สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลทุงใหญ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายวัชรินทร ไชยคชบาล
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางกันตินันท เพิ่มสุคนธรักษ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นายบํารุง พรหมกุล
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางชไมพร ไชยคชบาล
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายภัทรพล เกตุขาว
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นายสมเกียรติ ตางสี
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางนพวัลย มวงทอง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายปรีชา สุขทาพะยา
9
นางฐิติรัตน ดอกบัว
10
นางผิวพรรณ แชมศิริวัฒน
11
นางยุพิน พรหมกุล
12
นางใจทิพย ดวงกูล
13
นางวัชรีย ตางสี
14
นางสุจิตตรา พุทธแกว
15
นางอุทัย จวบความสุข
16
นางจุฑามาศ อาจภัยรินทร
17
นางสมศรี ศรีเทพ
18
นางธีรวรรณ จิตตรัตน
19
นางสมใจ ณัฏฐวรรธนะ
20
นางรัชนี ภักดีรัตนชัย
21
นางศิรดา จันทรลิลา
22
นางอุไรวรรณ ปานบุญ
23
นางนฎกร ฟุงเฟอง
24
นางนงคณพา ไกรนรา
25
นายชวลิต ภักดีรัตนชัย
26
นางสาวอัญชิษฐา ประพันธบัณฑิต
27
นายไพศาล พิริยะพิเศษพงศ
28
นายสมพร ราชพรหม
29
นายพัชรินทร ไกรสิทธิ์

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นางศิราณี อุปฐาก
นางนันทนภัส พงคทองเมือง
นางสาวสุภลักษณ อนประวัติ
นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ
นางภัทราวดี ทองสรอย
นางอุทุมพร ทับเมือง
นายกิตติชัย ยอยดํา
นางสาวศรีวิไล ศรีถาวร
นางอังคณา เจริญเอกประภา
นางปริศนา ชอผูก
นางปยรัตน ณ นคร
นางนิชาพร ชูชวย
นายพิทักษ ฉัตรมาศ
นางกัลญา หนูทอง
นางดารารัตน รักษารักษ
นางสริตา ลิ่มบุตร
นายปยพงศ โยเทวะ
นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์
นางสาววีณา ศรีสุขใส
นางวิชุตา ยอดทอง
นางสาวขวัญจิตร หนูเนตร
นางชฎาพร ยอยดํา
นางสาวสายพิณ ชื่นโชคสันต
นางสวรส นาบุญ
นางสาวจารุณี พงศสวัสดิ์
นางสุภาวดี ไชยโย
นางสาวเสาวณีย สุขบาล
นางสาวสุภาณุมาศ เสนา
นางปริฉัตร พิริยะพิเศษพงศ
นางสาวสิริญาพร ศรีเทพ
นางสาวปาริชาติ อักษรนํา
นางสาวสุมาลี ปลัดสงคราม
นางสาวสุพรรษา ศิริแกว

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นายโกสินทร สินเธาว
นางฤมลรัตน บุญขันธ
นางสิริลักษณ หิรัญรัตน
นางสาวปญญาพร ทองสงฆ
นายวรวัฒน อุบลกาญจน
นางสาวผกามาศ ดิษฐแกว
นางสาวสาลิกา แกวบํารุง
นางณัฐพร อุตระชล
นางสาวจุฑาภรณ เชาวภาษี
นางสาวอาทิตติยา ชวยประคอง
นางยุวธิดา พงศสวาง
นางสาวลัดดาวัลย กรดแกว
นางสาวสัญชญาภัทร ยุคง
นางสาวอรอุมา สินเธาว
นางสาวสุริวรรณ จารุสิริรังษี
นางสาวนลินกานต จันสีนาค
นางเยาวลักษณ สุขฉนวน
นางหฑัยรัศมิ์ อรุณรัศมี
นางสาวกัญยาณี ชูเมฆ
นางสาววนิดา หนูดํา
นางสาวรวิวรรณ เอี่ยมแสงชัยรัตน
นางสาวรัชนี สุภาพัฒน
นางสาวชไมพร เดชะราช
นางสาวธัญณภัช เองฉวน
แพทยหญิงพรรษพร ออนศรีทอง
นางวิชุนันท มากดวง
นางสาวกุลธิดา ทรงเดชะ
นายธีรพงศ นนทา
นายทินกฤต ภูวเดชเดชาสิน
นางสาววิฐาพร ทองคําดี
นายกิตติเทพ สุขคง
นางสาวปวีณา อาษากิจ
นางสาวจุฑามาศ ศรีพงษพันธกุล

