สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลสิชล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางลัดดาวัลย เพ็ชรรัตน
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางกัลยา กังสนันท
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางขนิษฐา อนันตนานนท
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางวิไลวรรณ ขุนดํา
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางเครือมาศ วิพุธภูมิ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางพรยุพา ศิริสุข
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสมหมาย ศรีสุขใส
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายจรุง บุญกาญจน
9
นายสุภาพ เขาทอง
10
นายสนธยา ลักษณะสมบูรณ
11
นางเรวดี เขียวพุมพวง
12
นางศรีนวน ตักเตือน
13
นางกาญจนา เมธยาภิรมย
14
นางบรรจง เฉลิมวิริยะวัฒน
15
นางอมรรัตน คีรีเพ็ชรพันธุ
16
นางเจียรนัย วิบูลศิลย
17
นางสนธยา ชีชาง
18
นางศิรินทร ศิริศักดิ์
19
นางปรานอม เนาวสุวรรณ
20
นางสุพิน เที่ยงตรง
21
นางราตรี นาคกลัด
22
นางสาวประทิพย ปนคํา
23
นางสุภานีย วงษสวัสดิ์
24
นางไอลดา รักขพันธ
25
นางฉวีพงศ บุญกาญจน
26
นายสุรพงศ คีรีเพ็ชรพันธุ
27
นางสาวหทัยรัตน สุขุมวัฒนกิจ
28
นางสุภาภรณ ศุภนัส
29
นางจารุวรรณ จุลสัตย

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
นางสารภี ทินวงค
นางจุฑาภรณ บริบูรณ
นางชุติมา ขนานแกว
นางวิสุทธิ์ แซหลี
นางสาวสุพิกา เพ็งเกลี้ยง
นางจิราวรรณ รอดมณี
นายสมโชค มีเดช
นายศุภชัย ประมุข
นางดวงฤทัย รัตนคช
นางสาวอรอุมา สรรพสารชล
นางสุคลทิพย ครุยทอง
นางอําพา ชูเชิด
นางสีชมพู นุนแกว
นางวรรนิดา สายศิลป
นางจารี กองสุวรรณ
นางดวงพร แปนประจุน
นางศุภวัลย เมืองทรัพย
นางศิริพร ขนอม
นางจิราพร เหลืองรอนทอง
นางสาวอรัญญา คงสวัสดิ์
นางสาวพัชรี เพ็ชรรัตน
นางพัชรินทร ดานกาญจนาคพันธ
นางสุภาพร ศรีเมือง
นางสาวจิติมา บัวชื่น
นางสาวอักษรสอางค บริบูรณ
นางศรีประดับ ศรีนํา
นางวิภา พูลเกิด
นางดรุณี คําสุก
นางสุวรรณา แสวงรู
นางอุดมวรรณ อังศุวัฒนากุล
นางสาวนิธิมา ไทยปาล
นายสมเจต คงปราณ
นางชุติกร ตัญจพัฒนกุล

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
นางกชพร สุขพิพัฒน
นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ
นางสุวนีย จุทิ่น
นางกัณวิกา รัตนสมบูรณ
นางประทุม มีสุวรรณ
นางบุปผา เลิศวาสนา
นางพูลสิน ชูจิตต
นางมัณฑนา เพชรเศรษฐ
นายอุดม นวลปาน
นางดุษฎี รุจิภักดิ์
นางบุญยืน ศรีสวาง
นางอวิกา ชุมวรฐายี
นายเอกรัฐ จันทรวันเพ็ญ
นางกัตติมา เหมทานนท
นางวาสนา ไตรเมศ
นางสาวปรานิตรา ฉัตราวานิช
นางปรารถนา สุทิน
นางสาววรรณวิภา แกวมณี
นางสาวพฤกษาภัทร คันธะ
นางจุฑารัตน ปญญายุทธศักดิ์
นางเมทินี จุฬะแพทย
นายลิขิต โยธาศรี
นางสุวรรณี ลีลาประดิษฐพงศ
นางณัชชา ถาวราภรณ
นางชนานันท แกวออน
นางสาวจิราวรรณ ชัยฤกษ
นางสาวจรินทร เกษรสิทธิ์
นายสุชาติ พูลสวัสดิ์
นางจันจิรา เทพสุวรรณ
นางสาวอรสา สุขจอง
นางนิรมล ศรียกเอง
นางสาวโสพิศ ศรีพิลาภ
นางภวรรณตรี ศรีเทพ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ชื่อ-สกุล
นางสาวปยพร ขนอม
นายเชิดพันธ เขียวกุง
นางสาวศศิธร กิจไพบูลยทวี
นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค
นางพิมผกาญจน พิบูลย
นางเพียงจิต พราหมทองหนูน
นางชวนพิศ เขี้ยวแกว
นางเพ็ญนภา เกิดสุวรรณ
นายกําธร ทองสุวรรณ
นางสุกัญญา เวชพิทักษ
นางศศิธร อินทพัฒน
นางนภัสฐพร แสงอรุณ
นางสาวศิรินารถ โพธิ์ทิพย
นางสาวชุติมา ภูมิภักดิ์
นางจารึก วิบูลยศิลป
นางสาวสิริภา สาระสิทธิ์
นายพิรุณ ปตะหงษนันท
นายอดิศักดิ์ สมเขาใหญ
นางสาวเกี่ยวกิต เลิศพยับ
นางสาววนัสนันท ลียวัฒนานุพงศ
นางณัฐปารย จิ๋วพัฒนกุล
นางกัลยา เฉลิมวัฒนพงศ
นางสาวสุพัตรา โปทอง
นางสาวฐิติมา อารีอุดมวงศ
นางสาววิลาสิณี ณ นคร
นางสาวสิริพิมพ ตั้งสัจจะธรรม
นางสาวลักษิกา เพ็งโฉม
นางบุษยารัตน คงนวม
นางสาวฌัลลิกา สิวะสุธรรม
นางสาวอารีย วิเชียร
นางสาวพรจันทรเพ็ญ ครุยทอง
นางนริศรา หมื่นสวัสดิ์
นางสาววิภาวรรณ จันทรธิบดี

