สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย กรมบัญชีกลาง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายสุกรี ดานสุวรรณ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายจรัญ ประเดิมวงศ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางวีณา ธิติประเสริฐ
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางพาณี ไทรทอง
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางปราณี โสณเศรษฐ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นายไสว แววศักดิ์
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายอูด โตะเดน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางผะอบ แสงอุไร
9
นางวิรัช เยี่ยมแสง
10
นายสมใจ ธิติประเสริฐ
11
นางประไพ จูวาที
12
นายจรูญ ไทยปาล
13
นายสมพงศ ผิวเหมาะ
14
นายสันติ โสณเศรษฐ
15
นางกัลยา กองสุวรรณ
16
นางสมนึก เสนทอง
17
นางจินตนา คงเมือง
18
นางกาญจนา ชูขันธ
19
นางกมลรัตน สงพุม
20
นายวิโรจน สรรพสมบูรณ
21
นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี
22
นางสาววรรณรัตน สุภาวงศ
23
นางแววรัตน เวชพิศ
24
นางปรางคทิพย วงศธรรมฤทธิ์
25
นางกัลยา ไวยกาญจน
26
นายโอภาส ยอมละเอียด
27
นางหนูพา ยอมละเอียด
28
นายอมร อินทรวิเชียร
29
นายยุทธศักดิ์ ภูนพกิจ

ลําดับ เลขทะเบียน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ-สกุล
นางกัลยา สุวรรณบูรณ
นางวิจิตร นาวารัตน
นางอารี ศรีธรรมยศ
นางวัชรีพร ถาวรพราหม
นางอวยพร บุญมาเลิศ
นางผกา บุหลันพฤกษ
นายภิรมย แกวนพรัตน
นางพรพิมล แสนพยุหะ
นายพยงศ ศิลปภักดี
นางกุหลาบ สุทธิพงศ
นายชานนท วงศสวัสดิ์
นายวิทยา ศิริกิจพุทธิศักดิ์
นางสาวบุญสม ฉายากะพันธุ
นางละออง เพ็งจันทร
นางจรวย อาดสงคราม
นางสบาย มุสิกวัตร
นางวรรณี ดํารักษ
นายวีระ ศรีประพันธ
นางชื่นกมล กลีบแกว
นางประนมพร ตุรงคติณชาติ
นางสุดจิต ทองศรีนุน
นางสิริวรรณ สมเชื้อ
นายประภาส ตันเฉลิม
นายประสงค ไชยรัตน
นางเพื่อมพร สุขันทอง
นางจํารัส แววศักดิ์
นายจรัส สังขสัพพันธ
นางคํานึง จันทรศิริ
นางสาวอรอนงค ประทุมสุวรรณ
นางจริยา ระวังวงศ
นางพงษจันทร นันทวงศ
นายเจริญ เสรีพงศ
นายพุฒิศักดิ์ ผกาศรี

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ขุนทองจันทร
นางบุญแนม ตันตะโนกิจ
นายชนะ ภูสกุล
นางสาวอรทัย นนทเภท
นางสาวจินตนา นวลนุช
นางผาณิต ไทยปาล
นางอัฑฒ สี่เหลี่ยม
นางเพียงใจ คงมาก
นางประภาพรรณ ศรีปาน
นางสุพิน แซหลู
นางระวีวรรณ เหมเดโช
นางสายสมร วงศวิวัฒน
นางจรวยพร แกววิจิตร
นางสาคร พฤฒปภพ
นางเสาวลักษณ ศรีภักดี
นายวุฒิชัย ชีวะพันธ
นางจารุวรรณ สิงหบุญ
นายกศิวัตร อัมพรพันธ
นางสนิท ภารา
นางนัฎชฎา สุขแสน
นางศุภารัตน สุขหวัง
นางถนอมศรี ชวดชุม
นางสุวรรณา กามูจันดี
นางประนอม หนูเอก
นางรจนา ทรงสังข
นางสาวจุรีรัตน ยงค
นางอารี เพียรจัด
นางสาวลักษมล ลักษณะวิมล
นางชะออน รัชตะวิเศษ
นางปยนารถ แกวอุภัย
นางเปมิกา มังกรฤทธิ์
นางสุปรีดา พรหมคีรี
นายนุกูล ฉลาดแฉลม

