สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลปากพนัง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายประสาน สงเสือ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางกัลยา พันธโชติ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางมาลี ภักดี
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางจันทรารัตน คงชวย
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางเกวลี เสงเสน
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางราตรี ชูสิงห
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายยงยุทธ รัตนสุวรรณวุฒิ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางวีรดา ชวนเจริญ
9
นางพัชรี ฉวนกลิ่น
10
นางประภาพรรณ คงชื่น
11
นางจิตติพร นิลพันธุ
12
นายสุธี หนูเกตุ
13
นางยุภาณีย ออนเกตพล
14
นางกัญญชิตา เงินถาวร
15
นางมุกดา โสภาผล
16
นางบังอร จันทรมี
17
นางสาวอารี สุขสุด
18
นางสุรีภรณ สุขประเสริฐ
19
นางธนพร ลั่นซาย
20
นางพรพิมล สองเมืองสุข
21
นางมาริษา ขาวสังข
22
นางสาวจันทรทิพย ชูแจง
23
นางอรพินท พุทธวิริยะ
24
นางศรีสุดา ศิลาโชติ
25
นางสาวกฤตพร ชูชัย
26
นายไพศาล แกวนพรัตน
27
นางสมศรี ทองนวน
28
นางมัชฌิมา ตั้งไล
29
นางปรีดา วรยุทธการ

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
นายชัยวุฒิ ศรีทองมาศ
นางรัตนา คําสงค
นางสกุลกาญต หุนศรีสกุล
นางสาววีรพันธ พุทธรอด
นางสาวบุญลาภ แกวจีน
นางสาววัชรีพร แสงนคร
นายสุรสิทธิ์ สีขาว
นางชวนพิศ มีปลอด
นางสุนีย บุญประเสริฐ
นางเพลินนภา ยืนยาว
นางอุษณา ทับจันทร
นางสีฟา มงคลการุณย
นางมยุรี สกุลหนู
นางศรีโรจน โตวัฒนกูร
นางสาวอรทัย ทองสุข
นางอาริยา จันทรนวล
นางสาวประกายดาว สุขเกษม
นางสาวบวรรัตน อังศุวัฒนากุล
นางสาวภัคพิชา วิมล
นายอุสาห โอมาก
นางยินดี เพ็ชรหนองชุม
นางสาวจรัญญา หนุนแกว
นางสาวปรีดา วรภักดี
นางปทมา รัตนชู
นางสาวพิไลลักษณ นิเวศน
นางสาวอวยพร ยอดสมุทร
นางจันทรา สังวังเลาว
นางสมศรี เพชรคง
นางสาวพงคศิริ บุญสิน
นางสาวสิรินาถ สุนทรวัฒน
นางสาวภิรดี สันติอภิรมย
นายเชษฐพงษ วงศวรเชษฐ
นางสาวเสาวณีย ชีวัยยะ

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
นางทิพรัตน หอหุม
นางเพ็ญศรี มุสิก
นางวันทนา ปรีดาศักดิ์
นางสุวคนธ เพชรคง
นางสาวขวัญธิดา ชลธาร
นางจุฬลัศ อังศุวัฒนากุล
นางพรศิลป บุณยะภักดิ์
นางสาวกนกวรรณ จันทมาศ
นางสาวพนิดา สุขพิทักษ
นายชลชัย รัตนสิริ
นางสาวพรทิพย ระฆังทอง
นางสาวชุดา พรหมเพ็ญ
นางสาวอมรรัตน รักฉิม
นางสาวอรทัย พวงทอง
นางสาวกรองแกว พรหมชัยศรี
นางสาวยอดมณี ตราชู
นางสาวภัทธวรรณ จันทศรี
นางรุงนภา ตัญบุญยกิจ
นางสาวศิริพร พรหมเพ็ญ
นางสาววรนิษฐ ธีรธนวรสิทธิ์
นางเพ็ญศรี โอมาก
นางสาวจิราภรณ พัฒนธรรมรัตน
นายกิตติพงศ ชูชวย
นางสาวอธิษา อินทรคีรี
นางปยากร ชุมศรี
นางอภิญญา ชูสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน หนูเกลี้ยง
นางสาวพัชรี จันทวงศ
นางรัชนีกร วงศราวิทย
นางสาวอรุณธตี จันทรภักดี
นางรัตติกาล สุขเรือง
นายสุนันท บรรลือพืช
นางสาวอรอุมา รัตนสุภา

