สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลพิปูน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางสํารวย วุฒิพงศ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางอารมณ ระยา
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางอารมย ศรีเปารยะ
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางพัทณี ผุดผาด
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางวิภา ละมาย
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางลักขณา เดชารัตน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางวารุณี เกษเพชร
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางจิรามาศ ราชรักษ
9
นางพะเยาว สาระเทพ
10
นางชมัยพร ปรีชา
11
นางจุรีพร ประวัติ
12
นางสาวสลันยา ตั้นหลก
13
นางสาวจิดาภา สุวรรณฤทธิ์
14
นางนงลักษณ สุขบุญสังข
15
นางเอมอร จองศักดิ์
16
นางสาวอาภรณ สมพงศ
17
นางสาวจันทพิมพ บุญชู
18
นางนุชนารถ นาคินทร
19
นายสถาพร สิขิวัฒน
20
นายกิตติกร วงศสวัสดิ์
21
นางพยุงศรี บําเพ็ญ
22
นางสาวสุมลฑา กระวีพันธ
23
นางสาวปริยาพร คลายบานใหม
24
นางพัชรี ศรีเปารยะ
25
นางวิลาวัลลิ์ สวัสดิสาร
26
นางชฎาพร จะรา
27
นางเยาวเรศ วงศสวัสดิ์
28
นางสาวสุพัฒตรา อิ่มอวยพร
29
นางสถาพร ศรีศักดา
30
นางกรรณิการ ประเสริฐสุข
31
นางกานตธีรา แกวเกิด
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ชื่อ-สกุล
นางวิสารีย พราหมณชู
นายเฉลิมพล เพชรโยธา
นางสาวเยาวลักษณ วงศนาถ
นายตาอน ฤทธิชัย
นางภัทรา ชัยเรือง
นางสาวกมลชนก วุฒิพงศ
นางสาวสุดารัตน จันทรไพฑูรย
นายจตุพร โอยสวัสดิ์
นางศศินันท องอาจ
นายกิตติศักดิ์ วงศอักษร
นางสาวดวงใจ บุญทองแกว
นางสาวสมทรง บุญแกว
นายวัชระ บุญนํา
นางสาวยุวดี ฉิมเกื้อ
นางสาวจิตติรัตน เดชารัตน
นางสาวสนธยา พรหมเดช
นางสาวชื่นกมล จันทวงศ
นายสาโรจน เทพราช
นางสาวปยะฉัตร ลักขณา
นางสาวปตติมา ยับ
นายวิรุฬห พูลสวัสดิ์
นางสาวนิธิพร บุณยรัตพันธุ
นางสาวปยวรรณ ไชยณรงค
นางสาวผกาวรรณ โสดา
นางสาวศศิรัตน กลิ่นทิพย
นางสาวนงเยาว ชวยขุน
นางสาวพัชรา ราพเดโช
นางสาวรัชฎา รัตนะรัตน
นางสาวสิริรัตน อินทรทอง
นางสาวกนกวรรณ ยอดมณี
นางสุชาดา อรรถพร
นางสาวปริศนา แทนแกว
นางสาวกรรณิการ หนูเนตร
นางสาวสลิลทิพย แตชุนไล
นางสาวสุธิษา เพชรชนะ

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล
นางสาววาสินี ราชนิยม
นางสาวกรรณิการ บุรีกาญจันทร
นางสาววริศรา อักษรรัตน
นางสาววธู เมตตาสิทธิกร

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพิปูน
นางลักษณา จงจิตร
นางเรวดี ลั่นนุย
นายศุภชัย องอาจ
นางสาวสุภาวดี หนูสงค
นางอรวรรณ นิเวศน
นายเผด็จศึก อบอุน
นางสาววราภรณ เพชรชนะ
นายศตวรรษ ดวงมณี
นางสาวอรอุมา เลิศไกร
นางสาวสุนิษา แกวแกมจันทร
นางสุภิญญา พรหมศิริวรกุล
นางสาวสายฝน วงศสวัสดิ์

หมายเหตุ
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิปูน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
นางชนิล ละมาย
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นางปรีดาวรรณ ศรีพัฒน
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางกัญญา เนินหาด
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นายวีรศักดิ์ หนูคลาย
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางเกล็ดนิล วงคพิพันธ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
นางสุภาณี ลิกขไชย
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
นางสาวสายสุนีย สิทธิฤทธิ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นายสนั่น สวัสดี
นางสรัญญา เพชรประพันธ
นางสาวสุชาดา นนทศักดิ์
นางสาวอุไรวรรณ ยอดทอง
นางปญญชลี โสตทิพย
นายวีระศัลย เนติวงษ
นายสมชัย มูสิกะ
นางวินิตา ริยาพันธ
นางนันทรัตน ชูเกตุ
นางสาวจารุวรรณ รินรส

พนักงานกระทรวง สสอ.พิปูน
นางสาวรสริน นิยม
นางโนรีย ภิรมย

