
หน่วยเลือกตั้งที ่17 โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ล าดบั สมาชิกหน่วยงาน จ านวน(คน)
1 โรงพยาบาลบ่อเกลือ 35
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ่อเกลือ 17
3 พนกังานราชการ 2
4 ขา้ราชการบ านาญ สสจ. 1

รวม 55

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน  จ ากัด
สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที ่33

วนัศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์  2566

มีสมาชิกทั้งหมด ดงัน้ี



1 00000749 นายพยคัฆ ์เข่ือนเมือง
2 00000751 นายส าราญ ช่างเงิน
3 00001101 นางนุชจรีย ์แสนสุภา
4 00001347 นางสาวสกุลรัตน์ อภิวงค์
5 00001431 นายแก่น สุยะ
6 00001813 นางเสาวนีย ์อุปจกัร์
7 00002311 นางสาวพิมพิไล ช่างทอง
8 00002431 นางเพชรา อุปจกัร์
9 00002510 นายคมสันต ์ยศอินทร์

10 00002527 นายอินผล ใจพล
11 00002750 นางสาวนนัทิกานต ์สุยะ
12 00003197 นางสาวพรทิพย ์ตาเลิศ
13 00003307 นายสหภาพ ตาดี
14 00003345 นางชรินทร์ทิพย ์เข่ือนเมือง
15 00003430 นางอารีย ์เนตรวีระ
16 00003439 นางสาววรวลญัช ์พงษจิ์รบูรณ์
17 00003471 นางสาววรรณนภา สุยะ
18 00003472 นางสาวเรณู ค  าแควน่
19 00004221 นางเรวดี ธิมิตร
20 00004413 นางมสัติกา บุญเทพ
21 00004485 นางสาวธนชัชา อุ่มมี
22 00004746 นางสาวกนกรัตน์ แสนชยั
23 00004758 วา่ท่ี ร.ต.หญิง ชลนิกา เคร่ืองมืด
24 00004761 นางสาวฤทยัรัตน์ ขนัค  ามาละ
25 00004770 นางสาวรวิวรรณ อุดเตน็
26 00004773 นายศกัดิพงษ ์ตนักุระ
27 00004791 นางนิภาพร ใจพล
28 00004923 นางสาวปิยรัตน์ สุยะ
29 00004924 นายธนวฒัน์ แปงสี
30 00005056 นายกฤตนยั เกตุเเกว้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล

31 00005151 นางสาวนราวดี ปัญญาภู
32 00005152 นางสมฤทยั ทายะ
33 00005153 นางสาวกญัญาณฐั วงศใ์หญ่
34 00005183 นางสาวสุมิตรา ค  าแสน
35 00005043 นางสาวบิวญารัตน์ สุยะ(รพ.สันติสุข)

รวม  35   คน



1 00000647 นายอดิศกัด์ิ สุยะ
2 00000930 นายวิชยั ศิริวรวจัน์ชยั
3 00001021 นางเงิน ไชยมงคล
4 00001104 นายสมยงค ์อุปจกัร์
5 00002676 นางสาวปวริศา ธนามี
6 00003111 นางสาวอาทิตยา อินท า
7 00003112 นางสาวเจนจิรา อิสระบุญ
8 00003200 นายเทวฤทธ์ิ ศิริมาตย์
9 00003475 นางสาวมตัติการณ์ วงัแสง

10 00003992 นางปิยะดา สามิภกัด์ิ
11 00004289 นางกฤษณา แปงเคร่ือง
12 00004344 นางพวงผกา ค  าสองสี
13 00004419 นางมณีพร อินทนะ
14 00004589 นางสาวขวญัชนก ขาเหล็ก
15 00005046 นางสาวกานตพิ์ชชา กระทุ่มนอก
16 00005192 นางสาวกญัญาวีร์ ย ัง่ยนืทวี
17 00005193 นางสาววรวรรณ พรมค า

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อเกลือ

รวม  17   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00004572 นายศกัรนนัทน์ วงศจ์ริยะขจร
2 00005204 นางสาวรัตติกาล พรมเปียง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

พนักงานราชการ  (หน่วยเลอืกตั้งที่ 17 โรงพยาบาลบ่อเกลอื)

รวม 2   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



1 00000642 นางรัฐติกาล ปัญญาภู

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

บ านาญ สสจน่าน.(หน่วยเลอืกตั้งที่ 17  โรงพยาบาลบ่อเกลอื)

รวม  1   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ


