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

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>�  โรงพยาบาลราชวิถี

 � - สามญั

1. 219100 006780 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/01/2528นางสาวนิษา อกัษรณรงค์

2. 219101 006622 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/07/2527นางสาวพิมพรั์ตน์ ธรรมรักษา

3. 219102 005722 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/10/2514นางสาวเจียมใจ ศรีชยัรัตนกูล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219100     - 219102    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>�  โรงพยาบาลสุรินทร์

 � - สามญั

1. 219103 002280 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/10/2530นางสุวดี ชื�นสวา่ง

2. 219104 003247 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/10/2522นายชูศีล พิโสร์

3. 219105 002058 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/10/2516นางสาวสิริกร  สิริธนดุล

4. 219106 003593 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/02/2532นางสาวรุ่งทิวา จนัทสนธิN

5. 219107 003305 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/10/2516นายอะลทัฐ์ณา เหมาะหมาย

6. 219108 001980 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/07/2519นางประคอง สูงโคตร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219103     - 219108    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงราย

 � - สามญั

1. 219109 008160 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/12/2523นายธนากร สุเดชมารค

2. 219110 008210 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/10/2523นางสาวเจษฎา เครือศรี

3. 219111 010216 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/01/2525นายอนนัต ์ดวงอินตะ๊

4. 219112 009926 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/01/2524นางสุภาวลัณ์ ฟ้าคาํตนั

5. 219113 010198 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/08/2528นางศรัญญา ยามี

6. 219116 009055 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/07/2531นายธวชัชยั ศรีกนั

 � - สมทบ(บุตร)

7. 219114 สS1884 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/02/2531นายจิราย ุคาํริน

8. 219115 สS3605 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/03/2532นายจกัรกฤษณ์ เทพวงศ์

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219109     - 219116    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  อนามยัสุรินทร์

 � - สามญั

1. 219117 009962 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/07/2517นายรัฐพงษ ์ฉตัรทอง

2. 219118 009161 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/06/2531นางสาวดาริน มั�นยนื

3. 219119 009934 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/02/2515นางสายชล สุดดี

4. 219120 002879 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/11/2511นายจกัริน กาํจร

5. 219121 009960 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/04/2521นางนยันา นามโสม

6. 219122 009961 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/09/2518นางศิริมา เติมสุข

7. 219123 003559 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/01/2520นางกชพร ฉตัรทอง

8. 219124 003467 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/09/2509นางสาวประภา ศรีจุดานุ

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219117     - 219124    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี

 � - สามญั

1. 219125 004911 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/07/2530นางสุนารี ทองคาํ

2. 219126 004968 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/09/2536นางสาวณฐัชญา ถาติด

3. 219127 010855 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/02/2537นางสาวกนกวรรณ อุดมพนัธ์

4. 219128 010890 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/01/2520นางทศันีกรณ์ ชาตรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219125     - 219128    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 219129 022197 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/08/2510นางสาวศิริประภา ตนัสนัเทียะ

2. 219130 013402 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/03/2534นางสาวพชัรี บอกขนุทด

3. 219131 010197 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/09/2522นางสาวจารุณี พิมโคตร

4. 219132 012379 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/03/2529นางสาวนิพา เกาะผกัแวน่

5. 219133 030766 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/01/2517นางภุชฌา วบัสนัเทียะ

6. 219134 023475 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/11/2532นางอรวรรณ นาคา

7. 219135 012969 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/11/2533นางสาวลดัดา ลาภขนุทด

8. 219136 031436 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/09/2533นางสาวธนญัญา คมพยคัฆ์

9. 219137 013437 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/07/2535นางสาวพรอนงค ์แจง้ไธสง

10. 219139 011598 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/01/2529นางสาวพิชญาวี โชคเหมาะ

11. 219140 009822 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/05/2525นางสาวอรสา โนนทอง

12. 219141 008128 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/08/2520นางสาวรชยา เมธีปรีชาชยั

13. 219143 023408 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/06/2531นางประภสัสร ส่งพิมาย

14. 219144 021544 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/03/2528นายศุภมาตร วดักลาง

15. 219145 032174 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/07/2509นางสุพตัรา  ศรีเพช็ร

16. 219146 013020 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/04/2528นางสุกญัญา บาระมี

17. 219147 023102 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/01/2518นางสุจิตรา อาจสูงเนิน

18. 219148 011822 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/09/2526นางสุชาดา วานิชบริภนัณ์

19. 219149 012256 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/12/2530นางสาวนราภทัร อะทอยรัมย์

20. 219150 031129 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/04/2525นางนพรัตน์ คา้กระโทก

21. 219151 008302 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/07/2521นางสาววฒันา กุง้มะเริง

22. 219152 006300 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/07/2513นางกลัยา พนัธุ

23. 219153 022233 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/09/2511นางวีณา สินพรมราช

24. 219154 031276 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/01/2537นางสาวกนกวรรณ ปลอดกระโทก

25. 219155 023359 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/03/2515นายเกื2อกูล กลา้กลาง

26. 219156 023360 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/03/2517นางปรียา กลา้กลาง

27. 219157 020719 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/12/2529นางสาวกญัญลกัษณ์ แถมเกษม



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

28. 219158 012198 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/02/2530นางอนุสรา เปรมกมล

29. 219159 008243 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/08/2521นางธนฐันนัทิตา จนัทจิรกิตติN

30. 219160 011425 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/02/2519นางอจัฉราภรณ์ นุ่มชยัภูมิ

31. 219161 031364 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/11/2535นางสาวณฏัญาภรณ์ เงี2ยวสูงเนิน

 � - สมทบ(บุตร)

32. 219138 สS21745 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/09/2530นายกิติคุณ ค ํ2าคูณ

33. 219142 สS6545 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/04/2534นางสาวณฏัฐิกา   อินทกูล

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั2งแต่เลข 219129     - 219161    132,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : > / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเลิดสิน

 � - สามญั

1. 219162 003343 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/06/2528นางสาวปิยนุช แกว้เม่ง

2. 219163 001977 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/03/2516นางสาวฉนัทนา สิมณี

3. 219164 003490 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/09/2533นางภทัรพร สุธรรมบุตร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219162     - 219164    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์มหิดล

