
หน่วยเลือกตั้งที ่15  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ล าดบั สมาชิกหน่วยงาน จ านวน(คน)
1 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 36
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 3
3  อบจ.อ าเภอเฉลิมฯ 13
4 พนกังานราชการ 5

รวม 57

วนัศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์  2566

มีสมาชิกทั้งหมด ดงัน้ี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน  จ ากัด
สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที ่33



1 00000232 นางพิกุลแกว้ ค  ายอด
2 00002635 นางสุวภทัร กล่อมสกุล
3 00002776 นางวาสนา ทายะ
4 00002809 นางศิรินทิพย ์ไชยสมทิพย์
5 00003236 นางสาวสุภาวดี ไชยและ
6 00003314 นางอมรลกัษณ์ อินตะ๊วิน
7 00003406 นางสุกญัญา จูมปา
8 00003407 นางสาววิไลทิพย ์โนจิต
9 00003418 นางสาวสุพชัญา อินตะ๊แสน

10 00004220 นางสาววรารัตน์ เจดียป์น
11 00004270 นางนนัทิตา จนัทร์มณีแสง
12 00004319 นางขวญัฤทยั รางแดง
13 00004332 นางสาวศรสวรรค ์ช่างกนัทา
14 00004388 นางสาวพกัตรา ไชยสาร
15 00004459 นางสาวกานตสิ์นี ชนะกฤตไพบูรณ์
16 00004488 นางสาวเรณู อินปา
17 00004491 นางวรรณนิกา เครือเทพ
18 00004492 นางสาวจนัจิรา ค  าแกว้
19 00004493 นางสาวอาภา มีสา
20 00004521 นางรวี นอ้ยลูน
21 00004532 นางญาณิศา น ้าตอง
22 00004552 นางสาวนิธิวดี ศรีใจอินทร์
23 00004586 นางสาวสุพตัรา รักสัตย์
24 00004612 นางโสรยา แกว้ภิรมย์
25 00004613 นางนฤมล ใจปิง
26 00004632 นางสาววิจิตรา คุณสิทธ์ิ
27 00004705 นางสุพิชชา แสงรัตน์
28 00004810 นายกฤตชภชั แดงมณี
29 00004854 นางวชิราภรณ์ แกว้ใส
30 00004910 นางสาวลดัดาวลัย ์งามข า

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล

31 00004945 นายณฐัพล สมานจิตร
32 00004971 นางสาวเบญจมาศ รวดเร็ว
33 00004977 นางสาวจีรนนัท ์คีรีโชติกุล
34 00004979 นายฬุจิศกัด์ิ วรเดชวิทยา
35 00005230 นายพนัธุ์ศกัด์ิ บวัอ่ิน
36 00005118 นางสาวปาริฉตัร ทองค า(สสอ.เฉลิมฯ)

รวม 36 คน



1 00000190 นายนิยม สุนทร
2 00002040 นายสบชยั สายแปง
3 00003810 นายฉตัรดนยั อรินทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
ส านักงานสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ

รวม  3   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00001105 นายเอนก ช่างเงิน
2 00003045 นางอ าพร จรรยานะ
3 00003082 นายจีระศกัด์ิ ก  าเนิดมงคล
4 00003225 นางปิยะนุช ฝีปากเพราะ
5 00003226 นางสาววนัทนา ค  าอินทร์
6 00004091 นางสาวองัคณา ตนันอ้ย
7 00004361 นายเกรียงไกร ก าเนิดมงคล
8 00004577 นางสาวนภาพร ศรีสุวรรณ
9 00004578 นางสาวกนกจนัทร์ แกว้เบ่ียง

10 00004739 นางสาวสุรีทิพย ์ใจปิง
11 00004772 นางสาวปราณปรียา อุ่นถ่ิน
12 00004904 นางสาวมาลี บวัเหล็ก
13 00004927 นายธีรพงษ ์รุ่งเรือง

รวม  13   คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

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

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00002399 นางสาวรัชฎาภรณ์ กล่ินจนัทร์
2 00002888 นายชาญเดช อินตะ๊วิน
3 00003196 นางสาวโฉมวลี จีปิน
4 00004973 นายวีรชน นามวงศ์
5 00005158 นางสาวสรารัศม์ิ มีบุญ

รวม 5  คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

พนักงานราชการ  (หน่วยเลอืกตั้งที่ 15 โรงพยาบาลเฉลมิฯ)

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ