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลทุงใหญ
นางสาวอรนุช ไชยสงคราม
นางสาวอรวรรณ พลรัฐธนาสิทธิ์
นางจันสุฎา อุปฐาก
นางสาววิยะดา บํารุงศรี
นางสาวมัลลิกา ชํานาญกิจ
นางสาวสุธิษา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุกานดา ยางทอง
นางสาวสุพัฒตรา ทองเพชร
นางสาวรัชนี ทองสุกแท
นายสมยศ คงรอด
นางสาวปยะวรรณ ประคองเกื้อ
นายวิชาญ อัคคีสุวรรณ
นางสาวปยะภา เกิดทรัพย
นางสาวกาญจนา ชัยรักษา
นายมณิกร คชสิทธิ์
นายสรายุทธ วรรณทอง
นางสาวจันจิรา ฤทธิพันธ
นางสาวประภิญญา แกวจีน
นายวุฒิพงษ รําเพย
นางสุธาทิพย เจริญรูป
นายภาคภูมิ สระจันทรเขียว
นายเทียนชัย ฤทธิมาศ
นางนัยนา บุญธรรม
นางสาวกัลยา เพชรประคอง

พนักงานราชการ รพ.ทุงใหญ
1
นางอภิชญา เกตุแกว
2
นางเนื้อทิพย สระจันทรเขียว

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงใหญ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายจิระชาญ อุบล
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางประนอม อุบลกาญจน
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นายอุทร แกวงาม
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายสุชัยรัตน จันสีนาค
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางปราณี จันสีนาค
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางสุดา ชัยวิชิต
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายเชาวลิต ลิ่มวิจิตรวงศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายอภิชัย ศรีไสยเพชร
9
นายวิเชียร เพชรอาวุธ
10
นายคํารณ อุบลกาญจน
11
นางเรณู มวงทอง
12
นางสุจินดา ปานชวย
13
นายศราวุธ ลอประเสริฐกุล
14
นางสาวรัชลินทร วิบูลยศิลป
15
นายพัทธนันท ทิพยอักษร
16
นางนิติยา ศิริแกว
17
นายสมศักดิ์ ทองสรอย
18
นายยุทธนา หอมเกตุ
19
นายสุวรรณนอย เดิมคลัง
20
นายณรงคชัย ไชยโย
21
นางกรรณิการ มั่นคง
22
นางวรรณนภา เบ็ดเสร็จ
23
นางสาวปริษมน จํานงจิตร
24
นางวรรณวดี สวน
25
นางสาวจรรจิรา จารุสิริรังษี
26
นางสาวจุฬาลักษณ วงศสวัสดิ์
27
นางสาวลีลาวดี สมวงศ
28
นางสาวกนกวรรณ สวัสดิวงค
29
นายประยุกต พรหมกุล

ลําดับ เลขทะเบียน
30
31
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34
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ชื่อ-สกุล
นางสาวกุหลาบ มูลศาสตร
นายสถาปตย เดชะ
นางสาวสุภาวดี ศรีวรรณ
นางสาววารุณี สุขจิตร
นางสาวกัลญาณีย พรมกุล
นางสาววรรณา ขุนแกว
นายธีรวัฒน พัฒทอง
นางสาวฐิติพร บุญปราบ
นางสาวปยาพร สวัสดิโกมล

หมายเหตุ

