
วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=  โรงพยาบาลราชวิถี

 � - สามญั

1. 208752 007276 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/01/2535นางสาวอโณทยั     ปรอยกระโทก

2. 208753 005513 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/04/2518นางสาวนิศราวรรณ            ชยัศร

3. 208754 006545 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/06/2528นางสาวมตัติกา            โปร่งไธสง

 � - สมทบ

4. 208757 000649 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/10/2508นางสาวประทุม             เทียนแอม

 � - สมทบ(คู่สมรส)

5. 208755 W00484 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/08/2517เรือเอกเบญจพล พรมเกตุ

6. 208756 W06467 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/12/2513นายยทุธนา เทพทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208752     - 208757    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลสุรินทร์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 208758 W00838 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/08/2509นายสุรัตน์ ตั1งศกัดิM ประเสริฐ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208758     - 208758    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O  สาธารณสุขเชียงราย

 � - สามญั

1. 208759 009044 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/08/2521นางสาวกิติยา สร้อยสุวรรณ์

2. 208760 009435 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/01/2527นางสาวจิตรากานต ์เจริญบุญ

3. 208763 009770 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/10/2524นางสาวอญัญารัตน์ จนัทาพนู

 � - สมทบ

4. 208764 001249 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/05/2511นายจกัรพนัธุ์ ขมินธกูล

5. 208765 001250 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/07/2524นางสาวชนญัญา ฤทธิมูลเมือง

 � - สมทบ(บุตร)

6. 208769 สS3181 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/06/2540นายณฐัชนน ทองคาํมั�น

7. 208770 สS3441 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/10/2532นายธนพล กอหลวง

 � - สมทบ(คู่สมรส)

8. 208761 W00457 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/05/2538นายนาถบดินทร์ คาํตะ๊

9. 208762 W08435 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/10/2524นายสรายทุธ บุญจวบ

10. 208766 W04348 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/09/2512นายชนิตย ์จารุจาํรัส

11. 208767 W09414 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2529นายมุรธา กฤษกร

12. 208768 W04195 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/05/2513นายสาทิตย ์ใจปันธิ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208759     - 208770    48,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : = / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  อนามยัสุรินทร์

 � - สามญั

1. 208771 009272 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/10/2529นางสาวศรัญญา ดาบจนัทร์

2. 208772 002023 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/06/2517นายสุทศัน์ พรมเหล่าลอ้

3. 208773 009397 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/02/2536นางสาวขนิษฐา หอมใจ

4. 208774 009200 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/04/2531นางจนัทร์เพญ็ ดีระเมียด

5. 208776 009670 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/11/2515นางสาวนฤภคั ชูลาภธวชักุล

6. 208777 009529 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/06/2536นางสาวดวงฤทยั ป้องแกว้

7. 208778 008843 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/09/2520นางสาวสุชาดา สุขสาม

8. 208779 008161 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/06/2531นางสาวพิราวรรณ ปัดภยั

9. 208780 009720 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/07/2535นางสาวอมราภรณ์ บุญมาก

10. 208781 008708 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/02/2535นางสาววนิดา จารัตน์

11. 208782 009399 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/04/2537นางสาวศิรประภา บุญมี

12. 208783 009536 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/11/2533นายปฐวี สีดา

 � - สมทบ(คู่สมรส)

13. 208775 W09200 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/09/2532นายบณัฑิต ดีระเมียด

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208771     - 208783    52,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี

 � - สามญั

1. 208784 010674 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/11/2529นางสาวบุษยา ผลศิริ

2. 208785 005084 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/10/2533นางสาวศิริรัตน์ งามพาณิชยกิจ

3. 208786 005128 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/01/2526นางสาวศิรินุช แท่งพรม

4. 208787 009465 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/06/2516นางประไพ รัตนวนั

5. 208788 005127 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/11/2534นางสาวศศิมา แกว้วิรัตน์

6. 208789 004860 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/06/2524นายพิมล พนัธ์นอ้ย

7. 208790 005129 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/09/2530นายกฤษฎา ปลื1มกมล

8. 208792 009469 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/10/2529นางสาวฐานมญ สาเลิศ

9. 208793 003627 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/12/2514นางสาวอุรา โสรส

10. 208794 005090 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/06/2530นางสาวทศันียว์รรณ บรรเทา

11. 208795 005130 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/07/2518นางสรญา ทองนาค

12. 208796 009965 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/01/2529นางสาวสุรางคนางค ์โพชะโน

13. 208797 003823 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/08/2512นายศิริสมบุญ ตอวิวฒัน์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

14. 208791 W04541 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/02/2512นายอธิศ นาโควงษ์

สรุปศูนย ์: �= ราย ตั1งแต่เลข 208784     - 208797    56,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 208798 008184 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/05/2520นางสาวจนัทนา สาทกลาง

2. 208799 012257 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/08/2530นางชาลิณี กริ�งกระโทก

3. 208800 010903 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/05/2529นางสาวสุพรรณี เปี� ยมนอง

4. 208801 022652 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/04/2537นางสาวศิรินภา อินทศร

5. 208802 009278 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/09/2514นางอารีย ์ฉายศิลป์

6. 208804 020291 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/06/2524นางมะลิสา ดวงแขไข

7. 208805 021591 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/02/2529นางสาวธญัลกัษณ์   นาตยะขนัธ์

8. 208806 023310 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/11/2520นายสุทดั แนบกลาง

9. 208807 006070 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/01/2509นางสาวกรรณิกา   โหตกษาปน์กุล

10. 208808 023388 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/12/2535นางสาวชนกนนัท ์หลงพิมาย

11. 208809 031061 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/03/2528นางสาวประไพพร ศรีกาํเนิด

12. 208812 021002 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/10/2514นางจนัทนา เรืองทองหลาง

13. 208813 021501 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/12/2526นางสาวภทัรา บุญเสริม

14. 208815 009168 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/06/2508นางณฐวรรณ ครองบุญ

15. 208816 022266 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/01/2527นางนิตยา รุ่งรัตน์

16. 208817 023659 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/01/2533นางสาวธญัญา กลั1วกิ�ง

17. 208819 013283 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/04/2530นางสาวสุภสัสร มุ่งเขื�อนกลาง

18. 208820 022121 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/07/2524นายอนุชยั บบัพาน

19. 208821 022122 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/02/2521นางราตรี บบัพาน

20. 208822 022336 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/06/2526นางสาคร แกว้สุวรรณ

21. 208824 030866 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/02/2531นางสาวศิรินภา พิทกัษน์อก

22. 208825 009748 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/05/2520นางจีราวรรณ มิ�งขวญั

23. 208826 010606 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/06/2518นางจินตนา เรืองเจริญ

24. 208827 020001 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/06/2512นางสาวปนดัดา นารี

25. 208828 031270 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/11/2507นางนุชจรี เรือจนัทึก

26. 208829 006881 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/06/2517นางสาวณาพฐัติวลัคุ ์กานตก์ตตน์กุล

27. 208830 020723 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/07/2525นางสาวดุษณี ขาวสุข



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

28. 208831 013517 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/08/2534นางสาวนุสราภรณ์ หวายสนัเทียะ

29. 208832 023599 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/08/2529นางสาวปธิตา แวน่ไธสง

30. 208835 009890 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/09/2519นางสมหวงั ศิริจานุสรณ์

 � - สมทบ(บุตร)

31. 208818 สS2433 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/10/2538นางสาวสิริประภา เกษตรธีรกุล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

32. 208803 W09278 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/04/2511พนัตาํรวจเอกเสรี ฉายศิลป์

33. 208810 W31061 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/07/2525นายวีระศกัดิM   คู่สาย

34. 208811 W11774 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/02/2526นายสิทธิM วศนั สมบติัสวสัดิM

35. 208814 W10874 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/10/2529นายอรรถวฒิุ พร้อมพิมพ์

36. 208823 W22336 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/04/2513นายประจวบ แกว้สุววรณ

37. 208833 W07252 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/04/2519นายสุรสิทธิM  นิตตะโย

38. 208834 W11204 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/03/2520นายชชัวาล ไชยช่วย

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208798     - 208835    152,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  โรงพยาบาลเลิดสิน

 � - สามญั

1. 208836 003834 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/03/2537นางสาวอภิญญา ครึ� งมี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208836     - 208836    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์มหิดล

 � - สามญั

1. 208837 001111 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/11/2524นางสาวสาวิตรี บตัรพนัธนะ

2. 208838 000632 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/04/2523นางนุชจรินทร์ กาบแกว้

3. 208839 001435 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/08/2527นางสาวพรไพรินทร์ สิงห์โตทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208837     - 208839    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพิจิตร

 � - สามญั

1. 208840 003234 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/09/2509นางสมศรี จนัทร์ทอง

2. 208842 004400 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/01/2518นางสาวบุญส่ง กองเตก๊

3. 208843 003732 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/06/2533นางกมลทิพย ์อะทะนา

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 208841 W01806 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/12/2522นายอนุชา  ชาญณรงค์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208840     - 208843    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิM อุบล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 208844 W00279 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/04/2508นายถาวร   แกว้คาํแพง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208844     - 208844    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

1. 208848 013149 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/03/2523นายภราดร มณีเดช

2. 208849 009507 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/08/2515นางรวิวรรณ เต๋ชะรัก

3. 208850 009674 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/03/2522นางจุฑามาศ ลิมปศิริสุวรรณ

4. 208852 013078 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/07/2534นางสาวอจัฉรา คาํไชย

5. 208853 003369 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/04/2515นายศราวธุ สร้อยอินตะ๊

6. 208854 010793 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/10/2513นางชญาภา สุกูล

7. 208856 013326 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/10/2533นางสาวประภานนัท ์เรือนนาค

8. 208857 013328 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/04/2532นางสาววรรณา แสงจนัทร์อาํไพ

9. 208859 011602 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/05/2534นางสาววชัรีพร ผดัแกว้

10. 208862 012258 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/01/2523นางพวงผกา สมหวาน

11. 208863 013061 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/04/2522นายวิษณุกร ยาสมุทร์

12. 208864 008628 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/04/2524นายสงกรานต ์จนัตะ๊เวียง

13. 208865 006301 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/11/2516นางพิมพรรณ์ ยาสิงห์ทอง

14. 208866 012817 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/02/2526นางสาวธดาภตั คาํโท

15. 208867 006780 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/11/2521นางดารินทร์ จิวาลกัษณ์

16. 208870 005826 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/11/2518นางกานตธี์รา เตชรังษ์

17. 208871 004314 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/08/2513นางเยาวลกัษณ์ ศิริปัญญา

18. 208872 007299 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/10/2521นางสาวนิภาพร ศรีไว

19. 208873 009484 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/02/2515นางสร้อยเพชร วงศว์าลย์

20. 208876 014296 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/01/2533นางสุนิภา วงศส์นัติเจริญ

21. 208877 008501 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/01/2528นางสาวจินตนา ซาวคาํ

22. 208878 012591 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/06/2533นางสาวกลัยา ญานะ

23. 208879 006609 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/10/2516นางสาววิทวนั วนัทนา

24. 208880 006649 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/03/2522นางวาสนา ศรีวิชยั

 � - สมทบ

25. 208874 011312 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/12/2523นางรถเฉลิม ชยันาวา



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สมทบ(บุตร)

26. 208847 สS3760 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/05/2520นางสาวนวลนิตย ์แสงภา

27. 208861 สS2590 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/05/2536นายเอกชยั ศรีหิรัญ

 � - สมทบ(คู่สมรส)

28. 208845 W09129 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/10/2522นายณฤทธิM  กุณธิ

29. 208846 W12672 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/02/2520นายอภิชาติ ฉิมเรือง

30. 208851 W09674 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/06/2523นายภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ

31. 208855 W10793 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/02/2519นายสมศกัดิM  สุกูล

32. 208858 W07557 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/01/2513นางศรียง ทาสี

33. 208860 W05963 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/11/2514นายพิเชษฐ์ ขาํเนตร

34. 208868 W06780 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/11/2520นายธนบตัร จิวาลกัษณ์

35. 208869 W12116 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/01/2529นายสุทธิชยั ขา้มเขา

36. 208875 W11312 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/09/2520นายนิธิกรณ์ ชยันาวา

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208845     - 208880    144,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเลย

 � - สามญั

1. 208881 001502 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/10/2539นายนิติศาสตร์ พรมลอย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208881     - 208881    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  สาธารณสุขตราด

 � - สามญั

1. 208882 001022 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/01/2511นางผอ่งพรรณ รัตนพิทกัษ์

2. 208883 002761 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/11/2530นางสาววิไลวรรณ พลประชุม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208882     - 208883    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลอ่างทอง

 � - สามญั

1. 208884 000677 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/06/2511นางสาวซ่อนกลิ�น เขม้แขง็

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208884     - 208884    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  โรงพยาบาลนราธิวาส

 � - สามญั

1. 208885 001189 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/03/2520นางโนรฮายาตี อะเซง

2. 208886 001673 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/06/2523นางสาวอานีซา สาห๊ะ

3. 208887 001808 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/12/2530นางจารวี บินมูดอ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208885     - 208887    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  สาธารณสุขยโสธร

 � - สมทบ

1. 208890 004025 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/09/2514นางปาน ไชยมาตย์

 � - สมทบ(บุตร)

2. 208889 สS2321 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/10/2534นางสาวทิพยนนัท ์แสนจนัทร์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 208888 W02719 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/10/2522นายอิทธิพงษ ์ต่างใจ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208888     - 208890    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  โรงพยาบาลหวัเฉียว

 � - สามญั

1. 208891 001937 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/05/2518นายนิมิตร ร่วมทอง

2. 208892 002590 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/12/2520นางสาวนพวรรณ ขนัจาํนงค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208891     - 208892    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขชลบุรี

 � - สามญั

1. 208893 001840 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/08/2507นายธเนศพล ทองตา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208893     - 208893    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลแพร่

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 208894 W01038 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/11/2516นายอุเทน สุขทั�วญาติ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208894     - 208894    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขลาํพนู

 � - สามญั

1. 208895 0003651 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/06/2533นางสาวสุพรรณี ฝั1นพะยอม

2. 208896 0002094 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/04/2508นางแสงเดือน ศิริ

3. 208898 0002964 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/02/2522นางสาวมณีวรรณ์ ประธาน

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 208897 W00966 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/12/2512นายสกล นาดี

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208895     - 208898    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมควบคุมโรค

 � - สามญั

1. 209364 006857 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/02/2508นางสาวเดือนเพญ็ บุญเปรม

2. 209365 008892 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/03/2511นางเรไร นิจแสวง

3. 209366 013521 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/04/2535นางสาวสุวรรณา   อุทองทาํ

4. 209367 010661 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/07/2527นางสาวพรนภา พลูลาภผล

5. 209368 006708 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/11/2509นางกุลธิดา สิงห์หนู

6. 209369 011326 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/10/2528นางศรีสุดา บวับุญ

7. 209370 013497 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/04/2524นางสาวธวลัหทยั ดวงเดือน

8. 209371 008686 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2523นางปรียาภรณ์ ซุ่ยดา

9. 209372 012048 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/03/2525นางสาวทศัรินทร์ นอ้ยศรีมุม

10. 209373 012392 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/11/2529นายเจษฎา ธนกิจเจริญกุล

11. 209375 013795 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/08/2527นางสาวจิดารัตน์ ดาํชุม

12. 209376 011817 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/06/2529นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร์

13. 209377 013816 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/12/2521นางสาวกฤตติกา ปานพลอย

14. 209378 013077 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/06/2526นายจิรพนัธ์ ชินภทัรวรวิบูล

15. 209382 013562 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/02/2523นางสาวมนตสุ์ดา สุวรรณมาลี

16. 209383 013528 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/03/2530นางสาวศุทธินี สุนทราภรณ์

 � - สมทบ

17. 209374 007816 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/06/2526นางสาวมณีรัตน์ เชื1อเพชร

18. 209379 006176 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/03/2514นางชนาทิป บวัคาํ

19. 209380 005900 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/03/2520นางเนาวรัตน์ นองเนือง

 � - สมทบ(บุตร)

20. 209381 สS10151 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/02/2528นางสาวชญัญานุช มาณกิจ

 � - สมทบ(คู่สมรส)

21. 209363 W09086 4,000.0001/12/2562 01/07/2563 25/06/2515นายนิเวศ สนัติสุขลาภผล

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209363     - 209383    84,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขร้อยเอด็

 � - สามญั

1. 208899 004198 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/09/2521นางสาวเพญ็พกัตร์ แสนยะบุตร์

2. 208900 006320 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/11/2534นางสาวพกัตร์วิไล บวัภา

3. 208901 006242 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/03/2535นายเลิศวิทย ์เหลือผล

4. 208902 001998 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/11/2509นางจนัทร์ศรี เหลือผล

5. 208903 005879 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/03/2531นางสุภาพร ประทุมสินธุ์

 � - สมทบ

6. 208907 071436 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/05/2518นางสาวยพุา เหลาเสพล

 � - สมทบ(บุตร)

7. 208909 สS4826 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/04/2528นายมนสัชยั จ่าคาํ

 � - สมทบ(คู่สมรส)

8. 208904 W03158 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/09/2514พลเอกอภิชาติ นิตุธร

9. 208905 W01271 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/04/2508นายรังศรี นา้วแสง

10. 208906 W03205 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/07/2511นายนพทร   ทิพมณี

11. 208908 W05943 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/04/2529นายณชัพล วิทยาภูมิ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208899     - 208909    44,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 � - สามญั

1. 208910 001326 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/05/2513นางหรรษา ไทยศรี

2. 208912 001195 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/01/2511นางพรทิพย ์ศรีศร

3. 208913 001215 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/01/2516นางพยอม หน่อศิริ

4. 208914 001254 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/02/2517นางจรรยา บวับาน

5. 208915 001522 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/12/2517นายชาคริต   หน่อศิริ

6. 208916 001339 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/07/2518นายบรรจง ชาวไร่

7. 208917 001570 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/06/2521นายภูเบศร์ ยะอมัพนัธ์

8. 208918 001875 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/08/2515นายพงศกร มุขขนัธ์

9. 208919 001831 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/08/2507นางพรทิพย ์ดิษฐผึ1ง

 � - สมทบ(คู่สมรส)

10. 208911 W01326 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/12/2512นายจรัญ   ไทยศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208910     - 208919    40,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสงขลา

 � - สามญั

1. 208920 003992 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/11/2511นางปราณี วีรเดชะ

2. 208921 004372 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/09/2520นางพชัรี มินทราศกัดิกุล

3. 208922 003968 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/01/2520นางสาวน.ส.ปิยวรรณ  จนัทร์ทองโชติ

4. 208924 003449 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/06/2511นายกฤติธี ทองใหญ่

5. 208925 004089 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/04/2518นางสาวอุษณี พนัธุรัตน์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

6. 208923 W03992 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2512นายธีร์ วีรเดชะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208920     - 208925    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพระปกเกลา้

 � - สามญั

1. 208928 002260 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/12/2507นายธนัวา พิทกัษสุ์ธีพงศ์

2. 208929 003671 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/05/2510นายจารึก ไทยทกัษ์

3. 208932 001876 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/06/2517นางสาวกฤตปภา สิงห์สุวรรณ

 � - สมทบ

4. 208926 003018 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/07/2527นายรังสรรค ์   เกษราธิคุณ

5. 208930 003150 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/12/2527นางสาวแสงเงิน   เขม็ทอง

 � - สมทบ(บุตร)

6. 208931 สS0797 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/04/2529นายณฐัพงศ ์กมลธรรม

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 208927 W02325 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/02/2522นายนิพนธ์ เกษราธิคุณ

8. 208933 W01383 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/03/2516นายภูกฤษ   พรหมนาค

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208926     - 208933    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 209407 006751 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/08/2533นางสาวอภสัรา ขนอม

2. 209408 006827 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/09/2520นายอภิชาติ คงทรัพย์

3. 209409 006193 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/04/2530นางสมใจ กญัชนะกาญจน์

4. 209410 005847 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/09/2513นายสุวิทย ์จนัเมือง

5. 209411 005887 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/11/2533นางสาวภูวิษา นวลศรี

6. 209412 004837 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/10/2527นางสาวสิริภา  สาระสิทธิM

7. 209413 005727 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/07/2533นางสุนิษา ทิพยรั์ตน์

8. 209414 005753 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/06/2530นายจิระพนัธ์  นาคฤทธิM

9. 209415 005827 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/02/2518นายสุวิทย ์สุขนุย้

10. 209416 004802 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/06/2528นางสาวรศิกาณทร์ สาริพนัธ์

11. 209417 006800 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/02/2533นางสาวศิวภทัร ชอบผล

12. 209418 005328 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/01/2535นางสาวสุภาวรรณ ขาวนาค

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209407     - 209418    48,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครสวรรค์

 � - สามญั

1. 208934 001666 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/08/2507นางพีรพร พทัยากร

2. 208936 006932 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/01/2533นางสาวสุนิสา นุ่มสกุล

3. 208937 006180 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/04/2525นางสาวสกาวเดือน เพง็ภู่

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 208935 W90294 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/08/2536นายเมธสั ขาํดี

5. 208938 W06180 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/11/2523นายพิษณุ เพง็ภู่

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208934     - 208938    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขลาํปาง

 � - สามญั

1. 209218 003655 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/03/2529นางรัตนาพร จางอรุณ

2. 209219 003813 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/08/2515นางสาวทิวา ปัญญาชยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209218     - 209219    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์

 � - สามญั

1. 208939 006937 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/08/2534นายพงศธร อ่อนลาน

2. 208940 006700 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/12/2528นางสาวอนุสรา อินทร์โฉม

3. 208941 006150 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/04/2527นางกรรณิกา เขียวนิล

4. 208944 002146 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/12/2510นางสุกญัญา แก่นเรณู

5. 208945 001613 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/08/2508นางอาํมะลา แพงแกว้

6. 208947 007192 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/04/2514นางบงัอร ชา้งอินทร์

7. 208949 001978 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/05/2512นายไพบูลย ์จีนมหนัต์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

8. 208942 W05885 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/06/2524นายสมนึก พนัทะนา

9. 208943 W06150 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/05/2523นายอภิชยั เขียวนิล

10. 208946 W01613 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/07/2507นายวีระ แพงแกว้

11. 208948 W07192 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/01/2508นายประจวบ ชา้งอินทร์

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208939     - 208949    44,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  สาธารณสุขหนองคาย

 � - สามญั

1. 209423 007377 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 29/03/2533นางสาวรุจิรา หิตยะโส

2. 209424 007564 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 20/07/2529นายพรชยั ไชยารักษ์

3. 209425 006620 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 05/09/2512นางพิมพม์าดา ตุนก่อ

4. 209426 003394 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 10/12/2513นางสาวรัฐพร อรรคนนัท์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209423     - 209426    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��OO  สาธารณสุขอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 208950 003748 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/10/2531นางสาวพรรณธิภา มาเนตร

2. 208952 003009 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/09/2525นายอุเทน กลํ�าอุ่น

3. 208953 001998 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/03/2517นางสาวณฏัฐินี จารุชยันิวฒัน์

4. 208954 002016 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/01/2518นางสาวจีรนนัท ์มีอินทร์ถา

 � - สมทบ(บุตร)

5. 208951 สS0084 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/01/2531นายศรัณย ูวนัปา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208950     - 208954    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขสุโขทยั

 � - สามญั

1. 209220 003316 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/02/2516นางสุดใจ สีนวล

2. 209221 003191 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/10/2519นางสาวกญัญา ฐิติตรีรัตน์

3. 209222 003119 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/02/2527นางมณีรัตน์ เป็งนอ้ย

4. 209224 003075 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/04/2515นางสุชานนัท ์ธรรมขนัคาํ

5. 209225 002104 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/07/2517นางรสสุคนธ์   สุทะปา

6. 209226 002702 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/12/2525นายสมโภชน์ รื�นรส

7. 209227 002948 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/07/2516นางณฐัวิภา จรรยพฒัน์

8. 209228 002939 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/01/2511นางพฒันศิริ สาํราญพิศ

9. 209229 001706 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/05/2514นางศศิพร บวัหงษ์

10. 209230 003307 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/05/2520นางสาวนนัทน์ภสั ไก่แกว้

11. 209231 003431 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/06/2533นางสาวปรายฝน ครุฑโปร่ง

12. 209232 002899 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/04/2516นางสุดคนึง เจก็ภู่

13. 209233 003002 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/12/2514นางณฐัภารัตน์ ปานเกตุ

14. 209234 003248 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/04/2527นางสาวกฤตยา ประการะโพธิM

15. 209235 002979 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/11/2512นางนพรดา นรีนนัท์

16. 209236 003245 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/08/2534นายเกียรติรักษสิ์ทธิM  พรรณารุโณทยั

17. 209237 001359 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/12/2513นางอินทิรา เลิศจนัทรางกูร

18. 209238 003079 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/01/2529นางกรรณิการ์ ลอ้ธรรมมา

19. 209239 003141 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/09/2531นายวรพงศ ์ลวดลาย

20. 209240 003011 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/03/2530นางวิภาพร เพชรประดบั

21. 209241 002332 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/11/2516นางกณัฑริกา   ชพัวิโรจน์

22. 209242 003167 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/05/2528นายธนากร เกื1อกูล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

23. 209223 W03119 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/06/2526นายธนู เป็งนอ้ย

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209220     - 209242    92,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  สาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง

 � - สามญั

1. 209243 002921 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/05/2522นายขวญัชยั กอ้งกงัวาน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209243     - 209243    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  สาธารณสุขตรัง

 � - สามญั

1. 209244 000800 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/08/2512นางวลยั ลิ�มโอภาสมณี

2. 209245 002309 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/07/2518นางสาวมรกต กาสา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209244     - 209245    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 209248 003795 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/07/2529นางสาวศิริพร กุระโท

2. 209250 004007 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/12/2531นางสาวอจัฉรา มีดวง

 � - สมทบ

3. 209247 620023 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/08/2509นางทองพลู สีหาโบราณ

 � - สมทบ(บุตร)

4. 209251 สS0474 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/02/2533นางสาวเกศินี ชิณหา

 � - สมทบ(คู่สมรส)

5. 209246 W02693 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/01/2520นายศรายทุธพิชยั พิลาชยั

6. 209249 W03182 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/10/2510นายจกัริน เพชรสงัหาร

7. 209252 W580027 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/04/2512นายไตรมิตร การะนอ้ย

8. 209253 W03236 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/10/2524นายณรงศกัดิM  สุริยะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209246     - 209253    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=  สาธารณสุขสมุทรสงคราม

 � - สามญั

1. 208955 001369 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/10/2512นายเจริญ จงัหวดั

2. 208956 000923 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/02/2512นางอริยา ดีประเสริฐ

3. 208957 003842 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/12/2535นางสาวเพญ็โสภา วีระนนท์

 � - สมทบ

4. 208958 003879 20.0001/01/2563 01/07/2563 09/10/2511นางสาวอุษาห์ สุวรรณ

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208955     - 208958    12,020.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกระบี�

 � - สามญั

1. 208959 002134 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/07/2521นางสาวลกัษณ์นารา เพชรพลาย

2. 208960 001815 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/02/2520นางกิรณา วิจิตรโสภา

3. 208961 003600 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/10/2532นางสาวจินนัทญ์า ยิ1มปรั�ง

4. 208962 003770 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/05/2533นางสาววรรณิศา สุขจิตต์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208959     - 208962    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : = / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  โรงพยาบาลชุมพร

 � - สามญั

1. 209254 001877 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/11/2535นายสถาพร ขาํอนนัต์

2. 209255 001739 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/12/2535นางสาวขนิษฐา ขาวนาขา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209254     - 209255    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจนัทบุรี

 � - สามญั

1. 209256 002038 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/07/2512นายชุมพล ศรีอุดม

2. 209259 003389 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/04/2526นางสาวชญัญานุช ผอ่งแผว้

3. 209260 003548 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/07/2530นางสาวหทยัรัตน์ ชวติัชยั

4. 209261 003351 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/09/2519นางสาวเพชรา เพช็รมณี

 � - สมทบ(คู่สมรส)

5. 209257 W02038 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/11/2510นางอรสา ศรีอุดม

6. 209258 W02463 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/02/2512นายสงัวาล อิ�มสรรพางค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209256     - 209261    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครพนม

 � - สมทบ(บุตร)

1. 209263 สS1691 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/09/2541นางสาวจินตพร คาํมุข

 � - สมทบ(คู่สมรส)

2. 209262 W00530 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/12/2517นายไทยอารี บุระพวง

3. 209264 W01660 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/11/2508นายอภิสิทธิM  อุนาพรม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209262     - 209264    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี

 � - สามญั

1. 209385 024554 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/03/2536นางสาวภิชานนัท ์สร้อยมาศ

2. 209386 017721 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/11/2532นางเดือนเพญ็ สุขเกษม

3. 209387 024140 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/03/2534นางสาวกิตติมา คูณทรัพย์

4. 209388 022744 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/03/2531นางสาวปวรวรรณ จนัทร์ศิริ

5. 209389 022670 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/02/2529นางสาวนวรัตน์ ปัตไตร

6. 209392 017417 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/02/2530นางสาวขวญัเรือน ถาวร

7. 209394 024401 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/12/2526นายอนุชิต ชฎารส

8. 209395 022965 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/11/2531นางสาวปัทมณฐั เหมือนฤทธิM

9. 209396 024388 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/02/2534นางสาววราภรณ์ กีดกั1น

10. 209397 022751 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/11/2533นายกฤตชญาภรณ์ ศิลาพฒัน์

11. 209398 003900 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/02/2510นายคาํภีร์ เขตมนตรี

12. 209400 022814 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/01/2527นางสาวอภิรดี จิตรแสวง

13. 209401 024436 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/05/2534นางสาวณิชาดา มีวงศ์

14. 209402 017634 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/10/2530นางสาวสิริพร สมบูรณ์

15. 209403 024387 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/06/2533นางกลัยา ผลดี

16. 209404 024331 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/10/2533นางสาวมณีวรรณ ศรีรักษา

17. 209405 024481 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/03/2525นางธนิดา ฤาชากูล

18. 209406 023694 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/10/2533นางสาวจรินยา งอมสงดั

 � - สมทบ

19. 209384 024131 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/02/2535นางสาวปุริมปรัชญ ์สุนนัทา

20. 209399 024570 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/01/2533นายณฐัวฒิุ พิมพบ์ุญมา

 � - สมทบ(บุตร)

21. 209393 สS3051 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/03/2536นางสาวศุภมาศ โคตรพนัธ์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

22. 209390 W13715 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/01/2527นายอดิเรก เพง็พนัธ์

23. 209391 W17409 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/08/2527นายชุมพล ศรีวะอุไร

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209384     - 209406    92,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : == / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลลาํปาง

 � - สามญั

1. 208963 002590 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/08/2510นายวิสุทธิM  ชยัชมภู

2. 208964 001822 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/02/2514นางปรียาดา ภาพิชานนัท์

3. 208965 003490 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/07/2530นางสาวพิกุล ขติัแกว้

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 208966 W02610 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/01/2527นายอาทิตย ์ปันแสน

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208963     - 208966    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขชยันาท

 � - สามญั

1. 208967 003722 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/06/2529นางสาวอินทิรา แร่เงิน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208967     - 208967    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสกลนคร

 � - สามญั

1. 208968 003739 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/07/2513นางธิติพร ศรีอจัฉริยะกุล

2. 208969 005106 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/04/2508นางสาวปราณี คาํประเทือง

3. 208970 005577 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/09/2522นางสาวธญัญมน งิ1วโสม

4. 208971 003686 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/06/2519นางสาวหนึ�งฤทยั สพัโส

5. 208972 005003 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/03/2509นางปนดัดา ทิพยเ์สนา

6. 208974 006486 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/08/2526นางสาวธีรวดี ปูคะสินธุ์

7. 208976 006487 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/05/2534นางสุจิตรา อุทยัแสน

8. 208978 004335 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/09/2516นายอรุณ สีหมอก

9. 208980 006383 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/01/2531นางสาวกณันิกา อคัราช

10. 208985 004156 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/04/2519นางสาวชฎารัตน์ แกว้เวียงเดช

11. 208986 003333 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/04/2516นางมลัลิกา บุญทอง

12. 208987 004466 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/07/2517นายกมัปนาท บุญทอง

13. 208990 005275 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/04/2521นายวิญ_ูพล ปรางคท์อง

 � - สมทบ

14. 208975 023669 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/05/2513นางเนาวรัตน์ ปรีประเสริฐ

15. 208979 023715 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/04/2519นางสาวธญัรัตน์ พลเยี�ยม

16. 208981 024235 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/11/2513นายธนทั ชาชมราษฎร์

17. 208983 024465 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/07/2527นางสายสุนีย ์ปาระพิมพ์

18. 208988 024054 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/06/2536นางสาวชนาภรณ์ สนั�นเอื1อ

 � - สมทบ(บุตร)

19. 208977 สS6487 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/04/2534นายศุภวิชญ ์อุทยัแสน

 � - สมทบ(คู่สมรส)

20. 208973 W06076 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/03/2527นายเมธี โสดาศรี

21. 208982 W24235 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/04/2515นางอญัชิสา ชาชมราษฎร์

22. 208984 W24465 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/12/2521นายวีระพนัธ์ ปาระพิมพ์

23. 208989 W02693 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/03/2515นางรําไพร ฤทธิธรรม

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 208968     - 208990    92,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  สาธารณสุขแพร่

 � - สามญั

1. 208993 002609 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/03/2522นายภูริณฐั สายใจ

 � - สมทบ(บุตร)

2. 208991 สS0662 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/10/2534นายศุภณฐั สุดแดน

3. 208992 สS0340 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/11/2509นายพฤฒิ มาจนัทร์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 208994 W02612 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/07/2519นายเทวินทร์ สมบูรณ์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 208991     - 208994    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=�  สาธารณสุขเพชรบุรี

 � - สามญั

1. 208996 000747 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/07/2512นางภทัรพร วสนัตดิลก

2. 208999 005099 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/12/2535นางสาวอญัมณี วฏิัสุ

3. 209000 005109 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/03/2522นางสาวสุจิตรา อานนท์

 � - สมทบ(บุตร)

4. 208998 สS0498 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/06/2536นางสาวธญัวรัตน์ กลิ�นจนัทร์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

5. 208995 W01564 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/08/2509นางเยาวลกัษณ์ สินเกื1อกูล

6. 208997 W00747 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/09/2511นายขวญัชยั ศรช่วย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 208995     - 209000    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : =O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขกาํแพงเพชร

 � - สามญั

1. 209001 002570 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/04/2529นางคมคาย มีภาภ

2. 209002 002940 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/10/2525นางสาวพนนณิภา   ศรีผา่น

3. 209003 002800 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/03/2512นายวิโรจน์ สงัขย์ก

4. 209004 001748 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/06/2516นางสาวปิยาภรณ์ อินทพงษ์

5. 209005 002836 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/07/2530นายอภิลญัจ ์แววนาํ

 � - สมทบ(บุตร)

6. 209006 สS1328 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/11/2535นายนวพล อนัประนิตย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209001     - 209006    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขตาก

 � - สามญั

1. 209008 015081 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/07/2529นางสาวนิโลบล วงศเ์สนา

2. 209009 004935 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/02/2527นางอาฑิวราห์ อินตะ๊ยศ

3. 209012 004944 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/01/2531นางสาววนัทนี เหล่าตุ่นแกว้

4. 209013 014136 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/10/2534นางสาววรรณิศา เขื�อนวิชยั

 � - สมทบ(บุตร)

5. 209011 สS1037 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/12/2518นายกิตติคุณ ตะ๊ปุก

 � - สมทบ(คู่สมรส)

6. 209007 W04960 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/05/2529นายอลงกต อาจอาสา

7. 209010 W04935 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/12/2529นายกิตติ อินตะ๊ยศ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209007     - 209013    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 � - สามญั

1. 209014 001024 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/02/2516นางสมคิด กรรณิกา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209014     - 209014    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขราชบุรี

 � - สามญั

1. 209015 002077 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/10/2507นางบุญศรี อคัรพิทกัษพ์งศ์

2. 209016 002474 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/09/2508นางนดัดา ช่างทุ่งใหญ่

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209015     - 209016    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขเลย

 � - สามญั

1. 209265 003829 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/03/2530นายกิตติ อรรถเสนา

2. 209267 003855 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/08/2537นางสาวสิริกรณ์ ตรงดี

3. 209268 003805 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/07/2527นางสาวสุภาวดี สอนสุภาพ

4. 209269 003301 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/04/2532นางสุดารัตน์ สุตา

5. 209270 003879 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/09/2531นางสาวเพญ็ลกัษณ์ สมยัคาํ

6. 209271 003878 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/11/2521นายเมธา กิมไพบูลย์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 209266 W01749 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/05/2510ดาบตาํรวจวิภูษิต ศรีหาภูธร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209265     - 209271    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=��  สาธารณสุขอุทยัธานี

 � - สามญั

1. 209272 002459 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/08/2531นางสาวภารดี สุพลจิตต์

2. 209274 002673 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/07/2532นางสาวชนิตา นามเสถียร

3. 209275 002627 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/02/2535นางสาวพชัรี แกวน่ชดั

4. 209277 002352 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/12/2529นางทิพยล์าวลัย ์วสัธรรม

 � - สมทบ

5. 209273 901387 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/02/2520นายธรรมนูญ ตึกขาว

6. 209276 901685 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/11/2530นายกฤษณพงษ ์เพง็จนัทร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209272     - 209277    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=O�  สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร

 � - สามญั

1. 209017 002659 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/04/2512นายประยรู สุวรรณพรม

2. 209018 000892 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/05/2509จ่าเอกนวชาต เทวสกุลวงศ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209017     - 209018    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=O�  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 209281 002675 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/09/2526นางศศิธร โพธิM แสน

2. 209285 002680 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/03/2527นางสาวสุวรรณี ร่◌ุงเรือง

3. 209286 002826 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/07/2528นางรดา คุณาวฒันนนัท์

4. 209287 002051 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/12/2527นางปรรณชนก พินิจมนตรี

 � - สมทบ(บุตร)

5. 209283 สS0959 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/10/2539นายขจรศกัดิM  บุญเยน็

6. 209284 สS0959 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/04/2541นายกฤตยพล บุญเยน็

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 209279 W02723 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/07/2532วา่ที�ร้อยตรีรุจน์จิโรจน์ แหวนแกว้

8. 209280 W01569 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/10/2523นายจกัรชยั ชยับุตร

9. 209282 W02675 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/12/2526นายเอก โพธิM แสน

สรุปศูนย ์: O ราย ตั1งแต่เลข 209279     - 209287    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O  โรงพยาบาลมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 209019 001162 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/04/2533นายอดิศกัดิM  สีดา

2. 209020 001043 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/06/2513นายสมบูรณ์ หินชนะ

3. 209022 008576 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/08/2534นางสาวพชัรัมพร ศูนยด์าํ

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209021 W08385 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/07/2528วา่ที�ร้อยตรีเกียรติภูมิ สมบติัมี

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209019     - 209022    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 209278 005820 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/12/2535นางสาวกลัยาณี ใจดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209278     - 209278    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสระบุรี

 � - สามญั

1. 209023 002898 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/10/2532นางสาวขณิดา สุทธิ

2. 209025 002862 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/03/2535นางสาวรุ่งนภา คาํแดงสุข

 � - สมทบ

3. 209026 002737 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/11/2535นายจิรธร ทองตนั

 � - สมทบ(บุตร)

4. 209024 สS0917 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/09/2524นางสาวแข ภู่พฒัน์วิบูลย์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209023     - 209026    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 209027 W00420 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/10/2513นายชาญชยั ศิลา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209027     - 209027    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  ศรีวิชยั

 � - สามญั

1. 209288 002851 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/06/2529นางสาวกิตชญา วิจิตรานนท์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209288     - 209288    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 209030 006138 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/09/2535นางสาวชนกานต ์ปาสาบุตร

2. 209032 001888 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/10/2510นางสาวสงัวาลย ์ เพริดพราว

3. 209033 005805 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/08/2517นางวิลาพร พลเยี�ยม

4. 209034 006238 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/07/2534นางสาวนรินทร ชมชื�น

5. 209039 003921 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/11/2526นางอติกานต ์อิทธสมบติั

 � - สมทบ

6. 209028 003680 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/06/2521นางจิตติมา งามเสริฐ

7. 209029 003101 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/12/2507นางพิศวาส มะลิตน้

 � - สมทบ(บุตร)

8. 209031 สS1981 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/07/2528นายศิลพล ชุ่มมณี

9. 209036 สS0037 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/08/2540นายวโรดม หระสิทธิM

 � - สมทบ(คู่สมรส)

10. 209035 W05805 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/07/2515นายอิสระ พลเยี�ยม

11. 209037 W00037 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/04/2511นายวิโรจน์ หระสิทธิM

12. 209038 W05993 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/07/2529นายนนัทวฒัน์  พลูกสิ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209028     - 209039    48,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  สาธารณสุขระยอง

 � - สามญั

1. 209040 000396 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/03/2508นางอรวรรณ แก่กลา้

2. 209042 001227 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/12/2515นายเรวตัร หิรัญรักษ์

3. 209044 001719 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/03/2519นายวิฑูรย ์ตรีวิบูลย์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209041 W02616 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/10/2528นายทิวา ปลื1มใจ

5. 209043 W01112 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/01/2512ดาบตาํรวจนราพงษ ์บุญโจม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209040     - 209044    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  โรงพยาบาลนครพนม

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 209045 W00869 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/11/2517นายสุรพงษ ์บุุญเสนอ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209045     - 209045    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  สาธารณสุขลพบุรี

 � - สามญั

1. 209289 003368 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/12/2512นางนํ1าออ้ย แช่มกลิ�น

2. 209290 001864 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/04/2509นางรัชช์นนัท ์หาญกลา้

3. 209292 001525 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/07/2519นางสาวพิมตะวนั จนัทร์สีดา

4. 209293 002306 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/04/2509นางพรรณี ยงันุสสะ

5. 209294 000658 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/05/2508นายเกษม เผียดสูงเนิน

6. 209295 002472 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/11/2516นางสุวิมล นุชมี

7. 209296 002136 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/05/2522นางธราภรณ์ รอดประจญ

8. 209297 004072 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/05/2529นางสาวสุกญัญา ทองแกว้

 � - สมทบ(บุตร)

9. 209291 สS3653 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/01/2518นายมารุต แจง้วนั

สรุปศูนย ์: O ราย ตั1งแต่เลข 209289     - 209297    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 209299 001606 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/06/2530นายพีรดล เบญ็มาตย์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

2. 209298 W01354 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/12/2510นายขจรวิทย ์  จารุการ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209298     - 209299    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  โรงพยาบาลหาดใหญ่

