สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลขนอม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายประดิษฐ คลายดวง
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางณัฐชยาน คงแกว
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสมศรี ขนอม
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางกัลยาณี สกุลรัตน
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางรัชฎา สิริอินทร
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางกิตติพร เฟองฟูพงศ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสมพร สาระทิพย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสาวสถาพร ชูประสูติ
9
นางปยมาภรณ ปานเมา
10
นางสาวอาภรณ ลักษณะวิมล
11
นางเนาวรัตน สายนาค
12
นางนันทิรา อิศรเดช
13
นางจินดา นิตยาวงค
14
นายวีรสิทธิ์ ลักษณะแพง
15
นางสาวจิราวรรณ ชวยสงค
16
นายวิจิตร กลับรอด
17
นางพรทิพย ไมตรีจร
18
นางแสงจันทร ขนอม
19
นางอรไท มีชัย
20
นางวิไลวรรณ สุทธิพันธุ
21
นายภิรมย มีคลัง
22
นางเอียง โสมจันทร
23
นางสาวสุภาพร พราหมณชู
24
นางจตุพร บํารุงกาญจน
25
นางผุสดี ชูเขียว
26
นางกชพรรณ ใจเพียร
27
นางจีรวรรณ จิตแจม
28
นางพรพิมล เมฆใหม
29
นางจิราพร สุวรรณวงศ

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
นางบุญสืบ ชาญณรงค
นางบุญรอด แปนดําเนิน
นางสาวสารภี ศรีปานนุน
นางอารีลักษณ ศิริสมบัติ
นางสาวพรทิพย ใจจง
นางเจียมรัตน อธิคมานนท
นางสาวเชาวนา ประเสริฐสุข
นางจีรภา รัตนพันธ
นายสุนทร ปานเมา
นางสาวจารินี วิชัยประสิทธิ์
นางสาวสาลินี กําลังเกื้อ
นางสาววันวิสาข เพ็งชัย
นางสาวกาญจนา ไกรแกว
นางสาวพัชราภรณ พลพิชัย
นางสาวเรือนพร โอรากิจ
นางสุนิษา สุดตะนก
นางศิริลักษณ ชุมคง
นางนฤมล สุทธิชวย
นางสาววลัยรัตน ลียวัฒนานุพงศ
นางสาววิจิตตวรรณ จันทรยะคาร
นางสาวสิริกานต ศรีเมือง
นางสาวปริศรา รัตนบุรี
นางสาวพัชรา เทพี
นางอิษะฎา เอียดคง
นางสาวจตุพร รอดเกื้อ
นางสาวเบญจพร เกื้อสกุล
นางศรินทิพย ศิริ
นางสาวศศิวิมล ชูสุวรรณ
นางสุธิสา สิริกาญจน
นางสาววรรณิสา ชูทุงยอ
นางสาวทิพวรรณ เครือเตียว
นางสาวอุไรวรรณ ไพรินทร
นางสาวไพลิน สุขแสน

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑามาศ บริรักษ
นางศุภวรรณ อินทรพัฒน
นางจารุวรรณ เพชรรัตน
นางสาวโสภิดา สมเขียวหวาน
นางสาววรารัตน วัชรสินธ
นางสาวสุจิรา พิชัยยุทธ
นายสุรินทร ทองยอด
นางสาวนันทนภัส บูชากรณ
นางสาววัชรี ดาราฉาย
นางสาวจิรายุ มีพัฒน
นางสาวปลื้มกมล รัตนรัตน
นางสาวกันทิมา ภาวิไล
นางสาวเกลาใจ สมจิตต

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลขนอม
นายชินพงศ จาวัง
นางจินา เกื้อทิพย
นางลัดดา จันทรเพ็ชร
นางศรีแสง ศรีรอด
นางยุพดี ภักดีจิตร
นายพัษณุ โสมจันทร
นางจันทรา รักงาม
นางอําพา จิตรสําราญ
นางสาวพรธกุล เกื้อทิพย
นางสาวศิริวรรณ จูฉิ้ม
นางสาวสุปราณี สิทธิศักดิ์
นางสาวรุงทิวา มะลิวัลย
นางสาวสมฤดี จิตรมุง
นางสาวตรีวิภา เวทยทวีศักดิ์
นางอัจฉรี ฮงกุล
นายพิรุณ คงแกว

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
17
18
19
20
21
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ชื่อ-สกุล
นายธีรพงศ ภูรัตนโอภา
นางสาวเสาวลี คุมภัย
นายนพรัตน ณ ระนอง
นางจุฑามาศ แปนดวง
นางสาวสุพรรษา ไตรสุวรรณ

พนักงานราชการ รพ.ขนอม
นางสาวสุพิชญา ขนอม
นางสาวอรทัย ไชยขนอม
นางวิลาวัณย เผือกเนียม
นางชาลินี คงเศรษฐกุล

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขนอม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายชนะ รอดสั้น
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายประโมทย พุทธรอด
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางเพียงใจ พุทธรอด
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายสุธรรม ชาญณรงค
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายเกษมสันต ชูคง
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางเพลินจิต มีศักดิ์
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายมงคล คําพิพจน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสาวจิตติมา คําปลอง
9
นายวรัฏฐา จิระธนินทร
10
นายกฤษณะ จิตแจม
11
นางสายชล พัดชู
12
นายอมรเทพ เพชรรัตน
13
นางศิริพร ลิบนอย
14
นายนัทพงศ รามัญเพ็ง
15
นายกฤชปณต รณศิริ
16
นายปญญา ล่ําสลวย
17
นางกาญจนี รณศิริ
18
นางสุรีย ทั่งทอง
19
นางนฤมล ศรีสุวรรณ

