
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

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219577 011801 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/11/2511นางสาวจรรยา สุขอร่าม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219577     - 219577    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 : �=�  โรงพยาบาลสุรินทร์

 � - สามญั

1. 219579 003268 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/10/2533นางสาวพรรษา มีแยบ

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219578 สS0897 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/01/2541นางสาวธนพร จนัทร์โท

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219578     - 219579    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 : ��N  สาธารณสุขเชียงราย

 � - สามญั

1. 219580 009221 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/01/2536นางสาวฤทยัรัตน์ สุริยน

2. 219581 010251 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/04/2529นางสาวเบญจพร ทวีอภิรดีฉตัร

3. 219582 007684 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/08/2511นายพนาเวศ อุปรี

4. 219583 008947 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/01/2529นางสาวกฤติมา ธีราประภาเศรษฐ์

5. 219584 009732 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/02/2535นางสาวธนิดา ศรีนนัตา

6. 219585 010231 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/09/2513นางบุศรินทร์ จูหวา้

7. 219586 009575 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/09/2533นางสาวกฤติกา ตะ๊ตอ้งใจ

8. 219587 010177 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/10/2538นายธนรัชต ์พรสวรรค์

9. 219588 006323 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/08/2516นางพรพิมล วรสตัยากร

10. 219589 010134 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/09/2511นางปราณี จนัธิมา

11. 219591 009738 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/09/2534นางสาวจินตนา ไกลถิ�น

 � - สมทบ(บุตร)

12. 219590 สS4580 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/04/2542นายกษิดิศ ดอกหอม

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 219580     - 219591    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. 219592 009937 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/01/2525นายเมธาพนัธ์ ดีพนู

2. 219594 009938 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/09/2528นางกมลกานต ์ดีพนู

3. 219595 009597 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2510นางแสงจนัทร์ เสาวพนัธ์

4. 219596 009484 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/01/2534นางสาวปราณี มีชยั

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219593 สS0952 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/01/2537นายภูมินทร์ การะเกษ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219592     - 219596    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 : ����  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี

 � - สามญั

1. 219597 005089 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/02/2522นางพชรพร คาํสุข

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219597     - 219597    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 : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 219598 031626 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/10/2527นางวริสรา ทวีวงศไ์พจิตร

2. 219599 007138 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/08/2520นางนิตยา เนตรบรรจง

3. 219600 012084 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/11/2519นายประทุม กงมหา

4. 219601 012073 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/03/2529นางวิลานนัท ์สารคล่อง

5. 219602 007629 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/12/2519นางพนัธ์ทิพย ์แอเขี�ยม

6. 219603 012609 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/09/2529นางศิริวรรณ หมกประโคน

7. 219604 022712 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/04/2535นางสาวภทัราภรณ์ แกว้แดง

8. 219605 021621 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/03/2519นางสาวจนัทร์จุรี กกกระโทก

9. 219606 023474 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/10/2536นางสาวสิเรียม ถุนนอก

10. 219607 022881 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/01/2530นายกมล ปัญญาสิทธิT

11. 219608 031567 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2517นางสาวณฐักานต ์จงแต่งกลาง

12. 219609 008662 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/08/2521นางชลธิรา ชยัศรี

13. 219610 031316 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/10/2537นางสาวกานติมา   หมู่สวสัดิT

14. 219611 031550 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/07/2533นางสาวสวรรยา บรรดาศกัดิT

15. 219612 031566 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/10/2514นางวนาพร  ศกัดิT วิริยา

16. 219613 011130 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/04/2521นางสาวอนรรฆนงค ์แกว้สพาน

17. 219614 021209 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/02/2515นายบุญช่วย อุ่นแกว้

18. 219615 030809 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/10/2531นางสาวนฤมล   ค ํ1าชู

19. 219616 007228 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/10/2513นางสรภสั   เพชรอรุณ

20. 219617 013570 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/01/2530นางกลัยาณี สาสนัเทียะ

21. 219618 030960 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/07/2535นางสาววนัทนา วงคก์ระโทก

22. 219619 031849 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/05/2528นายอนุศกัดิT   พรหมทอง

23. 219620 031600 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/09/2523นางสาวมยรีุ ไกรดงพลอง

24. 219621 010658 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/02/2526นางรุ่งกานต ์ถนดัทาง

25. 219622 031227 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/04/2512นายธนบูรณ์ ราชด่านจาก

26. 219623 011011 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/11/2519นางนงนุช คมัภิรานนท์

27. 219624 030749 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/10/2527นางสมพิศ รุ่งกูล



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. 219625 011017 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/05/2517นายธญัวิศิษฏ ์วนิชกิจโสภณ

29. 219626 023051 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/01/2529นางสาวสุดาปนีย ์เอื1องคาํประเสริฐ

30. 219627 031538 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/08/2531นางสาวภรณี ศรีกงพาน

31. 219628 013138 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/01/2532นางสาวณฏัฐกานต ์รักชาติ

32. 219629 008167 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/11/2520นางวิลยัพร สืบจะบก

33. 219630 031114 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/11/2536นางสาวประภาพรรณ นามนนท์

34. 219631 031601 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/02/2534นางสาวจุรีพร  ขอเชิญกลาง

35. 219632 009169 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/08/2516นางปภสันนัท ์ศรีสุวรรณ

36. 219633 023457 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/11/2522นางระนอง สุวรรณ์

37. 219634 023540 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/01/2514นางสาวธารา หทยัสนัติพงศ์

38. 219635 023031 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/02/2538นางสาวปิยธิดา กาวไธสง

39. 219636 013608 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/08/2534นางสาวเบญญา อินทวี

40. 219637 010252 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/06/2518นางอนุสรณ์ สอดโคกสูง

41. 219638 012191 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/12/2529นางสาวจุฑามาศ รุ่งทะเล

42. 219639 012763 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/03/2522นายเทวญั เทพวงษ์

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 219598     - 219639    168,000.00



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. 219640 003467 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/07/2532นางสาวยลดา ฤทธิธรรม

2. 219641 003889 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/12/2521นางสาวปัทมาวดี เขียวมุกดา

3. 219642 003144 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/11/2530นายสราวฒิุ ส่งแสงสิริรัตน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219640     - 219642    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : N / ���

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. 219643 001664 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/04/2529นายพรจกัรี โพธิT สอน

2. 219644 000721 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/08/2526นางสาวเกศรา พทุธคี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219643     - 219644    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 : ��=�  สาธารณสุขพิจิตร

 � - สามญั

1. 219645 004517 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/11/2534นางสาววิภาดา แมน้เหมือน

