ์ ดอนโชติ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอสีชมพู
3.6 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 5 : อาเภอภูผาม่าน ประกอบด้วย
1. นายจันทร์สอน เต็มวงษ์
หน่วยงานโรงพยาบาลภูผาม่าน
2. น.ส.กาญจนา แสนโฮม
หน่วยงานโรงพยาบาลภูผาม่าน
3. นายจตุรวิทย์ ฝ่ายสงค์
หน่วยงานโรงพยาบาลภูผาม่าน
4. นายภูวนาถ
ศรีสุธรรม หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอภูผาม่าน
5. นายวุฒิพงษ์ แก้วมณีชัย หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอภูผาม่าน
3.7 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 6 : อาเภอหนองนาคา ประกอบด้วย
1. นายพีระศักดิ์ ไชยสาส์น
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองนาคา
2. น.ส.สุภาวิตา ปัทนาถา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองนาคา
3. นางสุภาพร ภูมิเวียงศรี
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองนาคา
3.8 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 7 : อาเภอเวียงเก่า ประกอบด้วย
1. นายอธิวัฒน์ ทองขาน
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเวียงเก่า
2. น.ส.ยุภารัตน์ ทุมแก้ว
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเวียงเก่า
3. น.ส.นันทิยา สันเทพ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเวียงเก่า
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4.คณะกรรมการสรรหาเขต 4
4.1 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 1 : อาเภอบ้านฝาง ประกอบด้วย
1. นายโกวิท ศรีทะบาล
หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านฝาง
2. นางพธู
สีหาราช
หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านฝาง
3. นายชัยยา พรมจักร
หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านฝาง
4. นายสมพงษ์ พานพล
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอบ้านฝาง
5. นายวรชาติ พรรณะ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอบ้านฝาง
4.2 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 2 : อาเภอพระยืน ประกอบด้วย
1. นายสมชาย สารวย
หน่วยงานโรงพยาบาลพระยืน
2. นายทรงฤทธิ์ พิมพ์คาไหล หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอพระยืน
3. นางบุญถม ทาเภา
หน่วยงานโรงพยาบาลพระยืน
4. นายชัยวัฒน์ มีใจ
หน่วยงานโรงพยาบาลพระยืน
5. น.ส.วันนี
กรงทอง
หน่วยงานโรงพยาบาลพระยืน
4.3 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : อาเภอชนบท ประกอบด้วย
1. นายอดิเทพ เมืองขวา
หน่วยงานโรงพยาบาลชนบท
2. นายพัฒนศักดิ์ จาปาแขม
หน่วยงานโรงพยาบาลชนบท
3. นายชัยณรงค์ บาลี
หน่วยงานโรงพยาบาลชนบท
4. นายวนิตย์ โพธิ์คา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอชนบท
5. นายวิทยา วงศ์สีหา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอชนบท
4.4 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 4 : อาเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย
1. นายพรเทพ กองคา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอมัญจาคีรี
2. นายสราวุธ อนัคทัศน์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอมัญจาคีรี
3. นายวิเศษ เวียงวงษ์
หน่วยงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี
4. นางบาเพ็ญ กระแสร์
หน่วยงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี
5. นางวัชรี
อ่อนละออ
หน่วยงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี
4.5 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 5 : อาเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย
1. นายประเจน สาฆ้อง
หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านไผ่
2. นายประถม เปจะโป๊ะ
หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านไผ่
3. นายเชษฐ เนตรสมจิตร หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านไผ่
4. นายกฤช
ตะภา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอบ้านไผ่
4.6 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 6 : รพ.สิรินธร (อ.บ้านแฮด) ประกอบด้วย
1. นายประเทือง ภิรมย์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอบ้านแฮด
2. นายศยาม โพธิชัย
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอบ้านแฮด
3. นายยงยุทธ สมฤทธิ์
หน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร
4. นายนายอรัญ เทียบหนอง
หน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร
5. นายนพพร ฉายประสาท หน่วยงานโรงพยาบาลสิรินธร
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4.7 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 7 : อาเภอโคกโพธิ์ไชย ประกอบด้วย
1. นายบุรีณวรัตน์ ผาสุก
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโคกโพธิ์ไชย
2. นายจารัส ศรีปัตตา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโคกโพธิ์ไชย
3. นายณัฐวุฒิ นาที
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโคกโพธิ์ไชย
5. คณะกรรมการสรรหาเขต 5
5.1 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 1 : อาเภอพล ประกอบด้วย
1. นายภราดร ตีระมาตย์
หน่วยงานโรงพยาบาลพล
2. นางกชพร สงวนธนพร
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอพล
3. นายปรีชา วิชิต
หน่วยงานโรงพยาบาลพล
4. นางนันทรัตน์ ไทยธานี
หน่วยงานโรงพยาบาลพล
5. นายสมพร แทนไธสง
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอพล
5.2 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 2 : อาเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย
1. นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์วัลลภ
หน่วยงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง
2. นายอนุจิต
ทุลันไธสง
หน่วยงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง
3. นายเฉลิมชัย คาอู
หน่วยงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง
4. นายอนุรักษ์ ใจยินดี
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง
5. นายภานุวัฒน์ คาภาเกะ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอหนองสองห้อง
5.3 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : อาเภอแวงน้อย ประกอบด้วย
1. นางลาเภา พันธ์ศรี
หน่วยงานโรงพยาบาลแวงน้อย
2. พ.จ.ท.สายัน ภาคโภไคย
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอแวงน้อย
3. นายพินิจ
สิมมาลี
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอแวงน้อย
4. นายเมที
ปุ้งโพธิ์
หน่วยงานโรงพยาบาลแวงน้อย
5. น.ส.จิราภรณ์ ยาย่อ
หน่วยงานโรงพยาบาลแวงน้อย
5.4 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 4 : อาเภอแวงใหญ่ ประกอบด้วย
1. นางเพ็ญจันทร์ อรัญญะวาส หน่วยงานโรงพยาบาลแวงใหญ่
2. นายจิรทีปต์
กาบจันทร์ หน่วยงานโรงพยาบาลแวงใหญ่
3. นายปรเมศร์ มีหอม
หน่วยงานโรงพยาบาลแวงใหญ่
4. นายประภาส นครไธสง หน่วยงานโรงพยาบาลแวงใหญ่
5. นายธงชัย
ศรีทน
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอแวงใหญ่
6. น.ส.ไมตรี
สอนวียง
หน่วยงานโรงพยาบาลแวงใหญ่
5.5 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 5 : อาเภอเปือยน้อย ประกอบด้วย
1. นายเดชา เจริญสว่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย
2. น.ส.นิศาชล กันหาบาง
หน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย
3. น.ส.วันวิสาข์ หล้าหาร
หน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย
4. น.ส.ณิชาพัฒน์ หล้าหาร
หน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย
5. นางธวัลปภา นามมา
หน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย

7

5.6 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 6 : อาเภอโนนศิลา ประกอบด้วย
1. นายจักริน สละ
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโนนศิลา
2. นายเดชา ยอดสง่า
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโนนศิลา
3. นายกอบชัย ทารี
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอโนนศิลา
6.คณะกรรมการสรรหาเขต 6
6.1 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 1 : อาเภอกระนวน ประกอบด้วย
1. นายธวัชชัย เปรมปรี
หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2. นายเจษฎาภรณ์ ศรีแก้วน้าใสย์ หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
3. นายอดุล
สุวรรณไตรย์ หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
4. นายชาญชัย อันอาจ
หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
5. นายธงชัย สีเสน
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอกระนวน
6.2 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 2 : อาเภอน้าพอง ประกอบด้วย
1. น.ส.พรทิพย์ จันทร์เหล่อ
หน่วยงานโรงพยาบาลน้าพอง
2. น.ส.พรพิมล จันทร์เหล่อ
หน่วยงานโรงพยาบาลน้าพอง
3. นางจงกล พลน้าเที่ยง
หน่วยงานโรงพยาบาลน้าพอง
4. นายสฤษณ์พลชัย บัวจันทร์ หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอน้าพอง
5. นางสาคร หลานวงศ์
หน่วยงานโรงพยาบาลน้าพอง
6.3 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 3 : อาเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย
1. นางสุธานี อุปัชฌาย์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภออุบลรัตน์
2. นายสุชาติ ผาบสิมมา
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภออุบลรัตน์
3. นายฉลวย สารทมะเริง หน่วยงานโรงพยาบาลอุบลรัตน์
4. นางเยาวภา บูรณเพชร
หน่วยงานโรงพยาบาลอุบลรัตน์
5. นางดรุณี
กัสยากร
หน่วยงานโรงพยาบาลอุบลรัตน์
6.4 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 4 : อาเภอเขาสวนกวาง ประกอบด้วย
1. นางญาธิดา ธนากูลวริศรา หน่วยงานโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2. นางธิดาทิพย์ ชุมแวงวาปี
หน่วยงานโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
3. น.ส.นิภาพร นิโรจอาด
หน่วยงานโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
4. นายสุพจน์ ประชากูล
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเขาสวนกวาง
5. นางชุตินาถ นาคศรี
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอเขาสวนกวาง
6.5 หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ 5 : อาเภอซาสูง ประกอบด้วย
1. นายชลิต
ธีรวงศ์
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอซาสูง
2. นายเหมชาติ นีละสมิต
หน่วยงาน สนง.สาธารณสุขอาเภอซาสูง
3. นายชาญณรงค์ เฝ้าทรัพย์
หน่วยงานโรงพยาบาลซาสูง
4. นายไสว
เฮียนคา
หน่วยงานโรงพยาบาลซาสูง
5. นายเสถียร ภู่สาอาง
หน่วยงานโรงพยาบาลซาสูง
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มีหน้าที่ ดังนี้
1. ให้ดาเนินการ ควบคุม ดูแลลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ, กรรมการ และการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดทั้งการตัดสินแก้ปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยเคร่งครัด
2. ให้คณะกรรมการสรรหาประจาหน่วยลงคะแนนทาหน้าที่นับคะแนนผู้แทนสมาชิกประจาหน่วยงานนั้นๆ
แล้วรายงานให้สหกรณ์ฯ ทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...29... เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ....2558...

(นายกมล ศรีล้อม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

