สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลทาศาลา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางสมใจ ขจรชัยกุล
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายจําเริญ สิทธิยุโณ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางภิรมยพร สิทธิยุโณ
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางมาลัย อรัญ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางปรียา ฟุงตระกูล
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางสายเชี่ยว ซังเรือง
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางฐิติกาญจน ฉ่ําชะนะ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสุรารักษ ศิริคุณ
9
นายสมสุข จึงตระกูล
10
นางกฤษณา แยงคุณเชาว
11
นางสาวสุนันทา เชาวลิต
12
นางรวยพร บัวเพชร
13
นางสาวนุชนาฎ ตัสโต
14
นางเบญจนิชส ยอดระบํา
15
นายสมพร รัตนพันธ
16
นางสาววันวิสาข มีสวัสดิ์
17
นายศักดา ศรีพิลาป
18
นายสุพรรณ ขาวซัง
19
นางศรีสุมล คุณโลก
20
นายณรงคชัย นาคแกว
21
นางจันธรณ นาคแกว
22
นางปุณยนุช บุญวรรณ
23
นางสาวเสาวลักษณ ยอดแกว
24
นางราตรี ฤทธิรัตน
25
นางสายสุณี ใจดี
26
นางสาววรุณี วงศนาถ
27
นางจุรียภรณ ชีพอุบัติ
28
นางสาวเมตตา ปลอดเดช
29
นางลัดดาวัลย ดวงมุสิก

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
นางปรีดา โอทองคํา
นางสุจิรา เรืองรอง
นางอัญชลี ตระกูลกลกิจ
นายกิตติศักดิ์ ภูมะ
นางสิริรัตน ปทมาวิไล
นายสากล คมขํา
นางนิติภรณ ทองฤทธิ์
นางนีรมล แซภู
นางประไพพิศ นาคสุววรณ
นางสุจิตรา เสงสง
นางอุมารินทร นวลนิรันดร
นายฉันทัส ทองมีเพชร
นางฉันทิสา สิงหไชย
นางชอเอื้อง คมขํา
นางวัลยา ฐิตินันทพันธ
นางสาวสงวนทิพย วุฒิมานพ
นางพรนิภา รักขพันธ
นายวิสารท ใจดี
นางสาวสายใจ ขุทรานนท
นางสาวเพ็ญประภา พลับบดี
นางสาวดาวจุฬา ยิ้มปาน
นางกาญจนา แถลงดี
นางสาวธัญลักษณ ลิเอ็ม
นางสาวพัชนี นวลชวย
นางสาวมุทธาบุษป ไชยาวรรณ
นางจินตนา แสงทอง
นางอรอุมา ลีลาสุวรรณสิริ
นางสุภาวดี มีศรี
นางปยนุช คีรีทอง
นางจีรพร สงคราม
นางอรอนงค เกษรสิทธิ์
นางสาววิมลนัฐ สุดจิตโต
นางสาวภาชญา สืบกระพันธ

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
นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดทอง
นางกฤตพร อินณรงค
นางกุสุมา รัตนพันธ
นางกาญจนา นพรัตน
นางสาวจันทรเพ็ญ สุดคิด
นางสุภาพร นนทะเสน
นายวิเชียร ตระกูลกลกิจ
นางวรรณดี คงเทพ
นางสาวปรีดา ใยแกว
นางปภาดา ภูขะโร
นางสาวพิกุล แกวสังข
นางสาวมณีรัตน แกวนพรัตน
นางโชษิตา บุญญวงศ
นางเตือนใจ บูรพาศิริวัฒน
นางปติมา แกวถาวร
นางสาวอรชุพรรณ พิมเสน
นางจงกลณี คงสวัสดิ์
นางกมลนัทธ พลไทย
นางสาวอารณีย ระเบียบโลก
นางสาวอมรวรรณ ชวยเรือง
นางจีราพร ชูรัตน
นางพชรกมล ศรีสวาง
นางสาววนิดา ชูนาค
แพทยหญิงอรทัย เที่ยงธรรม
นางสาวรัตนวรรณ แกวไข
นางสายพิณ จันทวี
นางณัฐกานต ยีสมัน
นางดวงมณี ชูจินดา
นางสาววณิสา สงกุมาร
นางกรรณิกา เกษรินทร
นางสาวชุติมา อุหมาด
นางสาวปยะนาถ อรามศักดิ์
นางหุสนา จํานอง

