สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลนาบอน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางจิตรา พงศภัณฑารักษ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายนริศร บุญสิทธิ์
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นายเฉลิม กาญจนพงศ
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางขวัญใจ หอมเกตุ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางสุภา วงศทอง
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางประภา ชวยเกิด
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางบุญเรือน กาญจนพงศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายโดบ ดอกมะลี่
9
นางจุไร เอกธรรมรักษ
10
นางทัศณีย หิรัญสุข
11
นางณัฐณิชาช พัฒนเกษตรวงศ
12
นางสุมลทา พิทักษวงศ
13
นางอุไรวรรณ เครือยศ
14
นายพงศณสวัสดิ์ หิรัญสุข
15
นายสมบัติ เอกธรรมรักษ
16
นางจิรา สมศักดิ์
17
นางเมตตา เอกธรรมรักษ
18
นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ์
19
นางพรทิพย อุนเรือน
20
นางสุจิรา ประดาศักดิ์
21
นางจุรี ชาตินําไพบูลย
22
นายธราวุฒิ โกศล
23
นางพรทิพย ไทยราช
24
นายณรงคศักดิ์ ศรีวิลัย
25
นางขนิษฐา สิงหทวีศักดิ์
26
นางธนพร สุวรรณ
27
นายประจวบ เครือจันทร
28
นางสาวปาลียา หนูทวี
29
นางโชคดี ยอดแกว

ลําดับ เลขทะเบียน
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49
50
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55
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59
60
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ชื่อ-สกุล
นางพัชนี พิจารณ
นางจรัสศรี ดอกมะลี่
นายกิตติศักดิ์ ทรงแกว
นางพรทิพย หนูหนอง
นางอรุณรัตน คนเที่ยง
นางมาลินี ทองฉิม
นางพิมนภัทร คงอิ้ว
นางประภัสสร แกวสีนวล
นางวิมลรัตน รุณแสง
นางบุษรา ผองใส
นางอรอนงค บุญทรง
นางอรอุมา เชื้อหมอเฒา
นางวัลตรี ลือลั่น
นางจรัสศรี สังวังเลาว
นายธงชัย เมืองมีศรี
นางสาวจารุรินทร เยาวรัตน
นางสุภาพ จิตรวิบูลย
นางสาวอภิญญา ชวยรักษา
นางสุภาพร บุญเหลือ
นางกรองแกว มณีฉาย
นางณภัทร มณีสุวรรณ
นางอาภรณ เรืองออน
นางสาวชณิสรา วรรณุรักษ
นายมาโนชญ สมศักดิ์
นางชุติกานต ภูพงศประพันธ
นางเยาวนาถ สวัสดิ์
นางสาวสายศิริ จิตรวิบูลย
นายวิษณุ ไกรนรา
นางทิพวรรณ ไชยศร
นางรัฎฎาวรรณ ตุงซี่
นางสาวบุษกร พัวเกาศัลย
นางปยนาฎ แซกง
นางบงกช เกียรติศิริโรจน

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
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73
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ชื่อ-สกุล
นางสาวขวัญทิวา บุญทอง
นายเฉลียว ผจญภัย
นางสาวจุรีรัตน บุญจอง
นางสาวทิพวรรณ ยอดชล
นางอรอุมา พลชัย
นางสาวนลิน พนัสพิบูลย
นางสาวณัฐรดา ขาวเต็มดี
นางเหมือนขวัญ ทิพยโอสถ
นางสาวเรวดี วงสม
นางสาวบุศราวดี หนูแกว
นางอัจฉรา รัตนพันธ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลนาบอน
นางสุกัญญา คงบุญ
นางสาวน้ําทิพย ชูยงค
นางสาวสาวิตรี ลิขิตวิทยาไกร
นายสมโชค คงบุญ
นางสาวดวงกมล แกวเรือง
นางสาววาสนา สมศักดิ์
นางพัชรินทร บุญวรรณ
นางสาวอมรรัตน พาสกล
นางสาวศศิญา บุญชูวงศ
นายวันชัย รักษา
นางสาวณัชชานิษฐ สันติเจริญกมล
นางสุจินต บุญสิทธิ์
นางจารึก สนิทงาม
นางสาวกัณทิมา อาญา
นางสาวอัณธิการ อินทรทัศน
นางมลทิพย สมพรหม
นางสาวอุปริม อาพัทธนานนท
นายรามิล สุวรรณ
นายพงศธร เกิดสมมาศ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
พนักงานราชการ รพ.นาบอน
1
นางสาวอุมาพร ภูพงษ
2
นางสาวทิตยตะวัน แกววิจิตร

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางอารีย เอียดแกว
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายสินธุชัย สวนจันทร
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสุชาดา จักรชวย
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางนิภา สวนจันทร
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นายชาตติการ ทั่วดาว
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางทศา รัตนพันธุ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายระบิล รักอาชีพ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางนงเยาว รักอาชีพ
9
นายอรรฆพร สุวรรณ
10
นายวชิระ ขนานชี
11
นายสมคิด เอียดแกว
12
นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ
13
นายโชคชัย ไกรนรา
14
นายพิเชษฐ จิตรวิบูลย
15
นายสุธรรม บํารุงภักดิ์
16
นางสาวเพ็ญศิริ สุขอนันต
17
นายอนันต รอดสั้น
18
นางรัชนี คงหอม
19
นางสาวจุฬาวัลย ชนะสุข
20
นางสาวจุฑารัตน ทิพยญาณ
21
นางจุรีรัตน บุญมา
22
นางพัชรี เปรมปรีดา
23
นางปริยา หนูคง
24
นางเยาวลักษณ เพชรรัตน
25
นางสาวปยะวดี แกวประภาค
26
นางสาววิภาวรรณ เดือนอุม
27
นางสาวปยมาลย เมืองมีศรี
28
นางสาวศิวพร ราชเดิม