 � - สามญั

1. 219165 001635 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/07/2533นางสาวทิภาพร ทาํสะอาด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219165     - 219165    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขพิจิตร

 � - สามญั

1. 219166 004297 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/02/2533นางปภสัสร นาคเอี�ยม

2. 219167 001410 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/05/2511นางณฏัฐิรา กองฉลาด

3. 219168 004514 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/08/2530นางสาวสุกุณตนา อนงครั์กษ์

4. 219169 004515 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/02/2536นางสาวปารินทร์ ชยัศกัดิN เลิศ

 � - สมทบสหกรณ์

5. 219170 003862 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/01/2520นางยพิุน บวัเก๊า

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219166     - 219170    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิN อุบล

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219171 000801 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/09/2511นายชยัชาญ ตามไท

2. 219172 000611 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/05/2514นายพยนต ์เงาเพช็ร

3. 219173 000541 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/08/2511นางบุญญาพร  เงาเพช็ร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219171     - 219173    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

1. 219174 014713 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/06/2535นางสาวปาริฉตัร เทกณัฑ์

2. 219175 014364 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/12/2522นายประสิทธิN  เกตุอินทร์

3. 219176 012539 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/05/2528นางสาวนิตยา เป็งธินา

4. 219177 005489 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/08/2518นางนิลุบล ศรีไชยวงค์

5. 219178 013881 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/06/2533นางสาวสุดารัตน์ ยะกูล

6. 219179 006387 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/10/2520นางสาววณิรัฐ ศรีชนะ

7. 219180 005069 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/07/2512นางประสพพร วิสิฐอุดรการ

8. 219181 008869 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/03/2526นางสาวสุดารัตน์ บุญทา

9. 219182 007612 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/08/2519นางศิริลกัษณ์ โถแพ

10. 219183 004693 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/06/2517นางสาวเกษณี ศรีบุญปวน

11. 219184 006925 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/05/2521นางนุชภาพนัธ์ ใจเปียง

12. 219185 003934 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/06/2509นางดาหวนั ปิงใจ

13. 219186 013744 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/05/2535นางสาวสงัวาลย ์ไชกิติ

14. 219187 013115 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/11/2530นางณฎัฐ์ชญัญา ผลเกิด

15. 219188 013449 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/12/2527นางสาวสิริญา ศรีวิราช

16. 219189 003884 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/07/2516นางสาวกนกวรรณ ชั2นอินทร์งาม

17. 219190 007859 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/03/2525นางสาวปัญจรัตน์ แกหลวง

18. 219191 006536 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/08/2519นางสาวพาชื�น รัตนธรรม

19. 219192 013922 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/01/2530นางสาวกรัณฑรัตน์ สุกนัธา

20. 219193 009519 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/06/2526นางดุลยเรศ ชยัอมฤต

21. 219194 006319 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/11/2523นางช่อผกา คาํโพธา

22. 219195 014575 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/09/2527นางสาวสุรีย ์อาชวะสมิต

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั2งแต่เลข 219174     - 219195    88,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเลย

 � - สามญั

1. 219196 000882 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/06/2509นางฐิติมา วิมาโร

2. 219197 001555 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/03/2535นางสาวสุชาดา บงัใบ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219196     - 219197    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขตราด

 � - สามญั

1. 219198 003308 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/03/2517นางเจริญพร สายสูง

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219199 สS0775 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/12/2519นายสิทธิพงษ ์ศิลาอาสน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219198     - 219199    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลอ่างทอง

 � - สามญั

1. 219200 000405 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/07/2509นายทวีป กนัสถิตย์

2. 219201 001032 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/11/2522นางสาวณทัญา เปรมปรีดิN

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219200     - 219201    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 219202 001991 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/08/2512นายโชติ   สุขเกษม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219202     - 219202    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลนราธิวาส

 � - สามญั

1. 219203 001506 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/06/2527นางสาวสุวรรณี รัตนะ

2. 219204 001613 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/02/2525นางสาวอาซีซนั ยาเตง็

3. 219205 021217 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/02/2522นางฮารียนั สามะแอ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219203     - 219205    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219206 001536 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/02/2539นางสาวพินทุสร ยอแซฟ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219206     - 219206    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขยโสธร

 � - สามญั

1. 219207 005089 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/06/2531นางจุติพร โสมดี

2. 219213 005062 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/03/2526นายแพทยวิ์ทตั    พยงุวงษ์

 � - สมทบสหกรณ์

3. 219208 005076 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/07/2537นางสาวจิฬารัตน์ พิมพท์อง

4. 219209 005192 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/09/2532นางสาวองัคณา เหรียญหล่อ

5. 219210 005072 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/12/2533นายณรงค ์ผิวผอ่ง

6. 219211 005036 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/06/2518นายประสิทธิ ทองลุม

7. 219212 005077 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/02/2530นางสาวศิริญคมัภรณ์ วงศค์าํชาว

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219207     - 219213    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขชลบุรี

 � - สามญั

1. 219214 002868 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/10/2516นางปิยะสิรี ธาราสนัติสุข

2. 219215 002968 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/01/2521นางสุนิสา สุขปิติ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219214     - 219215    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลร้อยเอด็ จาํกดั

 � - สามญั

1. 219216 000261 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/02/2513นางนนัทิชา คู่กระสงัข์

2. 219217 001752 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/09/2512นางกญัญา ศรีเคลือบ

3. 219218 001753 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/11/2516นางสาวสายยนต ์  สุขรัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219216     - 219218    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลแพร่

 � - สามญั

1. 219219 001186 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/01/2522นางสุพตัตรา ชื�นตา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219219     - 219219    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขลาํพนู

 � - สามญั

1. 219221 00003508 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/07/2519นางณฐัวรรณ แกว้วงค์

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219220 สS1970 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2537นางสาวสุธีรา เชื2อยงั

3. 219222 สS3194 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/06/2532นายปรัชญา จินดาหลวง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219220     - 219222    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมควบคุมโรค

 � - สามญั

1. 219223 013970 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/08/2516นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

2. 219224 013035 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/09/2533นางสาวจิตรา บุญโพก

3. 219225 011706 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/07/2528นางหนึ�งหทยั บุญลือ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219223     - 219225    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลยะลา

 � - สามญั

1. 219226 002167 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/11/2524นางภวรรณตี อาลี

2. 219227 001870 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/01/2523นางสาวสุดารัตน์ สงัขผล

3. 219228 002544 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/08/2526นางสาวนูรีฮงั ปูลา

4. 219229 001147 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/07/2516นางสุวิมล โปติบุตร

5. 219230 002750 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/04/2532นางสาวต่วนอาแอเซ๊าะ จอลง

6. 219231 002447 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/07/2530นางสาวจรุวรรณ เรณูนวล

7. 219232 001183 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/06/2517นางกมลวรรณ โปติบุตร

8. 219233 002305 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/07/2520นางอาดีล๊ะ   มามะ

9. 219234 001731 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/11/2521นายภิญโญ ศรีสุข

10. 219235 003002 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/01/2528นายจารึก จนัทร์ดาํ

11. 219236 001641 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/12/2523นางเรวดี โส๊ะสนัสะ

12. 219237 000878 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/08/2514นางสาวอรัญญา สมพงศ์

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั2งแต่เลข 219226     - 219237    48,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขร้อยเอด็

 � - สามญั

1. 219238 006083 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/06/2516นางจิราวรรณ มะโนมยั

2. 219239 006581 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/08/2534นางสาวขวญัชนก สิงห์พนัธ์

3. 219240 006711 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/10/2509นายปิยชาติ บุตรศรีเมือง

4. 219241 006587 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/09/2530นางสาวกฤตพร แสงสุรินทร์

5. 219242 006582 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/09/2536นายนนัทภพ ศรีอุดร

6. 219243 006584 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/10/2535นางสาวรจนา สีเสา

7. 219244 006717 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/09/2513นางเมืองรักษ ์จิตตธาดาพงศ์

8. 219245 003901 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/02/2520นางสาวดวงสมร นามเขต

9. 219246 005063 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/01/2529นางรุ่งฤดี วิชาผง

10. 219247 005994 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/02/2529นางสาวสุทธาสินี ทีอุทิศ

11. 219248 006353 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/06/2525นางสาวธนมยั สุขสาํโรง

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั2งแต่เลข 219238     - 219248    44,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 � - สามญั

1. 219249 001734 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/10/2523นางสาวพชัรา ขาวหมดจด

2. 219250 001505 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/09/2512นายวนัชยั กลดัพว่ง

 � - สมทบสหกรณ์

3. 219251 000589 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/01/2512นางสุชาวดี กลดัพว่ง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219249     - 219251    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสงขลา

 � - สามญั

1. 219252 001107 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/05/2511นางกาญจนา ยอดขวญั

2. 219255 008351 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/01/2531นางสาวซนันียะ๊   ดินอะ

3. 219256 008463 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/10/2520นางโสลดา โดบีมอ

4. 219257 004002 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/01/2520นางอรจิรา ตระกูลปัญญา

5. 219258 003497 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/02/2520นายศิลา ตระกูลปัญญา

6. 219259 006940 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/05/2517นางสาวพวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์

 � - สมทบสหกรณ์

7. 219253 008382 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/02/2525นางจนัทนา ช่วยผดุง

8. 219254 007654 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/11/2525นางสาวทวิตา อภิกิติกรกุล

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219252     - 219259    32,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  โรงพยาบาลพระปกเกลา้

 � - สามญั

1. 219260 002982 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/01/2532นางสาวหทยัชนก เรืองสวสัดิN

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219260     - 219260    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>  โรงพยาบาลสระบุรี

 � - สามญั

1. 219261 003078 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/10/2525นายวฒิุพล สุธีราภรณ์

2. 219262 002123 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/04/2516นางสาวสุวรรณี สุรัตนโสภณ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219261     - 219262    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 219263 005979 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/01/2531นางวิชุนนัท ์ มากดวง

2. 219264 006534 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/06/2529นางสาวฉตัรชนก มีชูศิลป์

3. 219265 006739 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/11/2532นางสาวจริยา อานนท์

4. 219266 005648 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/05/2531นายศุภชยั ไพบูลย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219263     - 219266    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขนครสวรรค์

 � - สามญั

1. 219268 007003 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/02/2534นายชญานนท ์ดาํนงค์

2. 219269 005771 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/06/2523นายกาํชยั อุดมการเกษตร

3. 219270 005007 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/09/2522นางสาวนํ2าทิพย ์เก็งเขตต์

4. 219271 006035 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/04/2510นางสาวชุติมา เยน็สาํราญ

5. 219272 003553 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/08/2510นางวลียว์รรณ เตชะศกัดิN ศรี

 � - สมทบสหกรณ์

6. 219267 090847 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/03/2523นางสาวปนดัดา เทียนเงิน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219267     - 219272    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขลาํปาง

 � - สามญั

1. 219273 002825 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/08/2520นางนิตยา ติแกว้

2. 219274 002027 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/01/2517นางกฤษณี ปะอินทร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219273     - 219274    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์

 � - สามญั

1. 219275 007127 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/03/2536นางสาวกรุณา รินนาศกัดิN

2. 219276 005741 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/05/2520นางสาวนิชานนัท ์ปลาคาํ

3. 219277 007068 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/09/2534นางสาวศศิธร อนนัตส์ลุง

4. 219278 005554 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/05/2518นางษมา ตุย้หลา้

5. 219279 006268 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/11/2521นางสาวพรรณิกา กนัตสุ่์ม

6. 219280 007184 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/06/2509นางสุวิภรณ์ จรรยาขนัติกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219275     - 219280    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขหนองคาย

 � - สามญั

1. 219281 003722 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/07/2517นางสาวนวพร คา้ขา้ว

2. 219282 004852 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/04/2528นายชินกร อาจวิชยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219281     - 219282    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 219283 002930 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/04/2523นางสาวพรสวรรค ์มีชิน

2. 219284 003305 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/03/2531นางสุพรรษา ใจวงษา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219283     - 219284    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขสุโขทยั

 � - สามญั

1. 219285 002202 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/09/2520นางณฐมน อินตะ๊อุ่นวงศ์