หมายเหตุ

ลาออก 1 ตค.61

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
นางณฤาดณ กัณฑะสุวรรณ
นางสาวอิงครัตน รอดการทุกข
นายแพทยกิตติ รัตนสมบัติ
นางนาฎจุฑา รัตนสมบัติ
นางสาวญาณินทร พาควารี
นางนงนภัส เพชรกูล
นางสาววาสนา จิวสุวรรณ
นางอภิสรา มณีรัตน
นางสาวอุไรวรรณ โอทองคํา
นายปญญา เรืองสังข
นางสาวสินีนาฏ บุรินทรโกฐ
นายพลกฤษ สุขคง
นางณัฐพัชร ศรีสุข
นางสาวทิพวรรณ สิทธิโชติ
นางศิรินทรา หัตถประดิษฐ
นางสาวมนสิกาญจน แกวมณี
นางสาวมณี ใจหาว
นางรจนา สังเก
นางสาวอรวรรณ นาคศูนย
นางสาวเกศนี สาระพัสดุ
นางสาวสายใจ ศรีประภา
นางสรัญญา ศรีธามาศ
นายเจษฎา จันทรัตน
นางสาวรดา ทองแท
นายทวีพล แสนภักดี
นางวราภรณ เจะหลี
นายวรพงศ สิชฌนเศรษฐ
นางอาภรณ เอียดคง
นางวิภารัตน คงแกว
นางสาวกัญญาณี ปานแกว
นางสาวเบญจมาศ ชวยชู
นางสาววงศวรรธ จุติยนต
นางพัชรี รัตนมณี

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
นางสาวขนิษฐา เดชนครินทร
นางสาวสุชาดา โชติศักดิ์
นางสาวจุฑารัตน บุญสนอง
นายสรศักดิ์ ศรีใหม
นางสาวชุติมา สัตยนาโค
นางสาวพรรณกร กองผล
นางสาวรัชฎาภรณ มังสาทอง
นายแพทยพรเทพ เดชผล
นางสาวกรรณิกา เตะสนู
นางสาวแพรวพรรณ วีระนรพานิช
นางสาวโสภิต ถวายเทียน
นางสาวปยวรรณ ตางสี
นางสาวอุไรวรรณ สําอางกาย
นางดวงแข ทองสุภา
นางสุพัตรา รุณหิวา
นางสาวหทัยทิพย พรหมรอด
นางศิริธร เชาวลิต
นางประภาวี ภูภูมิรัตน
นางสาววัชรี จําปพันธ
นางสาววิไลลักษณ ศรีวัด
นางอรัญญา รอดตัว
นางกิตติกานต สุขแจม
นางสาวลักขณากร พลายดวง
นางสาวเพ็ญพักตร เฟองฟุง
นางสาวภิญญดา ชูใหม
นางสาววาสนา จองตะ
นางสาวศุภมาส ทองทรัพย
นางสาวศิริพร รับไทรทอง
นางสาวกรองมาศ ปทมาวิไล
นางเมธิณี สนิยา
นางสาวเกษร พุมดวง
นางผองพรรณ คําเขียน
นางสาววิลาวัณย ชินพงศ

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

ชื่อ-สกุล
นางธิดารัตน สุทธิการ
นางวริศรา ภูมิวาส
นางกรรณิการ แกวพวง
นางสาวรจเรข จันทรสราง
นายพรศักดิ์ ไชยพงศ
นายไพศิษฐ เพชรมะลิ
นางฤทัยรัตน อาการักษ
นางสาวกุลญิสา สุขจันทร
นางสาวศิริพร พรหมแกว
นางสาวอังศุธร ชุมชวย
นางสาวทิพวรรณ พันธกําเหนิด
นางชีวนุช อินทรปาน
นางสาวกาญจนีย รัตนถาวร
นายรุงวิทย ตัญจพัฒนกุล
นางจุฬาลักษณ เพ็งเรือง
นายสุกิจ สมรักษ
นายวุฒิศักดิ์ ปรีดาศักดิ์
นายณัฐปวีณ ทองฉิม
นายสงศักดิ์ ลักษณะแมน
นางณัฐธิดา ดิสเสถียร
นางสุมาลี อินทวงศ
นางสาวพิมพัชร มนูญผล
นางสาวเรณู เพ็งจันทร
นายอลงกรณ ญาณสูตร
นางสาวจริยา อานนท
นางสาวพรพิมล พิมเสน
นางสาวนิติญา ศรีสุวรรณ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลทาศาลา
1
นางจิตรลดา เรืองออน
2
นางปยมาศ โบกขะณี