2. 219646 004559 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/12/2534นางรัฐติยาพร มั�นมาตย์

3. 219647 002027 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/07/2509นางศรีกลัยา วฒิุนนัทช์ยั

4. 219648 004093 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/09/2531นางสาวภรภทัร ภคัมนั

5. 219649 003515 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/02/2515นายสมจินต ์มากพา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219645     - 219649    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 : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

1. 219976 006212 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/04/2520นางสาวอมัพร คุณนาํ

2. 219977 004304 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/03/2517นายเอกชยั กลัยา

3. 219978 014565 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/08/2515นางสาวสุณี เกตุหิรัญ

4. 219979 015282 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/01/2537นางสาวเกตวรรณา วงศห์มื�น

5. 219980 011738 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/05/2514นางประภารัตน์ มหาทรัพย์

6. 219981 013678 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/12/2533นางสาวอจัฉราพรรณ วงคส์ถาน

7. 219982 008509 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/02/2525นายวิทยา อุทธา

8. 219983 010541 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/11/2529นางสาวศิริพร สิงห์เล็ก

9. 219985 008098 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/09/2519นางอญัชลี พวงประทุม

10. 219986 006698 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/06/2514นางสาวสุกญัญา พฤกษาโคตร

11. 219989 012622 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/10/2532นางสาวรัชนก เรืองศกัดิT

12. 219990 005095 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/08/2514นางยพิุน กุลทอง

13. 219991 014637 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/02/2536นางสาวนราดานนัท ์คาํมาลี

14. 219992 013555 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/09/2518นายนิคม คาํเพราะ

15. 219993 013254 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/08/2534นางสาวศรินทิพย ์ตุย้ตามพนัธ์

16. 219994 012026 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/09/2526นางรัชนี แซ่เจง็

17. 219995 013867 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/07/2527นางสาวเกษรา ศรีนาํทา

18. 219996 014610 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/12/2526นางพิมพกา ละออกิจ

19. 219997 012870 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/05/2522นางสาวพิมพสิ์น พฒันวิไล

20. 219998 014149 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/01/2526นายสุภทัร บุญประเสริฐ

21. 219999 012794 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/01/2526นางสาวธนัญนนัท ์ปัญจธง

22. 220000 014151 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/02/2534นายธีรพงษ ์สวนจนัทร์

23. 220001 010269 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/11/2527นางชนญัชิดา เนตรประสาท

24. 220002 013908 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/12/2534นางสาวสุธาสินีย ์พาศรี

25. 220003 011621 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/05/2510นางสาวดวงเดือน แสนใจ

26. 220004 008936 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/02/2513นายมาโนช คงทน

27. 220005 009787 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/01/2522นายมนสัวิน อุปรี



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

28. 220006 004223 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/10/2513นายพจน์ มูลตุ่น

29. 220007 013347 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/03/2532นางกิ�งแกว้ มาตยส์มโรง

30. 220008 009041 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/12/2522นายยทุธนา พวงมะลิ

31. 220009 012807 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/03/2522นางสาวสกาวเดือน ขอดแกว้

32. 220010 009260 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/10/2513นางธญัญชล เสื1อมา

33. 220011 003672 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/11/2511นางสาวพรรณีพชัร ฟญูาติ

34. 220012 013064 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/03/2534นางสาวอรวรรณ ไชยสวสัดิT

35. 220013 111606 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/02/2523นายสมชาติ ภูเขา

36. 220014 009241 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/04/2529นางอนญัญา โชติรักษ์

37. 220015 014519 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/07/2528นายอาจผจญ โชติรักษ์

38. 220016 013506 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/10/2534นางสาวณฐัวรรณ ฟังเยน็

39. 220017 013896 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/07/2529นางศิริลกัษณ์ มหาสมบติักุล

40. 220018 014640 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/04/2523นายประยงค ์ลุนทา

41. 220019 010241 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/09/2526นางสาวสุธาศิณี กาพยตุ์ม้

42. 220020 012926 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/02/2529นายสถิตยพ์งษ ์  วงศอิ์นทร์

43. 220021 012459 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/01/2532นายไพบูลย ์กาวิน่าน

44. 220022 006562 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/12/2522นายยทุธสิทท ์จนัทร์ทิพย์

45. 220023 013771 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/01/2524นางศิรินภา วิศวโภคา

46. 220024 009753 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/06/2516นางวราภรณ์ มหาวงศนนัท์

47. 220025 013961 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/01/2532นางสาวลภสันนัต ์จนัทา

48. 220026 010291 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/03/2524นางสาววราภรณ์ แสงจนัทร์

49. 220027 007237 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/07/2510นางกรรณิกา แกว้มาลา

50. 220028 015189 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/05/2510นางสาวธญัวรัชญ ์สุวรรณวฒัน์

51. 220029 005432 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/09/2518นางสาวปิยะลกัษณ์ ปิงคาํ

52. 220031 010364 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/11/2527นางสาวพิมพล์ดา ฤทธิทาวิวฒัน์ชยั

53. 220032 012345 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/10/2529นายขจรศกัดิT  บุญชา้งเผือก

54. 220033 013772 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/06/2526นางวิภารัตน์ เบญ็จา



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

55. 220034 014371 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/01/2532นางสาวจินตจุ์ฑา สายสุรินทร์

56. 220035 004779 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/12/2518นางสาวจนัทร์จิรา บนแท่นทิพย์

57. 220036 008837 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/07/2519นางสาวรัตน์ชดาพร ตะ๊วงค์

58. 220037 008228 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/05/2524นางสาวณฎัฐิยาพร ไชยาโส

59. 220038 013104 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/03/2526นางสาวพรทิวา ประนิล

60. 220039 015201 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/06/2533นางสาวปวีณา ยศน่าน

61. 220040 004771 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/04/2518นายสุรัตน์ มาราช

62. 220041 009841 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/05/2522นางสาวอญัชลี แสนชยั

63. 220042 007287 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/04/2515นางสุภาภรณ์ รัตนโพธิT

64. 220043 011011 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/09/2513นางกุลรัชชา บุญห้า

65. 220046 008868 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2517นางสิริอปัสร กาศกุล

66. 220047 008067 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/05/2512นายสุทศัน์ บุญแล

67. 220048 008063 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/12/2514นางสาวนุชจรินทร์ ไวสิทธิT

68. 220049 003829 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/10/2509นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ

69. 220050 006509 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/11/2522นางสาวทศันีย ์ช่างเชิม

70. 220051 011531 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/03/2527นางอญัชลี สร้อยตา

