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

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>4  โรงพยาบาลราชวิถี

 � - สามญั

1. 220068 006606 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/06/2528นางเบญญาภา ศรีสุชยั

2. 220069 000027 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/03/2511นางวฒันิดา แสงทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220068     - 220069    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>�  โรงพยาบาลสุรินทร์

 � - สามญั

1. 220070 002941 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/09/2530นางประจนัทร์ สาํนกันิตย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220070     - 220070    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงราย

 � - สามญั

1. 220073 010253 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/03/2534นางสาวมีนา มีทรัพย์

2. 220074 006046 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/07/2519นางสาวบวัลอย ภูหลกั

3. 220076 010238 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/09/2532นางจริยา อินเทพ

4. 220077 009335 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/10/2531นางสาวสุภาภรณ์ สุปันทงั

5. 220080 009432 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/02/2531นางสาวพรทิพย ์สมรักอมร

 � - สมทบสหกรณ์

6. 220071 พ���� 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/04/2521นางสาวธีระวะดี นามวงค์

7. 220072 พ���� 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/05/2510นายวิรุฬ วงศใ์หญ่

8. 220082 พ��� 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/06/2509นางกนกวรรณ ชยัวฒิุ

 � - สมทบ(บุตร)

9. 220075 สS8406 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/02/2536นางสาวธนพร โอฐเจริญชยั

10. 220078 สS2814 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/07/2531นางสาววรรณภา มณีกาศ

11. 220079 สS2814 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/10/2538นางจนัทรประภา บิวห์เออร์

12. 220081 สS4580 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/03/2538นายชยางกูร ดอกหอม

13. 220083 สS3242 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/04/2543นายกิตติภาค สารติRบ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220071     - 220083    52,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : 4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  อนามยัสุรินทร์

 � - สามญั

1. 220084 009478 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/08/2526นางสาววราลกัษณ์ ชมชื�น

2. 220085 009818 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/06/2538นางสาวพรปวีณ์ ชยัรัมย์

3. 220086 003516 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/02/2522นางวนัเพญ็ นาคนวล

4. 220087 008524 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/06/2533นางสาวนุชนาฎ สมนาค

5. 220088 002424 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/12/2520นางสาวจงรัก ทองแมน้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220084     - 220088    20,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี

 � - สามญั

1. 220089 005147 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/05/2530นางสาวจนัทร์ทิพย ์สนธิ

2. 220090 005162 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/06/2523นางนารีรัตน์ เกื1อปัญญากูล

3. 220091 005136 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/11/2531นางสาวภารดี พลูเพิ�ม

4. 220092 005192 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/07/2526นายสุทธิพงษ ์เกษเจริญคุณ

5. 220093 010484 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/09/2530นางสาวชนนิกานต ์ฉายาวรรณ

6. 220095 010567 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/11/2535นางสาวภาวิณี กระจ่างวงค์

7. 220096 005176 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/04/2536นางสาวยพุาพร   พิลาบุตร

 � - สมทบ(บุตร)

8. 220094 สS2284 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/05/2526นางสาววีรณฐั ศกัดิV สิงห์

สรุปศูนย ์: > ราย ตั1งแต่เลข 220089     - 220096    32,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 220097 011303 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/12/2522นายสิทธิรักษ ์ดุเหวา่สิงห์

2. 220098 022651 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/02/2537นางสาวอาภาภรณ์ นาํเห่อ

3. 220099 008372 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/11/2521นางสาวเมทินี ธีระโชติ

4. 220100 011702 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/06/2528นายวรวธุ เกาะสูงเนิน

5. 220101 030701 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/02/2532นางสาวสนิสา คา้ขึ1น

6. 220102 031564 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/08/2511นายรณภพ ภิญโญ

7. 220103 012939 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/03/2531นางฐิติพรรณ แยม้จนัทร์

8. 220104 023208 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/07/2526นางเพญ็จนัทร์   สุขวนั

9. 220105 022539 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/11/2526นายเดชา เติมศกัดิV

10. 220106 031483 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/01/2536นางสาวนภสัวรรณ   อนัไขหนา้

11. 220107 032113 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/02/2527นายจรูญ สถิรพงษ์

12. 220108 013086 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/04/2532นางสาวจุฑาทิพย ์เคม็กระโทก

13. 220110 031438 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/11/2536นางสาววนิดา เชิดสูงเนิน

14. 220111 011657 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/10/2523นางสาวนิภา กณัหา

15. 220117 009284 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/02/2523นางอจัฉรา ชิณวงศ์

16. 220118 009593 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/11/2520นายสรพนัธุ์ มีชาํนาญ

17. 220120 011464 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/02/2530นางสาวศิริลกัษณ์ นนตา

18. 220121 011465 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/10/2530นางสาวดาราวรรณ ภกัดีโชติกิตติ

19. 220122 031969 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/02/2540นางสาวเจนจิรา ภูสาํเภา

20. 220123 010087 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/07/2526นางกาญจนา โชติชาํนาญกุล

21. 220124 022928 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/02/2525นางสาวอรทยั แกว้พะเนา

22. 220125 022731 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/01/2518นายจิรพนัธุ์ อาํรุง

23. 220126 008957 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/03/2518นางฐิติวลัค ์  บรรจงปรุ

24. 220127 031539 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/11/2530นางสาวดวงฤทยั งดักระโทก

25. 220128 010126 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/04/2523นางนิชาภา ปักโคทานงั

26. 220129 013179 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/07/2509นางพชัรากร พนัสาง

27. 220130 023162 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/02/2524นายสนัชาติ นาดี



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สามญั

28. 220131 013349 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/05/2533นางรสริน บุญพร้อม

29. 220132 030962 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/02/2536นายเอื1อองักูร กวินอคัรพฒัน์

30. 220133 011849 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/09/2528นายธีรเดช ภกัดิV กระโทก

31. 220134 012909 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/03/2532นางสาวอญัชลี ปราณีตพลกรัง

32. 220135 013400 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/04/2533นางสาวเมวิกา วรรณรินทร์

33. 220136 023556 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/09/2515นางแววตา สบายสูงเนิน

34. 220137 022903 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/02/2527นางสาวอาทิตตยา ดาํสระนอ้ย

35. 220138 011606 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/04/2525นางปรานอม ไวยศรี

36. 220139 021914 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/11/2533นายทศพล เทียมสม

37. 220140 031477 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/10/2524นายสมดุล อุ่มครบุรี

38. 220141 009379 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/07/2522นางสาวนิภาภรณ์   จามกระโทก

39. 220142 012897 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/05/2530นางอุษา พลพนู

40. 220143 005997 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/12/2516นายทวิช ทบัขนุทด

