สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย ศูนยอนามัยที่ 11
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางอํานวย วีระวานิช
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางสาวรัตนาภรณ ชุมจินดา
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางบังอร พลชัย
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางจิตติมา นาคนนท
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางชวนพิศ สุทิน
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางสาวกัลยาณี ฉิมแกว
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวอรัญญา มณีกาญจน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายชัยณรงค แกวจํานงค
9
นางพจนีย ชูเสือหึง
10
นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว
11
นางภูวดี ทองขาว
12
นางศศิธร บัณฑิตมหากุล
13
นางจิรภัทร อินทรสาร
14
นางชาณา พุทธศรี
15
นางสาวสุภาพร ผลกล่ํา
16
นางสาวอารีย สุขสวัสดิ์
17
นางสาวจุรีภรณ ชุมจินดา
18
นางสาวกันยา มังสาทอง
19
นางเตือนใจ แสงดารา
20
นางอมรทิพย วงศเมือง
21
นางสาวพัชรภร คงหนู
22
นางสาวประภาวดี สวัสดี
23
นางสาวถาวร พุมเอี่ยม
24
นางปาณิสรา กลั่นนิเวศ
25
นางจุฑามาศ ศุภวิมุติ
26
นางอํานวย บรรลือพืช
27
นางสาวกมลวรรณ พูลพิพัฒน
28
นางสาวกษมา สุวรรณธนะ
29
นางสาวยุวดี พฤกษกลํามาศ

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นางเกศศิณีย จันทรเขียว
นางพรรณวิไล เลิศไกร
นางสาวลัดดาวัลย จาทอง
นางสาวอรชร เจริญเดช
นางสาวอรอุมา อําลอย
นางสาวชนธิรา พูนขันธ
นางอุไมพร ชวยชู
นางพจณา โชโชล
นางสาวโสภา แววสัมพันธ
นางสาววันวิสา เสถียรพันธ
นางสาวขนิษฐา ภักดี
นางเบญจวัณ มากนวล
นางสาวสุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ
นางอารี นุนชวย
นางกนกวรรณ คุระพูล
นางสาวเพลินพิศ จาทอง
นางสาวอายีซะ ขวัญทอง
นางบําเพ็ญ อักษรพาลี
นายวินัตย เภอบางเข็ม
นางสาวจารุณี สุขเกื้อ
นางสุกัญญา พงษภา
นางสาวจุฑารัตน บุญญานุรักษ
นายสมศักดิ์ คําศรี
นางสาวจิตราพร ถาวรสังข
นางมีนา ขวัญทอง
นางทิพภรัตน คงแกว
นางสาววีรวรรณ บุญวงศ
นางฑิมพิกา บุญเรืองขาว
นางมยุรี บุญวรรณ
นางสุวณีย จอกทอง
นางเกศิณี นาถประดิษฐ
นายสมโภชน อนทอง
นางสาวปรียานุช มณีโชติ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นางสุภาพร ศรีอุทัย
นายไพรัช เลขาผล
นางสุภาพร ถือแกว
นายชัยวงศ ชวนะรักษ
นางสาวกัญญาภัทร สุดใจ
นางสาวภัสราภรณ รอดพันชู
นางนิธิกานต สุภาพ
นายณกร จอกทอง
นางรัตนาภรณ บุญทองสังข
นางสาววรางคณา ผดุงกิ่งตระกูล
นางสายใจ โฆษิตกุลพร
นางอรพรรณ ภัคมนตรี
นางสาววรัญญศิชา พงศธนากูล
นางสาวอมรศรี จงไกรจักร
นายแพทยไกรวุฒิ กวนหิ้น
นายกฤตธน พงศธนากูล
นายอรัญ คชาวุธ
นางสาวปาริฉัตร เฟองนวกิจ
นางสาวเสาวลักษณ จิตสุคนธ
นางจินตนา สมปรีดา
นางนันทนาถ ชวยสกุล
นายวิเชียร ไทยเจริญ
นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต
นางสาววรลักษณ คีรินทรนนท
นางสายฟา แกวมีไชย
นางสาววาสนา ศิริวรรณ
นายรักษิต พิศสอาด
นางสาวอาทิตยา กวนหิ้น

พนักงานกระทรวงศูนยอนามัยที่ 11
1
นายพิพรรธน หนูมี

หมายเหตุ

ลาออก 3 กย.61

ลาออก 1 ตค.61

ลําดับ เลขทะเบียน
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

1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายศิริศักดิ์ เทพจิตต
นางสาวเพ็ญจันทร สมเดช
นางสาวศิริพร ใจอุน
นางสาวตรีเพชร หนูครุณ
นางสาวกัณหา เมืองไทย
นางสาวสุพัตตรา โฉมทอง
นางจรัลยา แซภู
นางสาวสุชาดา จันทรชูกลิ่น
นางสุวดี สุทธิรุงเรือง
นางสาวเสาวภา เสงโสด
นางสาวพิกุล นพแสง
นางสาวนัทรฤดี ไทรทอง
นางสาวรัชนี ทวีบุรุษ
นางสาวเพียงใจ ทองสง
นางณัฐธิดา บัวจันทร
นายปญญาวีร ตัวตั้ง
นางศิริวรรณ คงแกว
นางสาวสรัญญา มะลิวงศ
นางสาวฉันทนา กลําหอม
นางสาวณฐมาพร จุติมูสิก
นางอุทัยรัตน อัยศูรย
นางเสาวณี บุญล้ํา
นางสาวจันทนา แซเลา
นางสาวสายชล นาคเพ็ง
นางสาวธิดารัตน นุนชวย
นายธชนรรทน ตั้งตรีตระกูล

พนักงานราชการศูนยอนามัยที่ 1
นางสาวเสาวนีย สะรุโณ
นางสาวฌามิศญา ตรีวัย
นายณัฐพงค พันธุเสวี
นางสาวจุรีรัตน ถูกตอง

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นายมนตรี นาครอด
นางสาวอรอุมา ลิ่มชา
นางสาวเกศรา วัฒนสมัย
นางสาววิภารัตน ชุมหลอ
นางสาวลัลนณภัทร ดีดาษ
นางสาวจิราพร เหมทานนท
นางสาวกิติยา ชํานาญกิจ
นางสาวบัวขวัญ อุนเสียม
นางสาวเยาวภา แขกพงค

หมายเหตุ

