สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลทุงสง (ควนไมแดง)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางถมยา นิลจันทร
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางโสภา หนูสอน
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางลํายอง บัวแกว
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายหัฏฐากรณย ชิตพิทักษ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางจารุณี จิตตอักษร
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางสาวจุรีย นิลมา
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางเพียงใจ ตัณฑชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสิริมา ทองอยู
9
นางเสาวณีย เขจรสัตย
10
นางทัศนีย สทานสัตย
11
นางประพา ดีทองออน
12
นางจินดา บัณฑิศักดิ์
13
นางณัฐชนก บุญเมือง
14
นางวารี ไอยราคม
15
นางนงเยาว พรหมสุทธิ์
16
นางสาวศุภนิจ ทับเพชร
17
นางอุไร ทรงแกว
18
นางนาราภัทร เทพทอง
19
นางพัทธนันท สุทธิสมพร
20
นางศรีวะภา มหาทํานุโชค
21
นางณิชารีย มีฤทธิ์
22
นางทิพรัตน อิ้ววังโส
23
นางวรรณดี แดงกะเปา
24
นางสายใจ รัตนพันธ
25
นางจินตนา ชื่นจันทร
26
นางสาวมณฑา ทัดแกว
27
นางประคอง เจริญพงค
28
นายชะเวง เรืองประพันธ
29
นางกิจจานี บุญราษฎร

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
นางนลินาสน มูลจันทะ
นางพรทิพย บุญญานุพงศ
นายอนันต จันทรชวย
นางเพ็ญศรี สุวรรณโรจน
นางศิริรัตน เหลืองอรุณ
นางพรพิมล ธนศิณวรา
นางกนกรัตน มีลอง
นางกัญญา ไทยสยาม
นางจิราพรรณ นุกูลวรรณ
นางวารุณี วงศเมฆ
นางสุดใจ ปรสันติสุข
นางพัชรินทร ชัยวิรุฬห
นางสุนีพร รัตนบุรี
นางกชพรรณ เกตุขาว
นางสุพิณยา มหาสุข
นางสาวศุภสิตางค ศิริพัฒน
นางไพเราะ ศิริปทาวานิช
นางประภากร เมืองมีศรี
นางชะบา อินทรแกวศรี
นายบูรพา ทองเกลี้ยง
นางจิรภัทร นอยสําลี
นางสมพิศ ปรีดาศักดิ์
นางจารุวรรณ สินธุโทวงศ
นางไพพัชร จันทามงคล
นายสถาพร ลักษณะแมน
นางณพิชญ คงปาน
นางจุไรรัตน ประจงใส
นางปราณี กลิ่นดี
นายกิตติพล อารีพล
นางสาวธนัญชนก หนูนวล
นายอํานาจ บุญเมือง
นางสุกัญญา จบสองชั้น
นางจิรลักษณ พรหมมณี

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
นางอวยพร บูรณพงษทอง
นางผองศรี รักษจินดา
นางทิพรัตน เดชะราช
นางอรัญญา สีนวลเอียด
นางปภาดา บูชากรณ
นางเนตยา พรหมเพศ
นายอุทัย ธนาวุฒิ
นางชวนพิศ รักษาแกว
นางอมรรัตน เรือนโต
นางอรอนงค นวลเศรษฐ
นางสาวอัญชุลี ชื่นโชคสันต
นายสุรเดช จิตสํารวย
นางสุมาลี เตือนวีระเดช
นางเรวดี มหิสรากุล
นางอารีภรณ เทพรักษ
นางเพ็ญศิริ พันธุวงศ
นางธภัสษร เปาเปยมทรัพย
นางสุณฐมน สังขโชติ
นางมนาพร เกษรบัว
นางอารียวรรณ มาแกว
นางมาณวิภา ไกรวัฒนพงศ
นางอรปภา ภักตรามุข
นางทิวา แสงเงิน
นางอารี สุภาวงค
นางรัตนา จินา
นางโชติวรรณ ปานแกว
นางกาญจนา ขวัญใจ
นางสาววราภรณ สัตยนาโค
นางสาวมณีรัตน สุขนุน
นางชิราวรรณ ปานดํา
นางสาวสัมพันธ ทิมโม
นายอนุชิต ศิวาวุธ
นางพรพิสมัย ขวัญราช