2. 219286 003214 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/01/2520นายเชาวลิต เลื�อนลอย

3. 219287 003159 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2530นางพชัรีญา เตม็ศิรินุกูล

4. 219288 002718 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/06/2524นางสาวสงัวาลย ์ทาํความชอบ

5. 219289 003151 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/10/2531นางอมรรัตน์ ตุย้หลา้

6. 219290 002504 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/02/2522นางสาวธนารัตน์     รอดมา

7. 219291 003357 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/07/2521นางเบญจมาส นวลสุวรรณ

8. 219292 003210 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2531นางสาวมยรีุ คา้ไม้

9. 219293 003083 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/11/2530นางเพญ็ศิริ วิสนานนท์

10. 219294 003341 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/07/2535นางสาวปัฐพร สายดว้ง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219285     - 219294    40,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง

 � - สามญั

1. 219295 002816 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/01/2518นายสราวธุ ศรีคุม้วงษ์

2. 219296 002335 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/09/2524นางสาวสุกญัญา แป้นเงิน

3. 219297 001822 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/04/2509นายธวชัชยั สญัญะวิรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219295     - 219297    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขตรัง

 � - สามญั

1. 219298 002092 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/02/2523นายสราวฒิุ ยทุธชยั

2. 219299 001910 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/06/2510นางกิตติมา จิตรอกัษร

3. 219300 003034 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/02/2528นางสาวกรรณิการ์ เพชระ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219298     - 219300    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 219301 004059 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/07/2534วา่ที�ร้อยตรีกฤษดา จิตเรณู

2. 219302 003833 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/05/2532นางสาวศิริรัตน์ เขียวนิล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219301     - 219302    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลตรัง

 � - สามญั

1. 219303 000996 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/12/2522นายศุภฤกษ ์วอ่งวรานนท์

2. 219304 001987 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/10/2512นางสาวสุพตัรา  พานิช

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219303     - 219304    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขสมุทรสงคราม

 � - สามญั

1. 219305 000255 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/01/2510นางจุฑามาส ใจพรหม

2. 219306 000858 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/03/2523นางดาเรศ แสงสวา่ง

3. 219307 000523 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/06/2511นายสุชิน นอ้ยสกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219305     - 219307    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกระบี�

 � - สามญั

1. 219308 001867 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/03/2521นางดวงพร  สาํมะเนี_ยะ

2. 219309 004241 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/10/2532นางสาววิกานดา   รอบคอบ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219308     - 219309    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจนัทบุรี

 � - สามญั

1. 219310 003789 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/11/2535นางสาวกิตติกา กุลรัตน์

2. 219311 002460 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/02/2519นางสาวไอยริน คงชยักุล

3. 219312 003709 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/11/2534นายนฤเบศร์ กิตติเวช

4. 219313 003665 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/07/2513นางสาวรัศมี แสวงพรหมณี

5. 219314 002609 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/03/2524นางสาวกนกวรรณ รอดดารา

6. 219315 002075 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/10/2520นางสาวปัณณารัตน์ โชติวฒัน์ธุวพร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219310     - 219315    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครพนม

 � - สามญั

1. 219316 001761 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/12/2528นางสาววิภาสินี แก่นคาํ

2. 219317 901807 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/11/2530นางสาวอารี อุทาสี

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219318 สS1595 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/08/2535นายศกัดิN สิทธิN  ศรีจาํนงค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219316     - 219318    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี

 � - สามญั

1. 219319 025060 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/10/2528นางสาวพลอยนลิน ค ํ�าคูณ

2. 219320 025062 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/01/2524นางอรอุมา พลเขต

3. 219321 024685 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/10/2533นางสาวนรินทร์ โมลานิล

4. 219322 006221 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/05/2524นางสุภาวลัย ์เพญ็ชารี

5. 219323 025016 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/06/2533นางสาวหนูเล็ก ทองคาํ

6. 219324 025061 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/09/2522นายธนนัธมัม ์ขนัตี

7. 219325 024894 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/09/2535นางสาวภาวินี ศรีพลาย

8. 219326 023511 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/02/2534นางสาวพิไลวลัย ์บุปผา

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219319     - 219326    32,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลลาํปาง

 � - สามญั

1. 219327 003419 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/04/2524นางสาวนงคราญ สมพมิตร

2. 219328 003466 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/09/2517นายอุเทน เครือยศ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219327     - 219328    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขชยันาท

 � - สมทบ(บุตร)

1. 219329 สS1018 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/04/2539นายเสฏฐวฒิุ ศรีนวล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219329     - 219329    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสกลนคร

 � - สามญั

1. 219330 003297 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/04/2519นางสาวพรพิมล พนัทะสา

2. 219331 006137 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/03/2531นางสาวสุพตัรา สารีทิพย์

3. 219332 006065 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/10/2531นางอุมาริทร์ ลาดพิลา

4. 219334 004342 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/09/2512นายสุทธิชยั เจริญผล

5. 219336 006037 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/06/2531นางสาวสิริรัตน์ จึงพฒันา

 � - สมทบสหกรณ์

6. 219333 020697 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/02/2520นางเพญ็ประภา  ดรบา้นเขียว

7. 219335 022241 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/11/2533นางสาวนริศรา สตัถาผล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219330     - 219336    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกาํแพงเพชร

 � - สามญั

1. 219337 002787 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/01/2511นางบงกช พราหมนุช

2. 219338 002508 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/10/2520นางสาวทองเพียร คาํบรรลือ

3. 219339 003051 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/10/2518นายนอ้ย เพชรทอง

4. 219340 003052 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/06/2518นางสาวฐิติวรดา เมฆี

5. 219341 002542 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/08/2523นางสาววาสนา พรหมเบิด

6. 219342 003026 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/05/2533นางสาวพชัรา ปัทมะเสวี

7. 219343 003045 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/08/2535นางสาวโศรดา เสาวมาลย์

8. 219344 000967 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/06/2517นางสาวธิราพร ปัญญาเสน

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219337     - 219344    32,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขตาก

 � - สามญั

1. 219345 001858 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/10/2532นางสาวจิดาภา บุญอนุวงคษ์า