41. 220144 013438 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/09/2532นางสาวมณีรัตน์ พินิตธรรมนาถ

42. 220145 020005 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/02/2522นางสาวแจ่มจนัทร์ เหลือสืบชาติ

43. 220146 022387 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/07/2517นางวราภรณ์ ตราพระสาํโรง

44. 220147 031480 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/11/2531นางอนุชิดา พิมพท์อง

45. 220148 031479 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/06/2533นางสาวอรทยั วงศจ์นัทร์

46. 220149 031478 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/03/2529นางสาวศศินนัท ์รัตนครบุรี

47. 220150 011325 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/01/2523นางสาวปนดัดา มหิทธานุภาพ

48. 220151 030933 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/03/2522นางบุญสิตา กรุยกระโทก

49. 220152 023584 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/05/2510นายคมสนัต ์ศรีหะบงค์

50. 220153 031885 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/04/2534นายเจษฎา จนัทร์ฉาย

 � - สมทบ(บุตร)

51. 220109 สS5237 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/10/2540นางสาววรัชยา พนัชะโก

52. 220112 สS9442 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/10/2537นายศุภวิชญ ์พทุธิพงศป์ภสัร์

53. 220113 สS9442 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/04/2534นางสาวกญัจนพร พทุธิพงศป์ภสัร์



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : > / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครราชสีมา

 � - สมทบ(บุตร)

54. 220114 สS7510 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/09/2540นายณฐัชนน ทวีพดุซา

55. 220115 สS7510 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/01/2543นางสาวชนกนนัท ์ทวีพดุซา

56. 220116 สS5237 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/10/2540นางสาววทญัญา พนัชะโก

57. 220119 สS4612 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/01/2541นางสาวศกุนกานต ์กาศไธสง

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220097     - 220153    228,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์มหิดล

 � - สามญั

1. 220154 001133 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/09/2524นางสาวจีรนนัท ์สุขสุนทรีย์

 � - สมทบสหกรณ์

2. 220155 002193 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/03/2517นางวรรณพร ชะเอม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220154     - 220155    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขพิจิตร

 � - สามญั

1. 220156 004174 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/09/2534นางสาวสรัญญา อาสวา่ง

2. 220157 004499 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/10/2509นางผาณิต ใยยวง

3. 220158 003562 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/06/2534นางสาวจนัทร์ประภา จินดามงั

4. 220159 003023 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/12/2516นางเพญ็พร สายวิจิตร

5. 220160 003241 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/02/2512นางสาวจรรยา สิงห์กวาง

6. 220161 004294 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/01/2516นางปริยชาต ประดบัทอง

7. 220162 003884 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/06/2524นางสาวจนัทิวา บวัจนัทร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220156     - 220162    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

1. 220163 012201 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/05/2534นางสาวรัตติกาล ปฐมบวรทตั

2. 220164 011584 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/01/2527นางสาวอลิสา ทิพยน์นัท์

3. 220165 004876 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/05/2516นายดุสิต รัตนประทุม

4. 220166 013971 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/04/2538นางสาวพีรุพกัตร์  สุวรรณ์

5. 220167 015211 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/11/2522นางกญัญาภทัร บุญพยอม

6. 220168 015209 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/11/2528นางสาวปริยากร ลอยมี

7. 220169 015212 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/06/2528นายอภิเชษฐ สีคาํ

8. 220170 005659 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/09/2514นางรัชดาพร ดวงไฟ

9. 220171 011412 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/05/2513นายนณธภทัร ธีระวรรธนะสิริ

10. 220172 013970 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/09/2534นางสาวกลัยานี เลายา้ง

11. 220173 012413 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 27/02/2529นางสาวเบญจวรรณ วิไล

12. 220174 013823 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/09/2530นางสาวกรรณิการ์ ม่วงกะลา

13. 220175 008265 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/03/2528นางสาวพรพิมล เจริญวิวฒัน์กุล

14. 220176 012606 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/10/2521นางจิรัฐยา จุลมนต์

15. 220177 005507 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/04/2519นางไพรวรรณ แสนอาสา

16. 220178 012827 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/07/2532นางสาวสุภาวดี หาญลือ

17. 220179 008973 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/03/2520นางสาววิมลรัศมิV  นนัตาวรรณ์

18. 220180 011613 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 31/08/2533นางสาวหสัยา ศรีชยัยนต์

19. 220181 013625 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/12/2531นางสาวจริยา   กรรณิกา

20. 220182 003235 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/09/2510นางนวลสกุล แกว้ลาย

21. 220183 011601 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/10/2527นางสาวบวัพร เพิ�มลาภสุวรรณ

22. 220184 015323 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/02/2510นายประยรู ลา้นแปง

23. 220185 011464 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/10/2529นายสุริยาพนัธุ์ ปารินตะ๊

24. 220186 011129 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/04/2520นายสุวิทย ์วรเจริญ

25. 220187 004854 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/09/2517นางสาวนลิน แสงมณี

26. 220188 009844 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/02/2530นางสาวแสงเดือน ทรายคาํ

27. 220189 013698 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/04/2517นางกรรณิการ์ โกมาศ



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

28. 220190 010752 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/12/2524นางวิมลรัตน์  ถาวร

29. 220191 007127 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 27/07/2522นายนพตัธร เตชะ

30. 220192 003980 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/01/2510นางสาวธวลัรัตน์ ทองปัน

31. 220193 014944 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/11/2535นายกนัตก์มล ขนัเป็ง

32. 220194 014263 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/09/2536นางสาวดวงดาว สุปัญโญ

33. 220195 003205 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/04/2514นางสาวพรภินนัท ์จีรเมธติยนนท์

34. 220196 011614 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/09/2533นางอรพิน จนัทร์มูล

35. 220197 006217 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/08/2520นายนคร ตั1งพิษฐานสกุล

36. 220198 010220 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/08/2522นางอนงค ์ศรีวิชยั

37. 220199 010929 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/05/2531นายพรพจน์ บวัอิ�น

38. 220200 011088 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/02/2526นางสาวจงรศา  ภูมาศ

39. 220201 012143 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/03/2517นายบุญฤทธิV  ตะ๊สม

40. 220202 003911 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/03/2515นางสาวทุมพร สมสตัย์

41. 220203 004867 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/08/2518นายจยตุย ์บุญเรือง

42. 220204 012014 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/02/2531นางศิริพร นนัตา

43. 220205 002734 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/04/2512นางลั�นทม ศกัดิV ชยัหิรัญกุล

44. 220206 009240 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/03/2528นายสนธยา จาเบี1ยว

45. 220207 014763 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/09/2510นางอนงคราญ สุขนิวฒัน์

46. 220208 012903 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/12/2522นางสาวภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่

