สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลจุฬาภรณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางดวงตา หวานสนิท
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายสุชาติ คงวรรณ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสาวปยวรรณ จันทรแกว
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางสาวสุภา ไกรสุวรรณ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางวิรัตน อุนนวน
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางสารภี หนูเกลี้ยง
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางศิริพร เอียดแกว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายอัมพร หนูคง
9
นางศรีวรรณ วัฒกีเจริญ
10
นายราชันห กวีพันธ
11
นางสุมาลี ไชยพงศ
12
นางจิรวรรณ วังบุญคง
13
นายบุญนํา เลิศวัฒนากร
14
นางมณีรัตน ตงประเสริฐ
15
นางเกษร อุตรภาศ
16
นางณิสากรณ เฉลิมเกียรติ
17
นายสมชาย แสงวิเชียร
18
นางวิลดา แสงวิเชียร
19
นางวราภรณ ยาวิชัยปอง
20
นางสาวรัญญา เทียมเทพ
21
นางสาววราพร ฉิมชวย
22
นางอรสา ชูเกิด
23
นางสุจิน สัญจร
24
นางวรรณี ลิ่มพรรณ
25
นางปรีดา แกวกวน
26
นางปยวรรณ เพ็ชรมณี
27
นางบุญริน เรืองรุง
28
นางสาวพิมพใจ ชูจันทร
29
นายเกษมศักดิ์ ทองนุน
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ชื่อ-สกุล
นางละออ วังปรีชา
นางสาวกาญจนา เชาวนะ
นางสุพัตรา ทองนุน
นางอาภา ทองหัตถา
นางอุบลรัตน หิรัญกาญจน
นางนพดารา บัวจันทร
นางนันทนัช ขุนทวี
นางสาววิตรานันท เสมอจิตต
นางเขตแข บุญประดิษฐ
นางสลินกานต รักษา
นางจารุวรรณ เลี่ยมแกว
นางสาวปวิตรา สุขแกว
นายเจริญ ถนนทิพย
นายกิตติศักดิ์ คงอยู
นายธีระวิทย หอมขาว
นางสาวอรอุมา จรเอียด
นางเมธินี นุราภักดิ์
นางปยะนันท ชางกลาง
นางจริยา นิยมรส
นางสาวกิตติยวดี จิตติศักดิ์
นางสาวศรีพัฒน ชูวิชัย
นางเดนดาว ไชยรักษา
นางสาวปทณิชา ไมเรียง
นางสาวเสาวลักษณ ศิริเพชร
นางสมใจ กัญชนะกาญจน
นางดารุณี ไชยธานี
นางสาวสุภาภรณ เฉียบแหลม
นางสาวนุจรี สินออมทรัพย
นางสาวกัตติกา ราชนิยม
นางพัชวิภา คงเกื้อ
นางภัททิยา ชวยเทศ
นายประทีป สงขํา
นางสาวเฉลิมศรี เพ็ชรทอง

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน

ชื่อ-สกุล

พนักงานราชการ รพ. จุฬาภรณ
1
นางอุมาพร สโมสร
2
นางวันดี ณรงค
3
นางทัศนีย วังบุญคง

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางสาวสมหมาย หิรัญธานี
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายคมศักดิ์ ทองอยู
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นายวิชัย พูนทอง
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายโกศล แตมเติม
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายทวี จันทรโท
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางอมตา จันทรปาน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางจารุวรรณ รักปลื้ม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางอาภรณ นุราภักดิ์
9
นางอําพร พูนทอง
10
นายวิรัตน สมัยแกว
11
นายเจริญ สัญจร
12
นางจินตนา วิทยาพันธ
13
นางมาลัยภรณ เจริญกิจ
14
นายไชยยุทธ มะเกลี้ยง
15
นางสาภาภรณ ธนาวุฒิ
16
นางสุนียพร ปลอดใจดี
17
นางปยรัตน ชลมูณี
18
นายสุชีพ เณรานนท
19
นางสุพิษ ดวงชวย
20
นายพัฒนา พูนพนัง
21
นายวรุต พูลสวัสดิ์
22
นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ
23
นางผกามาศ ศรีอักษร
24
นางสาวปยะพร ดิษณเมือง