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิตรา แสงบุญ
นางศุภลักษณ บุญหรอ
นายธนาพร กีรติตระกูล
นางสาววิชชาภรณ ลักษณา
นางอังคณาลักษณ แกวกรณ
นางสาวจริยา บรรจงสุทธิ์
นางสาวรัติยา บุตรนอย
นายสุริยัน ดําแกว
นายปารเมศ ทองภักดี
นางสาวศิริภา รักษาพล
นายชาญศักดิ์ คงเศรษฐกุล
นายนฤคม สัตยาวุธ
นางสาวเรวดี บุญชูศรี
นางสาวขนิษฐา พลเยี่ยมแสน
นางสาวเกสสุดา ชูมณี
นางสาวพัชราภรณ เที่ยงตรง
นางสาวมันทนา ธานนท
นางสาวพนัสธิดา สมศิริ
นางสาวสุมิตรา แกวทอง
นางสาวณัฏฐกันย ผลจันทร
นางสาวจุฬาลักษณ ดําโอ
นางสาวกัญญาพัชร ชูสุข
นางสาวณัฐธิดา ขําปราง
นางอทิตยา จิตเขมน
นางอรอุษา บริพิศ
นางสาวสาริศา สุภาวิมล
นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ
นางศรัญญา หนูคง
นางสาวสุกัญญา ทิพยปาเว
นางสาวโสรญา เพชรยก
นางสาวฐปนี แสนพล
นางสาวบุรฉัตร ศักดิ์ศรีทวี
นางสาวนริศรา ชุมโรย

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
162
นางศรีสุดา ณ นคร
163
นางสาวระพีพัฒน พวงเพชร

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

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลสิชล
นางสาวเตือนตา กองสุวรรณ
นางเพชรลดา พุมยอย
นางสาวเบญจวรรณ หลาเปย
นางสาวอาภาภรณ หนูเสน
นายอนุชา ดุจวรรณ
นางสาวอรชา ถูกตอง
นางสารีย แพทยรัตน
นายสัมพันธุ ไชยพงศ
นายสมชาย พรหมดี
นายวินัย วัฒนะศิริ
นางกัณญาภัค ศรีทอง
นางจันทนา ผลสิริ
นายเพลิน พรหมสวัสดิ์
นางสาวกฤษณา ไกรแกว
นายพรชัย เอี่ยมเสง
นางธยาดา เกษรสิทธิ์
นายไพโรจน แซโคว
นางสาวมาลัยทิพย พฤกษารัตน
นางมัลลิกา สายวารี
นางสาวศิรินทรทิพย ศรีเทพ
นางสาววนิดา ใจหาว

พนักงานราชการโรงพยาบาลสิชล

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางรัตนาภรณ พรัมรัตนพงศ
นางสกาวรัตน สินหอยราก
นางสาวมลฤดี กิ้มหม็อง
วาที่ร.ต.หญิงนิรวรรณ เกตแกว
นายธนาวุฒิ พันธคง
นายสันติชัย เพ็งเรือง
นางสาววรรณกมล สายทองแท
นางสาวขวัญชนก เฮงศิริ
นางสาวณัฐวรา เลี๊ยบประเสริฐ
นางสาวชุติกาญจน ชุติมา

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิชล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางวันดี เขียวกุง
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางมิ่งขวัญ เพชรชนะ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางจีรภรณ ชูคง
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายสงา การกรณ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางเอื้อมเดือน มณีรัตน
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางจินตนา เลื่อนลอย
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวนภิสรา เทพจินดา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสุปราณี บุญแสวง
9
นางสาวพูลสุข สุวรรณฤทธิ์
10
นางพนิดา ยุติธรรม
11
นางอมรรัตน ชวยสุทธิ์
12
นางสาวทัศนา เจนวิทยานนท
13
นางสาวอรอุมา ชาญณรงค
14
นางพัชรี คงเพ็ชร
15
นางภูษณิศา ทองใหญ
16
นางธิดารัตน ซังปาน
17
นางวิยดา เกิดสุวรรณ
18
นางณิศรา บุญคงมาก
19
นางอุไร การกรณ
20
นายปรีชา เต็งทอง
21
นางลดาวัลย หมันหลิน
22
นางสุภาพร ใจหาว
23
นางอาภาณีย เพชรเศษ
24
นายโสภณ ชูรัตน
25
นายชูเกียรติ จันทรประไพ
26
นางอรอุมา จันทรทิพย
27
นายเสนห จันทรทิพย
28
นางสาวเจญสุภา พุทธพงศ
29
นางสาวศุภกาญจน สุขใส

ลําดับ เลขทะเบียน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน ทองประพันธ
นางสาวจิราภรณ เดชพรหม
นายศิริวัฒนา จินดารักษ
นางขวัญนภา ไมเรียง
นางสาวจิราภรณ กําเหนิดไทย
นางสาวปาลิดา นงคนวล
นางสาวเบญจพร พิศบุญ
นางสาวศิวพร สิงหพันธ
นางสาวฉัตรชนก มีชูศิลป
นางอรวรรณ แวววรรณจิตร

พนักงานกระทรวง สสอ.สิชล
1
นางสุคนธ ธานีรัตน

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย เทศบาลสิชล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายอภิศักดิ์ มังสาทอง
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