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล
นายโสภณ ทองประดับ
นายพิพัฒน บุญเหลือ
นางชฎาพร อรัญรักษ
นางสาวภัทรา สุทธิพิทักษ
นางวาสนา เพ็ชรรัตน
นายพงศพันธ แสนชม
นางสาวพรรณี ลิขิตกาญจน
นางกริษฐา สงวนพรอม
นางสาวนันทิดา นามวงศ
นางกัญญวรา สิทธิเชนทร
นางพันทิพา ยกชู
นางวันเพ็ญ แดงสุทธิ์
นางสาวนุชจิรา โตะจิ
นายกฤษณะ พวงคลัง
นางอนัญญา ทองประดับ
นางสาวเบญจมาศ เรือนวาส
นายไวพจน ปานเนียม
นายนเริงศักดิ์ ชูสุวรรณ
นางธนัญญา จันทรภักดี
นางสาวปณิชา อภัยพันธ
นางละมาย กิมลอง
นางสาวอมรรัตน หนูเจริญ
นายวิษณุ ชูรัตน
นางสาวชันดะนีย แขกพงศ
นางสาวทิพยนิภา จริงเจียว
นางสาววนัชพร ใจหวัง
นายนพพล ตัดสายชล
นางสาววรรนิศา โตะเตบ
นางสาวภัทรลดา เจะหลี
นายบุญธรรม ชุมคง
นางปฏิญภร สุทธิภักดี
นายประสิทธิ์ ปรางทอง
นางอาภรณ ภูมิมาศ

หมายเหตุ

ลาออก 3 กย.61

ลําดับ เลขทะเบียน
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1

ชื่อ-สกุล
นางสาวมาลี ณ ปานแกว
นางสาวกัญญาภัค สมแปน
นางสาวธนาภรณ ศรีสวาง
นางสาวลลิตา เรืองฤทธิ์
นางลักขณาวัลย อรรฆยพันธุ
นางสาวนัทธินี เชาวลิต
นางพรทิพย สมสังข
นางกาญจนา ยิ่งคํานึง
นางสาวธันยชนก ตนะทิพย
นางเครือวัลย ชุมคง
นายนราธิป หมาดสตูล
นางสาวจันจิรา นามสุข
นางสาวจิตฤดี ชูแตง
นางสาวสุจิตรา ยอยยางทอง
นางปรีดา บุญพิศ
นางสาววิยะดา พวงคลัง
นายประสิทธิ์ ณ ปานแกว
นางจิราภรณ ณ ปานแกว
นางสิริษา ทองสงค
นางสาวชมนาฎ พิมเสน

พนักงานราชการ รพ.ทาศาลา
นายพีรพล ชูสุวรรณ

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาศาลา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางพิมล ผิวเหมาะ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายไพย แซลิ่ม
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางจิรา เดโช
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางนิรมล ปญญายุทธศักดิ์
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายอับดลกอเดช จิตรบรรทัด
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางปรีดา สุขศิริ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางพิมพชณา สานุกรณ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางขวัญเรือน เสรีพงศ
9
นางศิริวรรณ คงทอง
10
นายสามารถ สุวรรณภักดี
11
นางนพรัตน นวลหวาน
12
นายบรรยงค สมสุข
13
นางสาวสิริลักษณ กาวสมบูรณ
14
นางรุงระวี บุญวรรณ
15
นางอาภรณ เสมอภพ
16
นายสุขุม จุลนวล
17
นางสาวบุปผา รัตนจิตต
18
นางพนมวัลณ แกวหีด
19
นางนฤมล มีแกว
20
นางสิริมา กลับชวย
21
นายสุทธิศักดิ์ เสมอภพ
22
นางอารมย สุขนอย
23
นายวิชัย คงทอง
24
นางสาวกุณฑีรา รักษาแกว
25
นายมนตชัย มีแกว
26
นายไมตรี สุขแจม
27
นางพัฒนี พุกเกลี้ยง
28
นายศุภกิจ กลับชวย
29
นางบุญมา ตั้งเจริญ

ลําดับ เลขทะเบียน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-สกุล
นางรุจิรัตน ชูจินดา
นางสินี วองไว
นางจินตนา รอดรักษ
นางทัศนีย จันทรักษ
นางกมลทิพย เกียรติรุงนพคุณ
นางสาวพรทิพย จันทุง
นางวันเพ็ญ บุญรัตน
นางสุธีรา ภารพบ
นางสาวจิรวรรณ รัตจักร
นางกิตติพร รอดสุทธิ์
นางสาวสุนิสา ยีสา
นางสาวมลฑิรา โพธิสุวรรณ
นางสาวกฤติกา กรุงไกรจักร
นายอนุรักษ พิทักษบูรพา

หมายเหตุ