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
96
97
98
99
100
101
102
103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-สกุล
นางสาวชัญญา ศรีสา
นางสาวกรีชฎา ทองวิจิตร
นายสมเกียรติ วรยุทธการ
นางสาวรวีญาดา ทรงไตรเพชร
นางสาวอรรถยาภรณ ชูใหม
นางสาวจีรพรรณ หงสวรานนท
นายขุมธน ถนนทิพย
นางสาววาสนา รัตนพงศ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลปากพนัง
นางสาววาสนา สุรนีรนาถ
นางแสงเดือน คงเกิด
นางสาวไอรดา สิทธิพรหม
นายศักดิ์ชาย ธรฤทธิ์
นางสาวสายฝน หนูคง
นายเสฏฐพัฒน หวานสนิท
นายเจษฎา ไพจิตรสัตยา
นางจิระ ประภาพันธ
นางนาถยา มุงมิตร
นางโสภา แพรกปาน
นางอรสา แกวนิรมิตร
นางสาวจริยา ออนเกตพล
นางสาวอรุณี ใจดี
นางสาวอลิษา จุติภพ
นางสุกัญญา ฉันทกุล
นางสาวอุบล เหมทานนท
นางสาวผกามาศ เชาวนะ
นางสาวฉลวย ทองเกียว
นายวัชระ เตงยี่ภู

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ-สกุล
นางอุไร เกษแกว
นายสันชัย ยอดจันทร
นางสาวณัฐวดี สังขแกว
นางกรรณิภา ศัทธาเทพ
นางอุบลรัตน เทิดธรรมปราการ
นางสาวพัชรี นิลพัฒน
นายพงศพัฒน ศิริสมบัติ
นายธรรพณธร ชูชวย
นายชรินทร ขําถนอม
นายสุธา นาคมาศ
นายทวีป โภคา
นายสมศักดิ์ จันทรภักดี
นายสิทธิชัย เพ็ชรกูล
นางสุภาภรณ เฮียบสุวรรณ
นางสาวกรรณิการ นุนไฝ
นายอรรถพล ชูสิทธิ์
นางสาวจุรีรัตน ฝปากเพราะ
นางสาวอารีรัตน แทนแสง
นางเจนจิรา เจริญสวัสดิ์
นายยงยุทธ จันธุรส
นางวนิดา มุงมิตร
นางอุบล วาสุ

พนักงานราชการ รพ.ปากพนัง
1
นางสาวอภิรดี เบาวงศสกุล
2
นายจุฬา เฮียบสุวรรณ

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายธวิทย มนแกว
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายณรงค ลักษณาวิบูลยกุล
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางพรทิพย สุขสวัสดิ์
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางสุดใจ ชวยทอง
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายบวร สุขสวัสดิ์
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นายอนุวัฒน เราะหะวิลัย
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางโสภา คีรีภพ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายธาตรี ทองพนัง
9
นางปราณี บุตรรักษ
10
นางพัทธมน เงินคีรี
11
นางสมสวย ทองมี
12
นางละเมียด เราะหะวิลัย
13
นางอุไรวัล สมมาศ
14
นางสาวอารมณ หนูแกว
15
นายพิชัย เทิดธรรมปราการ
16
นายบัญชา ลือแลว
17
นางวรรณา อยูจงดี
18
นางสุมณทิพย อินทรปาน
19
นางจงดี ลักษณะวิมล
20
นางณวรานันทน น้ํารอบ
21
นางรุงทิพย อนันตวงษ
22
นางสาวบุศราคํา แยมเยื้อน
23
นายซวน แซคาง
24
นางนิวร แซคาง
25
นางรัตติยา ชูดวง
26
นายสามนต บรรลือพืช
27
นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์
28
นางศุลีพร คงเกิด
29
นางสาวรจิดา คีรีวงศ

