
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

เร่ือง  รายช่ือผู้สมัครสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี  2566 
************************************* 

 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ประกาศรายช่ือผูส้มคัรสรรหาประธานกรรมการและ
คณะกรรมการด าเนนินการ ประจ าป  2566 โดยก าหนดใหม้ การสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ด าเนนินการ ในวนัท ่ 1  พฤศจิกายน  2565  เนวลา 09.00 – 14.00 น. รายละเนอ ยดดงัต่อไปน ้  
  ประธานกรรมการ  สรรหาจากสมาชิกสามัญทุกเขต ดังรายช่ือต่อไปนี ้
  1. นายแพทยว์ริิยะ เนอ ๊ยวประเนสริฐ   เนบอร์ 1 
 หมายเหตุ : ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. 
หลกัเนกณฑแ์ละขั้นตอนการสรรหา 11.3 ประธานกรรมการ หากม ผูส้มคัรเนขา้รับการสรรหาคนเนด ยว 
ไม่ต้องมีการลงคะแนนสรรหาจากสมาชิกโดยตรงและลบั  
  กรรมการ 

 เขต 1 ประกอบด้วย  2  หน่วยงาน ได้แก่ 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพจิิตร , 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั มีกรรมการได้ 1 คน ครบวาระ 1 คน มีผู้สมัคร 2 คน 
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1.  นางณฐัภร  เนวชมนสั   เนบอร์ 1 
  2.  นายวชิิต  หม่ืนจ ารัส   เนบอร์ 2 
 ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. หลกัเนกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการสรรหา 11.3 กรรมการมผู้ีสมคัรมากกว่าโควตาให้มกีารลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก  
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ชั้น 1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร 

 เขต 2 ประกอบด้วย  1  หน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ และบ าเหน็จรายเดือน มีกรรมการ 
ได้ 1 คน ครบวาระ 1 คน มีผู้สมัคร 2 คน  สรรหาจากสมาชิกสามัญจากหน่วยงานข้าราชการบ านาญทั้งหมด 
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1.  นายมานพ  ชมภู    เนบอร์ 1 
  2.  นายพงศพศั  เนลือดพระปฐม   เนบอร์ 2 
 ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. หลกัเนกณฑแ์ละ 
ขั้นตอนการสรรหา 11.3 กรรมการมผู้ีสมคัรมากกว่าโควตาให้มกีารลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก  
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ชั้น 1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร(หน่วยสรรหาหลกั) 
หรือตามหน่วยสรรหาท ่สหกรณ์ฯ จดัให ้(หน่วยสรรหายอ่ย) และสหกรณ์จะแจ้งหน่วยสรรหาให้สมาชิกทราบ 
ภายในวนัที ่19 ตุลาคม 2565ถา้สมาชิกสะดวกสรรหาหน่วยใด ให้แจ้งรายช่ือย้ายหน่วยสรรหาภายใน 
วนัที ่28 ตุลาคม 2565 
 



 
 เขต 3 ประกอบด้วย  1  หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลพจิิตร มีกรรมการได้ 4 คน ครบวาระ 3 คน 
มีผู้สมัคร 6 คน  สรรหาจากสมาชิกสามัญจากหน่วยงานโรงพยาบาลพจิิตรทั้งหมด ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1.  นายแพทยเ์นสร  วฒิุนนัทช์ยั   เนบอร์ 1 
  2.  นางนพรัตน์  เนรืองศร     เนบอร์ 2 
  3.  นางสาวนิศานาถ ใจบุญ    เนบอร์ 3 
  4.  วา่ท ่ร้อยตร ศุภโชค ดอนจนัทร์เนข ยว   เนบอร์ 4 
  5.  นางกฤษณา  เนอ ่ยมเนปล ่ยน   เนบอร์ 5 
  6.  นางจารุภา  คงรส    เนบอร์ 6 
 ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. หลกัเนกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการสรรหา 11.3 กรรมการมผู้ีสมคัรมากกว่าโควตาให้มกีารลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก  
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หอ้งประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 โรงพยาบาลพิจิตร 
 เขต 5 ประกอบด้วย 3  หน่วยงาน ได้แก่ 1. โรงพยาบาลทบัคล้อ , 2. โรงพยาบาลวงัทรายพูน ,  
3. โรงพยาบาลสากเหลก็ มีกรรมการได้ 1 คน  ครบวาระ 1  คน  มีผู้สมัคร  2  คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้
  1.  นางอุไรวรรณ บุญชุม    เนบอร์ 1 
  2.  นางณิชาภา  หาญก าจดัภยั   เนบอร์ 2 
 ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. หลกัเนกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการสรรหา 11.3 กรรมการมผู้ีสมคัรมากกว่าโควตาให้มกีารลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก  
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลทบัคลอ้ , โรงพยาบาลวงัทรายพูน 
, โรงพยาบาลสากเนหล็ก 
 เขต 11 ประกอบด้วย  4  หน่วยงาน ได้แก่ 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทบัคล้อ , 2. ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง , 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน , 4. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวงัทรายพูน มีกรรมการได้ 1 คน  ครบวาระ 1 คน มีผู้สมัคร 2 คน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1.  นายวชิระ  บรรเนจิดกิจ   เนบอร์ 1 
  2.  นายธะเนนตร  เนอ้ือเนฟ้ือพนัธ์ุ   เนบอร์ 2 
 ตามระเนบ ยบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนนินงาน พ.ศ. 2560 ขอ้ 11. หลกัเนกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการสรรหา 11.3 กรรมการมผู้ีสมคัรมากกว่าโควตาให้มกีารลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก  
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ 1.สสอ.ทบัคลอ้ หน่วยสรรหา รพ.ทบัคลอ้ ,  
2. หน่วยสรรหาส านกังานสาธารณสุขอ าเนภอโพธ์ิประทบัชา้ง, 3. หน่วยสรรหาส านกังานสาธารณสุขอ าเนภอ
ตะพานหิน,4. สสอ.วงัทรายพูน หน่วยสรรหา รพ.วงัทรายพูน 

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ ณ วนัท ่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

(นายแพทยโ์สภณ  โฆษิตวานิชย)์ 
ประธานกรรมการสรรหา 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 


