
 

 

คําส่ัง 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา   จํากัด 
ท่ี    14   /2565 

เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ!สามัญประจําป) 2565 
และคณะกรรมการลงทะเบียนสมาชิก 

........................................................................................................................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในข1อ 50 ตามข1อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  และเพ่ือให1
การดําเนินการจัดการประชุมใหญ!และคณะกรรมการลงทะเบียนสมาชิกประชุมใหญ!สามัญประจําป)  2565 เป4นไปอย!าง
เรียบร1อย จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการ ดังรายชื่อต!อไปนี้ 

1. คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ�    

1.1 นายวิรัตน�     เพาะปลูก  ประธานกรรมการ 
1.2 นายวรยศ  ผลแก1ว   กรรมการ 

 1.3 นายกําธร  สิทธิบุตร  กรรมการ 
 1.4 นายศักด์ิชัย   ระวิวรรณ  กรรมการ 
 1.5 นางพัชรกัญภัค   ธีร�รัตนบุรี  กรรมการ 
 1.6 นายทรงยศ  มาลัย   กรรมการ 
 1.7 นายษาธิต  มาศรังสฤษด์ิ  กรรมการ 
 1.8 นายวิสูตร  รอดการ   กรรมการ 
 1.9 นายอรุณ  เสล!ราษฎร�  กรรมการ 
 1.10 นางชุติมา  อุทัยเลิศ   กรรมการ 
 1.11 น.ส.จิรารุรัตน� เพาะปลูก  กรรมการ 
 1.12 นายนัชฒภัทร  ปานอําพัน  กรรมการ 
 1.13 นางเพชรสี   เก็บสมบัติ  กรรมการ 
 1.14 นายตวงชล  แซ!ลิ่ม   กรรมการ 
 1.15 นางพัชรา  มาสังข�   กรรมการ 
 1.16 นายธีรยุทธ  เทศพิทักษ�  กรรมการ 
 1.17 นายวโรภาส นิจอภัย   กรรมการ 
 1.18 น.ส.ภาวิณี  สิตบุศย�   กรรมการ 
 1.19 น.ส.อังคณา เจริญฤทธิ์  กรรมการ 
 1.20 น.ส.กมลวรรณ พรหมศรร  กรรมการ 
 1.21 น.ส.สุชาดา  ถวิลการ   กรรมการ 
 1.22 น.ส.เก็จมณี  ชํานิการ   กรรมการ 
 1.23 นายประภาส สายทอง   กรรมการ/เลขานุการ 
 



                  2. กองอํานวยการ 

 1. นายธีรยุทธ  เทศพิทักษ�  กรรมการ 
 2. น.ส.ภาวิณี  สิตบุศย�   กรรมการ 
 3. นายวโรภาส    นิจอภัย   กรรมการ (รับเอกสารสําเนาหน1าสมุดคู!ฝากของ  
                                                                                    สมาชิก /ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย� 
 อํานาจหน าท่ี 

1. จัดหาและประสานงาน ด1านสถานท่ีจัดประชุมใหญ!  และอํานวยความสะดวกการเข1าประชุมใหญ!สามัญ
ประจําป) 2565  ของสมาชิก 

2. จัดหาสถานท่ีและอํานวยความสะดวก สถานท่ีรับลงทะเบียนสมาชิก เข1าร!วมประชุมใหญ!สามัญประจําป) 
2565   

3. รับผิดชอบในการจัดหา เครื่องด่ืม อาหารว!าง และการบริการ  
4. ต1อนรับ ตัวแทนสหกรณ�จังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ�จังหวัด และหน!วยงานท่ีเก่ียวข1อง   
5. รับผิดชอบและรักษาเอกสารสําคัญการจ!ายเบ้ียประชุมใหญ!สามัญประจําป) 2565 ของสมาชิก 
6. ประสานงานการดําเนินการในกองอํานวยการ การประชุมใหญ! และการลงทะเบียนสมาชิก   

1.  กรรมการหน�วยลงทะเบียน 

 หน�วยท่ี 1 หน�วย สหกรณ% / สสจ.พังงา 

1. นางปทิตตา สมมิตร กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นางนุชจรี การขยัน กรรมการ 
3. น.ส.ปIยะภัทร� การะเกตุ กรรมการ 

หน�วยท่ี 2 หน�วย สสอ.เมือง 

1. น.ส.ปฐมา อุดม กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.ฮายาต้ี จันทรส กรรมการ 
3. น.ส.สุพัตราภรณ� บุญโล! กรรมการ 

หน�วยท่ี 3 หน�วยข าราชการบํานาญ (กลุ�มท่ี 1) บํานาญ สสจ.พังงา/บํานาญ สสอ.ตะก่ัวป-า  

1. น.ส.ชุติมา แก1วเกลี้ยง กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นายอานนท� เกตแก1ว กรรมการ 
3. นางวรวิมล คําเลี้ยง กรรมการ 

หน�วยท่ี 4 หน�วยข าราชการบํานาญ (กลุ�มท่ี 2) บํานาญ รพ.ตะก่ัวป-า /บํานาญ รพ.พังงา  

1. น.ส.อรนิตย� ชูชุม กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.ตรีชฎา จ1านสกุล กรรมการ 
3. นายชัยกฤต จิตเพ็ง  กรรมการ 