71. 220052 009663 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/09/2518นางสาวจิรสุดา ห้อยยี�ภู่

72. 220053 011009 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/07/2520นางสาววนัทนี สุภา

73. 220054 013348 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/08/2531นางสาวจีราภรณ์ โน๊ตไชยา

74. 220055 009303 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/06/2510นายกิตติทรัพย ์ศรีเขียว

75. 220056 009256 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/04/2523นางสาวเมธาพร บุศยแ์กว้

76. 220057 011739 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/09/2518นายเจษฎา เมืองคาํ

77. 220058 009307 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/10/2513นายนิต เทพวงั

78. 220059 004819 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/01/2519นางสุวฒันา อินทรส

79. 220060 015398 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/12/2535นางสาวนิราชิน ศรีมา

80. 220061 014543 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/03/2523นางสาวฐิติรัตน์ วงศสุ์วรรณ

81. 220062 013199 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/06/2535นางสาวพรพิมล อินตะ๊ปวน



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

82. 220063 013947 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/03/2527นางวารุณี รักสาํรวจ

83. 220064 010656 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/03/2518นางจนัทร์ฉาย มณีนวล

84. 220065 009004 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/09/2522นางอรวรรณ กุลนาทอง

85. 220066 013007 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/01/2530นางสาวฐิติชญาณ์ สุขเกษม

86. 220067 009571 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/11/2522นางพรทิภา บุญรัง

 � - สมทบสหกรณ์

87. 220045 014413 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/09/2509นายทิม สนัติสุนทรารักษ์

 � - สมทบ(บุตร)

88. 219984 สS12317 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/11/2538นายเศรษฐ์ ตุม้กุล

89. 219987 สS4050 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/02/2535นายธนโดม ดวงสุวรรณ

90. 219988 สS0051 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/04/2510นายคณาศิษย ์นามแกว้

91. 220030 สS3847 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/01/2542นายกนัตภณ ไพโรจน์

92. 220044 สS0051 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/09/2521นางสาวคณาลกัษณ์ พิพฒัน์พรปกรณ์

สรุปศูนย ์: N� ราย ตั1งแต่เลข 219976     - 220067    368,000.00



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. 219651 001468 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/05/2534นางสาวจนัทิมา สุวรรณโชติ

2. 219652 000699 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/12/2517นางสใบแพร สีหะวงค์

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219650 สS0354 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/06/2535นางสาวพิมพช์นก เอี�ยมวิถีวนิช

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219650     - 219652    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 : ���=  โรงพยาบาลประสาท

 � - สามญั

1. 219653 001629 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/05/2514นายสมศกัดิT  เกิดสุข

2. 219655 001481 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/03/2524นางสาวหฤทยั โชติสุขรัตน์

3. 219656 001358 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/04/2535นางสาวณฐัวรรณ  ยอดเพชร

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219654 001750 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/06/2515นายพระรถ โพธิT ศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219653     - 219656    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 : ���  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 219657 001466 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/12/2509นางวิไล   ณรงคฤ์ทธิT

2. 219658 002343 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/09/2517นางโสวณี   ขวดทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219657     - 219658    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 : ����  สาธารณสุขยโสธร

 � - สามญั

1. 219660 004868 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/04/2535นายศุภชยั ศรีมนัตะ

2. 219661 005098 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/11/2529นางสาวลีลาวดี ศรีสอน

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219659 สS0665 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/03/2538นายณฐัดนยั ศรีพรหม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219659     - 219661    12,000.00



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

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. 219662 000824 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/03/2510นางสาวสุดารัตน์ บุญเทียม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219662     - 219662    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. 219663 0002471 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/10/2511นายถวิล หมอก็เป็น

2. 219664 0007548 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/04/2531นางสาวณฐัพร   แกว้คาํ

3. 219666 0002409 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/05/2521นางสาวสุทตัตา ยอดจิตรใจ

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219665 00004825 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/06/2509นางสาวชุมสาย บุษนนท์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219663     - 219666    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. 219667 012201 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/06/2520นางสาวปวริสา ยอดมาลยั

2. 219668 011305 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/12/2527นางสาวสุพตัรา นิลศิริ

3. 219669 010141 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/03/2510นายธวชัชยั ขนัสาคร

4. 219670 012363 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2518นางสาวกฤษณา นรศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219667     - 219670    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 : ����  โรงพยาบาลยะลา

 � - สามญั

1. 219671 001607 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/05/2520นางสาวสุขสนัต ์แซ่จงั

2. 219672 002528 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/12/2530นางสาวพาตีเมา๊ะ หะยมีามุ

3. 219673 002378 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/07/2510นางอนามฤณ เทพประดิษฐ์

4. 219674 002964 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/02/2532นางสาวพาดีละ อูเซ็ง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219671     - 219674    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 : ����  สาธารณสุขร้อยเอด็

 � - สามญั

1. 219675 070474 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/01/2521นายสุรเชษฐ์ สุทธิประภา

2. 219676 006630 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/06/2535นางสาวชิดชนก จาํปีเพชร

3. 219677 006637 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/11/2516นางนฤมล ศีรษะภูมิ

4. 219678 005154 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/08/2521นางสาวนภสัภรณ์ เชิงสะอาด

5. 219679 006425 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/04/2524นายกฤษณะ สีทน

6. 219680 006632 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/10/2532นางสาวณฐัณิชา วิเศษ

7. 219681 006091 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/05/2535นางสาวปิยนุช ไชยสิทธิT

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219675     - 219681    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 : ����  สาธารณสุขสงขลา

 � - สามญั

1. 219682 009169 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/05/2514นางสาวอรสา นวลบุญ

2. 219683 003904 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/05/2518นางนงเยาว ์เวชประสิทธิT

3. 219685 003362 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/03/2518นางสาวธญัลกัษณ์ พงศนุ์รักษ์

4. 219686 005058 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/05/2522นางสาวศิวาภร สงัขแ์กว้

5. 219687 005067 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/12/2521นางนนัทนา อนุบุตร

 � - สมทบสหกรณ์

6. 219684 008576 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/06/2525นายอมัพล อมัพพิไลกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219682     - 219687    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. 219688 001330 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/11/2513นายทรงธรรม ไพพินิจ

2. 219689 003766 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/04/2524นางสาวพศิกา ทองมว้น

3. 219691 001576 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/07/2514นางสาวสุภาภรณ์ ทศันอนนัชยั

4. 219692 002414 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/07/2523นางสาวสุพรรณี จนัทร์สวา่ง

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219690 สS1204 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/05/2537นางสาวตรีชนา นุกูลกิจ