47. 220209 011376 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/07/2530นางสาวสุภาณี พิสยัพงค์

48. 220210 015297 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/06/2524นางนิภาพร ถาวรทรัพยสุ์ข

49. 220211 014282 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/02/2514นางจนัทร์นิภา อภิบาลอรัณย์

50. 220212 011734 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/10/2517นายทวี ภูผาอารักษ์

51. 220213 014480 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/10/2517นางสาวศิริพร โอรลึก

52. 220214 005110 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/01/2519นางสิริขวญั ปิ� นแกว้

53. 220215 002538 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/04/2510นายประชนั ชยัวงศ์

54. 220216 007492 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/07/2518นางสาวศิริกุล รัตนะ



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขเชียงใหม่

 � - สามญั

55. 220217 010548 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/05/2522นางสาวพชันี เจนใจ

56. 220218 004261 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/08/2510นางอุไร อินตะ๊บุญมา

57. 220219 015420 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/02/2511นายโกมลเมศ อินตะ๊บุญมา

58. 220220 007641 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/10/2514นางอุลยัวรรณ์ ดวงดอก

59. 220221 013764 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/05/2513นายสุรพนัธ์ แสงสวา่ง

60. 220222 007793 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/05/2519นางชุติภา วงคป์ระเสริฐ

61. 220223 015784 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/10/2512นางสาวชื�นนภา สมศกัดิV

62. 220224 011169 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/03/2525นายมานพ บุญจาํเนียร

63. 220225 013151 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 31/08/2535นางสาวสุณีรัตน์ จนัทร์ตะ๊

64. 220226 008140 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/10/2523นางสาวธญัญธร เขียนปัญญา

65. 220227 007216 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/07/2509นางพนิดา พาลี

66. 220228 005464 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/09/2518นางวิจิตรา ใจเพชร

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220163     - 220228    264,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเลย

 � - สามญั

1. 220229 001466 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/08/2532นางสาวทิพวรรณ จนัทะวงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220229     - 220229    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  สาธารณสุขตราด

 � - สามญั

1. 220230 002710 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/11/2530นางสาววนัเพญ็ ขยนักิจ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220230     - 220230    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 220231 003067 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/08/2522นางวาสนา   มากไหม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220231     - 220231    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลนราธิวาส

 � - สามญั

1. 220232 001522 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/04/2532นางสาววีรวลัย ์แกว้ทอง

2. 220233 020645 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/10/2510นายมะยะ๊ มามะเร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220232     - 220233    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์

 � - สามญั

1. 220234 001172 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/03/2527นางสุภาวดี สีงาม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220234     - 220234    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  สาธารณสุขยโสธร

 � - สามญั

1. 220235 004916 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/09/2513นางสาวจนัทร์เพญ็ นิยมพงษ์

2. 220239 004918 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/05/2536นางสาวนลิตา ภูมิดรไสย

 � - สมทบสหกรณ์

3. 220237 004125 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/06/2529นางสาวราตรี วรโพธิV

4. 220238 003616 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/09/2509นายจิระวฒัน์ ทวีกุลพาณิชย์

5. 220240 004030 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/06/2510นางสาวพรพิมล หาระการณ์

 � - สมทบ(บุตร)

6. 220236 สS2196 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/02/2542นายชิษณุพงศ ์มาตยเ์หลือง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220235     - 220240    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขชลบุรี

 � - สามญั

1. 220241 003736 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/10/2514นางสาวจณิสตา แหกา้น

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220241     - 220241    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลร้อยเอด็ จาํกดั

 � - สามญั

1. 220242 000250 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/08/2509นางสุภีร์ สินโท

2. 220243 001474 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/02/2528นายจารึก วงคแ์ข

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220242     - 220243    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลแพร่

 � - สามญั

1. 220244 001034 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/12/2515นางเพญ็ศรี ปัญโญ

2. 220245 001341 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/01/2510นางจิราพรรณ   ฝึกหดั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220244     - 220245    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขลาํพนู

 � - สามญั

1. 220246 0003654 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/01/2527นางสาวศิริธร   วงคค์าํปวน

2. 220247 0003528 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/03/2529นางสาวเพียงตะวนั ดาวแกว้

3. 220248 0004935 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/09/2532นางสาวสุจิตรา คุณหงษ์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220246     - 220248    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมควบคุมโรค

 � - สามญั

1. 220249 007267 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/02/2518นายนิยม สุริยะวงศ์

2. 220250 014038 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/10/2515นางสาวพรรณนิภา  ภู่ทอง

3. 220251 013964 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/10/2529นางสาวหทยัชนก ไชยวรรณ

4. 220252 012823 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/07/2532นางสาวกฤษณี หมื�นบวร

5. 220253 013344 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/01/2529นายนราศกัดิV  ดวงจนัทร์

6. 220254 013406 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/02/2533นายสมคิด สุริยวรรณ

7. 220255 013414 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/10/2532นางสาวทิพยว์รรณ ปัทมโรจน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220249     - 220255    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลยะลา

 � - สามญั

1. 220256 000667 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/06/2509นายวชัระ   รุ่งสุข

2. 220257 002736 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/04/2520นางสาววานีดา   เลาะแม

3. 220258 001677 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/01/2521นางสาวนาซีเราะ เจะโวะ

4. 220259 001859 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/12/2523นางสาวจารุวรรณ บุญคาํ

5. 220260 002370 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/04/2529นางรุสนานี โอลํ�าดิน

6. 220261 001051 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/01/2510นางรัตนา ลิ�มนิรันดร

7. 220262 001987 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/10/2523นางนิฮูดา ชายเกตุ

8. 220263 001814 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/06/2520นายสมยศ ชายเกตุ

9. 220264 001660 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/09/2520นางสาวเจะ๊ซาวียะห์ เบญจเหม

10. 220265 002961 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/11/2521นางสุวิกรานต ์จินากุล

11. 220266 002068 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/01/2513นางพชัรินทร์ นะนุย้

12. 220267 001205 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/03/2517นางสาวซนัโดร่า อามิน

13. 220268 001728 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/03/2522นางซานี   เพชรหวล

14. 220269 002572 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/04/2531นางสาวอาซียะห์ ยงิจอราและ

15. 220270 002577 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/05/2532นางสาวนิอามีดะ วิชา

16. 220271 002974 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/01/2531นางสาวซูลฟา ดาราแม

17. 220272 000714 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/10/2511นางสาวอุษณีย ์บุญวรรณโณ

18. 220273 001707 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/12/2521นางชุติกาญจน์ ยิ1มยิ�ง

19. 220274 002963 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/08/2521นางยวุดี ทีฆะพนัธ์