 � - สมทบ

1. 209046 005205 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/04/2508นายปริญญา ชยัชนาภา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209046     - 209046    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลอุดรธานี

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 209047 W01725 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/07/2520นายพิทกัษ ์แสงรวม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209047     - 209047    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 � - สมทบ(บุตร)

1. 209048 สS0480 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/05/2531นายอิศรพงศ ์บงศรีดา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209048     - 209048    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  สาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 209049 001945 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/06/2511นายชยัรัตน์ จนัปุ่ ม

2. 209050 001724 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/01/2512นางสาวสุกาญดา อุปเสน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209049     - 209050    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 � - สามญั

1. 209051 000674 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/02/2519นางสาวไพลิน คนสูงดี

2. 209052 000698 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/05/2520นางนํ1าฝน ป้อมลอย

3. 209053 000826 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/10/2522นางสาววิมลศิริ ขนุทองไทย

4. 209054 001415 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/09/2521นางสาวสกุนดารา สีดาฟอง

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209051     - 209054    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอาํนาจเจริญ

 � - สามญั

1. 209055 003012 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/07/2531นายวีระภทัร์ มรกตเขียว

2. 209056 003003 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/01/2536นางสาวอรอุมา ไชยดี

 � - สมทบ

3. 209057 002816 20.0001/01/2563 01/07/2563 10/06/2516นางแจ่มจนัทร์ เชื1อสิงห์

4. 209059 001933 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/01/2519นางพชัราภรณ์ ทองพนัธ์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

5. 209058 W00644 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/03/2516ดาบตาํรวจมนตรี  คณะรัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209055     - 209059    16,020.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพทัลุง

 � - สามญั

1. 209300 001555 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/12/2511นางนิภา  วีระกิติกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209300     - 209300    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู

 � - สามญั

1. 209305 003199 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/06/2513นางกาญจนา เศรษฐวิวรรธน์

 � - สมทบ

2. 209303 003304 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/07/2530นางชลาลยั จาํปารัตน์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 209301 W02131 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/10/2521นายเฉลิมพล พวงมะลิ

4. 209302 W02832 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/07/2531นายยทุธนา บุญสินชยั

5. 209304 W03304 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/08/2527นายพิชิต จาํปารัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209301     - 209305    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนราธิวาส

 � - สามญั

1. 209060 002753 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/07/2529นางสาวฟาตีเมาะ เจะ๊หะ

2. 209061 001821 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/06/2522นางนูรไอนี วาแน

3. 209062 001591 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/09/2525นางอารีสุวานี ดือลามะ

4. 209064 001894 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/04/2531นางสาวณฐักานต ์นิโซ๊ะ

5. 209065 002363 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/04/2532นางสาวเนตรนภา เทพสุข

6. 209066 001861 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/07/2531นางสาวพรรณษา พฤกษดี

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 209063 W01591 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/02/2524นายบูฆอรี ดือลามะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209060     - 209066    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสกลนคร

 � - สามญั

1. 209067 000965 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/10/2523นางสาววชิรา จนัทามี

2. 209068 001884 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/11/2522นางเดือน นิดสีลาย

3. 209070 001577 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/07/2535นางสาววโรชา เภารังค์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209069 W01145 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/02/2529นายธนากร ตั1งจิคประสงค์

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209067     - 209070    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพระนครศรีอยธุยา

 � - สามญั

1. 209309 001934 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/05/2518นายชชัวาลย ์คงสุวรรณ

2. 209312 004262 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/08/2532นางสาวปุริมา สงัเขป

3. 209313 005254 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/12/2535นางสาวดุษฎี    แจง้นุช

 � - สมทบ

4. 209307 090193 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/06/2514นางลาํดวน ผดุงฤกษ์

 � - สมทบ(บุตร)

5. 209308 สS90199 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/03/2540นางสาววราภรณ์ สุขเกษ

6. 209310 สS0054 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/06/2523นายปรัชญา ผาสุข

7. 209311 สS2864 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/11/2541นางสาวสิปาง เกษสุวรรณ

 � - สมทบ(คู่สมรส)

8. 209306 W03560 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/12/2507นายศกัดิM ชาย แยม้หลั�งทรัพย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209306     - 209313    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  สาธารณสุขพิษณุโลก

 � - สามญั

1. 209073 001227 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/08/2508นางกนัยารัตน์ มาเกตุ

 � - สมทบ(บุตร)

2. 209071 สS0115 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/05/2524นางสาวลลิตตา พานิชผล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 209072 W02467 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/10/2522นายสิทธิศกัดิM  ศิริ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209071     - 209073    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 209074 004569 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/01/2530นางสาวธญัชนก จุลละศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209074     - 209074    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  สาธารณสุขชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 209075 003763 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/03/2531นางสาววิลาวรรณ วรรณมาตย์

2. 209076 003743 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/04/2531นางสาวกมลวรรณ ประเสริฐสาร

3. 209077 002880 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/12/2530นางสาววรุณี ดิเรกโภค

4. 209078 002712 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/05/2511นางสาวณฐัชยา สาระรมย์

5. 209079 003555 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/01/2521นางสาวกชพร อ่อนอภยั

6. 209080 002296 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/10/2507นางสุวะรา ลิมป์สดใส

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209075     - 209080    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลพระนั�งเกลา้

 � - สามญั

1. 209314 001893 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/08/2507นางนงเยาว ์ปราณีโชติรส

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209314     - 209314    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพเขต � ขอนแก่น

 � - สามญั

1. 209315 000665 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/12/2521นางสาวธนวนัต ์ผิวขาว

 � - สมทบ

2. 209316 000899 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/01/2517นายธนนัทช์ยั ธรรมรังสิรัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209315     - 209316    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  โรงพยาบาลพระพทุธบาท

 � - สามญั

1. 209081 000726 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/05/2519นางสาวนรีพฒัน์ พึ�งธรรม

2. 209082 001664 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/04/2520นางสาวสุภาวดี เทศวงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209081     - 209082    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  สาธารณสุขปทุมธานี

 � - สามญั

1. 209083 002155 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/04/2511นางอารีย ์  สุมาพา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209083     - 209083    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์

 � - สามญั

1. 209084 000421 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/04/2518นางสาวกรรณิภา แกว้กองบุญ

2. 209085 000950 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/01/2533นางสาวณฐัพร ศิริพรสวา่งเลิศ

3. 209086 001185 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/07/2537นางสาวจนัจิรา คณาวฒิุกร

4. 209087 000927 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/06/2533นางสาวสุชาดา หลา้พระบาง

 � - สมทบ(บุตร)

5. 209088 สS0006 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/04/2536นางสาวสายเพช็ร เยาวโสภา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209084     - 209088    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลยโสธร

 � - สามญั

1. 209090 001352 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/02/2535นางสาวนิษรัตน์ เวชกามา

2. 209091 001356 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/08/2536นางสาวศุจินทรา หวงัผล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 209089 W00878 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/08/2520นายวฒิุไกร เศรษฐานนั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209089     - 209091    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี

 � - สามญั

1. 209092 002320 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/04/2514นางจนัทิรา บุญชู

2. 209093 001163 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/06/2508นางเดือนเพญ็   จนัทะบาน

3. 209094 001873 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/04/2517นางกุหลาบ  สิงห์วงษ์

4. 209095 004520 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/07/2519นางปวิตรา   ศรีแดดนั

5. 209096 005775 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/07/2531นางอรพนิต   ภูวงษไ์กร

6. 209097 006630 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/05/2524นางออ้ยใจ  ศิริกาญจน์

7. 209098 006108 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/02/2535นางสาวกนกวรรณ กนัหาสิน

8. 209099 005231 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/02/2532นางสุปราณี   โรจน์สุพร

9. 209100 005401 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/02/2510นายสมัฤทธิM   ชาตินาม

10. 209101 004905 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/06/2523นางสาวสาคร   เสริญไธสง

11. 209102 007540 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/06/2520นางสาวปณตพร  หตัถโรจนะ

12. 209103 002039 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/11/2516นางมณีรัตน์   บุญทนั

13. 209112 008127 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/10/2538นางสาวธญัญลกัษณ์  เดชสมบติั

 � - สมทบ

14. 209110 008118 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/09/2532นายคมกฤษ  ฟองอ่อน

 � - สมทบ(บุตร)

15. 209106 สS3078 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/03/2534นายวิรัชพงศ ์จนัทขนัธ์

16. 209108 สS1790 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/08/2538นางสาวปานหทยั วงศน์ารัตน์

17. 209109 สS1790 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/09/2533นางสาวชนิกานต ์วงศน์ารัตน์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

18. 209104 W02039 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/07/2517นายคงจกัร์ บุญทนั