6. 219693 สS1204 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/11/2540นายชญานิน นุกูลกิจ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219688     - 219693    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 : ��=  โรงพยาบาลสระบุรี

 � - สมทบ(บุตร)

1. 219694 สS0980 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/06/2536นายจกัรพนัธ์ ภู่ขาว

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219694     - 219694    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 : ��=�  สาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 219695 006001 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/03/2532นางสาววิไลรัตน์ ศิริวงศ์

2. 219696 006070 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/12/2531นางสาวศิริพร รับไทรทอง

3. 219697 007154 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/10/2533นางพชัรีย ์นวลสุข

4. 219698 007158 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/01/2528นางสาวพิมลพรรณ ศรีสงคราม

5. 219699 005981 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/09/2533นางสาวนนัทณ์ภสั สารมาศ

6. 219700 005143 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/08/2524นางสาวศิระดา ผิวดาํ

7. 219701 007132 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/12/2529นางสาวณฐิัยา ชูพงศ์

8. 219702 006281 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/02/2536นางสาวภสัรา บุญนาํ

สรุปศูนย ์: = ราย ตั1งแต่เลข 219695     - 219702    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 : ��=�  สาธารณสุขนครสวรรค์

 � - สามญั

1. 219703 006320 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/11/2525นางสาวอุษา รอดแสวง

2. 219704 005430 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/05/2522นางสาวพชัรี พิลึก

3. 219705 003668 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/06/2517นางเบญจวรรณ เกิดรื�น

4. 219706 006518 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/05/2533นางสาวภาวิตา เพชรประยรู

5. 219707 003517 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/07/2515นางจนัทิมา สินแต่ง

6. 219708 005708 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/03/2523นางสาวภทัราภรณ์ พรหมสอาด

7. 219709 005916 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/09/2522นายมนตรี โพธิT อยู่

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219703     - 219709    28,000.00



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

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. 219710 003289 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/01/2527นางพชัลาภา วรกิติปัญญาวงศ์

2. 219712 002118 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/08/2512นางกรรณิกา วงคอ์อ๊ด

3. 219713 002181 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/08/2518นางบุณฑริกา การเร็ว

4. 219714 002407 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2519นางกลัยา เขม็ทอง

5. 219715 003605 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/02/2530นางสาวนงนุช จิตนวาทิน

6. 219716 003696 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/12/2513นางนงคราญ จนัทร์เดช

 � - สมทบ(บุตร)

7. 219711 สS0641 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/04/2540นายทศวรรษ ดวงคาํ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219710     - 219716    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 : ��N�  สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์

 � - สามญั

1. 219717 004524 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/10/2513นางพรศิริ วีราวธุ

2. 219718 007206 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/02/2534นางสาวจุฑามาศ บุญกํ�า

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219717     - 219718    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 : ��NN  สาธารณสุขอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 219721 003347 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/08/2522นางอนงคน์ารถ สมบูรณ์

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219719 สS1582 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/03/2543นายสหสัวรรษ จนัทร์กระจ่าง

3. 219720 สS0540 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/06/2535นายธนบูรณ์ สุภาพรูป

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219719     - 219721    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 : ���  สาธารณสุขสุโขทยั

 � - สามญั

1. 219723 003298 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/09/2534นางนุชจรีย ์ปะกงัลาํภู

2. 219724 001820 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/10/2509นางสมฤดี เอมะสุวรรณ

3. 219726 001863 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/05/2517นางวนัดี เอี�ยมทอง

4. 219727 002587 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/05/2524นางสาวสุณิสา สงัขตุ่์น

5. 219730 003091 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/04/2529นางสกาวเดือน ผลเรไร

6. 219731 003007 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/02/2529นายสุนทร ไกรกิจราษฏร์

7. 219732 002281 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/03/2514นางพรรณา สุยะวิน

8. 219733 003176 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/09/2530นางสาวจิราภรณ์ เจก็อยู่

 � - สมทบ(บุตร)

9. 219722 สS0302 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/08/2517นายดุษฏี เกษา

10. 219725 สS0302 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/07/2518นายธีรพล  เกษา

11. 219728 สS0302 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2513นายบณัฑิต เกษา

12. 219729 สS1914 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/09/2532นายสรธร ศรีสวา่ง

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 219722     - 219733    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 : ��N  สาธารณสุขจงัหวดัพงังา

 � - สามญั

1. 219734 003610 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/12/2536นางสาวฐานนนัท ์ศิริกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219734     - 219734    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 : ���N  สาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง

 � - สามญั

1. 219735 002142 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/04/2514นางจุไรรัตน์ พรพิพฒัน์

2. 219736 002914 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/01/2522นางวิภา อิ�มสมภาร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219735     - 219736    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 : ����  สาธารณสุขตรัง

 � - สามญั

1. 219737 002334 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/05/2530นางสุทิศา หินขวาง

2. 219738 002577 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/03/2531นางสาวอจัฉรา สณัห์พานิชกิจ

3. 219739 001924 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/02/2512นางโสภาพร เสน่หา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219737     - 219739    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 : ���  สาธารณสุขสมุทรสงคราม

 � - สามญั

1. 219740 000708 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/07/2518นางดลฤดี คลา้ยพฤกษ์

2. 219741 003729 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/08/2521นางสาวนยัรัตน์ โพธิลงักา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219740     - 219741    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. 219743 001346 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/12/2515นางดรุณี ธารบรรพต

2. 219744 001942 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/12/2517นายจกักฤษณ์ เกตุจรัส

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219742 สS2900 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/12/2525นายณฐ   บุญประเวศ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219742     - 219744    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. 219745 024928 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/11/2533นายพรนภสั เป็นมงคล

2. 219746 024932 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/08/2534นางสาววรรณา กองแกว้

3. 219747 024860 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/03/2534นางสาวกนกพร ดอกอินทร์

4. 219748 024390 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/06/2535นางสาวอดิสา แสงสวา่ง

5. 219749 024999 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/12/2509นางบุญช่วย ปิติบุตรเจริญ

6. 219750 024929 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/07/2535นายพงษพ์นัธ์ ศรีโกศล

7. 219751 016855 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/06/2524นางพิชญาภา ขนัตี

8. 219752 024677 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/04/2534นางสาวกมลทิพย ์เทียมทดั

9. 219753 024921 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/04/2522นายสุธีพงศ ์สืบสาครชูพงษ์

10. 219754 024920 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/08/2519นางสาวอฐัชญั พลูเวช

11. 219755 024907 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/07/2530นายวีระพล สามิลา

12. 219756 025065 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/08/2532นายนฐัพงษ ์บุญถูก