2. 219346 006237 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/02/2532นายดนุสรณ์ ศรีวิชยั

3. 219348 045015 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/07/2534นางสาวอมราภรณ์ พนัธ์ปัญญากรกุล

4. 219349 006221 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/04/2529นางสาวพนิดา ใจปันทา

 � - สมทบสหกรณ์

5. 219347 078009 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/05/2514นายอนุกุล บุญชู

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219345     - 219349    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 � - สามญั

1. 219350 002058 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/05/2538นางสาวบุณยาพร บุญเฉลย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219350     - 219350    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขราชบุรี

 � - สามญั

1. 219351 004762 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/11/2513นางสาวลกัขณา นาคนอ้ย

2. 219352 006215 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/11/2525นางสาวสุพรศิริ คงสุคนธ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219351     - 219352    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลเบตง

 � - สามญั

1. 219353 000819 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/05/2526นางสาวสุพตัรา   จงรักษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219353     - 219353    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขเลย

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219354 003695 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/09/2527นางชลลดา สุขสมบูรณ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219354     - 219354    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขอุทยัธานี

 � - สามญั

1. 219355 002714 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/06/2537นางสาวชาลินี โพธิสาร

2. 219356 002546 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/03/2533นางสาวจุรีรัตน์ ชาญธญักรณ์

3. 219357 002756 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/10/2519นางวรรณศิริ นิ�มพระยา

4. 219358 002170 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/04/2520นางสาวปภาดา จนัทร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219355     - 219358    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร

 � - สามญั

1. 219359 002163 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/02/2512นางสาวกนัยา เพียรมาก

2. 219361 002250 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/10/2524นางสาวองัคณา นาคอุบล

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219360 สS1168 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/11/2525นายประพนัธ์ ทองสนิท

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219359     - 219361    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 219362 003161 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/09/2536นางสาวยพุรินทร์ มณีวงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219362     - 219362    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  กรมอนามยั

 � - สามญั

1. 219363 003685 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/01/2515นางอญัชุรีย ์บุญมาประเสริฐ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219363     - 219363    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 219364 001157 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/05/2527นางสาวนวรัตน์ อยูบ่าง

2. 219367 001121 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/12/2532นางสาววริศรา ปาปะใน

3. 219368 001128 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/11/2522นายฉตัรชยั ยมศรีเคน

4. 219369 001201 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/08/2531นางสาวศิรินนัท ์ทิพประมวล

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219365 สS0886 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/10/2541นายปริชญ ์ปะวรรณจะ

6. 219366 สS0886 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/09/2539นางสาวธนญัชกร ปะวรรณจะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219364     - 219369    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 219371 000879 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/09/2525นายณฐัพงษ ์ เหลืองช่อสิริ

2. 219372 006220 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/01/2536นายพงศพิ์สุทธิN   เหลาลี

3. 219374 006411 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/05/2523นางสาวธิญญรัตน์  ประสานนิษฐ์

4. 219375 002966 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/03/2520นางจิรวรววณ ขาวแกว้

5. 219376 001824 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/02/2510นางสาวประภา พิทกัษา

 � - สมทบสหกรณ์

6. 219370 002398 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/03/2522นายพลวรรธน์ ชนะงาม

7. 219373 006151 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/01/2523นางสาววรรณประภา สาคาํภีร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219370     - 219376    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสระบุรี

 � - สมทบ(บุตร)

1. 219377 สS0150 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/05/2530นางสาวชนญัชิดา รัชวตัร์

2. 219378 สS0150 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/03/2525นางสาวรชาดา รัชวตัร์

3. 219379 สS0882 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/08/2541นายรัฐนนท ์พุม่พวง

4. 219380 สS2221 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/09/2540นายธีรดนย ์คณินการัณยภาส

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219377     - 219380    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 219382 003545 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/06/2517นางสาวฐิติวรรณ พลกุล

2. 219383 002760 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/09/2522นางกรรณิกา จิตจกัร

3. 219385 006012 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/06/2529นายอษัฎาวธุ สอนพรหม

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219384 006308 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/06/2516นายไพโรจน์ จินดาศรี

5. 219386 005173 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/11/2516นางประมวลรัตน์ นิสงักาศ

 � - สมทบ(บุตร)

6. 219381 สS1446 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/03/2540นางสาวธญัลกัษณ์ ชินฤทธิN

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219381     - 219386    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขระยอง

 � - สามญั

1. 219387 003249 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/10/2522นางอรปรียา แกว้คาํสอน

2. 219388 002544 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/04/2509นางสราญทิพย ์สงัขไ์ชย

3. 219389 003511 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/09/2535นางสาวนิสารัตน์ ยนืยง

4. 219391 002465 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/11/2522นายสุวิจยั   ไสยวรรณ์

5. 219392 002624 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/02/2526นางพรทิพย ์คาํมุงคุณ

6. 219393 001903 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/10/2510นางสาวอทิตา บูรณ์พงศ์

7. 219394 003466 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/04/2525นางสาวเบญจวรรณ สลบัศรี

8. 219395 003348 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/12/2535นางสาวปวฎา ไกรชนาวฒิุ

9. 219396 003349 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/10/2535นางสาวอภิญญา เจริญวยั

10. 219397 000994 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/02/2514นายธนะรัชต ์นามผลดี

11. 219398 002718 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/08/2529นางสาวนนัทวนั เมืองสุวรรณ

12. 219399 003464 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/07/2522นายอาทิตร  ประสานพนัธ์

13. 219400 003242 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/07/2525นายอาสาฬ ริมคีรี

14. 219401 003065 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/01/2530นางสาวศิริวิภา   รัตนบลัลงัก์

15. 219402 002076 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/05/2522นางรัชดาภรณ์ กองอุนนท์

16. 219403 001252 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/12/2512นายธรรมนูน ศรีเนตร

17. 219404 003326 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/04/2536นายศศิว ตูบ้รรเทิง

18. 219405 001937 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/09/2521นางดวงเนตร กองสุข

19. 219406 001625 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/07/2513นางสิริรัตน์ สมนึก

 � - สมทบ(บุตร)

