สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลหัวไทร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางมาลี คงแทน
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางพิไลพร โชคอํานวย
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางเทียมจิตต สุทธิชล
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางบุญยืน คงเจริญ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางกัลยา รุงเรือง
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางเพ็ญศรี โบศรี
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวศศิวิมล ชุตินันทกุล
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางชนิดาภา สงหนู
9
นางโสภา คงเปย
10
นางจุรี แสงขํา
11
นางเบญจลักษณ พูลสวัสดิ์
12
นางหับเสาะ เทพวารินทร
13
นายธนิกสัณห จันทรศรี
14
นางปราณี สกุลวงศ
15
นางศิริพร บุญมี
16
นางอาภรณ กามุณี
17
นางอนุสรณ แทนดวง
18
นางสาวชยาภรณ เรืองรักษ
19
นายสมเดช จันทรฉิม
20
นางสาวเนตรสรา บูชากรณ
21
นางสาวยุพา เพชรทอง
22
นางพรทิพย กาธิกาล
23
นางสาวกัลยา ทองเทพ
24
นายชาญชัย มีแตม
25
นางปยพัชร ชุมทองโด
26
นางเรวดี นาคเพชร
27
นางอุดมลักษณ เมืองแกว
28
นางจารุวรรณ วิชัยดิษฐ
29
นางจิรัชนันท พานชาตรี

ลําดับ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล นาคเพชร
นางศุภสุตา บุญมาศ
นางปราณี นุนนุย
นางสุมณฑา แกวกิ้ม
นางธัญญลักษณ มีมาก
นางณิชกุล ลายทิพย
นางจินดาวรรณ ชูจิตต
นางสุพร ไชยเพชร
นางเสาวลักษณ แกวชูใส
นางศรีสุดา อักษรจิตร
นางกัลยา สุขชวย
นางอรุณศรี นวลปาน
นางธนสร ลภัสจิโรภาส
นางฤาชุวรรณ พูลสุข
นางโสภา หนูแปน
นางสุภาวดี สีแกวคง
นางทยิดา รอดประดิษฐ
นางเสาวณีย ซังเพชรแกว
นางกัลยกร คุมสุข
นางสาวชออน เรืองสังข
นางฐาจีริณ เวชาสิริมาลย
นางสุภาณี ดําจันทร
นางนิ่มนภา ศรีสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ นุสุข
นางสาวณัฐธยาน พืชมงคล
นางสาวเตือนใจ สุดจันทร
นางอัยนี ทองรัดแกว
นางศิริพร ทองคลอด
นางสาววนิดา ธีราภรณ
นางสุทธิรา อินทรสวน
นางสาวอรอนงค แพรกนก
นางสาวจิราพร จุลภักดิ์
นางนฤมล สวน

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
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73
74
75
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95

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพงศ ณ นคร
นางมณีรัตน หิรัญประจักษ
นางสุทธิรักษ พิกุลทองอําไพ
นางสาวอรอนงค รัตนะ
นางสุกัญญา ผองใส
นางสาวเกษร ณ แกว
นางสาวอุไรวรรณ ทัศนียสุวรรณ
นางสาวเสาวนีย นาคแกว
นางอุไรรัตน จันทรแกว
นางปยวรรณ ณ นคร
นายแพทยพีระยุทธ ฉายวิริยะ
นางสายใจ จอกทอง
นางสาวสุมาลี จันทรปรีดา
นางพาวนา ทองมี
นางสาวธนัชชา หนูเอียด
นายทรงชัย แยงคุณเชาว
นางสาวทิตยา วรรคจันทร
นางสาวฉันทิศา ศรีคง
นายปยพงศ ประพันธ
นางสาวทัศนีย สมบูรณ
นางสุภารัตน โพธิ์ถาวร
นางสาวนภัสชล คงชวย
นางสาวสุนารี เรืองญา
นางสาวขนิษฐา เกื้อเพชร
นางสาวสินีนาฎ ดาษพร
นางสาวพรพรรณ บุญญานุรักษ
นางสาวสุวิมล รอดทองสุข
นายชินภัทร ศรีทองฉิม
นางกัญญกัปปน เพ็งประพันธ
นางสาวปทมา คงตุก
นางสาววรรณา โสสมัน
นายอนนท สําอางกาย
นางสาวอรอุมา บุญชวย

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
96
นางสาวฐิติมา รัตนรัตน
97
นางอัมพร หนูยิ้มซาย

1
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3
4
5
6
7
8
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พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลหัวไทร
นางสาวสุนารี ขุนดําหริ
นางสุภาวดี เมฆสุข
นางสาวกุลรัตน จันทรสง
นางสาวจารีพร พูลเนียม
นางสาวเกวลิน กิจเผดิมกุล
นายชัยวัฒน เทพแกว
นางสาวอาภาภรณ ษรภักดี
นางสาวจินตนา ไชยคงทอง
นางสาวพัชรมัย พลายดวง
นางจุฑาพร นวลชวย
นางบุญยืน จันทรทอง

พนักงานราชการ รพ.หัวไทร
1
นางเสาวลักษณ อักษรวงศ

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวไทร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางทิพวรรณ สังขอุน
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นายอดุลย ทาวสาย
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางจรรยา จันทรสุด
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางวนิดา เกื้อประโยชน
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางสุภาพร คะเณย
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางธวัลยา เมืองรอด
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางชวนพิศ ออนสูง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางสาวยินดี ณะแกว
9
นายสมพร บุญรอด
10
นายชัยรัตน ชูแสง
11
นายสมจิตร จุลพรหม
12
นายอนันต วิชัยดิษฐ
13
นายพรชัย ชิณวงค
14
นางสาวปริษา มั่นคงธนากร
15
นางผานิต คงวัดใหม
16
นายไพบูลย ศรีสุวรรณ
17
นายสุรพร นนทแกว
18
นางจิรา ดิษฐคลาย
19
นางบุญเรือน ชูแสง
20
นางเบ็ญจรัตน ซังเพชรแกว
21
นางสมพร ดําคง
22
นางศิริมา คงตุก
23
นางสาวธนพร เฉลิมวรรณ
24
นายจักรพันธ ชูสุวรรณ
25
นายวสุพัชร แกวกิ้ม
26
นางนิชานันท ทองฉิม
27
นางสาวสุภาพร เลิศไกร
28
นายสราวุธ แปะเงาสุข
29
นางสาวนัดติพรณ สงฆรักษ

ลําดับ เลขทะเบียน
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
นางสาวชุดาพันธ สงรอด
นางสาวศิริวรรณ ปนแกว
นางสาวธรณิช หนูเสน
นางสาวอนันพร เสงเซง
นางสาวธนาพร พรหมแกว

หมายเหตุ