 

หน�วยท่ี 5 หน�วย สสอ.ตะก่ัวป-า / รพ.บางไทร 

1. น.ส.สุมาลิน สมศิริ กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.มารีนา เจLะแม กรรมการ 
3. น.ส.ณัฐณิชา หวันเมือง กรรมการ 



หน�วยท่ี 6 หน�วย สสอ.คุระบุรี / รพ.คุระบุรี 

1. ขัตติยา คงแก1ว กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. วิภาจร ี วงษาเนาว� กรรมการ 
3. นายเจษฎา กันภัย กรรมการ 

หน�วยท่ี 7 หน�วย สสอ.เกาะยาว / รพ.เกาะยาว 

1. น.ส.ดวงใจ   กันยา กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.สวุรรณี หนักแน!น กรรมการ 
3. น.ส.วภิาดา ศรีเทพ กรรมการ 

หน�วยท่ี 8 หน�วย สสอ.กะปง / รพ.กะปง  

1. น.ส.สวุดี คงปาน  กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.อรวรรณ สุวรรณพะโยม กรรมการ 
3. นายกนกศักด์ิ ชาวนา กรรมการ 

หน�วยท่ี 9 หน�วย สสอ.ทับปุด / รพ.ทับปุด 

1. นางเสาวลี รอดการ กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นางสุลาวัลย� มากแก1ว กรรมการ 
3. น.ส.จีรวรรณ คชบก กรรมการ 

หน�วยท่ี 10 หน�วย สสอ.ท ายเหมือง / รพ.ท ายเหมือง 

1. น.ส.รัตนาภรณ� ณ ถลาง กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นางพิสมัย บัวทอง  กรรมการ 
3. นางสมทรง มหาพันธ� กรรมการ 

หน�วยท่ี 11 หน�วย สสอ.ตะก่ัวทุ�ง / รพ.ตะก่ัวทุ�ง 

1. น.ส.ธนพร เสือศรี กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นางวาสนา เดชะพันธ� กรรมการ 
3. น.ส.นภัค รัตนสมบูรณ� กรรมการ 

หน�วยท่ี 12 หน�วย รพ.พังงา  (กลุ�มท่ี 1) สมาชิกเลขท่ี 00268 ถึง 02089 

1. ปานิค สมัย กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. วลีพร ทองชุม กรรมการ 
3. วัชล ี วรรณพงษ� กรรมการ 

หน�วยท่ี 13 หน�วย รพ.พังงา (กลุ�มท่ี 2) สมาชิกเลขท่ี 02113 ถึง 02591 

1. ธารี แสงทอง กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. เอกรัฐ แสงทอง กรรมการ 
3. รุจิรา เปรี้ยวจันทึก กรรมการ 

 

 

 

 



หน�วยท่ี 14 หน�วย รพ.พังงา (กลุ�มท่ี 3) สมาชิกเลขท่ี 02596 ถึง 03717 

1. อภิญญา พราวศรี กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. สุทิษา บุญเกิด กรรมการ 
3. เยาวลักษณ� พูลเถียะ กรรมการ 

หน�วยท่ี 15 หน�วย รพ.ตะก่ัวป-า (กลุ�มท่ี 1) สมาชิกเลขท่ี 00353 ถึง 02343 

1. นางชมัยพร มาลัย กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นายประสิทธิ์ นาคฤทธิ์ กรรมการ 
3. นายณัฐพันธ�  แสงแก1ว กรรมการ 

หน�วยท่ี 16 หน�วย รพ.ตะก่ัวป-า (กลุ�มท่ี 2) สมาชิกเลขท่ี 02347 ถึง 02847 

1. นายวินัย ลาภฉัตรเพชร กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. นายเกรียงไกร โสดารักษ� กรรมการ 
3. น.ส.เรณุกา วรเศรษฐศักด์ิ กรรมการ 

หน�วยท่ี 17 หน�วย รพ.ตะก่ัวป-า (กลุ�มท่ี 3) สมาชิกเลขท่ี 02954 ถึง 03714 

1. น.ส.นวลน1อย โอชาผล กรรมการและหัวหน1าหน!วย 
2. น.ส.กษมา สิทธิศิลปN กรรมการ 
3. นางละม1าย คันสว!าง กรรมการ 

 
 อํานาจหน าท่ี 

1. รับลงทะเบียนและอํานวยความสะดวกการเข1าประชุมใหญ!สามัญประจําป) 2565 ของสมาชิก 
2. รับผิดชอบและรักษาเอกสารสําคัญการลงทะเบียนประชุมใหญ!สามัญประจําป) 2565 ของสมาชิก 
3. รับผิดชอบและรักษาเอกสารสําคัญการจ!ายเบ้ียประชุมใหญ!สามัญประจําป) 2565 ของสมาชิก 
4. ประสานงานการดําเนินการกับกองอํานวยการการจัดประชุม 
5. จ!ายค!าเบ้ียประชุมและค!าพาหนะเดินทางให1กับสมาชิกท่ีเข1าร!วมประชุม   

         
   สั่ง  ณ  วันท่ี    25    พฤศจิกายน  2565                           

                                                                                  
                                             (นายวิรัตน�    เพาะปลูก) 
                                  ประธานกรรมการ 
                 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
 

 


