
หน่วยเลือกตั้งที ่14 โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ล าดบั สมาชิกหน่วยงาน จ านวน(คน)
1 โรงพยาบาลทุ่งชา้ง 48
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งชา้ง 9
3  อบจ.อ าเภอทุ่งชา้ง 12
4 พนกังานราชการ 2
5 ขา้ราชการบ านาญ สสจ. 8
6 สมาชิกหกับญัชีเงินฝาก 2

รวม 81

วนัศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์  2566

มีสมาชิกทั้งหมด ดงัน้ี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน  จ ากัด
สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที ่33



1 00000014 นายเหรียญทอง จินะไชย
2 00001165 นางอ าไพ ไชยอามิตร
3 00001292 นางศุภานนั รัตนะ
4 00001293 นางณฐักานต ์ไชยกนัทะ
5 00001297 นางสาวลกัษณาวดี เนตรทิพย์
6 00001574 นางศิลมน ปันศิริ
7 00001575 นางสาววงคต์ะวนั ศรีอนนัต์
8 00001617 นางปณิดา สมแสง
9 00001688 นางวิไลวรรณ สะสม

10 00001732 นางศรัณยพ์ร หน่อทอง
11 00001751 นางเยาวลกัษณ์ สวสัดีวงษา
12 00002052 นางปภาวรินทร์ มหายศ
13 00002055 นางนงคนุ์ช เมฆแสน
14 00002072 นางอรุณี จนัตะ๊วงศ์
15 00002097 นางกอบกุล ปัญญานะ
16 00002180 นายสิทธิชยั จกัรอะโน
17 00002183 นายสมเจตร ยศอาลยั
18 00002245 นางพรพรรณ ใจสุข
19 00002424 นางสายรุ้ง เตียนตะ๊นนัท์
20 00002457 นางพชัรินทร์ จนัทร์แสนตอ
21 00002546 นางสาวกมลรัตน์ จิตอารี
22 00002638 นางกนัยารัตน์ เจนป่า
23 00002768 นางณฐัชา มะโน
24 00002784 นายนพดล อุบลสอาด
25 00002837 นายธนะวรรธน์ ณฐัศกัด์ิสกุล
26 00002921 นางณฐัธิยา ปัญญาเดช
27 00002947 นางสาวนุภาพ จินะไชย
28 00003079 นางณชัชาภทัร วดัค  า
29 00003153 นายวิทยา ม่ิงปรีชา
30 00003277 นางพลอยพิชญา จิณะชิต

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล

31 00003394 นายณฐัพล ทายะ
32 00003410 นายจตุพล เฟ่ืองฟู
33 00003442 นางจินตนาพร อ่อนนอ้ม
34 00004233 นางมณี คงพิริยะนนัท์
35 00004514 นางสาวปานรวี ค  าเอก
36 00004566 นายณฐันนท ์เนาวกูล
37 00004849 นางสาวณฐัชา เตชะนนัท์
38 00004851 นางสาวมลธิชา ชราชิต
39 00004867 นางสาวณฐัธิดา แปงยะ
40 00004976 นางสาวสิวารักษ ์ตะ๊แกว้
41 00005072 นายสิทธิพนัธ์ อินทะรังษี
42 00005073 นางสาวปวิมล ล าทา
43 00005081 นางสาวกาญจนา ขวญัวารี
44 00005155 นางสาวณฐัรินทร์ ช่างคิด
45 00005228 นางสาวละอองดาว ธีรธาราธิคุณ
46 00005229 นางอนุธิดา ณ น่าน
47 00004372 นายกฤตพงษ ์โรจนวิภาต(รพ.เวียงสา)
48 00004701 นางสาวชชัชญา สัจจานิจการ(รพ.เฉลิมฯ)

รวม  48   คน



1 00000427 นายชูชีพ ปัญญานะ
2 00001351 นายประภาส ศิลป์ทา้ว
3 00002726 นางวนัทนา เมืองเล็น
4 00002878 นายกรภทัร ขนัไชย
5 00003000 นางสาวณิชกุล บุณยาพรสิริ
6 00003087 นายกมล สุทธหลวง
7 00003272 นายสง่า คงพิริยะนนัท์
8 00004364 นายอิทธิพล กาญจนเรืองวฒัน์
9 00005202 นายสามารถ แซ่ทา้ว

รวม  9  คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00000447 นางนิรัชกร ทา้วอาจ
2 00000700 นายศกัด์ิสุเมธ ทา้วยศสมบูรณ์
3 00000963 นายชชัเคนทร์ จินะใจ
4 00000990 นายสุพฒัน์ อินทะรังษี
5 00000992 นายรัชชพล จนัทิหลา้
6 00001298 นายภควนัต ์จนัตะ๊
7 00001502 นายนนัทธ์ภร เปาป่า
8 00001982 นายพิเชษฐ์ ขะจาย
9 00003315 นางวิลาพร ใหม่ยะ

10 00003379 นางสาวกญัญาภทัร กลา้พิทกัษ์
11 00005054 นางพชัราภรณ์ เกษมนภา
12 00005055 นางอนัธิกา กีรติธนาวฒัน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
อบจ.(อ าเภอทุ่งช้าง)

รวม  12   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00004978 นางสาวสุณิสา จิตรแขง็
2 00005148 นางสาวฐิวาทิพย ์บุตรพรม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

พนักงานราชการ  (หน่วยเลอืกตั้งที่ 14 โรงพยาบาลทุ่งช้าง)

รวม 2   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



1 00000234 นางนลินภสัร์ พชัระแสงกาญจน์
2 00000442 นายกมล ไชยอามิตร
3 00000443 นางทศันีย ์มะโนจิต
4 00000459 นายบุญเสริม ส่องสี
5 00000909 นางวรินดา งามธุระ
6 00000957 นางจงจินต ์นนัทคุปตธ์ ารง
7 00001121 นายทูล อินชูใจ
8 00002836 นายบพิตร นนัทคุปตธ์ ารง

รวม  8   คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

บ านาญ สสจน่าน.(หน่วยเลอืกตั้งที่ 14 โรงพยาบาลทุ่งช้าง)

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



หักบัญชีเงินฝาก(หน่วยเลอืกตั้งที่ 14 โรงพยาบาลทุ่งช้าง)

1 00003103 นางอุราภรณ์ ปัญญาธิ
2 00003152 นางผกาพรรณ์ จอมเมือง

รวม 2  คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ


