สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย โรงพยาบาลชะอวด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางเชาวนา บุรีภักดี
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางสาวภัคศิชา ทองแกว
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสิรภัทร บุญฤทธิ์
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นายธวัชชัย เพชรชู
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางอัมพวัลย ธรรมเนียม
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นางมัสลิน ธนพิสุทธิ์
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางสาวสมศรี รสสุคนธ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นางวิไล จันทรแกว
9
นายไพศาล เพชรกาญจน
10
นางสุนีย ของจิตร
11
นายจวน บัวจันทร
12
นางปุญชรัสมิ์ นาคปลัค
13
นางอุทัยทิพย บุญศรีโรจน
14
นางเสงี่ยม อยูคงแกว
15
นางอุนใจ สินทอง
16
นางนันทญา บัวขาว
17
นางอําภร ดําบัว
18
นางสมจิตต มูลตรีมา
19
นางศิริพร ออนแกว
20
นางสิริมา เกื้อสังข
21
นางสาวศิวพร พินสุวรรณ
22
นายริชารด ปุญนุวงศ
23
นางสาวิตรี บุรีภักดี
24
นายจํานงค ออนนวล
25
นางสาวภาวดี ทองขาว
26
นางเกษณี สุวรรณศรี
27
นางสาวณัฐธภา ดวงแดง
28
นางสาวนุชจรีกร โภชากรณ
29
นายประพันธโชค เสนาชู

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
นางชุติมา บุญศรีเพชร
นางกชนิภา อินทมุนี
นางมลทิรา สุขนิตย
นางไอริณ ศรีโยธา
นางจิรนันท ชวยศรีนวล
นายใหม ภุมศรี
นางณวิสาร เพชรแกว
นางสาวจําเนียน นิ่มสงค
แพทยหญิงนฤมล ทองแกว
นายอนันต เพชรพัด
นางสาวกิตติมา ดวงมณี
นางสิริรัตน จิตตรี
นางสาวเรณู จอมเสนา
นางฐิตารีย เรืองกระจาง
นางนิอร ละอองแกว
นางลัดดาวรรณ ของจิตร
นางอุษา เรืองชวย
นางพรรณี เขมะดุษฎี
นางสาวยุพเรศ บุญวงศ
นางสาวอรอุมา มาตนุมัต
นางสุภาพร ขาวนวล
นางกาญจนา เรืองกลิ้ง
นางสาวทัศนีย นวลปาน
นางจรวย ศิริพร
นางศิริเพ็ญ หนูสาย
นางปยวดี ฤทธิไชย
นางจิราภรณ สุขเกษม
นางสาวลัดดาวรรณ หนูเกลี้ยง
นางเยาวภา มุสิกพันธ
นางสุจิตรา ขวัญแกว
นางสาวฐานปภัษท พูลสวัสดิ์
นางจุฑารัตน สุวรรณพันธ
นางปยวรรณ รองพล

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
นางวาสนา ศรีรุง
นางสุภาภรณ ริ้วทอง
นางสาวกรวิกา เพ็ชรหีด
นางภลินี สืบพงศพันธ
นายอยุทธ ระหางภัย
นายอัคเณศ แพงโยธา
นางสาวนาฏสุดา หลอสุพรรณพร
นางสาวสิริการณ บุญยัง
นางสงวน ไชยเดช
นางจิดาภา มงคลเพชร
นางศรีสุดา มะเกลี้ยง
นางสาวสุภัตรา รักแกว
นายมานะ พรหมราช
นางเมตตา มาสันติ
นางวราภรณ กลิ่นหอม
นายอภิชาติ วงครอด
นางสุนิสา รอดสง
นางดุษฎี เทศสี
นางศุจิรัตน คงสิน
นางสาวปยมาศ รัตนพันธ
นางสาวลัดลาวัลย สนิท
นางฝนธิภา ดวงมณี
นางสาวยุดาวดี รักชู
นางสาวบัณฑิตา สมบูรณ
นางจุฑาวรรณ ดวงกมล
นางเกียรติสุดา อนุรักษ
นางสาวปริยาภรณ นิ่มปลอด
นางสาวกาญจนา ปลอดรอด
นางวัลลียา นุนมัน
นางเฉลิมวรรณ ไทยถานันดร
นางสาวธัญชนิต อุปถัมภศิริกุล
นายอัครราช เมืองแสน
นายกรีฑาพล แกลวทนงค

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
96
97
98
99

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

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐนรี หนูมา
นางสาวนิตยา วิปุลากร
นายพงศสันต ตงประเสริฐ
นางสาวปยพร พุทธรอด

พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลชะอวด
นางสาวพรเกษร เผาจํารูญ
นางสาวศิริลักษณ ชูแสง
นางสุคนธ ธานีรัตน
นายสมศักดิ์ ทองเอียด
นางโสภณ วรรณศิลป
นายสมควร อั้นมี
นางฟองรัตน ลักษณะ
นางญานิวรรณ คงนุม
นางพิมพเพ็ญ แสงสุริยันต
นางกัลยา จันเมือง
นายสุชาติ แทนเงิน
นางสาวสุธิษา เสนาชู
นางสุพินญา ทองแกวจันทร
นางสาวสุกัญญา ชูกลิ่น
นายสุวิทย สุขนุย
นายพงษพันธ เพชรคลองตาล
นางพรทิพย สุขนุย
นายศักรภพน บัวจันทร
นางวรรณา คงมูล
นางสาวอารีย นุนนอย
นางอุไร แทนเงิน
นางสมศรี ธานีรัตน
นางบุญทูล ทองพริก
นางสาวอังคณา มูสิกะ
นายสุวิทย จันเมือง

หมายเหตุ

ลําดับ เลขทะเบียน
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ-สกุล
นางจุลีรัตน เสนพรัตน
นายประยุทธ ทองพริก
นายจตุพงษ กระโหมวงศ
นายสุพจน ของจิตร
นายปราโมทย ทองพริก
นางสาวอาภรณ สุขสงวน
นางสาวกรรณิการ ขุนนิตย
นายสุมล อนทอง
นางสาวกอบแกว คงเรือง
นางกนกพร ของจิตต
นางชื่นจิต ของจิตร
นายชิดชัย ลักษณะ
นางสาคร ทองพริก
นายจรินทร วรรณศิลป
นางโสภา วรรณศิลป
นางสาวณัฐธิชาภัสน พรรณราย
นางสาวจารุวรรณ ชูถนอม
นางสาวชุติมา เพ็งเกลี้ยง
นายภิรมย แสงแกว
นายสมบัติ วรรณา
นายอมเรศ ธรรมเนียม
นางสาวอนัญญา คงสุด

พนักงานราชการ รพ. ชะอวด
1
นางปรียาภัทร ชางนิล
2
นางสาวหทัยพร ออนนวล

หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
รายชื่อสมาชิกผูสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
หนวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชะอวด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลําดับ เลขทะเบียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นายธีรศักดิ์ แพรกปาน
1. ใหเพิ่มรายชื่อสมาชิกที่ไมไดรับเงินเดือนในหนวยงานนี้
2
นางบานชื่น เกษสุวรรณ
แตปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
3
นางสมจิต พุทธวิโร
2. ใหตัดรายชื่อสมาชิกที่รับเงินเดือนในหนวยงานนี้
4
นางสุนา ฉงทับ
แตไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
5
นางอมร พุดขาว
3. หากสมาชิกทานใดมีความประสงคที่จะใชสิทธิลงคะแนน
6
นายนิพนธ ขําถนอม
สรรหาที่หนวยงานอื่น ใหแจงเปนหนังสือตอสหกรณ ภายใน
7
นางจําเนียร ขําถนอม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
8
นายชวภณ เอียดทองใส
9
นายนพรัตน เจือบุญ
10
นางวรรณี ศตะรัตน
11
นางมณฑา วีระพันธ
12
นางกัญชพร หนูสาย
13
นางนวลจันทร เพชรทรงศรี
14
นางอมรรัตน เพชรเกลี้ยง
15
นายประสาน ชูถนอม
16
นายสุชาติ แสนเสนา
17
นางธรรมพร บัวเพ็ชร
18
นางสาวกิตติยา ธรรมขันธ
19
นายสุนทร คลังจันทร
20
นายวิเชียร สังขานุ
21
นางอาภรณ โชติพงศ
22
นางกมลทิพย รอดนวล
23
นางสาวกาญจนา กวมทรัพย
24
นางจิรนันท แปะกงเสง
25
นายอุทัย เรืองกลิ้ง
26
นางณัฐพิสุทธิ์ เกษรินทร
27
นายสมจิตต จันทรแกว
28
นายอดุลย ขวัญมิ่ง
29
นางอัญชลี หมุกแกว

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

ชื่อ-สกุล
นางชฎารัตน ขําถนอม
นางธีราพร ขุนพิบาล
นายจิรศักดิ์ ของจิตร
นายณรงค หนูเกลี้ยง
นายสมยศ จันทรขาว
นางรุจิรา คงเรือง
นางอารียา เรืองประดิษฐ
นางศุภากร กัณหอุไร
นางณัฐวดี ปานดํา
นางเฉลิมขวัญ เพงพิศ
นางซารินา เพ็งจันทร
นางสาวประไพพันธ เอียดขลิก
นางรัตนาวัลย จันทรสีดํา
นางสาวศุภจี ไกรวัฒนพงศ
นายจักรพันธ คงสุข
นางนิภารัตน สมาคม
นางเสาวลักษณ สืบมาก
นายสําราญ บุญคง
นางสาวศดานันท เกลี้ยงมุณี
นางสาวธชาพิมพ ภูแปน
นายธนธัช จอมเสนา
นางสาววิไลรัตน ศิริวงศ
นางสาวมนทิรา สุดสอาด
นางสาวสิวาลัย ขาวแกว

หมายเหตุ

