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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย บํานาญกรมบัญชีกลางคลังทุงสง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
นางประทุม สิทธิฤทธิ์
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นางเกษร คงจันทร
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางสุดใส บุญฤทธิ์
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นางสุพัตนจนา วงควนิช
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางละมุล รัตนพันธ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
นายธํารงค ขุทรานนท
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
นางพิลานันท ปรีชา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นางฎายิน รักษทอง
นายสานิต พัฒนศิลป
นางจับจิต วัฒนสิน
นายไกรสร ดรุณพันธ
นางชูศรี ศรีสุวรรณ
นางจรรยา แพรกนกแกว
นางชูศรี อินทรวิเชียร
นายสมภาส ทองหอม
นางอรุณี เสนาธิบดี
นายสมพาท ลิ่มพรรณ
นางประทุม รักษศรีทอง
นายเทพ รัตนพันธ
นางจงดี ศิริกิจพุทธิศักดิ์
นางจันทิมา สุดารีย
นางผองศรี อาวุธเพชร
นางสัญญา รัตนพันธ
นางพวงพยอม วรรณโสภณ
นางพิมลมาศ วงศแกว
นางวัลภา พรหมฤทธิ์
นางลออศรี รักษศรีทอง
นางมัณฑนา พรหมดนตรี
นายบุญเชิด สมพรหม

ลําดับ
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เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล
นางโฉมเฉลา พรหมมาศ
นายนิยม ชุมเอียด
นางวิไล เอี่ยมวงศ
นางวราภรณ ถิ่นธานี
นางบุญเรือน หนูนวล
นางนงเยาว รักษาแกว
นางสาวฉวีวรรณ มุขแกว
นางเฉลิมศรี ขาว
นางศุภากร ศรีคงแกว
นางจิรา อาวุธเพชร
นายบารมี พลชนะ
นายอนันต ทิพยเสวต
นางศิรินาฎ ทิพยเสวต
นางนิพาภรณ ขุนตามา
นายอาจินต จิตสํารวย
นางบานชื่น แกวสีนวล
นางพชรอัมพร ชมภูแสง
นางแจมศรี ไชยรัตน
นายสมบูรณ มวงทอง
นายวีระพล เจนพิทักษชาติ
นางเบญจวรรณ แกวประเสริฐ
นางสุรีย มากคงแกว
นางเพ็ญพรรณงาม อรุณสงบ
นายกอเกียรติ บุญชู
นางสุรัช หวังทวีลาภ
นางอิสรีย ชุมพงศ
นางวิลาศ บุญชู
นางนิตย เพชรเกตุ
นางนงรัตน เหลืองอรุณ
นายปรีชา ขันใส
นางอภิญญา ไชยทอง
นางมยุรี ทิพยมณี
นางประณตศรี พลาบูลย

หมายเหตุ

ลําดับ
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เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล
นางวรรณเพ็ญ ปานแกว
นางบุปผา วงศทอง
นางวรางคณา คงทองคํา
นางมยุรี สุดภูทอง
นางนิตยา ขวัญเมือง
นางจารีรัตน น้ําเยื้อง
นางพนารัตน ชวยบํารุง
นางนีย ศรีเปารยะ
นางสาวชูใจ ชูสุวรรณ
นายสมพร พยัคคา
นางจินตนา โอทอง
นางไพจิตร สังฆมาศ
นางอุไร อรรถกิจไพบูลย
นายกวี นังคลา
นางสุจินต บุญวงศ
นางศิริลักษณ พิบูลยรัตนกิจ
นางสุทธินาฎ ตัณติพิสิทธิ์
นางรัตนา ศิริพิสิฐศักดิ์
นายสมพงศ อารีกิจ
นายวิศวะ บัวแกว
นายจรัส จันทรตระกูล
นางสาวประไพพิศ พัฒนกิจ
นางนัฐชมัย ชูทอง
นางสาวมนัสนันท มาสินทพันธุ
นางละออ รักษาสัตย
นางพวงรัตน อุตตะระนาค
นางสุรนุช พรหมณะ
นางสุภาภรณ อธิมุตติกุล
นายจโรจน คืนตัก
นางกฤติยา ไทยสยาม
นางจินตนา จีบโจง
นางสุขุมาล นลินพิเชฐ
นางสุจินต เฮาสุวรรณ

หมายเหตุ
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เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล
นางทัศนีย เกตุศิริ
นายประสิทธิ์ ไทยฤทธิ์
นางภัทรพร รัตนพร
นายสุวิช หยูแกว
นายวิรัตน กงเมง
นางวรรณี ปรีชามารถ
นางฟองทิพย ศิลปสวัสดิ์
นางสมบูรณ จํานงคฤทธิ์
นางอุไร หยูแกว
นายวิฑูรย นกแกว
นายกิจจา เทพกูล
นางณัฏฐิกา พิกุลทอง
นางสุพิศ สุขอนันต
นายวิชัย วงศพลาย
นางเบญจา เวชภักดิ์
นางสาวยุวดี มณีมาส
นางยุพิณ อินฤดี
นางจํานวน สาธร
นายพิทักษ มัชฌิมวงศ
นายสุชาติ สุดชู
นายธรรมนูญ อินทรขวัญ
นายโอภาศ ชูชํานาญ
นายภิรมย ยมราช
นางฉวีวรรณ พวงแกว
นางกันยา สุวรรณวงศ
นางโสภา โกศิริสัญต
นางบุญพา ทองใบใหญ
นางรณิศร กลีบแกว
นางจําป กุญชรินทร
นางกาญจนา เกลี้ยงเกื้อ
นางภัทราภรณ บุญเมือง
นายศักดา อรุณสงบ

หมายเหตุ

ลาออก 1 ตค.61