13. 219757 024933 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/11/2531นางสาวเพญ็พิสุทธิT  ปลอ้งเกิด

14. 219758 023295 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/10/2530นายพิพฒัน์พล สกุลสุข

15. 219759 024905 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/05/2535นางสาวขวญัภิรมย ์ฝักทอง

16. 219760 024857 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/12/2528นางสาวสุภาพร บุญเชื1อ

17. 219761 016630 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/08/2531นางสาวภควดี วงคป์ระพฤติดี

 � - สมทบ(บุตร)

18. 219762 สS3338 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/03/2539นายอนุยตุ พบลาภ

สรุปศูนย ์: �= ราย ตั1งแต่เลข 219745     - 219762    72,000.00



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

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. 219763 003231 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/06/2529นางนุชนารถ โลมากูล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219763     - 219763    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 : ����  สาธารณสุขชยันาท

 � - สามญั

1. 219764 002381 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/06/2509นายนภสักร ศรีสอาด

2. 219765 001987 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/05/2517นางสาวพิมพป์วีณ  สวสัดี

3. 219766 003242 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/08/2529นางสาวธนิษฐา มาโต

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219764     - 219766    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 : ����  สาธารณสุขสกลนคร

 � - สามญั

1. 219767 004378 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/01/2516นางกนกอร จนัทะวงศ์

2. 219768 002635 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/03/2515นายณฐักรณ์พล จนัทะวงศ์

3. 219770 003705 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/11/2516นางจนัทร์สุดา สีหมอก

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219769 024747 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/11/2513นางประเทียน บุบผาวรรณ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219767     - 219770    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 : ��N�  สาธารณสุขแพร่

 � - สามญั

1. 219771 002665 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/09/2520นางพรรณี อินยาวิเลิศ

2. 219773 001000 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/01/2515นางสาวแสงจนัทร์ วงคข์นัแกว้

3. 219774 002671 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/12/2512นายสมศกัดิT  จึงภทัรไพศาล

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219772 900337 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/08/2510นายสมพงษ ์ผาทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219771     - 219774    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. 219779 001212 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/04/2517นายกิตติ โชคดีมีวาสนา

 � - สมทบสหกรณ์

2. 219775 005170 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/05/2515นางนงเยาว ์เกิดทอง

3. 219776 005168 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/05/2525นางสาวกญัญาภคั เรืองราม

4. 219778 005169 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/08/2516นางสาวกาํพร้า เกิดทอง

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219777 สS1527 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/01/2541นายนนทพทัธ์ นุชจอ้ย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219775     - 219779    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 : ����  สาธารณสุขกาํแพงเพชร

 � - สามญั

1. 219781 002483 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/03/2530นางสาวไพลิน    สายสุวรรณ

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219780 สS1735 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/09/2542นายอินทรโรจน์ หวงัพิทกัษว์งศ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219780     - 219781    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 : ����  สาธารณสุขตาก

 � - สามญั

1. 219782 001841 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/12/2534นายอนุทิน ก๋ายะ

2. 219783 013095 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/05/2534นางสาวสุพตัรา โพธิT กาศ

3. 219784 001840 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/10/2532นางสาวกมลภทัร ทองมูล

4. 219785 014148 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/11/2532นายขจรศกัดิT  บุญนายนื

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219786 สS4819 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/08/2523นางสาวพิชชาภทัร์ รัตนโรจน์อมร

6. 219787 สS4819 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/04/2526นางสาวสุรัชฎา ธรรมแงะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219782     - 219787    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 : ����  สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219788 002003 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/12/2525นางนภาภรณ์ ดาวประกายสี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219788     - 219788    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. 219789 005551 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/02/2526นางสาวเบญจวรรณ มีสีผอ่ง

2. 219790 003892 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/05/2521นางสาวมยุรุา เลิศวธัรากร

3. 219791 001783 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/07/2518นางนิสากร ออกฉิม

4. 219792 001373 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/01/2515นายชยัณรงค ์พุม่ฉายา

5. 219793 002625 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/07/2520นางดวงนภา มั�นการ

6. 219794 003023 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/05/2521นางณิชาภา สิทธรธนดล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219789     - 219794    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 : ����  สาธารณสุขเลย

 � - สามญั

1. 219795 003931 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/02/2532นางสาวปรียาวลัย ์ป้องกนั

2. 219796 003973 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/11/2522นายณชัญพิ์จกัษณ์ พรมพินิจ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219795     - 219796    8,000.00



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

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. 219797 002754 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/07/2513นางสาวฌาณิพชัษ ์บุญเกตุ

2. 219798 001873 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/05/2522นางสาวฉนัทนา กิ�มเทิ1ง

3. 219799 000898 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/03/2514นางสาวญาสินี อาํภาพนัธ์

4. 219801 002638 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/11/2534นางสาวภทัรพร จาํปาพร้อม

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219800 สS0451 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/05/2520นางสวรรยา วิสานนิตย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219797     - 219801    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 : ��N�  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 219802 002351 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/12/2523นางวิภารัตน์ ลาลี

2. 219803 001666 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/08/2520นางชุลีกร สาระบวั

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219804 สS0733 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/12/2539นายศีลภทัร ภาดี

4. 219805 สS0733 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/05/2538นายศรพทุธ  ภาดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219802     - 219805    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 : ��  โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล

 � - สามญั

1. 219806 000239 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/01/2521นายวีระชาติ พานนนท์

2. 219807 000238 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/10/2526นายทรงชยั ทุมพงั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219806     - 219807    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 : ���  สาธารณสุขระนอง

 � - สามญั

1. 219808 000415 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/04/2517นายถาวร สาลี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219808     - 219808    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 : ��N  โรงพยาบาลมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 219809 001188 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/08/2535นายวชิรพงศ ์วงศส์ระคู

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219809     - 219809    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 : ����  สาธารณสุขศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 219810 006362 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/10/2537นางสาวเบญจวรรณ ทนัเกตุ

2. 219811 005273 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/01/2532นางสาวอนุชิดา แหวนวงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219810     - 219811    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 : ����  สาธารณสุขสระบุรี

 � - สามญั

1. 219812 003047 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/07/2520นางสาวธญัลกัษณ์ วรรณหนองสา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219812     - 219812    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 : ����  โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้

 � - สามญั

1. 219813 000477 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/01/2510นางวิจิตรา นาคอมัมะ

2. 219814 001023 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/11/2531นางสาวอภิญญา ถนอมชาติ

3. 219816 001063 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/02/2514นายบุญลือ วิทยา

