


ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
1 นางสาว พิสมยั  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 433882 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
2 นาง บุญสม  อุ่มบางตลาด 433883 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
3 นางสาว อรุณรัตน์  ค  าบึงกลาง 433884 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
4 นาง ศิราภรณ์  อิงพิพฒัน์กุล 433885 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
5 นาย อศัวิน  ภูฉายา 433886 สมทบ นางสาวอจัฉราภรณ์  ภูฉายา 406908 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
6 นาง ส าลี  จงัหวะ 433887 สามญั -ลบช่ืออสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
7 นาย วีระชน  นอ้ยอ่าง 433888 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
8 นางสาว นฐัธญา  รัตนพงศธ์ระ 433889 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
9 นาย สมชาย  วิเชียรชยั 433890 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
10 นางสาว มานิดา  ศรีชนะ 433891 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
11 นางสาว วรรณิศา  โสดายิง่ 433892 สมทบ นางสาวจีระติกาล  โสดายิง่ 354433 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
12 นางสาว กรรณิการ์  วงศสิ์งห์ 433893 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท 3

 
13 นางสาว สุวรรณลี  คงสุข 433894 สามญั 040201 - โรงพยาบาลก าแพงเพชร 2.10 บาท 3

 
14 นางสาว สุวนนัท ์ ทองใบ 433895 สมทบ นางอนงค ์ ทองใบ 176815 510202 - โรงพยาบาลแจห่้ม  จงัหวดัล าปาง  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
15 นางสาว นวพร  ศรีสุวฒันพงศ์ 433896 สามญั 260209 - โรงพยาบาลคูเมือง   จงัหวดับุรีรัมย ์(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
16 นาย ณฐัวฒิุ  เปล่ียนวิรัตน์ 433897 สามญั 200101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
17 นาย ธนกฤต  บุญวงค์ 433898 สมทบ นางสาวจิดาภา  บุญอนุวงคษ์า  428797 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
18 นาย จีระพงศ ์ ศรีปัณฑกุล 433899 สมทบ นางสุภาณี  สองเมือง 381888 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
19 นาย ภทัรวรรณฃธน์  สอนงาม 433900 สามญั 660201 - โรงพยาบาลสุรินทร์ 2.10 บาท 3

 
20 นางสาว น ้าฝน  สุทธิเลาะ 433901 สามญั 670202 - โรงพยาบาลหนองคาย   ( ลูกจา้งชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
21 นาย พลากร  ไชยวงศ์ 433902 สมทบ นางสาวกนกวรรณ  แกว้รังศรี 391485 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 

บัญชีรายช่ือสมาชิกที่ได้รับการอนุมตัิ
วนัที่  4,11,18  กรกฎาคม  2565
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
22 นาง จ าลองลกัษณ์  ดวงบุบผา 433903 สามญั

720219 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม  จ.
อุบลราชธานี  (ชัว่คราว)

2.10 บาท 3

 
23 นาง นูรูฮาดา  นาแว 433904 สามญั 440201 - โรงพยาบาลยะลา 2.10 บาท 3

 
24 นางสาว รสสุคนธ์  ทพัพระจนัทร์ 433905 สามญั 610102 - โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบุรี 2.10 บาท 3

 
25 นางสาว ชนญัญา  ครองยติุ 433906 สามญั 720202 - โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
26 นาย พิรวชั  ตรีอุดม 433907 สมทบ นางศริญญา  ตรีอุดม 433225 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
27 นางสาว สุกญัญา  พลอาสา 433908 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
28 นางสาว ณฐัธิดา  คีรีวงศ์ 433909 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 2.10 บาท 3

 
29 นางสาว พรชนก  สมทรง 433910 สามญั 500204 - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช(พนกังาน พกส.) 2.10 บาท 3

 
30 นางสาว กรรณิการ์  วงคก์าร 433911 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
31 นางสาว วรณภทรชญณ์  ณ สงขลา 433912 สามญั 560202 - โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 2.10 บาท 3

 
32 นางสาว ศศิธร  ต๊ะสมการ 433913 สามญั 510401 - โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 2.10 บาท 3

 
33 นางสาว นุชจรี  วรรณกาล 433914 สมทบ นางสาวนิตยา วรรณกาล 380373 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
34 นาย ธนากรณ์  บุญวิเซ็นต์ 433915 สมทบ นางเจนจิรา บุญวิเซ็นต ์381892 490203 - โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี 2.10 บาท 3

 
35 นางสาว ผกาวรรณ  พฒุป้อง 433916 สามญั 610201 - โรงพยาบาลสระบุรี 2.10 บาท 3

 
36 นางสาว รักษิณา  น ้าจนัทร์ 433917 สามญั 220204 - โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
37 นางสาว ศิริรัตน์  สุธรรม 433918 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท 3

 
38 นางสาว รุ่งทิวา  สุวรรณผนั 433919 สามญั 520101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู 2.10 บาท 3

 
39 นาย ธวชัชยั  พ่ึงศรี 433920 สามญั 360203 - โรงพยาบาลพทุธชินราช   พิษณุโลก  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
40 นางสาว พชัรา  ถิรารัตน์ 433921 สามญั 710201 - โรงพยาบาลอุทยัธานี 2.10 บาท 3

 
41 นาย ชินโชติ  รัตนโทกาศ 433922 สมทบ นางสาวธญัพร  รัตนโทกาศ 429601 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
42 นาย กอ้งกิดากร  นาสุวรรณ 433923 สามญั 030101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ 2.10 บาท 3

 
43 นางสาว สุชีรา  มณีสวา่งวงศ์ 433924 สามญั 640206 - โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
44 นางสาว เอมวิกา  พนูนอ้ย 433925 สามญั 200209 - โรงพยาบาลด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
45 นางสาว วนันิดา  เกาะกอวิล 433926 สามญั 130204 - โรงพยาบาลจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ (ลูกจา้ง

ชัว่คราว)
2.10 บาท 3

 
46 นางสาว สุดารัตน์  ชูศกัด์ิ 433927 สามญั 050212 - โรงพยาบาลพล  จงัหวดัขอนแก่น   (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
47 นางสาว นูรฮูดา  อาซนั 433928 สามญั 240202 - โรงพยาบาลสุไหง-โกลก 2.10 บาท 3

 
48 นาย ไพรัช  สุขงาม 433929 สามญั 030206 - โรงพยาบาลยางตลาด   กาฬสินธุ์  (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
49 นาย สิทธิศกัด์ิ  หลกัทอง 433930 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
50 นางสาว ฐิติกร  ราชสงค์ 433931 สามญั 560216 - โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
51 นางสาว ศุภลกัษณ์  เขียวแกว้ 433932 สามญั 040202 - โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
52 นางสาว ยพุาวดี  ภูโสภา 433933 สามญั 200207 - โรงพยาบาลสูงเนิน (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
53 นางสาว อาทิรัตน์  เพง็สุข 433934 สามญั 680201 - โรงพยาบาลอ่างทอง 2.10 บาท 3

 
54 นางสาว ดวงกมล  ใสไธสง 433935 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท 3

 
55 นางสาว เมลดา  พทุธมาตร์ 433936 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 2.10 บาท 3

 
56 นาย ธนพล  อ่อนเรือง 433937 สมทบ กชพร  อ่อนเรรือง 071598 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
57 นางสาว จิราพร  ภูขมร 433938 สามญั 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2.10 บาท 3

 
58 นางสาว หฤทยั  ศรสุวรรณ 433939 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย 2.10 บาท 3

 
59 นาง กลัยาณี  โล่ห์นารายณ์ 433940 สามญั 200103 - โรงพยาบาลบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
60 นางสาว อารีรัตน์  ไชยแดง 433941 สามญั 520207 - โรงพยาบาลล้ี  จ.ล าพนู 2.10 บาท 3

 
61 นางสาว พิชญา  วิลุน 433942 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
62 นางสาว สุชาดา  จนัทาโฮม 433943 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
63 นาย พีรณฐั  ณ นคร 433944 สามญั 490205 - โรงพยาบาลราชบุรี(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
64 นางสาว ยิง่ลกัษณ์  จนัทร์แพง 433945 สามญั 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท 3

 
65 นางสาว ณิชกมล  ยอดสกุล 433946 สามญั 020202 - โรงพยาบาลมะการักษ ์กาญจนบุรี 2.10 บาท 3

 
66 นางสาว จนัจิรา  โพธ์ิไทย 433947 สามญั 020204 - โรงพยาบาลมะการักษ ์จ.กาญจนบุรี(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
67 นางสาว สุพรรษา  เอ่ียมจ ารัส 433948 สามญั 290202 - โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3
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อัตราการ

เรียกเก็บ
68 นางสาว วนัวิสาข ์ หวนัทา 433949 สามญั 290201 - โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 2.10 บาท 3

 
69 นางสาว พรพรรณ  ถนดัคา้ 433950 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2.10 บาท 3

 
70 นาง พชัรียา  วงศค์  าชาว 433951 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2.10 บาท 3

 
71 นางสาว เฌอชิษา  ชิยางคะบุตร 433952 สามญั 530201 - โรงพยาบาลเลย 2.10 บาท 3

 
72 นางสาว แพรวมณี  นนทศรี 433953 สามญั 530201 - โรงพยาบาลเลย 2.10 บาท 3

 
73 นาง สรินดา  ปิดตาทะสา 433954 สามญั 380201 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2.10 บาท 3

 
74 นาย ทวีศกัด์ิ  แสงกลา้ 433955 สมทบ น.สว.ทิพยรั์กษ ์ ป่ินขาว 377664 380202 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
75 นางสาว ปิยะธิดา  พุม่ชา 433956 สามญั 630203 - โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
76 นางสาว สุภาภรณ์  เชียงจนัทร์ 433957 สามญั 630203 - โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
77 นาย มนตรี  ไทยการุณย์ 433958 สมทบ นางสาวออ้มใจ ไทยการุณย ์427440 430201 - โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์  แม่ฮ่องสอน 2.10 บาท 3

 
78 นางสาว มาลีวลัย ์ ฉตัรพงศวิ์ทยา 433959 สามญั 430201 - โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์  แม่ฮ่องสอน 2.10 บาท 3

 
79 นาย คมสนั  มีเพชร 433960 สมทบ น.ส.มณีนุช  มีโชคชยั 428826 640202 - โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท 3

 
80 นางสาว รุ่งทิวา  แตงอ่อน 433961 สามญั 640201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท่ี์ 17 2.10 บาท 3

 
81 นางสาว เพียงใจ  ศรีพนัดอน 433962 สามญั 690101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 2.10 บาท 4

 
82 นางสาว นรัญญา  พิมพากุล 433963 สามญั 690101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 2.10 บาท 4

 
83 นาย อนุกูล  โพธิพฤกษ์ 433964 สมทบ น.ส.ศิวพร  ศรีสุวรรณ 433562 080201 - โรงพยาบาลชลบุรี 2.10 บาท 3

 
84 นางสาว จิราวรรณ  ปานพรม 433965 สามญั 080201 - โรงพยาบาลชลบุรี 2.10 บาท 4

 
85 นาง อุดม  แววมณี 433966 สามญั

550217 - โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร  จ.สกลนคร ( 
ชัว่คราว )

2.10 บาท 4

 
86 นางสาว วชัรี  สุวรรณรงค์ 433967 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท 3

 
87 นาง จิราพร  ชุ่มช่ืน 433968 สามญั 460202 - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
88 นางสาว อจัฉรา  ฝาดแสนศรี 433969 สามญั 460202 - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
89 นาง กานดาวสี  สอนน าพา 433970 สามญั 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
90 นาย สุพฒัชยั  ผานค า 433971 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
91 นางสาว ภสัราภรณ์  พาหา 433972 สามญั 400201 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.10 บาท 3

 
92 นางสาว ธารทิพย ์ บุญพรหม 433973 สามญั 400201 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.10 บาท 3

 
93 นาย ภาณุพงศ ์ อุระภา 433974 สมทบ นางสาริกา  อุราภา 85457 550201 - โรงพยาบาลสกลนคร 2.10 บาท 3

 
94 นาย นนธวชั  อุระภา 433975 สมทบ นางสาลิกา  อุระภา 085457 550201 - โรงพยาบาลสกลนคร 2.10 บาท 3

 
95 นางสาว จิราภรณ์  สีสวา่ง 433976 สามญั 550201 - โรงพยาบาลสกลนคร 2.10 บาท 3

 
96 นาย มงคล  มนสั 433977 สมทบ นางนิตยา  มนสั 433650 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
97 นาย บุญช่วย  วงัป่า 433978 สมทบ นางดาวเรือง  วงัป่า 336297 200204 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
98 นาย สราญรัตน์  ธีระแนว 433979 สามญั 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
99 นาย เกริกศกัด์ิ  จนัทริมา 433980 สามญั 260203 - โรงพยาบาลบา้นกรวด   จงัหวดับุรีรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
100 นาย ไพรวลัย ์ ควินรัมย์ 433981 สามญั 260203 - โรงพยาบาลบา้นกรวด   จงัหวดับุรีรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
101 นางสาว พรรณทวี  เอ้ือพรปัญญา 433982 สามญั 260203 - โรงพยาบาลบา้นกรวด   จงัหวดับุรีรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
102 นางสาว เทียนแกว้  ปัญญาทิพย์ 433983 สามญั 320212 - โรงพยาบาลภาชี  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
103 นางสาว พิมพร  ทนเหลือ 433984 สามญั 320101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2.10 บาท 3

 
104 นาย เจษฎากร  อินต๊ะวิชา 433985 สามญั 320101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2.10 บาท 3

 
105 นาง สิริ  เง่าแปลง 433986 สมทบ น.ส.นวพร  เง่าแปลง 374425 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
106 นาง พิมพภ์ทัรา  พราหมโ์ต 433987 สามญั 640202 - โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท 3

 
107 นาง สุดามาศ  จ  าปาซ่อนกล่ิน 433988 สามญั 640202 - โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท 3

 
108 นางสาว วาสนา  วงคแ์กว้ 433989 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 2.10 บาท 3

 
109 นางสาว สุพรรณี  สีแดง 433990 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 2.10 บาท 3

 
110 นางสาว เอกไพลิน  สิงห์ลา 433991 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 2.10 บาท 3

 
111 นางสาว พชัชา  ปัญญา 433992 สมทบ นายศรีวนั  ปัญญา 174261 250101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน 2.10 บาท 3

 
112 นาย ศรัณย ู สายยาม 433993 สามญั 250203 - โรงพยาบาลน่าน   (ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
113 นางสาว สุจารี  สุรินทร์ 433994 สามญั 250203 - โรงพยาบาลน่าน   (ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
114 นาย ฐฎัพฒัน์  แสงสวา่ง 433995 สามญั 620202 - โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
115 นางสาว ชุติกาญจน์  เมืองขา้ง 433996 สามญั 620202 - โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
116 นางสาว ทิพวรรณ  ผลเกิด 433997 สามญั 620202 - โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
117 นางสาว นงลกัษณ์  ค  าภารัตน์ 433998 สามญั 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
118 นางสาว ทิฆมัพร  วงคฟ์องทอง 433999 สามญั 720203 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
119 นางสาว ลลิตา  สุรพฒัน์ 434000 สามญั 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
120 นางสาว นริษา  บุญชิต 434001 สามญั 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
121 นางสาว สุพตัรา  มนัตะราช 434002 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท 3

 
122 นางสาว วิภาภรณ์  บุญภกัดี 434003 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท 3

 
123 นางสาว นภาพร  สดัสนัน่ 434004 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท 3

 
124 นางสาว มะลิสา  ค  างาม 434005 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท 3

 
125 นายพีระยทุธ์  ยาจิตร 434006 สมทบ น.ส.กิตติญาณี พรมเคน 426316 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
126 นาย พงศเ์ทพ  กิจศิลป 434007 สมทบ น.ส.นสัณา  ธิติชยั 430923 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
127 นางสาว รวิพิมพ ์ สงวนทรัพย์ 434008 สามญั 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
128 นางสาว ณภาภชั  สุขเกษม 434009 สามญั 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
129 นาย นคร  อินทรวรรณ 434010 สมทบ นางพิชญา  อินทรวรรณ 426318 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
130 นางสาว สาธิดา  พนัธุ์ใย 434011 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
131 นาง ฐานิดา  เรืองวอน 434012 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
132 นางสาว นาขวญั  มะนุ่น 434013 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
133 นางสาว สุดากาญจน์  ศรีบุญเรือง 434014 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
134 นางสาว ภคันนัท ์ จุมพรม 434015 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
135 นางสาว พรทิพย ์ ปรีชารักษ์ 434016 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
136 นางสาว ณฐัภรณ์  ประธรรมยาเต 434017 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
137 นางสาว รพีพรรณ  รัตนวิชยั 434018 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 2.10 บาท 3

 
138 นาย ธีระ  เจริญภาส 434019 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
139 นาย ปริญญา  เชิดชู 434020 สมทบ น.ส.รุจิลาภา วอนไทย 431778 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
140 นาย อภิวฒัน์  มะลิซอ้น 434021 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
141 นาง ฌทิชา  พรหมสิทธ์ิ 434022 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 2.10 บาท 3