19. 209105 W03247 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/10/2536นายรณชยั แกว้บุญเพิ�ม

20. 209107 W05142 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/04/2517นายอดิเรก  ผดุงกิจ

21. 209111 W06120 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/03/2525นายวิรุฒ พิมพเ์ขตร

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209092     - 209112    84,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=  กรมการแพทย์

 � - สามญั

1. 209114 010623 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/01/2521นางเรือนทอง อภิวงค์

2. 209115 006629 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 20/02/2508นางสาํเนา นิลบรรพ์

3. 209116 006642 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/12/2512นางอุษณีย ์พรหมประกอบ

4. 209118 006330 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/09/2509นางสาวอาํพร สงัขค์ต

5. 209119 012557 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/05/2516นางสาวภคอร สายพนัธ์

 � - สมทบ

6. 209113 014344 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/11/2509นางสุภาภรณ์ สายยนืยง

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 209117 W06642 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/05/2511นายอาชนนั พรหมประกอบ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209113     - 209119    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  โรงพยาบาลชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 209120 001764 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/11/2526นางสาวนํ1าทิพย ์ชาญณรงค์

2. 209122 001900 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/03/2516นางสาวสมพร งาคม

3. 209124 001422 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/08/2522นางทองผดั สุทธิสาย

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209121 W00932 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/03/2520นายปรีดา เติมสมบติั

5. 209123 W01900 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/01/2517นายวิมาน คาํอินทร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209120     - 209124    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=  สาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี

 � - สามญั

1. 209125 001035 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/11/2509นางพยอม แสงสวา่ง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209125     - 209125    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลบา้นหมี�

 � - สามญั

1. 209126 000828 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/06/2534นางสาวสุกฤตา จนัทรานสรณ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209126     - 209126    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี

 � - สามญั

1. 209129 002135 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/08/2511นางสาวมณัฑนา กลัยา

2. 209130 000810 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/01/2510นางสุภาวดี ศรีพุม่

3. 209132 000941 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/01/2511นางบงัอร หลอมทอง

 � - สมทบ

4. 209127 002141 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/01/2520นางศิริพร เทพหสัดิน ณ อยธุยา

 � - สมทบ(บุตร)

5. 209131 สS0254 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/08/2520นายณฐัพล นาคทบั

 � - สมทบ(คู่สมรส)

6. 209128 W01162 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/05/2510นายวฒิุ กาญจนสุนทร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209127     - 209132    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  โรงพยาบาลระยอง

 � - สามญั

1. 209317 001097 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/09/2515นางจริยา ตนัมี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209317     - 209317    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพะเยา

 � - สามญั

1. 209361 001637 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/08/2533นางกิตติมา ใจมั�น

 � - สมทบ

2. 209362 001617 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/10/2509นางเพช็ร วงศใ์หญ่

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209361     - 209362    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

 � - สามญั

1. 209318 000659 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/04/2514นางศิริรัตน์ รวยดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209318     - 209318    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขสตูล

 � - สามญั

1. 209134 001315 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/05/2521นางฮานีฝ๊ะ สะอีด

 � - สมทบ(คู่สมรส)

2. 209133 W02275 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/12/2518นายสมศกัดิM  หมดัสะแหละ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209133     - 209134    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��O�  โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั

 � - สามญั

1. 209135 000641 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 02/06/2522นางสาวอาพร จนัทรศร

 � - สมทบ(คู่สมรส)

2. 209136 W00641 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/07/2518นายนพคุณ อํ�าวงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209135     - 209136    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : O� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=O  สาธารณสุขสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 209138 000133 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/01/2520นางสาวนางสาวสุภาพร  รถทอง

 � - สมทบ(คู่สมรส)

2. 209137 W00275 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/11/2516นางศิริวรรณ ส่งสุข

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209137     - 209138    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��
หนา้  : OO / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���O  สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา

 � - สามญั

1. 209419 002414 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 06/01/2533นางรัชนีวรรณ ประกอบทรัพย์

2. 209421 002575 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 30/11/2531นางสาวดวงเนตร แหวนนิล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 209420 W02414 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 17/03/2531นายเอกรัตน์ ประกอบทรัพย์

4. 209422 W00525 4,000.0001/07/2563 01/07/2563 17/07/2507นายศุภณฐั บุญมาก

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209419     - 209422    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : � / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O  สาธารณสุขปัตตานี

 � - สามญั

1. 209319 001635 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/04/2532นางสาวเยาวลกัษณ์ แกว้ปาน

2. 209320 001040 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/10/2516นางสายชล พรหมภกัดี

3. 209321 001761 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/06/2532นางสาวฟารีดา ยโูซะ

4. 209322 002054 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/07/2526นางสาวสุจิตรา ลกัษณะ

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209319     - 209322    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O�  โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 209323 002557 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/11/2525นางสาววนัเพญ็ มั�นติdด

2. 209324 002420 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/05/2536นางสาวปัทมวรรณ จนัทร์ม่อน

3. 209325 002386 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/09/2521นางสาวสาริณี วรันตก์ุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209323     - 209325    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O�  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 209140 001965 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/02/2535นางสาวพรทิพย ์แสนบุญศรี

2. 209141 002118 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/01/2530นางอรพรรณ วิชาชยั

3. 209142 000771 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/03/2522นางพร้อมพรรณ วงษย์อด

4. 209143 001773 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/03/2532นางสาวพชัรินทร์ อินมูล

 � - สมทบ

5. 209139 001123 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/10/2515นางสาวนฤมล มั�นทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209139     - 209143    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O�  สาธารณสุขจงัหวดัน่าน

 � - สามญั

1. 209144 004779 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/09/2518นางสาวนงลกัษณ์ ไชยเสน

2. 209147 003121 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/05/2529นางสาวภคัวรัญชญ ์แฮว้มา

3. 209148 001247 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/05/2516นางสาวเยาวลกัษณ์ สวา่งเมฆ

4. 209149 002528 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/09/2525นายเอกชยั ปัญญามณี

5. 209150 001424 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/01/2520นางอารียรั์ตน์ จิณะ

6. 209152 002682 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/03/2514นายวิชาญ จงประสาธน์สุข

7. 209153 000466 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/03/2509นางญาดา เงินงาม

8. 209154 002974 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/05/2517นายศกัดิพงษ ์ไชยชนะ

9. 209155 004355 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/08/2508นางกุศล คนสูง

10. 209156 004769 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/06/2511นางณฐันนัธ์ เตชะรัตนาบูรณ์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

11. 209145 W00597 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/11/2507นางสุพิล อุตยะราช

12. 209146 W02201 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/12/2518นายสุภาพ ปัญญา

13. 209151 W01491 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/12/2518นายเชาวลิต วงศืถิรกุล

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209144     - 209156    52,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O��  สาธารณสุขสมุทรปราการ

 � - สามญั

1. 209158 000943 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/09/2537นางสาวจุฑามาศ รุ่งศิริ

2. 209160 000601 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/11/2521นางสาวสุภาภรณ์ ทองวงษ์

3. 209161 000160 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/07/2510นางสาวทวีพร สุขสมโสตย์

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209157 W00624 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/08/2526นายกฤษฎา จนัทรรัตน์มณี

5. 209159 W00806 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/06/2522นายเกรียงศกัดิM  ภูลาํธาร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209157     - 209161    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O��  สาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 � - สามญั

1. 209326 000085 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/04/2518นายมานิตย ์สีงาม

2. 209327 001437 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 07/01/2524นางสาววาสนา กา้นจกัร

3. 209328 001093 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/06/2512นางธญัวรัตม ์เชยชิด

4. 209329 001297 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/03/2525นางพรนภสั ทองสง่า

5. 209330 001120 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/04/2509นางสรรญา มะลิทอง

6. 209331 001305 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/10/2508นางศศิญดา จิตพงษเ์ดช

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209326     - 209331    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �O��  โรงพยาบาลเพชรบุรี

 � - สามญั

1. 209332 001896 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/04/2535นายสหรัฐ นาคนคร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209332     - 209332    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �OO�  สาธารณสุขสิงห์บุรี

 � - สามญั

1. 209333 001981 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/09/2512นายไพศาล ม่วงงาม

2. 209334 002265 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/08/2533นางสาวสิดาภณัฑ ์รุ่งอุทยั

3. 209335 001937 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/10/2527นางศิริลกัษณ์ สงวนชม

4. 209336 001992 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/03/2509นางประภา ฉายชูวงษ์

5. 209337 000974 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/05/2522นางสาวนนัทน์ภสั นุ่นยวง

6. 209338 001593 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/03/2523นางสาวทิศารัตน์ ใจสุข

7. 209339 001977 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/08/2527นางดวงพร ดวงสุดา