20. 219390 สS0479 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/12/2526นายวีรยศ ซื�อมงกง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219387     - 219406    80,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลนครพนม

 � - สามญั

1. 219407 001738 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/05/2531นายโชตณภทัร รักษาพล

2. 219408 002010 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/06/2527นายกฤตยชญ ์ศิลาโคตร

3. 219409 001818 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/06/2522นางเสาวลกัษณ์ พอ่บาล

4. 219410 002040 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/09/2517นางพรสวรรค ์สาหลา้

5. 219411 001898 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/04/2533นางนงลกัษณ์ ตงบุญชยั

6. 219412 002042 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/09/2525นางสาววิลาสินี วะชุม

7. 219413 001897 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/04/2533นางสาวรัชยากร ป้องขวญั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219407     - 219413    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขลพบุรี

 � - สามญั

1. 219414 004684 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/01/2532นางสุกญัญา ดา้นวงัขวา

2. 219415 003058 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/12/2523นางสาววนิภา วงษเ์นตร

3. 219416 005100 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/11/2530นางสาวสุภาดา สุระอาํนาจ

4. 219417 003889 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/10/2525นางศนัสนีย ์เชาวนเกตุ

5. 219418 002495 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/02/2518นายวินยั แจ่มอาํพร

6. 219419 001416 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/04/2519นายมนตรี เป้าบา้นเซ่า

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219414     - 219419    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 219420 001650 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/10/2533นางสาวพิมพร ชนะบวั

2. 219421 001558 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/03/2533นางสาวจีราภรณ์ คนเพียร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219420     - 219421    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลหาดใหญ่

 � - สามญั

1. 219422 001945 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/02/2522นายบณัฑิต แกว้มณี

2. 219423 002301 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/04/2526นางสาวศรินทิพย ์แพทยนนัทเวช

3. 219424 004666 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/01/2520นางสุคนธ์ นนทะสร

4. 219425 004544 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/06/2521นายกิติธร ทวีวงศ์

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219426 สS1323 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/07/2539นายพรภวิษย ์พิสุทธิN ธนกาญจน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219422     - 219426    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  โรงพยาบาลอุดรธานี

 � - สามญั

1. 219427 002308 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/04/2512นายณฐวรรต ไชยดี

2. 219428 002643 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/03/2531นายยทุธการณ์ ทุมทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219427     - 219428    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 219429 002021 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/08/2513นางออ้ย พื2นสุนทร

2. 219430 002070 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/12/2520นายนิรุตติ ดลเจิม

3. 219431 001997 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/07/2537นายอนุพงศ ์นาสมปอง

4. 219432 001943 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/07/2529นางสาวนิภาพร เวียงคาํ

5. 219433 002113 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/06/2533นางสาวอุมาพร ภูผาลยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219429     - 219433    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 219434 001972 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/06/2533นายภาณุพงศ ์พนัเดช

2. 219435 001842 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/08/2525นายวิชิต กุลากุล

3. 219436 001974 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/12/2523นางสาวชวนชม รัชตะเมธานนัท์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219434     - 219436    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอาํนาจเจริญ

 � - สามญั

1. 219437 002107 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/05/2534นางสาวปนิตตา คาํตนั

2. 219438 002905 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/09/2512นายสกลรัฐ วติวฒิุพงศ์

3. 219439 003077 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/10/2519นางวชิราภรณ์  สาระราช

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219437     - 219439    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพทัลุง

 � - สามญั

1. 219440 000808 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/11/2509นางราตรี จนัทร์พลู

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219440     - 219440    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู

 � - สามญั

1. 219441 003322 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/10/2517นางกญัญาภคั    หาสอดส่อง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219441     - 219441    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนราธิวาส

 � - สามญั

1. 219442 002195 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/12/2531นางซาวียะห์ บือราแง

2. 219443 002502 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/02/2524นายอรรถพล ขวญัเกิด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219442     - 219443    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสกลนคร

 � - สามญั

1. 219444 002014 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/10/2515นางสาวกลัยกร มานิสสรณ์

2. 219445 001983 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/12/2528นายเทพฤทธิN  พทุธมาตย์

3. 219446 001916 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/11/2526นางสาวสุภาภรณ์ พรมภาพ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219444     - 219446    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  สาธารณสุขพระนครศรีอยธุยา

 � - สามญั

1. 219447 005190 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/04/2535นางกรองพลอย อนุวรรณ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219447     - 219447    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  สาธารณสุขพิษณุโลก

 � - สามญั

1. 219448 003752 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/06/2526นางสาววิไลวรรณ ขตัติยะ

2. 219449 001710 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2512นางพนิตตา เส็งทอง

3. 219450 000870 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/07/2509นางวิภาวรรณ นอ้ยภู่

4. 219451 003650 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/10/2531นางสาวหฤทยั ชานุวฒัน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219448     - 219451    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 219452 004431 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/08/2531นางพรทิพย ์เอื2อนกลาง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219452     - 219452    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 219453 003776 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/12/2533นางสาวอารีย ์แถววิชา

2. 219454 003134 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/05/2515นางสมหญิง อรรคธรรม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219453     - 219454    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลพระนั�งเกลา้

 � - สามญั

1. 219455 000791 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/02/2522นางสายฝน ศุภางคเสน

2. 219456 000947 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/08/2523นายภทัรพล สุวรรณวงศผ์า

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219455     - 219456    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพเขต � ขอนแก่น

 � - สามญั

1. 219457 000906 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/11/2521นางวาสนา มงคลศิลป์

2. 219458 000897 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/10/2530นางสาวชไมพร อาํภาคาํ

3. 219459 000856 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/12/2518นายอธิวฒัน์ บุตรดาบุตร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219457     - 219459    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลพระพทุธบาท

 � - สามญั

1. 219460 001717 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/04/2522นางเบญจวรรณ แกว้วิกา

2. 219462 001055 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/06/2523นางอารียล์กัษณ์ จนัทะคุณ

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219461 สS0400 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/12/2529นายพงศธร ดอนละไพร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219460     - 219462    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขปทุมธานี

 � - สามญั

1. 219463 002777 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/09/2535นางสาวพรรณวรินท ์รัตนวิชยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219463     - 219463    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์

