สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลบางขัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางรัตติยา เจริญพงศ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางกรญาวดี โตะหมาด
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสาวสมสวย กาญจนสุวรรณ
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางสุภาพร จันลาน
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางสุขสันต เจริญพงศ
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางนิภา รักษวงศ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางเพลินพิศ ไชยรัตน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางรักดี จัตตามาศ
9
นายวัชระ มหาสุข
10
นางนันทนภัส รักษศรีทอง
11
นางสํานวน จริตงาม
12
นางบุญเทียน กิจงาม
13
นางสาวสมเชื้อ เพชรรัตน
14
นางเสาวคนธ มีบัว
15
นางบุญศรี จันทรเพ็ญ
16
นางปริฉัตร เพชรคงทอง
17
นายสุเทพ สกุลโชติพงศ
18
นางวันทนีย เชยบัวแกว
19
นายเศรษฐภักค พวงศรีพงศ
20
นางลภัสวีณ พวงศรีพงศ
21
นางสาวอรวรรณ เพชรนอย
22
นางสาวปยรัตน รัตนพันธ
23
นางพชิรา ฉางวัง
24
นางมณทิพย แกวสนั่น
25
นางจุรีพร ทิพยประคอง
26
นายวีระชัย ประภาส
27
นางสาวชญานี แซลิ้ม
28
นางรัตดา ทองแกว
29
นางณัฐนิดา รุงเมือง
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ชื่อ-สกุล
นางนิสากร ทรัพยาสาร
นางกรรณิกา กี่สุน
นางสาวกรรณิกา กาญจนนุกูล
นางณัชชาอร พันธชิต
นางสุภาวดี สวัสดิสาร
นางสุวิมล รัตนโนชา
นายสุนชัย จันทรเพ็ญ
นางสาวสิริพิม ศักดิ์โต
นางสกาวรัตน รัตนพันธุ
นางอมรรัตน รัตนพันธุ
นางสุพรรณี กันตังกุล
นางอนงค แสงชวย
นางสุธียา หอมเกตุ
นางสาวสําราญ ละอองภักดิ์
นางสาวสุวิมล ทรัพยแกว
นางสาวภาดา เจริญพงศ
นางสาวศิรินทิพย ดําเกลี้ยง
นางเยาวลักษณ พิทักษวงศ
นางจณิศาภ แนมใส
นางสาวชญานิษฐ คงทรัพย
นาง นุชจรี ชวยเกิด
นางสาวนรินทิพย จิตตจํานงค
นางสาวเยาวฤทธิ์ เรืองฤทธิเดช
นางสาวนุสรา ทองทาพยา
นางสาวกมลทิพย มะมวงทอง
นางสาวกนกพร บํารุงชาติ
นางสาวศรัญญา ขุนจัน
นางสาวศิรินภา เดชารัตน
นางสาวปทุมทิพย ชูโชนาค
นางสาวณัฐิดา ศิริแกว
นางสาวอารีรัตน เองฉวน
นางสาวกิตติญาวดี รักษบํารุง

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลบางขัน
นางสาวจิรัชญา นวลเต็ม
นางชวนพิศ เมืองแกว
นางวรรณภา สมประสงค
นางจินตนา คงโอ
นางสุวณี บุญจําเนียร
นายสมยศ พลเมือง
นางนวพรรณ วงศประไพโรจน
นางสาวสิทธิพร สิทธิรักษ
นายอดุลยศักดิ์ วัชนจํานงค
นางกมลทิพย รัตนบุรี
นางสาวกานตชนก คงทองคํา
นางอุษณีย กลับชนะ
นางวิไลวรรณ ขาวทอง
นางสาววราภรณ แซฮั่น
นางสาวอัญชลี รอดเสน
นางสาวจิราภรณ ทองเนื้องาม
นางสาวคารีนา นฤมล
นางสาวเรณู สุขชวย

พนักงานราชการ รพ.บางขัน
1
นายณรงค จันทรสาร

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางขัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายสุเทพ มิตรเมธ
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายสุพรรณ ตุรงคติณชาติ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางอนงค ดําคํา
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางสมร เจียรมาศ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางสาวธิชทิพย ภาชนะกาญจน
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางปราณีย แกวน้ํารอบ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นายธีระวัฒน แดงกะเปา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายกองเกียรติ เชยบัวแกว
9
นางสุดารัตน บัวทิพย
10
นายไพฑูรย แกวสนั่น
11
นางกันยา แสงเงิน
12
นายอุทัย ชอบทํากิจ
13
นายประเสริฐ เพชราช
14
นายบัญญัติ เศวตเวช
15
นางสาววิมลมาศ หมื่นพันธ
16
นายสมพร เสมอักษร
17
นางสาวเพ็ญนภา ชนะบางแกว
18
นางพัชราภรณ วงลอง
19
นางสาวสุพรรณี ศรีสงคราม
20
นางสาวปณัฐชญา สินเธาว
21
นายธรรมนูญ ติณโสภารัตน
22
นางสาวศรัญญา สิงหไกร
23
นางจิราภรณ กังแฮ
24
นางอุมาพร ศรีปาน