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
นางสาวรุงทิวา ปานแกว
นางฤดีวิลัย มีไข
นางอําไพ ทองเลี่ยมนาค
นางสาวพัชรี สุขแกว
นายทวีศักดิ์ ทองทิพย
นางศิริพร ไชยณรงค
นางสาวรุงฤดี พิกุลงาม
นางปริญญาภรณ ดํามี
นางบังอร จันทรบุรีวงศ
นางวิยะดา อินทมุนี
นายสวรรค กาญจนะ
นายทวี จันทามงคล
นางสาวศุภมน พันจินา
นางภักดี สุนทรชัยนุกูล
นางกันตฤทัย สุวรรณขาว
นางกมลทิพย สมศักดิ์
นางสาวศุภลักษณ จิตนาธรรม
นางสุกัญญา เนติศุภชีวิน
นางสาวปริศนา มณีฉาย
นางอัมไพวรรณ รักเกื้อ
นายพีรพงศ ฉายวิริยะ
นางจริญภรณ ศรีสวัสดิ์
นางพิมพกนก ขนานแกว
นางวรรณรวี ผลทรัพย
นางสาวสายสุณีย ชูบัวทอง
นางกาญจนา เกิดบัวทอง
นางจันทรจิรา แสงเงิน
นางสุวรรณี อารีกิจ
นางชุติมา รัตนบุรี
นางพรทิพย รัตนบุรี
นางกนกพร บุญอินทร
นางณัฐฑิชา วิพลชัย
นางสาวจิราภรณ มณีวุฒิกร

หมายเหตุ

ลาออก 3 กย.61

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
นางนิตยา บุญอินทร
นางจันทิรา ทองใส
นางสุภัคสร วิทยาวนิชชัย
นางสาวรัชณี สุขเกื้อ
นางจารุ สุวรรณภักดี
นางศิริวรรณ รัตนพันธ
นางสาวเบญจพร เลิศวิทยานนท
นางกาญจนา สุขอนันต
นางสาวนิภารัตน แซเซา
นางพรศรี อิ่มดวง
นางปริศนา หอมหวล
นางกมลทิพย อนันตวรางกูล
นางพนิดา ทิพยแกว
นางนันธิดา รัตนบุรี
นางสุวดี พูลทอง
นางดวงพร ลี้เกษร
นางกัลยา ไพทูลย
นางสาวเครือวัลย ยงค
นางสาวสุธารา อรามเจริญ
นางจิรา ชูกลิ่น
นางสุดใจ แกวอุดม
นางวิลัยลักษณ รมเย็น
นางศิริรัตน พลเดช
นางสาวเกษร พรหมเพศ
นายพุฒิสันต รัตนชู
นายธีระพล วิจิตรโสภา
นายพรชัย จันทรมาศ
นางสุวรรณา มานะสุวรรณ
นางสาวนฤมล แซลู
นางสุพาภรณ ศรีจันทร
นางสาวเนตรณภิส เมืองนิล
นางชญาดา บุญชิต
นางสาวสิริบูรณ เพชรบูรณ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชราภรณ ชูเมฆ
นางปุตาภา วิวิธนาภรณ
นางสุพรรณาคร กาญจนะ
นางขวัญใจ บุญธรรม
นางสาวเสริมศรี เสรีรักษมงคล
นางกาญจนา เพชรทอง
นายคัมภีร เทพอักษร
นางสาวณัฐกานต รักษศรีทอง
นางสาวกฤษฎาภรณ วงษสอน
นางสาวสิรินุช สวัสดิกุล
นางสุภาพรรณ จีนตางเมือง
นางปาณธีร สาริพันธ
นางวันเพ็ญ ทองอินทร
แพทยหญิงสุขุมาลย สิงหพันธ
นางสาวสายสุณีย บุญชู
นางสาวประกายเพชร ชํานาญกิจ
นางปุญชรัสมิ์ สวัสดิสิงห
นางสาวคุณธิดา ยังสังข
นายชัยณรงค สังวังเลาว
นางอัญมณี เพียรแกว
นางสาวพรรณิภา เชื่อพุทธ
นางสาวชลธิชา ไหมแกว
นางจิราภรณ โสมแกว
นางดวงหทัย หนูทอง
นางดารุณี รัตนพันธ
นายวิทยา ระยา
นางสาววรรณี แกวรัตน
นางสาวปยะชนก แกวเพ็ง
นางสาวกษมาพร เที่ยงธรรม
นายณัฐวุฒิ ตันสกุล
นางสาวทัศนีย เครือจันทร
นางสาวศิริวรรณ นาคสาร
นางเมธิตา พุทธชาติ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

