สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลพรหมคีรี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางกาญดา ปนตะ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางชะออน ศรีรักษา
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสาวศรีคร ศรีษา
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางเฉลิมศรี ศรีชาเยศ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางนงเยาว เนตยารักษ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางจารี พันธุนิตย
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวยุวดี เข็มแดง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางละมาย กัลยากาญจน
9
นางลมัย บุญธรรม
10
นางจุฑามาศ เกิดเอียง
11
นางณัฏฐกานต ทองรัตน
12
นางฐิติพรรณ กิ่งรัตน
13
นายมาโนช กามูจันดี
14
นางวรรณา วงคคช
15
นางปราณี สุขสะอาด
16
นายพรอม ผกากรอง
17
นางขนิษฐ จันทรพัฒน
18
นางสมคิด สวางศรี
19
นางวัลภา สนิทใจ
20
นางสาวสุรัสวดี ขุทรานนท
21
นายเมธี อนุพันธ
22
นางยุภาภรณ บาลโรย
23
นางอรพินท คชรัตน
24
นางกรุณา จันทรใหม
25
นางกัญญา เพชรชู
26
นางกนกรวี สกุลแกว
27
นายอักษร มาศธิ
28
นางกิจจา พลประสิทธิ์
29
นางสาวจันทนา คันธิก
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ชื่อ-สกุล
นางวารุณี สุวรรณรัตน
นางมัณฑนา เคารพาพงศ
นางเกสราวรรณ ประดับพจน
นางสาวนิภาวัลย จิตนุพงศ
นางสาวชัญญานุช รัตนวงศา
นายจารุ เพ็ชรโกมล
นางจินดา หอมประสิทธิ์
นางวิริยา ปรีชาชาญ
นางชุลีพร รักษศรีทอง
นางสาวกฤติยา ศรีจํานอง
นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม
นางสาวสายใจ เกิดสมกาล
นางอรุณ ทรัพยแกว
นางริญญารัศมิ์ พงศธนะสิน
นางดลพร โสนารถ
นางสาวนิลอุมา เย็นรักษา
นางนิสา มีมะแม
นางจุฑารัตน กัลยากาญจน
นางเบ็ญจพร มหากิตติคุณ
นางชนิกา ชตารัตน
นางพรรณราย ทัพนันตกุล
นางศิริลักษณ แกนอินทร
นางอุบล พันธรักษ
นายเกียรติสรณ เกียรติศิรีโรจน
นางอรัญญา จันทมุนี
นางสาวเพ็ญรัตน สุชาติพงษ
นางสาวปทมา ไอยราคม
นางลัดดาวัลย พิมพการ
นางนัยนา บัวจันทร
นางสาวสุนันทา ยลจิตร
นางสาวทิพากร หนูดวง
นางทวีวรรณ ศรีธานี ชูประจง
นางสาวสายุตาร พิกุลกาญจน

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล
นางธิดารัตน สูนทามรัตน
นางจุรี จอนนุย
นางวาณีดา พูลสมบัติ
นางดาริกา นาคประสิทธิ์
นางสาวประไพ เสถียร
นายจีรศักดิ์ ญาติรักษ
นางสาวกรรณิกา รัตจักร
นางพชรณัฐฎิ์ ชยณัฐพงศ
นายสุทธิพจน ชยณัฐพงศ
นางสาวศิริลักษณ ลักษณะปยะ
นางสาวเจษณี เดชปรีชา
นางอรณิตย ปญญาจิรภาส
นางจันทรทิมา สุดสมบูรณ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพรหมคีรี
นางชญานิศ เพ็ชรโกมล
นายบรรพต นวลนุช
นางบุญรัตน นวลนุช
นางสาวพุธษรัตน เชาวนะ
นางจันทวดี ชวยวงศา
นางสาวกรรณฑิตา ไกรนรา
นายธาตรี ลิขิตกาญจน
นางสาวชนิตาภรณ ชูนาวา

พนักงานราชการ รพ.พรหมคีรี
1
นางสาวดวงฤทัย ฤทธิโชติ
2
นางวรรณทนา ชัยตันติกุล
3
นายสมชาย เหลนยี

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรหมคีรี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายทวี เมฆตรง
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางเจริญดี นาคเทวัญ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นายไพรัช พันธุอุดม
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายสุชาติ อุดมรัตน
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายประเสริฐ แกวกิ้ม
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางวารินทร อุดมรัตน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสุมาลี ปณารัตน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางอุสาห แกลวกลา
9
นางวรรณี ศักดิ์ศิริ
10
นายอมรวัฒน นวลหวาน
11
นางณัฐจงดี ศรีวิบูลย
12
นางจริญญา พนังนุวงศ
13
นางจําเนียร โฟเดน
14
นายเจริญ อินทรทิตย
15
นายทรงชัย นาคศูนย
16
นายประพันธ บุญมน
17
นางสายสมร บุญสวาง
18
นางรัตนา กิจมะโน
19
นายปราโมทย ฤทธิจักร
20
นางอมรัตน พันธุนวล
21
นางวาสนา จิตรสวาท
22
นายทิวากร สุขเรือง
23
นายประจวบ กังเซง
24
นายสุภัทรชัย ชูประสูติ
25
นายพิทักษ เทพไพฑูรย
26
นายโยธิน เจดียรัตน
27
นางสาวจิราภรณ จุลบล
28
นายณรงค นาคเทวัญ
29
นายพงษพันธ สิทธิเชาวนะ

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นายสุเมธ ลอยประเสริฐ
นางสาวนาฎนลิน ชื่นกลิ่น
นางสาวศรีสุดา ปานสังข
นางสาวพัฒนา ฤทธิรงค

หมายเหตุ