20. 220275 002204 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/11/2525นางสุนิสา เบญยนุูส

21. 220276 002358 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/06/2519นางสาวมาเรียม สะมะแอ

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220256     - 220276    84,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขร้อยเอด็

 � - สามญั

1. 220277 006435 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/06/2532นายนวพล ขนัติยู

2. 220278 006644 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/06/2530นางจิราภรณ์ ทรงโภค

3. 220279 006643 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/03/2535นางนงลกัษณ์ ทองเทียม

4. 220280 001768 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/07/2509นางนงลกัษณ์ คาํสวาสดิV

5. 220281 006573 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/10/2526นางสาวนิอร ทะวะดี

6. 220283 005290 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/11/2530นางสาวนารา ดลวิจิตร

7. 220284 006576 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/08/2526นางสาวเด่นนภา เวฬุวนารักษ์

8. 220285 006506 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/03/2516นายสินสมุทรร์ เกณฑเ์ชี�ยวชาญ

9. 220286 006476 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/07/2534นางสาวจิรภทัร โพธิV โพนแร้ง

10. 220287 006642 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/10/2531นางทิพยสุ์ดา เจนสระคู

11. 220288 006645 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/02/2531นางสาวอญัชลี พลหินกอง

12. 220289 006188 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/06/2520นางสาววราพร มงคุณ

 � - สมทบ(บุตร)

13. 220282 สS2421 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/03/2541นายยศวรรธน์ โอฆะพนม

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220277     - 220289    52,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 � - สมทบสหกรณ์

1. 220290 000944 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/02/2512นายสมลกัษณ์ เพช็ร์ทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220290     - 220290    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสงขลา

 � - สามญั

1. 220291 004996 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/06/2518นางลกัขณา คลา้ยแกว้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220291     - 220291    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  โรงพยาบาลพระปกเกลา้

 � - สามญั

1. 220292 001676 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/04/2520นางสาวนิตยา อยูเ่ยน็

2. 220293 003081 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/01/2519นางสาวนลินรัตน์ เพิ�มญาณวรรธนะ

 � - สมทบสหกรณ์

3. 220294 003633 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/01/2522นาง สุมาลี วงศผ์าบุตร

4. 220295 003652 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/02/2519นายทวีศกัดิV  กลมเกลี1ยง

สรุปศูนย ์: 4 ราย ตั1งแต่เลข 220292     - 220295    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>  โรงพยาบาลสระบุรี

 � - สมทบสหกรณ์

1. 220296 002828 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/07/2520นางชนิกา วงษภ์กัดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220296     - 220296    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช

 � - สามญั

1. 220297 006636 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/06/2533นางจุฑาพร นวลช่วย

2. 220298 007192 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/05/2535นายจกัรินทร์ ปริมานนท์

3. 220299 006550 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/04/2530นางสุมาลี อินทวงค์

4. 220300 002037 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/09/2511นางณิชชา ถาวรพราหมณ์

5. 220301 004782 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/05/2523นางสาวชุติมา ภูมิภกัดิV

6. 220302 006598 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/02/2534นางสาวอวยพร ไทยสม

7. 220303 006597 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/11/2535นางสาวธญัวรัตน์ สุขสวสัดิV

8. 220304 005782 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/03/2523นายเทียนชยั ฤทธิมาศ

9. 220305 006789 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/07/2536นางสาววาสินี พิทกัษ์

10. 220306 005841 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/11/2532นางสาวคนึงนุช สินทรัพย์

11. 220307 003564 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/02/2521นางสาวปานฉตัร บวัขาว

12. 220308 006997 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/08/2526นางเพญ็จิตร  เมืองไข่

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220297     - 220308    48,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขนครสวรรค์

 � - สามญั

1. 220312 006631 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/05/2530นางสาวศศิวรรณ หิรัญสิทธิV

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220309 สS2047 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/02/2526นางสาวมินทร์ลดา สุขแท้

3. 220310 สS4224 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/11/2535นายนนทนนัท ์ชาญวิทยก์รณ์

4. 220311 สS0381 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/09/2537นางสาวกชกร คาํพฒุ

สรุปศูนย ์: 4 ราย ตั1งแต่เลข 220309     - 220312    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  สาธารณสุขลาํปาง

 � - สามญั

1. 220313 001698 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/08/2509นางสารภี วินิวรรณ

2. 220314 002690 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/05/2521นางสาวพทัธ์ธีรา จนัทร์ศิริ

3. 220315 001891 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/12/2514นางสาวเอกรัตน์ เชื1ออินถา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220313     - 220315    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์

 � - สามญั

1. 220316 005019 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/11/2515นายชรินทร์ ศรีมูล

2. 220317 005979 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/12/2521นางสาวปิ� น ศรีเกษ

3. 220318 003740 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/10/2512นางสาวเดือนเพญ็ ตรีศร

4. 220319 006917 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/01/2533นางสาวศิริพร สุภาเมธ

5. 220320 006214 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/07/2530นางสาวพสัวี วาสนาวณิช

6. 220321 007282 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/01/2516นางฐิติรัตน์ กนัทอง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220316     - 220321    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขหนองคาย

 � - สามญั

1. 220322 007948 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/06/2530นายธิปไตย ชยัชมภู

2. 220323 007019 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/07/2511นายไชยวฒิุ ชยัชมภู

 � - สมทบ(บุตร)

3. 220324 สS3146 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/06/2541นายภกัดิภพ วงษาเนาว์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220322     - 220324    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 220325 003638 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/10/2534นางสาวลออรัตน์ สิงห์คา้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220325     - 220325    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขสุโขทยั

 � - สามญั

1. 220326 003228 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/12/2524นางวรนุช สุวรรณประสิทธิV

2. 220327 001806 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/01/2518นางเบญจรี ใจนวล

3. 220328 002604 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/04/2520นางสุเมศ ใบทองคาํ

4. 220329 001264 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/03/2513นายสกล รุ่งเรืองจิตร

5. 220330 001844 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/06/2518นางสาวสิตานนั นอ้ยคาํ

6. 220331 003472 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/06/2515นางวรินทร ตนัเจริญ

7. 220332 002730 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/01/2522นายรุ่ง ชาํนาญ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220326     - 220332    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัพงังา

 � - สามญั

1. 220333 001628 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/03/2515นางพึงใจ ชยัสุวรรณ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220333     - 220333    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  สาธารณสุขตรัง

 � - สามญั

1. 220334 002430 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/07/2532นายปุณณวิชญ ์อุ่นนุช

2. 220335 002227 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/05/2530นางสาวจุฑามาศ ช่วยเกลี1ยง

3. 220336 002280 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/01/2530นางวรารัตน์ พลูภกัดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220334     - 220336    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขมหาสารคาม

 � - สามญั

1. 220337 004107 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/08/2533นายกฤษณรักษ ์รังสร้อย

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220337     - 220337    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกระบี�

 � - สามญั

1. 220338 002711 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/05/2526นางสาวอญัชลี    ปากลาว

2. 220339 000819 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/07/2513นางวิไลวรรณ  ศรีวารินทร์

3. 220340 000001 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/04/2512นายธงชยั    ศรีวารินทร์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220338     - 220340    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  โรงพยาบาลชุมพร

 � - สามญั

1. 220341 001774 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/05/2536นางสาวชลนัดา  พาเสน่ห์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220341     - 220341    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจนัทบุรี

 � - สามญั

1. 220342 003788 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/04/2535นางสาววราภรณ์ โพธิพฒัน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220342     - 220342    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 44 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนครพนม

 � - สามญั

1. 220343 002104 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/03/2533นางสาวพชัรา พงษพ์ฒัน์

2. 220344 002128 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/08/2532นางสาวพิศมยั  นกัเทศน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220343     - 220344    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี

 � - สามญั

1. 220345 024963 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/12/2531นางสาวกุลพชัร    ปัญญาดี

2. 220346 024974 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/03/2535นางสาวเฟื� องรัตน์  ทวีพนัธ์

3. 220347 017198 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/11/2529นางสาวชนนัรัตน์    ดวงบุปผา

4. 220348 023653 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/03/2533นางรัตนา บุญคุม้

5. 220349 024828 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/03/2536นางสาวศรีสุดา นาศรี

6. 220350 024934 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/08/2521นางสาวประภาวรินทร์ เกียรติสาลี

7. 220351 017255 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/03/2521นายวรวฒิุ สมดี

8. 220352 025087 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/09/2521นางสาวแสงเดือน ไชยกาล

9. 220353 023494 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/10/2533นางสาวจิราภรณ์ เครือศรี

10. 220354 024930 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/03/2525นางสาวมทัธนา บนัสิทธิV

11. 220355 024966 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/02/2529นางสาวนุชนารถ โทระพนัธ์

12. 220356 025094 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/11/2522นางสาวรุ่งนภา มาลยั

13. 220357 025092 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/09/2525นายกมลศกัดิV  อุ่นตา

14. 220358 024893 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/08/2536นางสาวณญาดา ทวีวฒัน์

15. 220359 022923 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/08/2534นางสาวพรรษชล จนัทรมหา

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220345     - 220359    60,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลลาํปาง

 � - สามญั

1. 220361 003264 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/05/2520นายจกัรวาล ฮั�นตระกูล

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220360 สS1354 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/08/2538นางสาวปาณิสรา มาเชื1อ

3. 220362 สS0444 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/08/2531นายชลนัทร ยศบุญเรือง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220360     - 220362    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขชยันาท

 � - สามญั

1. 220363 001128 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/09/2509นางจุฑารัตน์ มีมาก

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220363     - 220363    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4> / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสกลนคร

 � - สามญั

1. 220365 006111 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/09/2530นายภทัรพงศ ์แสนอุบล

2. 220367 005444 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/10/2529นางปิยะพร ตั1งสกุล

3. 220368 006390 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/06/2533นางสาวเตรียมใจ สิงห์บรรณ

4. 220369 005864 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/07/2529นางสาวพิชชาพร พลทะสอน

5. 220370 005411 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/11/2513นางอญัชลี ปรีชาฤทธิรงค์

6. 220371 004347 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/11/2523นางสาวกลัยารัตน์ เคนไชยวงศ์

7. 220372 003844 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/01/2520นางอุทยัวรรณ สงัฆะมณี

 � - สมทบสหกรณ์

8. 220364 024656 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/06/2538นางสาวธนิดา สมภาร

9. 220366 022155 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/04/2516นายประวิทย ์ฤทธินวล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220364     - 220372    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : 4� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขแพร่

 � - สามญั

1. 220373 000759 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/10/2512นายแสวง ขาวแกว้

2. 220374 002663 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/05/2534นางชลธิชา ดวงจิตต์

3. 220375 002439 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/09/2514นายจิรพนธ์ ขดัชา

 � - สมทบสหกรณ์

4. 220376 900911 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/10/2516นางกุหลาบ กาศสมบูรณ์

5. 220377 900864 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/05/2537นายเจษฎาวฒิุ ลี1 เกษร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220373     - 220377    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4�  สาธารณสุขเพชรบุรี

 � - สามญั

1. 220378 001509 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/06/2516นางสมใจ แจง้เรือง

2. 220379 002919 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/05/2517นายฉตัรชยั   แจง้เรือง

3. 220381 000669 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/03/2512นายบรรเจิด พนัธ์เพิ�ม

4. 220382 004167 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/07/2529นางสาวอาภรณ์ ปี� แกว้

5. 220383 001274 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/08/2517นายสุรีย ์แสนหมื�น

6. 220384 000981 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/04/2512นางนิภา คงประเสริฐ

 � - สมทบ(บุตร)

7. 220380 สS1641 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/01/2539นายกฤตภาส เพช็รดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220378     - 220384    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขกาํแพงเพชร

 � - สามญั

1. 220385 002427 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/06/2517นางสาวดวงใจ นุสิทธิV

2. 220386 002274 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/05/2530นายกิตติวฒัน์ นาคทอง

3. 220387 003201 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/09/2514นางขตัติยา ยิ1มแยม้

4. 220388 002892 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/04/2515นายชาติ โด่สนัเทียะ

5. 220389 002408 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/11/2517นายสมจิตร เกษสุวรรณ์

6. 220390 002415 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/04/2520นายนฤทธิV  จนัทร์ใจ

7. 220391 002448 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 31/01/2524นางสาวเบญญาดา ปลั�งกลาง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220385     - 220391    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขตาก

 � - สามญั

1. 220392 017078 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/07/2532นางกญัญว์รา สุขโข

2. 220393 018084 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/02/2534นางสาวรุ่งนภา ยาวะรังษี

3. 220394 005210 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/02/2520นางสาวณฏัฐสุดา มะหะสุ

4. 220395 015071 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/09/2532นางสาวกรฎา ตา้วเตบ็

5. 220396 005211 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/09/2534นางสาวกมลชนก ลา้นคาํ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220392     - 220396    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 � - สามญั

1. 220398 001520 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 31/08/2527นางฐญามน นพตัธนพร

 � - สมทบสหกรณ์

2. 220397 002109 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/06/2528นางสาวมาริสา อินตะ๊

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220397     - 220398    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขราชบุรี

 � - สามญั

1. 220399 000999 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/07/2513นางสุพรรณี ร่มไทร

2. 220400 001618 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/12/2517นางสาวณฐักลม มุกดา

3. 220401 003305 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/06/2510นางประทิน พิบูลแถว

4. 220402 004464 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/09/2527นางภทัราวดี  ใหม่นุ่ม

5. 220403 004358 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 27/08/2511นางจีราวรรณ เกิดกองทรัพย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220399     - 220403    20,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขเลย

 � - สามญั

1. 220404 003856 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/12/2521นางสาวอุบลรัตน์ มาศนาเรียง

2. 220405 003002 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 27/06/2532นางมาริกามาศ เดชสม

3. 220406 001490 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/12/2521นางวฤทธิV ฐา กลมเกลียว

4. 220407 002578 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/02/2524นายยอดลกัษ ์สยัลงักา

5. 220408 003920 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/12/2524นางสาวสาคร วนัทองสุข

6. 220409 003930 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/08/2523นางสาวอชัราภรณ์ โคกศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220404     - 220409    24,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4>�  สาธารณสุขอุทยัธานี

 � - สามญั

1. 220410 002092 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/12/2522นายพฒันศกัดิV  ฤทธิV สุข

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220410     - 220410    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร

 � - สามญั

1. 220411 000367 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/07/2511นางฐิติพรรณ โสตถิฤทธิV

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220411     - 220411    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4��  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 � - สามญั

1. 220412 002540 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/10/2522นายเจษฎา ไชยรัตน์

2. 220413 002113 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/09/2521นายบุญชื�น ไชยนิตย์

3. 220414 002780 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/10/2521นายสุรศกัดิV  เบิกบานดี

4. 220415 002791 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/10/2531นายอรรถพร จิตมั�น

5. 220416 003179 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/09/2531สิบเอกหญิงตะวนั บวัทอง

6. 220417 003265 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/01/2538นางสาวธญัลกัษณ์ กาํจดั

7. 220418 003163 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/08/2534นางสาวขวญัชนก บงัเอิญ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220412     - 220418    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �4�>  กรมอนามยั

 � - สมทบสหกรณ์

1. 220419 000533 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/11/2517นายพงษพ์นัธ์ สมบูรณ์ทรัพย์

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220420 สS0471 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/02/2532นายรวิยศ โอภาษี

3. 220421 สS0471 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/04/2533นางสาวสุฐิตา โอภาษี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220419     - 220421    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขศรีสะเกษ

 � - สมทบ(บุตร)

1. 220422 สS3593 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/04/2543นายสืบสกุล แกว้หล่อ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220422     - 220422    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสระบุรี

 � - สามญั

1. 220423 003058 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/01/2533นางสาวกมลทิพย ์แกว้ประทาน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220423     - 220423    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้

 � - สามญั

1. 220424 001065 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/06/2532นางสาวสุจิตรา นามไพโรจน์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220424     - 220424    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 220425 006116 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/05/2537นายธวชัชยั เปี� ยมเสรีชยั

2. 220427 005924 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/01/2538นางสาวเจนจิรา พนัธ์ชยั

3. 220429 005534 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/01/2537นางสาวพชัรีภรณ์ มะโนมยั

4. 220430 005499 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/07/2534นางสาวจนัทร์สุดา นครเรียบ

5. 220431 006085 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/03/2534นางสาวอภิญญา พทุธครู

 � - สมทบสหกรณ์

6. 220428 004142 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/09/2513นางอรวรรณ ถิตยแ์สน

 � - สมทบ(บุตร)

7. 220426 สS0419 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/12/2513นายภิธย ์สุนทรพิธ

8. 220432 สS0666 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/10/2540นายพิสิษฐ์ ภูสง่า

9. 220433 สS1726 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/02/2527นายพงศธร วิภาธนกิจ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220425     - 220433    36,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  สาธารณสุขระยอง

 � - สามญั

1. 220434 003127 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 24/05/2532นางสุดารัตน์ จาํเนียร

2. 220435 001385 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/06/2516นางสาวจรรยา สุวรรณวงศ์

3. 220436 003526 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/11/2534นางสาวขตัติยา  พรมโสภา

4. 220437 003494 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/10/2535นางสาววิราศินี โล่เลี1ยง

5. 220438 002462 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/10/2517นางอรจิรา ตอ้งทาํกิจ

6. 220439 002436 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/02/2520นายศุภวฒัน์ ปัทมาวีรภรณ์

7. 220440 002640 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/04/2531นางสาวสุนิสา ฤทธิV รุ่งอรุณ

8. 220441 002460 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/03/2528นางสาววาสนา ดีอุดม

สรุปศูนย ์: > ราย ตั1งแต่เลข 220434     - 220441    32,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  โรงพยาบาลนครพนม

 � - สามญั

1. 220442 001956 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/02/2533นางสาวผกาวรรณ เสนคะ

2. 220443 001926 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/03/2534นายสญัญา พึงสร้างแป้น

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220442     - 220443    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  สาธารณสุขลพบุรี

 � - สามญั

1. 220444 004745 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/05/2533นางสาววิรุฬรัตน์ สีหลิ�ง

2. 220445 003595 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/03/2511นางสุวฒันา แผน่ผา

3. 220446 004109 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/09/2515นางสาวเสาวนีย ์หนุนนาค

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220444     - 220446    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 220447 001626 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 27/05/2528นางละไม   ขจรเกษ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220447     - 220447    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  โรงพยาบาลหาดใหญ่

 � - สามญั

1. 220448 003596 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/09/2516นางอญัชรา รุ้งเรืองระยบั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220448     - 220448    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  สาธารณสุขนครนายก

 � - สามญั

1. 220449 001123 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/12/2529นางอานีดา เนียเซ็น

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220449     - 220449    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��>�  โรงพยาบาลอุดรธานี

 � - สามญั

1. 220450 002799 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/11/2512นางสมพร นาสารี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220450     - 220450    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 � - สามญั

1. 220451 001662 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/12/2521นางดารุณี แสงสวา่ง

2. 220452 001194 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/03/2527นางกญัญาภคั ลามุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220451     - 220452    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร

 � - สามญั

1. 220453 001905 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/10/2514นางอุบล คูสกุลวฒัน

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220453     - 220453    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู

 � - สามญั

1. 220454 002244 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/10/2530นางสาวศนัสนีย ์สวา่งศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220454     - 220454    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขนราธิวาส

 � - สามญั

1. 220455 001412 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/05/2527นางอาสือนะ วิชชุวฒัน์

2. 220456 002078 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/06/2531นางสาวซีตีกสัมีนา ยะโกะ

3. 220457 002080 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/05/2529นางสาวฟีรดาว มะเยง็