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ชื่อ-สกุล
นางวรัญญา พูลเพิ่ม
นางภัทรศภรณ ขนอม
นางสาววรรณี ละอองสุวรรณ
นางถนอมศรี จันทลิลา
นางขวัญเรือน จงประเสริฐ
นางอรสา บุรีรัตน
นายสราวุธ ทองใบใหญ
นางชุลี แกวสิน
นายสาวิตร บุรีรัตน
นางปราณีต สุกใส
นางผานิต เชาวลิต
นางสาวรุจิรา พชรปกรณพงศ
นางจารุวรรณ สุขเกื้อ
นางวิไลวรรณ กิจไพบูลทวี
นางสายใจ ทองอิ้ว
นางอําไพ เรืองพรหม
นายเชาวลิต ลิบนอย
นางสาวนภาลัย เพ็ชรดํา
นางสาวอุษนีย อังศุวัฒนากุล
นางอาลัย แสงไกร
นางสมรธรรม จุลนวล
นางประยูร อินทรัตน
นางเรณู สุวรรณกําเนิด
นางกอปรกมล ศรีภิรมย
นายสมโพธิ์ ปญจคุณาธร
นางจารุวรรณ ตันฑศรีสุโรจน
นางสาวบุญนํา จันทรุพันธ
นางสาวภิญโญ ปฏิยุทธ
นางอังคณา ปานจีน
นางสุทธภา โรจนวรภัทร
นางสาวศิริวรรณ จันทรวิโรจน
นายไชยฤกษ เลขะพจน
นายจําลอง หนูเกื้อ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ชื่อ-สกุล
นางสุวิชา ปญจคุณาธร
นายธํารงค เสนทอง
นางพัทธิญา คารวานนท
นายอรรณพ เหมทานนท
นายบุญฤทธิ์ ลวนศิริ
นางสุจิตรา ทองคําออน
นางสาวชุติมา พงศอําไพ
นางกฤษณา สุดทองคง
นางกุศล พงศเพชร
นางทิศฐิวรรณ แกวเพชร
นางสาวอรนุช เวชรังษี
นางลมุล บุญลอม
นายอําไพ แกวภู
นางศิวาพร เอื้อตระการวิวัฒน
นางออยทิพย เคหะพันธุสกุล
นายธานินทร แสงศรี
นายนุกูล พรหมชาติ
นางสาวเสริมสุข ทองพันธ
นางดรุณี เชื้อจีน
นางอรวรรณ พรอนุวงศ
นางสาวศิวานันท ฐิติกุลพัฒนาวดี
นางจิตตกานต บุญเจริญ
นายจํานงค สวัสดิสาร
นางวรรณี ธานีรัตน
นางชญาดา วิชัยดิษฐ
นางลออ ชูศรี
นางวัลรีย เธียรโชติ
นางพูลศรี จันทรังษี
นางนปภา รัตนวงศา
นางดารากร สุทธิพิทักษ
นางสุนิตา บํารุงชู
นางพรรัตน อินทนาคม
นางโสภา เอี่ยมชลวิเลิศ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ชื่อ-สกุล
นางทัศนีย สรรพนิล
นางศรีวลา คงทอง
นางสาวปาลีรัตน วงศฤทธิ์
นายสิทธิโชค สวัสดิสาร
นางสาวปรานอม แสนภักดี
นางสมศรี วัยวัฒน
นางนงเยาว ชาติสุวรรณ
นางพัชนี สุวรรณรัตน
นางรัชนี หนูเพชร
นางกันยาพัฒน สุรัติรางคกุล
นางมัญชุภา ทองสุภา
นายบุญพา กิ่งรัตน
นางบุญชวน โฉมทอง
นางละเอียด โกมาลา
นางยินดี สุขโต
นางสาวจิรภรณ ฝอยทอง
นางอุบล พรหมศร
นางมาริสา ศึกเสือ
นางวชิรา สุทธิธรรม
นางบุญพา แกวดุก
นายพีรเชษฎ หนูเอียด
นายเขียว เกิดกายพันธ
นางปราศรัย นํานาผล
นางผองศรี ตลึงจิตร
นางปรีดา นุกูล
นางวรรณี จันทรแกว
นายอํานวย ศรีเจริญ
นายนิพนธ เพ็ญทอง
นายดนุสรณ ดานสุวรรณ
นางเพ็ญศรี ทองสม
นายสมศักดิ์ ประพฤติ
นางมณทิพย ธานีเวช
นายประสิทธิ์ ยอดพิจิตร

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ชื่อ-สกุล
นายบุญมาก ศุภนัส
นางพิมพพรรณ แวนแกว
นางสมนึก ศิริกาญจน
นายจารึก นวลนุช
นางบําเพ็ญ มณีโชติ
นายจรูญ กรรมโชติ
นายสมพงศ ใจหาว
นายจรูญ บุญมณี
นางสกาวรัตน บัวทอง
นางสาวนงเยาว เจียรมาศ
นางอัมพิกา สุทธิชวย
นางโสภา ใจเหมาะ
นางเรณี ทานทน
นางณัชชา เกษมสินธุ
นายสุวิโช ศิริสุข

หมายเหตุ