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219815 001083 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/01/2539นางสาวกลัยาณี แกว้เทพ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219813     - 219816    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 : ����  ศรีวิชยั

 � - สามญั

1. 219817 000919 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/10/2520นางสาวกานตพิ์ชชา โม่หิน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219817     - 219817    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. 219820 002747 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/04/2526นางสาวปิติรส ดลสอาด

2. 219823 005602 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/01/2535นางสาวปริศนา เพาะนาไร่

 � - สมทบสหกรณ์

3. 219821 004683 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/12/2517นายพิชิต โมภ้กัดี

4. 219822 003091 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/12/2522นายมนูญ นาเมืองรักษ์

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219818 สS0396 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/06/2529นายธนวตัน์ วิไลศิลปดีเลิศ

6. 219819 สS1606 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2543นายวรเมธ ภูพาที

7. 219824 สS0396 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/10/2536นายสุรวิช วิไลศิลปดีเลิศ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219818     - 219824    28,000.00



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

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. 219826 003086 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/08/2520นางสาวภรภทัร  นิติวฒิุเดชา

2. 219827 001299 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/04/2515นางสาวเหมือนฝัน ไกรวลัย์

3. 219828 001933 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/04/2521นางสาวจรรยมณฑน์ ธนบดีษี

4. 219829 002493 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/04/2527นางสาวนยัน์ปพร ถนอมจิต

5. 219830 001848 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/10/2516นางเมธาวี ลาภเวที

6. 219831 003344 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/09/2532นางสาวปิยวดี เล็กเส็ง

7. 219832 002254 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/04/2524นางสาวพชัรี   บุญยงั

8. 219833 002282 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/11/2519นางณฐพร นนัทปักษ์

9. 219834 003367 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/10/2534นายธนพฒัน์ มณี

10. 219835 000903 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/03/2513นางวิมล ปฏิพทัธ์พงศ์

11. 219836 003121 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/08/2533นางสาวณฐัณิชา วงคเ์นียม

12. 219838 003583 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/12/2528นางวรลกัษณ์ ประดบัการ

13. 219839 002350 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/12/2527นางสาวเมทินี   สวสัดิT ชุติตระกูล

14. 219840 001693 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/10/2518นางสาวจนัทิมา ฟักบาง

15. 219841 002811 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/05/2528นางสาวณฐัธยาน์   อาจวิชยั

16. 219842 002991 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/03/2532นางณฐัธิดา คุม้รักษา

17. 219843 000423 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/05/2509นายชยัวฒัน์ กิวฒันา

 � - สมทบ(บุตร)

18. 219825 สS0429 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/05/2521นายสุรพงษ ์รักษากิจ

19. 219837 สS0429 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2519นางสาวชิตชไม รักษากิจ

สรุปศูนย ์: �N ราย ตั1งแต่เลข 219825     - 219843    76,000.00



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

 � - สามญั

1. 219844 001462 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/12/2525นางสาวอุมารินทร์ รินทระ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219844     - 219844    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. 219845 002716 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/07/2520นางประเพญ็ศรี พรมวิจิตร

2. 219846 003182 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/08/2518นางเสาวลกัษณ์ แลมเมล

3. 219847 005270 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/01/2535นางสาวศิรินทิพย ์สาระลยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219845     - 219847    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 : ����  โรงพยาบาลมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 219848 001639 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/05/2527นางสาววารุณี คนเพียร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219848     - 219848    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 : ����  โรงพยาบาลหาดใหญ่

 � - สามญั

1. 219849 002393 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/03/2519นางสาวพสัณี ณรงคก์ูล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219849     - 219849    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

 � - สามญั

1. 219850 002634 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/12/2531นายอภิชาติ โสภาพรม

2. 219851 001938 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/11/2526นางสุชาดา ฉลาดเอื1อ

3. 219853 002168 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/06/2521นางนํ1าฝน จงัหวะ

4. 219855 002441 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/03/2532นายธนาพร วงษไ์ทย

 � - สมทบสหกรณ์

5. 219852 003724 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/01/2519นายไพศาล แพงสา

6. 219854 003703 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/03/2520นางนภาพร สิงห์สถิตย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219850     - 219855    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 : ��N  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 219856 002045 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/10/2522นางสาวนพวรรณ จนัทรคร

2. 219857 001253 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/09/2516นายศกัดิT ศรี ภารเจิม

3. 219858 001911 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/02/2532นางสาวธารีรัตน์ เหล่าพงศพิ์ชญ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219856     - 219858    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 : ��N�  สาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 219859 002010 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/07/2532นายศราวฒุ สุภาพนัธ์

2. 219860 001327 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/01/2517นายธงชยั โพธิหอม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219859     - 219860    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. 219861 001416 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/04/2517นางรําพึง นิ�มนุช

2. 219862 000963 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/02/2526นางสาวกลัยา รักการ

3. 219863 000716 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/06/2511นางนนัทวรรณ มชัฌิมา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219861     - 219863    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 : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอาํนาจเจริญ

 � - สามญั

1. 219864 002612 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/10/2512นางวารุณี นาสินพลู

2. 219865 003192 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/06/2535นางสาวอรพิมพ ์  ยวงทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219864     - 219865    8,000.00



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

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. 219866 001134 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/04/2523นางสาวพรรษวรรณ เส้งมหนัต์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219866     - 219866    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

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219867 002751 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/12/2519นายไสว บุญเรือน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219867     - 219867    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 : ����  สาธารณสุขนราธิวาส

 � - สามญั

1. 219868 002640 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/09/2531นางสาวฮาซาร์มี ดือรานิง

2. 219869 002522 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/06/2529นางจิลาวรรณ เพช็รรัตน์

3. 219870 001434 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2523นายแวอาลี ยามะแอ

4. 219871 001619 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/08/2529นางนาอีมะห์ สามะ

5. 219872 000672 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/09/2516นางยใูนดา มาหามะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219868     - 219872    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 : ���=  สาธารณสุขพระนครศรีอยธุยา

 � - สามญั

1. 219874 005252 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/08/2528นางสาวพรพิมล บุตรดีหงษ์

2. 219875 004183 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/06/2509นางรัตนา แยม้กลีบ

 � - สมทบสหกรณ์

3. 219873 090340 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/08/2517นางสาววารีณี ไหวยะ

4. 219877 090341 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/10/2521นางสาวขณิษฐา ดวงสุวรรณ์

 � - สมทบ(บุตร)

5. 219876 สS0277 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/06/2523นายรชฏะ อินพิรุด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219873     - 219877    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 : ���=  สาธารณสุขพิษณุโลก

