สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางจรรยา สงรอง
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางสมทรง ยอดธรรม
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสาวรัชนี สวนจันทร
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางพรทิพย ชัยวิชิต
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางสาวเฉลียว วิเชียร
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางอมรรัตน พรหมอุปถัมภ
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวอารมณ ไชยมงคล
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางเยาวลักษณ มีไชย
9
นางสาวนันทา เหมทานนท
10
นายโยธิน บุญสิน
11
นางศรีเมตตา รักษาวงศ
12
นางพรทิพย สิทธิรักษ
13
นางวรรณี ศานุพงศ
14
นางเตือนจิต ตระกาลไทย
15
นายสฤษดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์
16
นางสาวปราณี สุทธิ
17
นางประทีป สุทิน
18
นางสาววรรณดี สุวรรณรัตน
19
นางสุพัตรา อักษรทอง
20
นางขนิษฐา อาวุธเพชร
21
นางผกาวัลย ขวัญคง
22
นางประทุมรัตน แสงเดชะ
23
นายสุพร รัสปะ
24
นายวินัย เสนามิตร
25
นางวันเพ็ญ บุญสิน
26
นางเรวดี สนิท
27
นางเยาวรัตน ตอสุวรรณ
28
นางอรไท ปานสุวรรณ
29
นายสมศักดิ์ แกวนรา

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
นายสนั่น เสนามิตร
นางสาววรรณวิไล แกววิเชียร
นางมะลิมล เอื้ออําพน
นางศุภรัตน เทพราช
นางดารณี นุกิจรังสรรค
นางพนา แกวสุกศรี
นางมณฑา ประสารสุข
นางสุภาณี ศรีเปารยะ
นายกรีฑา ตอสุวรรณ
นางสาวศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ
นางสาวนภารัตน ธราพร
นางศรุตยา ลิมปจรัสกุล
นางสาวฤทัยทิพย ยอดไสว
นายสิทธิศักดิ์ แชม
นางเพ็ญศรี พรหมปลัด
นางสาวศศิธร เพ็ชรมนต
นายชวลิต เทือกสุบรรณ
นางจิตนาพร โรจนธรรม
นางจิราพร รักษายศ
นายปรีชา ชูเมือง
นางดวงใจ จันทนา
นางรมิตา ชูเมือง
นางสารภี รัตนพันธ
นางนัยนาท บุญยัง
นางกชกร ฤทธิรุตม
นายศรายุทธ เพชรแกวณา
นางกฤษณา มณีโชติ
นางรัชนี จาวัง
นางกุสุมา วรรณงาม
นางสาวพรทิพย ไพจิตจินดา
นางหัสฐญา ศรแกว
นางสุชาดา ไชยรัตน
นางอรสา สุวรรณา

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
นางสาวประทุมวดี มีเถื่อน
นางบุญฤดี บัญชา
นางสาวสุภัตรา ดุลยเดชา
นายมีศักดิ์ สกุลขํา
นางบุญรัตน บุญเจริญ
นางสาวสมใจ สุขลี่
นางนันทรัตน สุดจิตร
นางสาวสรวีย สิงหสุวรรณ
นายวิทวัฒน สวัสดิสาร
นางอมรานันท ปนทอง
นางไพลิน นุรักษ
นางสาวอัมไพวรรณ บุญแกววรรณ
นางรัชดา เจนวิทยารักษ
นางสุวิมล กะตากูล
นางถนอมศรี พิมลศรี
นายสนชัย หวานชื่น
นางสาวปานฉัตร บัวขาว
นางเสนห นิยมชาติ
นางสาวศนันธฉัตร รอดภัย
นางขวัญเรือน พัดศรีเรือง
นางสาวณัฐปภัสร ปญญายุทธศักดิ์
นางสาวมณูศักดิ์ เมืองจีน
นางพรทิพย แยมทอง
นางรัตนาวดี จงไกรจักษ
นางอมรรัตน รพีศักดิ์สาครกุล
นางชุติมา บุญนํา
นายเกียรติกองไกร บุญนํา
นางกรรณิการ หวังขาว
นางปวีณา ดิษฐราชา
นางอรุณลักษณ เสนามิตร
นางประภัสสรา จงไกรจักร
นางสาวเพ็ญประภา เชาวนะ
นางสาวเรวดี เดชารัตน