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
นางธัญปภาวีร อยูคง
นายสายันต ศิลาโชติ
นางวิภาวดี พุทธรอด
นายจีรวัฒน ชูนอย
นางมนัญญา บัวแกว
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสังข
นางสาวนิตยา พัฒนสกุลกานต
นายธีระศักดิ์ ยอดโรจน
นางสาวมนัณญา รอยสกุล
นางสุดา ไพศาล
นางสาวพรศรี ดีแกว
นางเกษร รัตนวิไลย
นางนุกูล บุญที่สุด
นางบุญสม ทองหมอมราม
นางรัตนภรณ มังคะมณี
นายธีรศักดิ์ คูณกิ่ง
นางสาวนาฎอนงค เจนการ
นางศิวาภรณ ขุนวิชวย
นายปณณวิชญ เกียรติภัทรสกุล
นายสมศักดิ์ ปรีดาศักดิ์
นางสาวจรรยา งัดสากาญจน
นางสาวรัชภรณ พรหมกุล
นางมณทิพย บรรลือพืช
นางสาวจันทิมา นุนสังข
นางสาวนงเยาว หวานอม
นางพรทิพย มูสิกะ
นางสาวศุภกาญจน วิเชียร
นางสาววรรณดี สุตตาพงศ
นางราตรี อุภัยพงศ
นางสาวสุพนิต เฉลิมทรง
นายกรณัฐ ชูเนตร
นางอาชิรญา อาษาสุจริต
นางกตมน รัชโทมาศ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
63
64
65
66
67
68

ชื่อ-สกุล
นางอรวรรณ สีจันทร
นายวชิร อินทรปาน
นางสาวโสริญา พาลีกัณฑ
นางสาวอรอุมา ถึงศรี
นางสาววรรษมน ทองแท
นางกนกรัตน หนูสุข

พนักงานกระทรวงสสอ.ปากพนัง
1
นายวัชรพงษ อินทรปาน

หมายเหตุ

ลําดับ
1
2
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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย บํานาญกรมบัญชีกลางคลังปากพนัง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
นายถนัด พรหมเพ็ญ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นายวิโรจน นาคพันธ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางสุนันทา ธีระกุล
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
นายอภิชาติ สายทองอินทร
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
นางผิวถอง สิงหโอภาส
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
นางราศรี เต็มรัตน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
นางอวยพร หนูสมจิตย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นายประเสริฐ ชูสุวรรณ
นายสุชาติ โชคอํานวย
นางศรัณยู งามจรัส
นางถาวร จันทรพูล
นางพยอม หมื่นราษฎร
นางประทุม พรหมเพ็ญ
นางกัลยา จันทรเพ็ชรกุล
นางกําไล สมรักษ
นางพรทิพย สุทธิประภา
นางณัฏฐริณีย แตมเติม
นายสัญญา ออนสูง
นางโสภา พิทักษธรรม
นางสารี่ นอยกูด
นายไพรัช วุนกลิ่นหอม
นายวิเชียร เพชรรัตน
นางนัยนา กันตฤทธิ์
นายวัชรายุทธ วัฒนสุรวิทย
นางปาริฉัตร วรรธนะพิศิษฐ
นางสาวบุศรา ไทยจีน
นางพึงใจ เกตุเลิศประเสริฐ
นางวัชรี พลศรี
นางสาวปริวรรณ ตั้งเนียม

ลําดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล
นางรัชนี กิจโพธิ์สงค
นางสําราญ แกวนวนจริง
นางวาสนา พลายชุม
นางสาวสงวน เพชรคง
นางกิติยา วงศวรเชษฐ
นายณรงค วาสุ
นางหนูพฤกษ สงสุทธิต
นางประทุม แกวประสิทธิ์
นางสุธา พิกุลงาม
นายชํานาญ อินทรปาน
นายสุชาติ จันทรมี
นางศรีเรือน คิดใจเดียว
นายประเสริฐ จันทรศรี
นางชะออน เทพจิตต
นางสาวอุไร บดิกาญจน
นายสมพร แกวจันทร
นางปวีณา ปูหิ้น

หมายเหตุ