 � - สามญั

1. 219878 004335 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/08/2523นายวชิรวิทย ์กลมเกลียว

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219878     - 219878    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 : ����  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 219880 004470 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/05/2534นางสาวสรัญญา  แพทยเ์กาะ

2. 219881 004484 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/11/2521นายวรวฒิุ ไมเ้ลิศ

 � - สมทบ(บุตร)

3. 219879 สS1064 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 18/09/2527นางสาวรติชา  ศุทธสิทธิT

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219879     - 219881    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 : ����  สาธารณสุขชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 219882 003686 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 06/02/2533นางสาวณฐัพร นพคุณ

2. 219883 003862 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/09/2535นางสาวนรัชยภ์รณ์ แนวประเสริฐ

3. 219884 003853 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/12/2530นางสาวกรรณิกา คงเมือง

4. 219885 003855 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/06/2532นางสาวภาณิดา บุราณ

5. 219886 003830 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/05/2532นางสาวอิสริยาภรณ์ เลิศศึกษากุล

6. 219887 003868 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/03/2532นางสาวเทวี ขอเอิบกลาง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219882     - 219887    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. 219888 002023 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/11/2534นางสาวชนนี รัตนะรัต

2. 219889 001150 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/03/2523นางสาวนิตยา จินดารัตน์

3. 219890 001828 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/07/2533นางสาวชิงดวง รัตนะรัต

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219888     - 219890    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 : ����  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพเขต � ขอนแก่น

 � - สามญั

1. 219891 000912 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/09/2533นางสาวดารณี แสนศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219891     - 219891    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 : ���N  สาธารณสุขปทุมธานี

 � - สามญั

1. 219892 002801 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/01/2523นางสาวรัตนาภรณ์ เกาะทอง

2. 219893 002617 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/11/2521นางสาวศรุตา    จกัรวิเศษ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219892     - 219893    8,000.00



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

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. 219895 000898 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 28/09/2524นายปิยะสกุล ชูโฉม

 � - สมทบสหกรณ์

2. 219894 001194 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/08/2519นายสมชาย วงคคี์รีสกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219894     - 219895    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 : ��==  โรงพยาบาลยโสธร

 � - สามญั

1. 219896 001435 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/04/2536นางสาวจิราภรณ์  แก่นหงษ์

2. 219897 001502 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/10/2537นายธีระพล แน่นอุดร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219896     - 219897    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 : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี

 � - สามญั

1. 219898 007182 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/01/2535นางสาวสายไหม วงสาเภา

2. 219899 008267 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/01/2538นางเหมือนฝัน  เวฬุวณาธร

3. 219900 000558 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/12/2513นางกญัญภคั   สุวรรณศรี

4. 219901 004696 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/11/2524นางฤดีพร ภูครองตา

5. 219902 006909 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/10/2529นางพิกุล  ระวะใจ

6. 219903 006549 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/05/2531จ่าสิบเอกพทัยา   แสงตรีสุ

7. 219904 008176 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/03/2527นางสาวพิมพช์นก  ทองจตุั

8. 219905 001305 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/11/2510นางแสงตะวนั   กลัยาบุตร

9. 219906 004933 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/11/2527นางสาววราภรณ์   แถวสูงเนิน

10. 219907 007927 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/08/2534นางสาวอญัชลี   อุดมศกัดิT

11. 219908 008349 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/01/2516นายมงคล นาเขม้

12. 219912 006200 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2530นางสาวจนัทิมา พิมพจ่์อง

13. 219913 006878 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/10/2524นางปุณญาพร  เหล็กหล่ม

 � - สมทบ(บุตร)

14. 219909 สS2052 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/08/2540นายญาณาธิป สุริยะเดช

15. 219910 สS0636 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/11/2521นางสาวปารียา ศรีพอ

16. 219911 สS0636 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/03/2528นางสาวอรรัมภา ศรีพอ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 219898     - 219913    64,000.00



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. 219915 012142 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/10/2523นายธิติ ดวงสร้อยทอง

 � - สมทบสหกรณ์

2. 219914 010642 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/06/2509นางนฤมล พงษโ์พธิT

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219914     - 219915    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 : ���N  โรงพยาบาลชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 219916 001841 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 21/07/2534นางสาวอริสา รักษม์ณี

2. 219917 001040 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/07/2515นางดวงกมล ชวนินทวิสุทธิT

3. 219918 001966 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/03/2518นายจิระเดช พิมาลยั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219916     - 219918    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 : ����  สาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี

 � - สามญั

1. 219919 001644 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/03/2533นางสาวจงสุภา บุญนอก

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219919     - 219919    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 : ���  โรงพยาบาลบา้นหมี�

 � - สามญั

1. 219920 000103 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/09/2517นางสาวอุไรวรรณ   ทองบู่

 � - สมทบ(บุตร)

2. 219921 สS0133 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/11/2534นายธนสาร สมศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219920     - 219921    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 : ����  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

 � - สามญั

1. 219922 001116 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/12/2513นางธมลวรรณ   อินทร์วฒันา

2. 219923 000734 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/06/2511นางกาญจนา เห็นประเสริฐ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219922     - 219923    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 : ��N=  โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั

 � - สามญั

1. 219924 000500 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/06/2509นางยพุา ลิขิตตระการ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219924     - 219924    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 : �=�  โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร

 � - สามญั

1. 219925 001375 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/05/2528นายอาณฐัพล มณีน่วม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219925     - 219925    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=�N  สาธารณสุขสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 219926 001467 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/08/2510นางสาวศีลนิตย ์พึ�งเจษฎา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219926     - 219926    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �=�N  สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา

 � - สามญั

1. 219927 001740 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/01/2522นางศิริพร อาภสัรพรหม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219927     - 219927    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N  สาธารณสุขปัตตานี

 � - สามญั

1. 219928 000440 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/09/2517นางสาวปริณุต สุไลมาน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219928     - 219928    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N�  โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 219929 001080 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 09/01/2521นายธรรมรัตน์ รถทอง

2. 219930 001353 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 31/10/2526นางสาววีรญา หวงัสุข

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219929     - 219930    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N�  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 219931 002099 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/07/2537นางสาวกิ�งกาญจน์ดา เหล่ากาวี

2. 219933 002144 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/07/2537นางสาวรัชดาภรณ์ ดีมูล

3. 219934 000429 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/06/2522นางสาวชนิดา โภคาทรัพย์

 � - สมทบ(บุตร)

4. 219932 สS0030 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/11/2512นายจกัรพงษ ์เรืองมั�น