8. 209340 001563 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/09/2522นางสาวปิยะมาศ สวสัดิพงษ์

9. 209341 001778 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/07/2519นางแสงทอง เมืองศิริ

10. 209342 001577 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 17/08/2518นางสาวธนยันนัท ์จนัทร์นอ้ย

11. 209343 001822 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/12/2518นางสาวอาธญัญา วงศส์กุลเกียรติ

12. 209344 001973 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/08/2529นางสาวสาวิตรี บุญนะ

13. 209345 001179 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/06/2521นางจิราภรณ์ นามมงคล

14. 209346 000783 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/08/2518นางดรุณี เจียนพนูสิน

 � - สมทบ(คู่สมรส)

15. 209347 W01937 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/02/2527นายพงษศ์กัดิM  สงวนชม

16. 209348 W01822 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/12/2514นายเดชา ทดัมาลา

17. 209349 W00974 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/07/2514นายสุพจน์ ศกัดิM อุดมขจร

18. 209350 W02107 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/03/2514นายบุญยงั ลี1สกุล

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209333     - 209350    72,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลน่าน

 � - สามญั

1. 209351 000306 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/05/2520นางสตัตยาภรณ์ ทายะรังษี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209351     - 209351    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสวนปรุง

 � - สมทบ(บุตร)

1. 209352 สS0220 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/11/2532นางสาวภทัรา วงศใ์หญ่

2. 209353 สS0220 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/09/2538นายธนา วงศใ์หญ่

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209352     - 209353    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลนครนายก

 � - สามญั

1. 209162 001252 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 10/08/2521นางสาวภคัจิรา พากเพียร

2. 209163 001812 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/12/2510นางมนสันนัท ์ รอดเนตร์

3. 209164 002122 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/12/2523นางวนิศรา เพียรพิทยากุล

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209165 W01500 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/06/2514นายกฤษธนิน ศรีสด

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209162     - 209165    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสุโขทยั

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 209166 W01056 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/12/2508นายวิชยั สายคาํอิน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209166     - 209166    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 � - สมทบ

1. 209167 001585 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/09/2531นางเบญจวรรณ สุขจิต

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209167     - 209167    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=�  โรงพยาบาลปัตตานี

 � - สามญั

1. 209168 001141 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/05/2519นางมณียา เกษา

2. 209169 001726 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/11/2525นางสาวนุสรัตน์ เบญ็ราฮีม

3. 209170 001543 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/11/2530นางสาวซูบารีนา สิเด๊ะ

4. 209171 001345 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 29/06/2531นางสาวอารยา บุญจนัทร์

5. 209173 001704 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2521นายนิอนัวาร์  สิเดะ

6. 209174 001315 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/07/2530นายกษิติM เดช วงศพ์รต

 � - สมทบ(คู่สมรส)

7. 209172 W01435 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/09/2518นางใจ ทองเสน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209168     - 209174    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  สาธารณสุขยะลา

 � - สามญั

1. 209175 000771 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/07/2507นางสาววนัทา  สุขเกาะทวด

2. 209176 000365 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 27/10/2510นายโสภณ   ขวญัแกว้

3. 209177 001923 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 31/03/2527นางสาวฟาตีเมาะ   อบัดุลนิเลาะ

4. 209178 001706 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/07/2524นางสาวอามานี    อูมา

5. 209179 000651 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/09/2512นายการียา   อารีบุหงา

6. 209180 001684 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/05/2530นางสาวแวอีดะ    แวดอเลาะ

7. 209181 000611 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/03/2518นางไอลดา   แดงมณีกุล

8. 209182 000990 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/05/2515นายสมพาส   แดงมณีกุล

9. 209183 001065 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 15/10/2517นางรุสนา   เจตานุวฒัน์

10. 209184 001459 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 12/07/2519นางสูรียา   สาบา

11. 209185 001962 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2529นางสาวซูไลณีย ์  จินตรา

12. 209186 001398 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/01/2527นางอายวัณี   สถาวรณ์

13. 209187 002016 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/04/2526นางสาวพฒันา   อาแวกือจิ

14. 209188 000825 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 21/10/2519นางสาวยามารียา   ซาเฮาะ

15. 209189 001728 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/03/2531นางสาวนูรีซนั    ตาเห

16. 209190 001983 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 25/01/2531นางสาวอาซีซะ   วาแวนิ

17. 209191 001988 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/01/2530นางสาวอานิง   แวกะจิ

18. 209192 001536 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/09/2531นางสาวซูไรดา    อูมา

19. 209193 001029 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/02/2516นางสมสกนธ์   ศิริมานนท์

20. 209194 000717 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 23/02/2518นายอมัรัน    สาแหละ

21. 209195 000963 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/06/2521นางสาวโรซมา   แวดอเล๊าะ

22. 209196 001972 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 18/07/2529นางสาวฟาดีล๊ะห์   กะทิงหิเล

23. 209197 002112 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/03/2527นางสาวนูรีซนั   สาหลอ

24. 209198 000879 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/10/2510นายสมาน   ดอเลาะ

25. 209199 001504 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/03/2509นายสุวรรณ   จนัทร์ประสิทธิM



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  สาธารณสุขยะลา

 � - สามญั

26. 209200 001117 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 13/03/2522นายริซกี  สาร๊ะ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 209175     - 209200    104,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  โรงพยาบาลหนองคาย

 � - สามญั

1. 209201 000436 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 08/05/2515นายวรรณกร เดชนรสิงห์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209201     - 209201    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���=�  โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคที์� ��

 � - สามญั

1. 209355 440333 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 11/10/2507นายสุชิน สมหวงั

 � - สมทบ

2. 209354 611224 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 01/01/2517นางสมบติั ประนิคม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209354     - 209355    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O���  (ตรง)สาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์(สสธท.)

 � - สามญั

1. 209360 003780 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/10/2514ร้อยโทหญิงสมสมร นาคเกษม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209360     - 209360    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��O / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O�=O  (ตรง)สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (สสธท.)

 � - สามญั

1. 209204 002162 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 22/09/2508นางลกัขณา อตัถาวฒิุ

2. 209205 002838 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/10/2508นางทิพรรัตน์  วางพรม

3. 209206 003019 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/11/2507จ่าเอกจเร ชูชาติ

 � - สมทบ(บุตร)

4. 209202 สS0903 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/04/2521นายกิตติพงศ ์ทองแผ

5. 209203 สS0903 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 30/07/2524นายพงศสิ์ริ ทองแผ่

 � - สมทบ(คู่สมรส)

6. 209207 W02917 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/02/2509นางนารีรัตน์ สวาสดิM รัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209202     - 209207    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O��  (ตรง)สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น (สสธท.)

 � - สามญั

1. 209356 014478 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/02/2509นางปัญจพร โบกขนุทด

2. 209359 006317 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 04/05/2508นายธนาคาร นารี

 � - สมทบ(คู่สมรส)

3. 209357 W14478 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/07/2514นายเขม็ชาติ โสสีหา

4. 209358 W08790 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 09/01/2529นายสุรเบศฐ์ ชะรา

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 209356     - 209359    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O�O�  (ตรง)กรมสุขภาพจิต (สสธท.)

 � - สามญั

1. 209208 003912 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/03/2524นางดวงใจ พลงาม

2. 209209 001012 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 03/01/2518นายสมศกัดิM  ไขชยัภูมิ

3. 209211 006376 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 14/07/2520นางศิริเพญ็ โพธิM สีสด

 � - สมทบ(คู่สมรส)

4. 209210 W03856 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 16/09/2514นายวิโรจน์ เหลืองวฒัน์วิไล

5. 209212 W06376 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 19/03/2513นายสมพล โพธิM สีสด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209208     - 209212    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O����  (ตรง)สาธารณสุขกาญจนบุรี (สสธท.)

 � - สามญั

1. 209213 001677 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 05/07/2511นายกณิศ จิตยทุธ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209213     - 209213    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O��=�  (ตรง)กรมการเเพทย ์(สสธท.)

 � - สามญั

1. 209214 009143 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 06/11/2521นางสาวพรรณปพร ธญัวงษ์

2. 209215 006122 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 24/03/2512นายสมบติั วงคเ์ตจา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209214     - 209215    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��= / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O���  (ตรง)สาธารณสุขชยัภูมิ (สสธท.)

 � - สมทบ(คู่สมรส)

1. 209216 W01811 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 26/12/2521นายอภิรัตน์ คุณประทุม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209216     - 209216    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : ��� / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : O����  (ตรง) สาธารณสุขพทัลุง (สสธท.)

 � - สมทบ(บุตร)

1. 209217 สS0576 4,000.0001/01/2563 01/07/2563 28/04/2526นายอรรถกร จุลภกัดิM

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 209217     - 209217    4,000.00