 
142 นางสาว ธญัญลกัษณ์  รุมาคม 434023 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
143 นางสาว ปวีณา  เชาพาณิชกุล 434024 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
144 นาง อมัรินทร์  สุรินทร์ 434025 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
145 นางสาว จารุกญัญ ์ จินาสา 434026 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
146 นางสาว นิสาชล  จนัทร์ต๊ะค  า 434027 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
147 นาง ญาณิศา  พาสุนนัท์ 434028 สามญั 510208 - โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ล าปาง 2.10 บาท 3

 
148 นาย ธนากร  ประจิมทิศ 434029 สามญั 690202 - โรงพยาบาลอุดรธานี  (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
149 นาง ปิยะนาถ  ตรีเดช 434030 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
150 นางสาว วราภรณ์  กุลสุวรรณ 434031 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
151 นางสาว สุปรีดา  พนัทะนนท์ 434032 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
152 นางสาว พิริยา  โสดาดี 434033 สามญั 690211 - โรงพยาบาลอุดรธานี  (พนกังานราชการ) 2.10 บาท 3

 
153 นางสาว อรนภา  ศรีวรรณ์ 434034 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
154 นาง เบญจชยั  ไพรวลัย์ 434035 สมทบ น.ส.จุฑามาศ ไพรวลัย ์361385 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
155 นางสาว วิลาศิณี  บุญหลง 434036 สามญั 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
156 นางสาว พิกูล  เสนาสงัข์ 434037 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 4

 
157 นางสาว วรรณดี  ก่อแกว้ 434038 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 4

 
158 นาง ชยัวฒัน์  พทุธานุ 434039 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
159 นาย ไกรวิทย ์ เจริญรัมย์ 434040 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 4
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
160 นาย อ าพล  เป็นรัมย์ 434041 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
161 นาย วสนัต ์ โสมี 434042 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท 3

 
162 นางสาว วราภรณ์  พอ่จนัดา 434043 สามญั 190210 - โรงพยาบาลปลาปาก   จ.นครพนม  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
163 นางสาว มลัติกา  อินธิราช 434044 สามญั 190210 - โรงพยาบาลปลาปาก   จ.นครพนม  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
164 นางสาว ณิชนนัทน์  รมราศรี 434045 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท 3

 
165 นางสาว ปิยนนัท ์ ยะภกัดี 434046 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท 3

 
166 นางสาว อมรรัตน์  พรหมศรี 434047 สามญั 190210 - โรงพยาบาลปลาปาก   จ.นครพนม  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
167 นางสาว วิชุดา  แสนสุภา 434048 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท 3

 
168 นางสาว พรศิริ  โยตะสิงห์ 434049 สามญั 190210 - โรงพยาบาลปลาปาก   จ.นครพนม  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท 3

 
169 นาย วชัระ  ยาวิราช 434050 สมทบ นางรัชฎาพร  ค  าบาล 376533 510201 - โรงพยาบาลล าปาง 2.10 บาท 3

 
170 นาย อิสราพงษ ์ บ  ารุง 434051 สมทบ สมทบ 690502 - โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
171 นางสาว สิริวรรณ  อินค าปา 434052 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย 2.10 บาท 3

 
172 นาง กาญจนา  ชูช่วย 434053 สามญั 340201 - โรงพยาบาลพทัลุง 2.10 บาท 3

 
173 นางสาว ภสัราภรณ์  ทองอินทร์ 434054 สามญั 390101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ 2.10 บาท 3

 
174 นางสาว ศิริพกัคร์  สุจนัศรี 434055 สามญั 530201 - โรงพยาบาลเลย 2.10 บาท 3

 
175 นาย เจษฎา  วิชาธร 434056 สามญั 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
176 นาง อจัฉราภรณ์  อนุรักษพ์ฒันา 434057 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
177 นาง อนุธิดา  หลกัชยั 434058 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
178 นางสาว สวนนัท ์ มีชั้นช่วง 434059 สามญั 690202 - โรงพยาบาลอุดรธานี  (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
179 นาย อธิฐาน  กองวงศ์ 434060 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
180 นางสาว ศิรินทรา  ประพนัธ์พฒัน์ 434061 สมทบ นางประภาพร  แกว้สุข 142388 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
181 นางสาว ฉตัรฑริกา  สืบปาละ 434062 สามญั 510101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 2.10 บาท 3