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219931     - 219934    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N�  สาธารณสุขจงัหวดัน่าน

 � - สามญั

1. 219935 004206 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/11/2531นางสาวจิรัชญา ใบยา

2. 219936 004405 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 12/12/2533นางสาวรัชฎาวรรณ จนัทร์สุข

3. 219937 004580 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/11/2532นางกญัชริญา ส่องสี

 � - สมทบสหกรณ์

4. 219938 004794 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/11/2536นางสาวพิมพิกา สุวรรณสิทธิT

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219935     - 219938    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N��  สาธารณสุขสมุทรปราการ

 � - สามญั

1. 219940 001062 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/08/2527นางนงนุช จิตร์นิวร

 � - สมทบสหกรณ์

2. 219939 000843 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 13/02/2513นางสาวพรทิพา รอดมณี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219939     - 219940    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �N��  สาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 � - สามญั

1. 219941 001513 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 22/08/2517นายธีระพงษ ์วงคเ์ณร

2. 219942 001266 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/09/2523นางสาวมยรีุ โคตะมาลี

3. 219943 000705 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/11/2512นางนณัทณ์ภสัษ ์คุม้เขต

4. 219944 001074 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/09/2511นายบุญเลิศ สุดเสนาะ

5. 219945 001116 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 23/06/2526นางสาวกุสุมาลย ์อยูจ่นัทร์

 � - สมทบ(บุตร)

6. 219946 สS1197 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/09/2540นายศุภกนัต ์จนัทร์เกิด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219941     - 219946    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �NN�  สาธารณสุขสิงห์บุรี

 � - สามญั

1. 219947 002353 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 05/01/2537นายชวลิต ปานแกว้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219947     - 219947    4,000.00



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

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. 219948 000105 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 25/02/2511นายวิเวก ศิริรัตน์

2. 219949 000486 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/09/2522นางศุภมาส โคตมี

3. 219950 000443 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/12/2526นางสาวชนิตา ดีอุด

4. 219951 000230 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/03/2516นางวรภรณ์ พวงจิตร

5. 219952 000192 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/07/2530นางสุธิดา จิตตวงศพ์นัธ์

6. 219953 000183 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/01/2513นางรุ่งทิวา ศิริรัตน์

7. 219954 000149 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/03/2518นางสาวสรรสนีย ์ จนัทร์มา

8. 219955 000034 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/03/2516นางจิยตนา    จกัรปิง

9. 219956 000514 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 26/09/2517นางสาวมณัฑณา ขนัยศ

สรุปศูนย ์: N ราย ตั1งแต่เลข 219948     - 219956    36,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��=  สาธารณสุขนครปฐม

 � - สามญั

1. 219957 000068 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 08/08/2509นางชนมน กระถินไทย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219957     - 219957    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 : ����  โรงพยาบาลนครนายก

 � - สามญั

1. 219958 002298 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 03/09/2517นางพิศมยั พรวฒันา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219958     - 219958    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 : ����  โรงพยาบาลสุโขทยั

 � - สามญั

1. 219959 001395 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 30/08/2519นางชูจิตร การาช

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219959     - 219959    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 : ���=  สาธารณสุขสระแกว้

 � - สามญั

1. 219960 000666 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/11/2517นางจาํเรียง หนูโพนทนั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219960     - 219960    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 : ����  โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ

 � - สมทบสหกรณ์

1. 219961 000926 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 24/02/2532นางสาวสมปอง วริวงค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219961     - 219961    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. 219962 001685 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/06/2531นางสาวศิริณญา ทองดว้ง

2. 219963 001250 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/07/2526นางสาวนุชนารถ อินทรสาร

3. 219964 000790 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 10/06/2519นางสาวลดัดา บูรณะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219962     - 219964    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 : �����  สาธารณสุขยะลา

 � - สามญั

1. 219965 001479 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 19/05/2510นางสาวณฐัสินี   ทองเพง็

2. 219966 000867 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/11/2520นางปวริศา  วงศพ์ทัธวฒิุ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219965     - 219966    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 : ����=  โรงพยาบาลหนองคาย

 � - สามญั

1. 219967 000156 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2523นางมนฤดี ชยัหาทพั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219967     - 219967    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. 219968 440342 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 17/02/2514นางสุรียพ์ร ศรีรุ่งเรือง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219968     - 219968    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 : N���  (ตรง)สาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์(สสธท.)

 � - สามญั

1. 219571 004268 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/07/2509นางนาถหทยั แป้นทอง

2. 219572 002229 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 29/08/2512นางศจีภคั  พชันี

3. 219573 007026 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 15/01/2523นางสาวจิตติมา ขวญัเมือง

4. 219574 002700 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 01/01/2510นางนนัทิยา  รัมณียรั์ตนากุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219571     - 219574    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��::��

หนา้  : �N / ���

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : N��N  (ตรง)สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (สสธท.)

 � - สามญั

1. 219568 004433 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/06/2515นางองัคณา สุขวิสิฏฐ์

2. 219569 004659 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/12/2513นางอจัฉรา มาเปียง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219568     - 219569    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 : N��=  โรงพยาบาลมญัจาคีรี

 � - สามญั

1. 219969 000036 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/04/2511นางเนาวรัตน์ ช่างภา

2. 219970 000098 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 20/07/2517นายดุรงค ์ภารมาตย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219969     - 219970    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 : N��N  (ตรง)โรงพยาบาลชลบุรี (สสธท.)

 � - สามญั

1. 219576 002851 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 16/01/2522นางชารินี วงษห์าแกว้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219576     - 219576    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 : N��  สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น

 � - สามญั

1. 219971 005214 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 02/01/2518นางนภาพร ขีดแตม้

2. 219972 005303 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 11/07/2510นายสง่า จนัทร์หอม

3. 219973 014565 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/03/2528นางสาวสุวรรณภา แสงคอ้ม

4. 219974 015778 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 04/09/2522นางนนัณภชัสรน์ โสภา

5. 219975 015611 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 27/12/2513นางณฎัฐาภรณ์ เบา้เฮือง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219971     - 219975    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 : N�N�  (ตรง)กรมสุขภาพจิต (สสธท.)

 � - สามญั

1. 219570 004412 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 07/03/2526นางสาวนภสร จรูญศรีโชติกาํจร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219570     - 219570    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 : N���  (ตรง)โรงพยาบาลโพธาราม (สสธท.)

 � - สามญั

1. 219575 000519 4,000.0001/05/2564 01/05/2564 14/11/2513นางสกุลรัตน์ เกตุปัญญาพงศ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 219575     - 219575    4,000.00


