
หน่วยเลือกตั้งที ่16 โรงพยาบาลสองแคว

ล าดบั สมาชิกหน่วยงาน จ านวน(คน)
1 โรงพยาบาลสองแคว 42
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว 2
3  อบจ.อ าเภอสองแคว 11
4 พนกังานราชการ 3
5 ขา้ราชการบ านาญ สสจ. 3
6 สมาชิกหยดุส่งประจ าเดือน 1

รวม 62

วนัศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์  2566

มีสมาชิกทั้งหมด ดงัน้ี

สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที ่33



1 00000411 นางสาวนุชนารถ อะทะ
2 00000825 นายสามารถ ประดบัไพร
3 00001387 นางสาวมติมนต ์แคแดง
4 00001661 นางวิภารัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์
5 00001662 นางสาวจิรนนัท ์ศิริเดชากุล
6 00001761 นางวฤณภา เหมืองหมอ้
7 00001841 นายบรรจง วนัเพญ็
8 00001932 นายมนตรี ศกัดาเทพฤทธ์ิ
9 00001977 นายวรศิลป์ แสนสองสี

10 00002001 นายประพฒัน์ คีรีสันติกุล
11 00002047 นายชาติชาย ทะสี
12 00002056 นางสาวนุชนาฏ อินไชย
13 00002190 นางสาวพนารัตน์ เจดียก์อง
14 00002218 นางสาวสุนิตย ์แซ่เติน
15 00002790 นางธญัธิตา ศุภรโกมล
16 00002864 นางกนัตา ค  าชัง่
17 00002987 นางสาวหน่ึงนุช เชนยวาณิช
18 00002999 นางรัตนาภรณ์ กล่ินฟุ้ ง
19 00003062 นางสาวิตรี อินธรรม
20 00003080 นางปนิตา ไทยทาน
21 00003292 นางณฐัรดา แสนยอด
22 00003293 นางศิริพร ภูลงักา
23 00003408 นางพทัยา พนาบ ารุง
24 00003457 นางสาวปนฐัดา กนัทาเศษ
25 00004333 นางสาวนฤมล ปันป๋ัน
26 00004367 นางสาวสุดาทิพย ์กรรเชียง
27 00004445 นายจีรศกัด์ิ ค  าเรือง
28 00004452 นางสาวภคัจิรัษญา พลูสวสัด์ิ
29 00004617 นางสาวสิริพร กา้นทอง
30 00004660 นายเชิดศกัด์ิ วรรณรัตน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลสองแคว

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลสองแคว

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล

31 00004693 นางศรีแพร อินจา
32 00004925 นายจิตติวฒัน์ ปรีชารักษ์
33 00004951 นายธนทรัพย ์เจริญกุล
34 00004966 นางสาวอรพรรณ ผาหลกั
35 00004967 นางสาวตรีรัตน์ ทนนัชยั
36 00004996 นางสาวประภสัสร คูตา
37 00004997 นางสาวจีรนุช พฒุหม่ืน
38 00005122 นายวฒิุไกร จิตอารี
39 00005226 นางสาวนารีรัตน์ สุริยสาร
40 00005238 นางสาวเณศรา สินสกุลวิวฒัน์
41 00005239 นางสาวจุฑามาส สิทธิ
42 00004957 นายชลปวีร์ มะทะ(รพ.เฉลิมฯ)

รวม  42   คน



1 00001141 นางกฤษดา พรหมวรรณ์
2 00004968 นางวรรณวิสา แกว้พ่ึง

รวม  2   คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00000412 นายภูน่าน ธงหิมะ
2 00001834 นางธญัญารัตน์ ทศันีมงคญ
3 00003065 นายจีระศกัด์ิ วิชยัตะ๊
4 00003290 นางฉตัรณดา ปันทะวงษ์
5 00003291 นางอรพรรณ อว้นใหญ่
6 00003923 นายเฉลิมศกัด์ิ รักษา
7 00004142 นางสาวอ าพิลา กุณา
8 00004359 นางสาวพิราวรรณ สุราช
9 00005000 นางสาวอนุภรณ์ โนจิตร

10 00005027 นายอานนัท ์ปัญญาโพธินนัท์
11 00005028 นางสาวภูษณิศา แกว้แดง

รวม  11   คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

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

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00003118 นางสาวขวญัใจ ค  าปาตนั
2 00003943 นางสุดารัตน์ วิชยัพนูทรัพย์
3 00004972 นางสาววรรณวิสา ผาหลกั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

พนักงานราชการ  (หน่วยเลอืกตั้งที่ 16 โรงพยาบาลสองแคว)

รวม 3   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



1 00000395 นางสุภาพ ใหมจ่นัทร์ดี
2 00000408 นายวิชิต แซ่โซง้
3 00000413 นายวิทยา ณ ราช

รวม  3  คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

บ านาญ สสจน่าน.(หน่วยเลอืกตั้งที่ 16  โรงพยาบาลสองแคว)

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



1 00002048 นายประสิทธ์ิ ศุภรโกมล

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั

รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566
(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

กลุ่มหยุดส่งปจด.(หน่วยเลือกตั้งที ่16 โรงพยาบาลสองแคว)

รวม 1  คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล


