
หน่วยเลือกตั้งที ่7 โรงพยาบาลบ้านหลวง

ล าดบั สมาชิกหน่วยงาน จ านวน(คน)
1 โรงพยาบาลบา้นหลวง 44
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง 8
3  อบจ.อ าเภอบา้นหลวง 9
4 พนกังานราชการ 2
5 ขา้ราชการบ านาญ สสจ. 6
6 สมาชิกหกับญัชีเงินฝาก 1

รวม 70

วนัศุกร์ที ่3 กุมภาพันธ์  2566

มีสมาชิกทั้งหมด ดงัน้ี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน  จ ากัด
สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที ่33



1 00000481 นางประทุม ทาประเสริฐ
2 00000492 นางปราณี มหายนต์
3 00000530 นายพีรัชพล ใจพล
4 00001284 นางสาวพิริยาภรณ์ เช้ือหมอ
5 00001314 นางโสริญา ค  าบุญเรือง
6 00001315 นางดอกรัก แพทยส์มาน
7 00001440 นายนภดล สุดสม
8 00001441 นางอ าไพ สุดสม
9 00001463 นางสาววาสนา ก๋าแกว้

10 00001541 นายปฎิภาณ ใจทา
11 00001543 นางสายสุนีย ์สุดสมกิติพร
12 00001996 นางชญานิษฐ์ รัตนวิทูรย์
13 00002061 นางสาวนีรชา วิไลรัตน์
14 00002104 นางกีรติกานต ์กอ้นจนัทร์
15 00002169 นางกรรณิการ์ แกว้ใหม่
16 00002226 นางสาวบุษบา บุญเรือง
17 00002339 นายอศัวิน จงบริบูรณ์
18 00002467 นางศิริรัตน์ สิทธิชยั
19 00002839 นายอติรุจ นิลคง
20 00002867 นางปุณฑริก พรมมา
21 00002897 นางรจนา ไสยาสน์
22 00003078 นางสาวดุจเดือน มงคล
23 00003104 นางสาวณฐัธิดา ศรีประเสริฐ
24 00003182 นายอานนท ์กุลธรรมานุสรณ์
25 00003221 นายบรรณ์พจน์ กอ้นจนัทร์
26 00003276 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญตนั
27 00003356 นางจุฬาลกัษณ์ โรจนวิภาต
28 00003358 นางสาวลินดา สารเทพ
29 00003391 นางสาวปรียานุช ไชยวงศ์
30 00003470 นางนาริน จนัทร์หาญ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลบ้านหลวง

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
โรงพยาบาลบ้านหลวง

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล

31 00004212 นางเกียรติสุดา ยรรยงเมธ
32 00004222 นางสาวพรรณนิดา มานนั
33 00004338 นางศศิวิมล พนัยาง
34 00004394 นางรัตติกาล อิทธิสาร
35 00004437 นางหฤทยั ยามานนท์
36 00004455 นางสาวอนุสรา ตาดี
37 00004718 นางสาววิชยา กาต๊ิบ
38 00004874 นางสาวศรัณยพ์ร เจริญสวสัด์ิ
39 00004949 นางสาวพิมพพ์ร เวียงนาที
40 00004995 นายอนุวฒัน์ ก๋าเเกว้
41 00005007 นางสาวนนัทิกานต ์เตโจ
42 00005042 นายเอกพล ทวีจนัทร์
43 00005107 นางสาววรพิน นนัภิวงค์
44 00005162 นายคทาวฒิุ มัง่มูล

รวม  44   คน



1 00000191 นางวนัเพญ็ วิสุทธิจินดา
2 00000587 นายโชติวฒัน์ ฉตัรสุมงคล
3 00001952 นางดาวรุ่ง งามสม
4 00002150 นางสาวพิชญา อายยุนื
5 00002355 นายประสิทธ์ิ คนสูง
6 00004397 นางสาวแววดาว มงคล
7 00005064 นายพีรพงศ ์ภูสด
8 00005262 นางธวลัรัตน์ โลนนัท์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)
ส านังงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง

รวม  8   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00001192 นายสมพิศ วิชยัตะ๊
2 00001286 นายจิระศกัด์ิ ไชยเชิด
3 00001375 นางปาริชาต วิชยัตะ๊
4 00001766 นางจิรานุช ชนกนาถวดี
5 00003252 นางธนัวา ฑีฆาวงค์
6 00004141 นางจิรพา จนัทร์ส าเร็จ
7 00004143 นางทิพยรัตน์ สายส าราญ
8 00004396 นางริณนาร์ บุญทน
9 00005216 นางศรินทร์ทิพย ์ทิพยปั์ญญา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั
รายช่ือลงทะเบียนเลอืกตั้ง วนัที่  3  กมุภาพันธ์   2566

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

รวม  9   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล



1 00004678 นางฑาริกานนัทร์ สุดสม
2 00004946 นางสาวรัตนา เเซ่ยา่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

พนักงานราชการ  (หน่วยเลอืกตั้งที่ 7  โรงพยาบาลบ้านหลวง)

รวม 2   คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



1 00000474 นางสุพิน อายยุืน
2 00000477 นางจรรยา เช้ือหมอ
3 00000490 นายบญัชา สุดสม
4 00000494 นายเกรียงศกัด์ิ ทะศรีแกว้
5 00000929 นายเจริญ สุขยิ่ง
6 00001633 นายศิลป์ อายยุืน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากัด
รายช่ือลงทะเบียนเลือกตั้ง วนัที่  3  กุมภาพนัธ์   2566

(จ านวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม  2565)

บ านาญ สสจน่าน.(หน่วยเลอืกตั้งที่ 7 โรงพยาบาลบ้านหลวง)

รวม  6  คน

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ



หักบัญชีเงินฝาก(หน่วยเลือกตั้งที ่7  โรงพยาบาลบ้านหลวง)

1 00002302 นางชญาณิศา ปงใจ
รวม 1  คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จ ากดั

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

ล าดบั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ-นามสกุล