 � - สามญั

1. 219464 001141 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/02/2519นางสาวกวินธิดา ศิริบุญมา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219464     - 219464    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>>  โรงพยาบาลยโสธร

 � - สามญั

1. 219465 001417 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/05/2534นางสาวรัชดา โคตะขนุ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219465     - 219465    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี

 � - สามญั

1. 219466 007504 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/06/2509นางสาวสุภาวดี  วิไชยวงศ์

2. 219467 007393 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/12/2519นางสาวจิราพร   วรางกูร

3. 219468 002910 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/07/2509นางอาํไพ   สารขนัธ์

4. 219473 005512 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/09/2529นางสาวนนัทิยา เมฆวรรณ

5. 219474 004795 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/11/2522นายวิชิน  อคัศรี

 � - สมทบ(บุตร)

6. 219469 สS3795 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/07/2524นางสุธิดา จนัทร์อมัพร

7. 219470 สS3795 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/06/2525นางปัทธมน จนัทร์อมัพร

8. 219471 สS0622 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/03/2526นายเอกพงษ ์ ตูจ้นัโต

9. 219472 สS0622 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/01/2533นางสาวปรางคทิ์พย ์ตูจ้นัโต

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219466     - 219474    36,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  กรมการแพทย์

 � - สามญั

1. 219475 010278 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/05/2520นางสาวกวิสรา พรมชาติ

2. 219476 006820 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2516นายสาโรจน์ ปิ� นแกว้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219475     - 219476    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพทัลุง

 � - สามญั

1. 219477 001891 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/12/2511นางสาวอมัพร จนัสง

2. 219478 001104 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/06/2518นางสาวณาตยา  แกว้พยศ

3. 219479 002241 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/03/2521นางสาํรวย มากชู

4. 219480 002063 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/09/2532นางศมยัพร จิตมาเส

5. 219482 001101 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/09/2516นางบณัฑิตา  สุขแกว้

 � - สมทบ(คู่สมรส)

6. 219481 W20063 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/05/2534นายภทัราวธุ จิตมาเส

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219477     - 219482    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 219483 001449 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/08/2523นางสาคร แสนขยนั

2. 219484 001045 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/08/2519นายเชิดชาย คงมา

3. 219485 000945 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/03/2519นางสาวณฐัสุรีภรณ์ รุ่งเรือง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219483     - 219485    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี

 � - สามญั

1. 219486 000443 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/09/2519นางณฎัฐา อํ�าชา้ง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219486     - 219486    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลบา้นหมี�

 � - สมทบ(บุตร)

1. 219487 สS0340 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/04/2527นางจิราวรรณ แกว้เหลา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219487     - 219487    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพะเยา

 � - สามญั

1. 219488 001715 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/05/2521นางปรียาพร ทองหล่อ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219488     - 219488    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>  สาธารณสุขสตูล

 � - สามญั

1. 219489 001922 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/12/2523นางสาวรัตติยา มาราสา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219489     - 219489    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  โรงพยาบาลบา้นแพว้

 � - สามญั

1. 219490 000398 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/06/2521นางสาวอมัพร ธนานนัท์

2. 219491 000052 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/12/2511นางวิไล ศกัดิN ชยัยนัต์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219490     - 219491    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>��  สาธารณสุขสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 219492 000707 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 08/10/2520นายกิตติ เรืองวิไลพร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219492     - 219492    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��  สาธารณสุขปัตตานี

 � - สามญั

1. 219493 002095 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 26/08/2513นางกฤติยา  ลือโมะ

2. 219494 000121 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/09/2515นายแวยโูซะ จะปะกิยา

3. 219495 000493 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/06/2510นางอาํพร แกลว้ณรงค์

4. 219496 000152 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 14/04/2517นางนิฮานานี วาบา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219493     - 219496    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 219497 001961 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/07/2526นายชยัยศ ระงบัภยั

2. 219498 000863 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/04/2523นางสาวเยาวนิจ บุญญบาล

3. 219499 002214 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/11/2525นางสาวพรพรรณ หอมทอง

4. 219500 001341 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 15/09/2526นายสุรวตัร นอ้ยเตี2ย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219497     - 219500    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 219502 002158 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/05/2532นางสาวเดือนเยน็ ขนัขวา

 � - สมทบสหกรณ์

2. 219501 002119 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/06/2521นางสาวชนารัตน์ คลา้ยคง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219501     - 219502    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัน่าน

 � - สามญั

1. 219503 002691 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/11/2520นางสุวรรณลกัษณ์ ชยัวรวณิช

2. 219504 003251 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/07/2529นางสาวกรรณิการ์ กอกเชียงแสน

3. 219505 003162 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/08/2530นายธนายทุธ สุทธการ

4. 219506 001788 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/07/2511นางลาํดวน รัตนมงคล

5. 219508 002398 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/06/2524นางวิลาวณัย ์กามินทร์

 � - สมทบสหกรณ์

6. 219507 004630 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/12/2510นางละไม โปธิ

 � - สมทบ(บุตร)

7. 219509 สS0692 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/03/2531นายจิรวฒัน์ กามนต์

8. 219510 สS0692 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/12/2528นายจิรยทุธ์ กามนต์

9. 219511 สS0692 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/12/2537นายจิรภทัร กามนต์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219503     - 219511    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสมุทรปราการ

 � - สามญั

1. 219512 000171 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/06/2516นายเทวินทร์ เศรษฐศิโรตม์

2. 219513 000903 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/10/2533นางสาวปภาวรินทร์ จิตทรง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219512     - 219513    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 � - สามญั

1. 219514 000950 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/07/2517นางอาํไพพรรณ อยูศิ่ริ

2. 219515 001312 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/12/2520นายวศิน อุณหะนนัทน์

3. 219516 000344 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 03/12/2512นายปิยะมิตร อรุณวฒัน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219514     - 219516    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเพชรบุรี

 � - สามญั

1. 219517 001856 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 22/06/2525นางสาวธิติภรณ์ วงษห์อมเนียม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219517     - 219517    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  อุบลรักษ ์ธนบุรี

 � - สามญั

1. 219518 000019 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/08/2512นางสุพิศ มิ�งชยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219518     - 219518    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสิงห์บุรี