หมายเหตุ

ลาออก 1ตค.61

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
นางสาวชนัญญา จิรนันทนากร
นางวิจิตรา คํามณีย
นางสาวสุภาภรณ ชอผูก
นางสาวธนินนาถ พิทักษวงศ
นางสาวกฤติมา นวลศรี
นางสาวประภาภรณ บัวชุม
นายชัยวัฒน เพชรสิทธิ์
นางเพ็ญศรี เศวตวงศสกุล
นางสารภี ศิลปวิสุทธิ์
นางสาวมณโฑ ยี่สิบ
นางสาวศิรนันท พราหมณี
นางเพียงเพ็ญ จันทรรักษ
นางเนตตยา ทวีคูณ
นายโกเมน ปติธนชัย
นายศรีรัตน คงสิน
นางฐานิตา เกิดเนตร
นางสาวอัจฉรา ขวัญเยื้อง
นางสาวอันธิกา รัตนหอม
นางศิริรัตน สุวรรณวงศ
นางสาวธมลวรรณ วุฒิธาดา
นายนราธิป เสนามิตร
นางสาวอังคณา จิตรธรรม
นางสาวนันทพร จันทรชุม
นายวุฒิชัย ศรีหมอก
นางสาวธันวดี เกิดสมกาล
นางศุภดา ทองปรีชา
นายจิรภัทร สุดใจ
นางสาวนภัสรพี สังคะวังค
นางพิมพชนา วงศสวัสดิ์
นางสาวปานสุดา พิทักษ
นางสาวกานดา พิบูลย
นางสาวศิริวราพร วรรณจันทร
นางสาวนรีรัตน อัสวิดะ

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นางสาวคนึงนุช สินทรัพย
นางสาวพรอนงค บุญคํา
นางสาวฉัตรกมล เสนาพันธ
นายศุภากานต แสงเลิศล้ํา
นายสศิษฎ ฟุงตระกูล
นางสาวกองนภา ชุมเอียด
นางสาวเปยชมพู บุญเมือง
นางสาวสุนันทา สวนทอง
นางสาววนัสนันท ยิ่งนคร
นางสาวปทมา หนูเกลี้ยง
นางสาววิมลวรรณ นวลสนอง
นางสาวมนัญญา หนูแกว
นางสมศรี เสนาพันธ
นางสาวเกษราภรณ แสงโชติ

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
นางสาวเสาวลักษณ สุขุมทอง
นางสาวรุงทิพย เสนามิตร
นางพนาวัลย คุยยกสุย
นายรักษพงค บําเพ็ญ
นางอุไรวรรณ เสงคง
นางสาวปาริชาต สะอาดฤทธิ์
นายจําเนียร จันทนา
นางสาวอํานวย สกุนา
นางสาวจุฑารัตน เจียมวิจิตร
นายณัฐพงษ สวัสดิโกมล
นางณภัทร ศรีวิสุทธิ์
นางสาวศศิธร ศรีโรจน
นางศิริรัตน หนูสงค
นายจรัญ เพชรอาวุธ
นางนุชนาฎ รักษบํารุง

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันจิรา คงชวย
นางสาวศุจินันท ศิริรัตน
นางสาวปทุมพร อักษร
นางสาวจุฑามาศ สังขสกุล
นางสุทธิกานต จิตวิรัตนนุกูล
นายเจษฎา มัฏฐารักษ
นางใจทิพย ศรีรีภพ
นายพงศศักดิ์ ศรีแกวณวรรณ
นางเสาวลักษณ ศรีแกวณวรรณ
นายรัฐศักดิ์ เกตุแกว
นายจํานง แกวบุดดี
นางปุนยนุช สุดใจ
นางสาวปยนุช แกวสุขใส
นางสุติมา คุมกุมาร
นางปานใจ สิขิวัฒน
นายภูวนาถ บุญมา
นางสาวเจนจิรา มากชุม
นางอรสา เพาะปลูก
นางบัณฑิตา พยัคคา
นางพัชรีภรณ กรายแกว
นางจินหนิภาห วิชัยดิษฐ
นายสรวิชชญ เพชรสวาท
นางสาววรรณา นวลสง

พนักงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
1
นางสาวสุพัตรา ไชยชาญ

หมายเหตุ

ลาออก 1 ตค.61

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฉวาง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางอาภรณ นนทศักดิ์
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางจุรีพร สถาพร
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางเพ็ญศรี มฤค
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายเทพประสิทธิ์ อนุพงศ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางวิภา ขันใส
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางนิตยา ดิษฐาน
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางวินิดา เพชรคง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสุวัลลี ฉันทกุล
9
นางอรุณี คารว
10
นางศรีกิจ รักสองหมื่น
11
นายสุเทพ ดําอินทร
12
นางอุมาพร ศรีสุขใส
13
นายวัชรชัย คารว
14
นายสาโรจน รอดเจริญ
15
นางจรรยาภรณ บาลจาย
16
นายพรสวัสดิ์ จะรา
17
นายชนวีร ตั้งสุข
18
นายวิทยา ศรแกว
19
นายธนากร ชวยอักษร
20
นางทิพฤดี นาควงศ
21
นางอรอุมา จันทรหอม
22
นางฐิติพร ดําอินทร
23
นางสุทธินี สินรา
24
นางสาวนันทิดา สงขํา
25
นางโศจิรัตน สุขขาว
26
นางเยี่ยมศรี รัสปะ
27
นางสาวขนิษฐา สุขจันทร
28
นางสาวเบญจมาภรณ นนทศักดิ์
29
นางสาวรุงฤดี หอยทอง

ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
30
นางสุนิษา ทิพยรัตน
31
นางสาวพัชรินทร เสนารัตน

หมายเหตุ

ลําดับ
1

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