4. 220458 002081 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/07/2531นางสาวสมฤดี รามช่วย

5. 220459 002085 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/11/2531นางสาวฮาซีบะ๊ อูเซ็ง

6. 220460 000392 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/10/2516นางสิรินี จานิ

7. 220461 001338 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/02/2520นายฮาเซ็ม จานิ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220455     - 220461    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลสกลนคร

 � - สามญั

1. 220462 000765 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/06/2522นางสาวรุ่งรัชนี แกว้คาํแจง้

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220462     - 220462    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���>  สาธารณสุขพระนครศรีอยธุยา

 � - สามญั

1. 220463 005141 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/06/2535นางสาวกรรณิการ์ เสนานนัท์

2. 220464 001650 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/07/2513นายวชัระ พลีคาม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220463     - 220464    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4>  สาธารณสุขพิษณุโลก

 � - สามญั

1. 220465 001842 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/02/2520นายนพดล สุริยาภาส

2. 220468 002626 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/09/2515นายปฐม จูจนัทร์

3. 220469 003219 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/04/2523นางณฐัชา บวัดิษฐ์

4. 220470 004608 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/04/2522นายบูรณ์พิภพ คุม้มี

5. 220471 004483 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 31/03/2521นางสาวสุภมาส ข่วงชมภู

 � - สมทบ(บุตร)

6. 220466 สS3576 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/06/2542นายยศวรรธน์ ฟักเขียว

7. 220467 สS3576 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/09/2535นางสาวธิราณี ซอเสียง

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220465     - 220471    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 � - สามญั

1. 220472 004355 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/11/2524นางสาวนิภาพร  เกยพดุซา

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220473 สS1222 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/11/2534นางสาวกวิยณฏัฐ์  จนัสดใส

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220472     - 220473    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  สาธารณสุขชยัภูมิ

 � - สามญั

1. 220474 003864 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/07/2530นางสาวณฐัจิรา กองจอหอ

2. 220475 003549 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/02/2532นางสาวยพุารัตน์ แดงสกุล

3. 220476 003753 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/02/2533นางสาวศิรินภา อุสิงห์

4. 220477 003723 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/08/2533นางสาวเบญจวรรณ สิงห์กุล

5. 220478 003843 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/10/2534นางสาวอรทยั ใสชาติ

6. 220479 003854 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/09/2531นางสาวภทัชราพร นิลภูผา

7. 220480 003580 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/12/2532นางสาวศิริวรรณ จิตรสมพร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220474     - 220480    28,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลพระนั�งเกลา้

 � - สามญั

1. 220481 000496 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/04/2516นางสาวกชณิช ไชยเชษฐ์

2. 220482 000658 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/03/2521นางสาวนิตยร์ดี วจันานุคว์รกุล

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220481     - 220482    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  โรงพยาบาลพระพทุธบาท

 � - สามญั

1. 220483 000771 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/10/2520นางเกศกญัญา โพธิV คาํ

2. 220484 001837 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/09/2532นางสาวนุชนาถ ไทรงามเอี�ยม

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220483     - 220484    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขปทุมธานี

 � - สามญั

1. 220485 000771 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/10/2513นางสาวมธุภทัร ไชยฤกษ์

2. 220486 002808 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/08/2513นางอญัชนา ราวีศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220485     - 220486    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี

 � - สามญั

1. 220487 005221 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/03/2533นางสาวกรรณิการ์  รัตนเวฬุ

2. 220488 004834 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/09/2519นายสมพงษ ์  หนัจางสิทธิV

3. 220489 007968 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/11/2535นางสาวดวงกมล   วรรณเลิศสกุล

4. 220490 006780 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/05/2536นางสาวอญัชลี  คาํภู

5. 220491 007250 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/02/2531นางชรีรัตน์   จนัทร์เพญ็

6. 220492 008199 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/02/2535นางสาวอุไรวรรณ นอ้ยนิล

7. 220493 007117 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/10/2509นางสลวย  แสนโภชน์

8. 220494 005414 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/05/2514นางฐิติรัตน์  กองสีหา

9. 220495 007792 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/11/2522นางขวญัสกล  เคลลี�

10. 220496 005972 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/02/2527นางรุ่งรัตน์ หมายสาํราญ

11. 220497 005257 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/04/2532นางสาวอุรารัตน์  กาละบุตร

 � - สมทบ(บุตร)

12. 220498 สS6986 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 02/01/2541นายเผด็จ พนัแฮด

สรุปศูนย ์: �� ราย ตั1งแต่เลข 220487     - 220498    48,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : >4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4  กรมการแพทย์

 � - สามญั

1. 220499 013423 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 19/08/2529นางสาวชนดัดา อภิโชคปรียากุล

2. 220500 008224 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/10/2515นางสาวพิมปาณสัม ์อุมา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220499     - 220500    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพทัลุง

 � - สามญั

1. 220501 001292 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/02/2517นางสาวศุภวรรณ ฤทธิศกัดิV

2. 220502 002284 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/11/2525นางนิภาวรรณ์ ดว้งขวิด

3. 220503 002088 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/11/2517นางวิไล เกื1อหมาด

4. 220504 001139 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/10/2509นางเยาวลกัษณ์ สุขลิ1ม

สรุปศูนย ์: 4 ราย ตั1งแต่เลข 220501     - 220504    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���4  สาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี

 � - สามญั

1. 220506 000564 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/08/2513นางรุ่งนภา คุม้ทวีวฒัน์

2. 220507 001595 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/11/2528นางสาวสาวิตรี บวัแกว้

 � - สมทบสหกรณ์

3. 220505 001306 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/09/2517นางอุษา สิกขะบูรณะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220505     - 220507    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลบา้นหมี�

 � - สามญั

1. 220509 000986 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/07/2525นางอธิฐาน พรประเสริฐสุข

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220508 สS0133 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/03/2529นางสาวหฤทยั สมศรี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220508     - 220509    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขพะเยา

 � - สามญั

1. 220510 001792 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/07/2530นางสาวพชัรินทร์ ใจดี

2. 220511 000541 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/11/2511นางวิมาลา กินร

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220510     - 220511    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>4�  สาธารณสุขสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 220512 000373 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/08/2519นางหริณโรจน์ คะมิ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220512     - 220512    4,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �>��  สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา

 � - สามญั

1. 220513 001784 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/08/2509นายเพลิน แกว้คาํ

2. 220514 002056 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/06/2529นางสาวจนัทร์จิรา นนทวงค์

3. 220515 000837 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/06/2510นางสาวลมโชย กมลมิ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220513     - 220515    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��  สาธารณสุขปัตตานี

 � - สามญั

1. 220516 000536 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/06/2509นางเมตตา บุญจนัทรเพชร