ชื่อ-สกุล
นางแสงจันทร ธราพร
นางศุธิพร สุวรรณโณ
นางสุดารัตน สมมิตร
นางสาวปวีณา โทกบูชา
นายแพทยจิรัฐิติกาล สมคง
นายธนวรรษ อินทรแกวศรี
นางศิริมล สมทรง
นางจุฑารัตน สังขทอง
นางสาวภาวดี ใหมแกว
นางพนารัตน ดีทอง
นางสาววันดี ไชยศร
นางนฤมล แสงเงิน
นางวิชุฎา เฮียงจันทร
นางพิรทิพย พัวพันธ
นางสาวแววดาว สงวนพงศ
นางสาวจุฑาลักษณ รัตนสุภา
นางสาวอารีรัตน แกวหนู
นางอิสราวดี จันทรบุญแกว
นางสุวิตา ทิพยรักษา
นางจริยา พูลสวัสดิ์
นางสาวกัญญารัตน กุญชรินทร
นางเบญจวรรณ ชํานาญกิจ
นางสาวปริญดา เณรานนท
นางสาวลดาวัลย ไกรนรา
นางสาวเรวดี กําเหนิดไทย
นางสาวสุธาทิพย หอยสังข
นางสาวอนิสา คงตุก
นางสุชาดา โปณะทอง
นางสาวศรวณีย ไชยรัตน
นางมนธิรา อิสโร
นางธารินี นกหนู
นางสาวอรุณรัตน ไชยเพส
นางณฐกาญจน จริตงาม

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฏฐิกา คชเดช
นางเพ็ชรชฎาภรณ จิระมณีวรรณ
นางสาวศุภกานต หอมละเอียด
นางสาวปานจันทร ปาลพันธุพินิจ
นางสาวฐิติยา สังดวง
นางสาวสายทิพย ขันกาเกตุ
นางสาวฉันทลักษณ มณีฉาย
นางปนัดดา มณีฉาย
นางสาวอทิวรรณ มีแดง
นางสาวจันทนา บุญชู
นางสาวมลฤดี รัตนานุภาพ
นางสาวนารถนลิน สุภเพียร
นางสาวชิตรชนก สมาคม
นางสาวทัศมา สุขชนะ
นางปยาวรรณ สงชู
นางกมลชนก รัตนสุภา
นางนฤมล รัชสิริกร
นางณิชชาพันธุ สิงหาภินันท
นางสาวอรพินท เพิ่มแกว
นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
นางสาวณัฐกา รุจีรไพบูลย
นายวศิน บุญเพชร
นางสาวทัศนียวรรณ พฤกษวังขาว
นางสาวกรองกานต จุสะปาโล
นางสาวพรนลัท เหมไพบูลย
นางสาวจิตรกัญญา ลอยลม
นายศิระปรุฬห ทองเทพ
นางสาวสุรวีย สุดถนอม
นางสาวรุจิพร ชื่อธนบุญ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลทุงสง

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
1
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
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-สกุล
นางภณิดา ภูสิริรัตนะ
นางยุพดี วิสุทธิแพทย
นางอรัญญา สุขไกร
นางสาวโศรดา กําโชติ
นางสาวขวัญหทัย ไชยนุรัตน
นางสาวศรีวภา แคลวแกว
นางสาวสาคร ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุปรีดา สามใหม
นางกนกวรรณ สุขชู
นางสาวไปรมา ทองทิพย
นายตรรกวิทย รัตนวงศ
นางสาวตรีระดา จิตคง
นางสรารัตน ศักดิ์สูง
นายพลชัย ทองเลี่ยมนาค
นางสุวรรณรัตน อรามโชติ
นางสาวสุขิตกญารัชต สาริพันธ
นางสุภรณ ทองแท
นายศราวุธ มีศรี
นางกัญชิกะ ขาวผอง
นางสาวศุภกาญจน จิตอักษร
นางวนิดา ตั้งสุข
นางเยาวลักษณ ศิริอนันต
นางสาวแกวใจ ชัยคงทอง
นางพัชรี หมวดเมือง
นายศิวรุต ศิริอนันต
นายศรายุธ ไทยราช
นางวัชราภรณ ชูชาติ
นางสาวฉันทนา เองฉวน
นางสุจิตรา สมบูรณ
นางฐวิกานต เลขะพาศ
นางสาวนันทพร พลเมือง
นายสรรคศักดิ์ ดวงหยู
นายเธียรไชย จินตะโรจน

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายศักดิ์ชัย เลิศรัฐสีมา
นายชนาเมธ เมืองไทย
นางสาววชิราภรณ ไชยศร
นางเรวดี ดํานอย
นางอรอุมา ศรีเพ็ชร
นางสาวรัชดาภรณ บัวบาน
นางสาวจุฑารัตน หนูสม
นางชัญญา รัตนพันธ
นายอาคม หลีชัยเลิศ

พนักงานราชการ รพ.ทุงสง
นางจิราวรรณ ศรีสัจจัง
นางสาวอมรรัตน ชูเกิด
นางสาวสมฤดี คงทอง
นายศุภฤกษ ภาครัตน
นางสาวเกษร ทรงทอง

หมายเหตุ