 � - สามญั

1. 219519 001842 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/03/2518นางสาวสาธิตา สะบู่

2. 219520 001214 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 02/08/2519นายนพดล วรรณเจริญ

3. 219521 001080 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/06/2518นางสาวเกษร สิงห์พลบั

4. 219522 002233 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/10/2533นางสาวศศิวิมล พวงภู่

5. 219523 001537 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/09/2521นางดรุณี อินเจก๊

6. 219524 002413 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/08/2526นางรัตนวดี ภู่เหล็ก

7. 219525 001194 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 07/01/2516นางสาวอนงนาฎ   บุญมี

8. 219526 001196 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/01/2522นางสาวโรสรารินทร์ นิ�มสุพรรณ์

9. 219527 001816 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/11/2531นางสาวชมพนุูท เจษากุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219519     - 219527    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลน่าน

 � - สามญั

1. 219528 000066 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/04/2524นางชฏานิศ ไชยเทพ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219528     - 219528    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสวนปรุง

 � - สมทบ(บุตร)

1. 219529 สS0227 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/02/2528นายณรงค ์รอดกาํแหง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219529     - 219529    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �> / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลนครนายก

 � - สามญั

1. 219530 001309 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/10/2509นางวิภารัตน์ เหล่าชยั

2. 219531 001701 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/06/2526นางภรภทัร สีชยัลา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219530     - 219531    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสุโขทยั

 � - สามญั

1. 219533 000456 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/06/2511นางสาวปฐมาพร บูชาเกียรติ

2. 219534 000511 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/01/2511นางพรพิไล องักาบ

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219532 สS0399 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/08/2539วา่ที�ร้อยตรีภูบดี เขียวประดิษฐ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219532     - 219534    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  สาธารณสุขสระแกว้

 � - สามญั

1. 219535 003004 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/03/2532นางสุภทัรา นาํนอ้ง

2. 219536 002988 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/05/2536นางสาวกลัยรัตน์ อึ2งถาวรวฒันะ

3. 219537 002745 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 12/08/2535นางสาวสิรินภา โภคา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219535     - 219537    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ

 � - สามญั

1. 219538 000322 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/09/2525นางสาวอรจิรา โฉมเฉลา

2. 219539 000851 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 24/05/2518นายอิทธิรัตน์ สนัตะวงค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219538     - 219539    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลปัตตานี

 � - สามญั

1. 219540 001257 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 20/08/2530นางสาวอรอุมา สุวรรณชาติ

2. 219541 001350 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 05/04/2532นางสาวนูรีดา หะยยีโูซะ

3. 219542 001294 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 01/04/2531นางสาวอาซือมะห์ เส็ง

4. 219543 001342 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/07/2526นางสาวรุสนาดาวาตี อาเยาะห์แซ

5. 219544 000528 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 30/11/2513นางสาวนนัทม์นสั สงัขวิ์ธี

6. 219545 001450 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/10/2531นางสาวนภารัตน์ นิลพงศ์

7. 219546 000985 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/04/2515นายสุพิศ บูรณะ

8. 219547 001461 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 21/10/2523นางสาวโสพิศ อินทนัแกว้

สรุปศูนย ์: > ราย ตั2งแต่เลข 219540     - 219547    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 � - สามญั

1. 219548 000808 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/02/2514นางสาวพรรณี วิญญกูล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219548     - 219548    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  สาธารณสุขยะลา

 � - สามญั

1. 219549 001195 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 29/01/2521นางงเจะซูไฮนิง   ระเซาะ

2. 219550 002106 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 25/11/2530นางสาวฟาลินดา   สาแล

3. 219551 001929 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/12/2529นางสาวกอมารียะ   เนือเรง

4. 219552 001270 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 17/08/2520นายอิมรอน   ปาละมาณ

5. 219553 001670 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 19/04/2524นางสาวหนึ�งฤทยั ไชยสุวรรณ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219549     - 219553    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����>  โรงพยาบาลหนองคาย

 � - สามญั

1. 219554 000504 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 16/11/2534นางวิภาดา สมอุ่มจารย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219554     - 219554    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  โรงพยาบาลหวัหิน

 � - สามญั

1. 219555 000406 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/07/2523นางสาวเอมจิตต ์เตชะเดช

2. 219556 001068 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 13/05/2535นายณฐัพงศ ์พุม่ไสว

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219555     - 219556    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมะการักษ์

 � - สามญั

1. 219557 001048 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/10/2525นางสาวสุพรรษา ศรีวงศรั์ตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219557     - 219557    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��> / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  (ตรง)สาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์(สสธท.)

 � - สามญั

1. 219097 002636 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/06/2514นางอรุณรัตน์ พนัธุ์โยศรี

2. 219098 005682 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 11/06/2509นางนนัทิชา เพชรวรากุล

3. 219099 007495 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 04/09/2530นางสาวสุทิสา คาํสอน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219097     - 219099    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : ��� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  โรงพยาบาลมญัจาคีรี

 � - สามญั

1. 219558 000180 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 23/02/2528นางแจ่มนภา พิลาบุตร

2. 219559 000219 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 09/01/2524นายเชวง พิลาบุตร

3. 219560 000311 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 31/08/2524นางสาวยิ�งลกัษณ์ แสนหลา้

4. 219561 000140 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/01/2520นายปิยะ นาเหล็ก

5. 219562 000296 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 18/04/2513นางโสภา เฮา้ประมงค์

6. 219563 000328 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 28/03/2526นายศุภชยั ซื�อตรง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219558     - 219563    24,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : �:��:��

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั2งแต่วนัที� : �/�/���� ถึงวนัที� �/�/����

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น

 � - สามญั

1. 219564 003141 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 27/12/2516นางสาวรัชนี สิงห์นอ้ย

2. 219565 000786 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 06/07/2511นางวิจิตรา แสงอรุณ

3. 219566 015949 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/01/2518นางสาวจุฑามาศ วฒันาโภคสิน

4. 219567 010323 4,000.0001/04/2564 01/04/2564 10/10/2508นางสาวธารญา ไพเราะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั2งแต่เลข 219564     - 219567    16,000.00