2. 220517 000698 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/01/2524นายกนัตอ์ริยธ์ชั ไชยวิเศษ

3. 220518 000144 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 13/03/2521นายสามนั ดอเลาะ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220516     - 220518    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 � - สามญั

1. 220519 002612 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/10/2521นางสาวอญัชเกศ พานิช

2. 220520 000842 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/10/2521นางปิยวรรณ รอดแทน

3. 220521 001899 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/04/2522นางสุธญัญา บุญกนั

 � - สมทบ(บุตร)

4. 220522 สS1529 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/12/2535นางสาวสุรางคณา ตัRนประเสริฐ

สรุปศูนย ์: 4 ราย ตั1งแต่เลข 220519     - 220522    16,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 � - สามญั

1. 220523 002152 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/09/2536นางสาวชนนัดา ม่วงยา้ย

2. 220524 002186 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/12/2537นางสาวประภาศิริ อุบลสวสัดิV

3. 220525 002140 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/07/2537นางสาวสุพชา แกว้ชูเชิด

4. 220526 002149 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/07/2536นางสาวกนัยกร กองสุข

5. 220527 002006 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/04/2532นางสาววจันาพร โพธิV ศรีทอง

6. 220528 002190 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/01/2538นางสาวฐิติกาญจน์ ศรีพนัธุ์เนตร

7. 220529 002067 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/12/2537นางสาวสุภาวิณี ทองดี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220523     - 220529    28,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�
หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัน่าน

 � - สามญั

1. 220532 001387 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/03/2515นางสาวมติมนต ์แคแดง

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220530 สS4760 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/01/2539นางสาวณฐันนัท ์สุทธการ

3. 220531 สS4760 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 12/01/2541นายธนนัทรั์ฐ สุทธการ

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220530     - 220532    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสมุทรปราการ

 � - สามญั

1. 220533 000476 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/07/2514นางสาวจนัทรกานต ์ปราบสงบ

2. 220534 000923 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 05/06/2527นางสาวพสัฐจรุวนั จนัทะวงณิกุล

3. 220535 001075 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 06/04/2520นางวิไลวรรณ อาจจาํนงค์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220533     - 220535    12,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 � - สามญั

1. 220536 001510 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 10/04/2536นางสาวอรอุมา ไหลเรี�ย

 � - สมทบ(บุตร)

2. 220537 สS1197 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/07/2528นายกฤษณะ จนัทร์เกิด

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220536     - 220537    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเพชรบุรี

 � - สามญั

1. 220538 002106 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 18/10/2538นางสาววิไลวรรณ อ่วมแสง

2. 220539 000651 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/01/2514นางวรรณชุลี มีทรัพย์

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220538     - 220539    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  สาธารณสุขสิงห์บุรี

 � - สามญั

1. 220540 000794 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/03/2514นางสีนวน บุญนาค

2. 220541 001590 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 15/12/2510นางสาวโสภา ปานชื�น

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220540     - 220541    8,000.00



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

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  โรงพยาบาลน่าน

 � - สามญั

1. 220542 000208 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 03/04/2519นางสาวศศิภสัสร สารโชคอนนัต์

2. 220543 000146 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 01/05/2520นางจรัญญา โทนิน

3. 220544 000626 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 25/10/2516นางนพรัตน์   ไชยช่อฟ้า

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220542     - 220544    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : � / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 � - สามญั

1. 220545 001110 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 22/04/2526นางจนัทรา จินดาศกัดิV

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220545     - 220545    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ��4�  โรงพยาบาลปัตตานี

 � - สามญั

1. 220546 001340 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/12/2530นางสาวฮสันะห์ หะยบืีอราเฮง

2. 220547 001265 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/09/2531นางสาวซาปียะห์ แวโดยี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220546     - 220547    8,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  สาธารณสุขยะลา

 � - สามญั

1. 220549 001749 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 16/07/2510นางจินดา บรรเทิง

2. 220550 002422 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/12/2530นางสาวศิริพรรณ   กุลดี

3. 220551 001451 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/01/2511นายสุธน เขียวขาํ

 � - สมทบสหกรณ์

4. 220548 002487 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 23/05/2529นางสาวศิริพร  มณีประวติั

สรุปศูนย ์: 4 ราย ตั1งแต่เลข 220548     - 220551    16,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ����>  โรงพยาบาลหนองคาย

 � - สามญั

1. 220552 000341 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 28/03/2526นายฉกาจ สารพดั

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220552     - 220552    4,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : �4 / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : �����  โรงพยาบาลหวัหิน

 � - สามญั

1. 220553 000146 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 30/04/2521นางสาวภรภทัร วงษบ์ุบผา

2. 220554 000940 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 17/01/2536นางสาวทริกา นิลดาํ

3. 220555 001161 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 11/06/2539นายนรเชษฐ์ กระดงังา

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220553     - 220555    12,000.00



วนัที�พิมพ ์: �/�/����
เวลา : ��:��:�

หนา้  : �� / ��

ลาํดบั เลขทะเบียน
( ฌาปนกิจ )

เลขทะเบียน
( สหกรณ์ )

รายงานทะเบียนสมาชิก ในรอบคุม้ครอง ตั1งแต่วนัที� : �/�/���4 ถึงวนัที� �/�/���4

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย

เงินสงเคราะ
ล่วงหนา้คงเหลือ

วนัที�คุม้ครอง วนัที�เริ�มตน้
เป็นสมาชิก

วนัเกิดชื�อ - นามสกุล

 ศูนยป์ระสานงาน : ���  สาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น

 � - สามญั

1. 220556 011145 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 26/09/2518นางปวีณา เพียราษฎร์

2. 220557 005061 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 08/10/2514นายปฐม พิมพศ์รี

3. 220559 003992 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 21/04/2517นางฐิติกานต ์   เอกทตัร์

4. 220560 014659 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 29/12/2519นายประวีร์   คาํศรีสุข

5. 220561 005797 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 09/01/2514นางขวญัจิตร หมายตะคุ

6. 220562 014809 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 20/05/2528นายธชักร ธนกุลธีร์

7. 220563 006383 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/04/2514นางวิลาวรรณ์ พิมพพ์งษ์

8. 220564 007212 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 04/07/2514นางสุมาลี ศรีจนัโท

9. 220565 016019 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 14/07/2517นางสาวฐณชัญพ์ร  ขุ่มดว้ง

 � - สมทบ(บุตร)

10. 220558 สS1809 4,000.0001/06/2564 01/06/2564 07/11/2541นายอธิป พิมพศ์รี

สรุปศูนย ์: � ราย ตั1งแต่เลข 220556     - 220565    40,000.00