 
182 นางสาว พิไลวรรณ  ล้ีพล 434063 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
183 นาย ศุภสณัห์  ส าเริง 434064 สมทบ นางสุภาพร  ทุยบึงฉิม 050563 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
184 นาง สาคร  นาครินทร์ 434065 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
185 นางสาว พลอยนภสั  จนัทรสิทธิเดช 434066 สมทบ

นางสาวพลอยนิสา  จนัทรสิทธิเดช 
379569

000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
186 นาย เอกวฒิุ  เช้ือเมืองพาน 434067 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
187 นาย ปรีชา  วรรณบุญ 434068 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
188 นาง วิณารัตน์  ศรีอ่อนเกล้ียง 434069 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
189 นาง จิตตินนัท ์ สาริกขพนัธุ์ 434070 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
190 วา่ท่ี  ร.ต. ไพพิบูรณ์  กาบทอง 434071 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท 3

 
191 นางสาว เพชรารัตน์  สินธุโคตร 434072 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
192 นางสาว ปิยพิมพ ์ ชยัอาวธุ 434073 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
193 นางสาว พชัรา  วงัพิมูล 434074 สามญั 230201 - โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นนทบุรี 2.10 บาท 3

 
194 นางสาว นิษฐา  แช่มโชติ 434075 สามญั 230201 - โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นนทบุรี 2.10 บาท 3

 
195 นางสาว ปวีณา  เถาวแ์สน 434076 สามญั 230201 - โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นนทบุรี 2.10 บาท 3

 
196 นางสาว วรรณฤดี  เยน็ฟัง 434077 สามญั 580201 - โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2.10 บาท 3

 
197 นาย นพพล  คิมประโคน 434078 สมทบ นางสาวภวิกา  ป่ินรัมย ์420290 580201 - โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2.10 บาท 3

 
198 นางสาว นิชาภา  สิริชยักาล 434079 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
199 นางสาว พรชนก  แกว้ทวี 434080 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
200 นางสาว อณฐัวิดา  แกว้เทวี 434081 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
201 นางสาว อรณนัท ์ ค  าหอม 434082 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
202 นาย เกริกฤทธ์ิ  พงษสุ์วรรณ 434083 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
203 นาย พิษณุ  ป๊ิจจ๊ะ 434084 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
204 นาย เจ  เหมศาสตร์ 434085 สมทบ นางสาวภทัรสินี  เนียมชุ่มรัตน์ 388772 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
205 นางสาว ศิรารัตน์  สุขพิสิษฐ์ 434086 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
206 นางสาว ทิพยรั์ตน์  รัตนจินดาโชค 434087 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท 3

 
207 นางสาว ศริญญาภรณ์  นาคศิลา 434088 สมทบ นางวนิดา  นาคศิลา 158870 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
208 นางสาว จุฬาลกัษณ์  นาคศิลา 434089 สมทบ นางวนิดา  นาคศิลา 158870 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
209 นาย สราวธุ  กาค  าปัน 434090 สมทบ นายบุญเทียน  กาค าปัน 054653 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
210 นาย สมบูรณ์  ปินาถา 434091 สามญั 800105 - โรงพยาบาลเลิดสิน (ชัว่คราว) 2.10 บาท 3

 
211 นางสาว ญาณีกร  บุตรราช 434092 สามญั 800309 - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2.10 บาท 3

 
212 นางสาว ระพีพรรณ  แกว้ผ่องศรี 434093 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท 3

 
213 นางสาว ชุติกาญจน์  ปักเคธาติ 434094 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท 3

 
214 นางสาว นุจริยา  พิมพา 434095 สามญั 410401 - วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 2.10 บาท 3

 
215 นางสาว ปุยภรณ์  เหมือนมาศ 434096 สามญั 800312 - สถาบนัราชานุกูล 2.10 บาท 3

 
216 นางสาว ชลธิชา  จ  านงคสุ์ข 434097 สามญั 800003 - โรงพยาบาลราชวิถี(ลูกจา้งชัว่คราวเงินบ ารุง) 2.10 บาท 3

 
217 นางสาว สุนิษา  อินจิว 434098 สามญั 800311 - โรงพยาบาลราชวิถี 2.10 บาท 3

 
218 นางสาว อิสริยาภรณ์  ทองใบ 434099 สามญั 220401 - วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์ 2.10 บาท
219 นางสาว สุพตัรา  รอดคงไร 434100 สามญั 220401 - วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์ 2.10 บาท
220 นางสาว วิลาสิณี  สามญัฤทธ์ิ 434101 สามญั 220401 - วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์ 2.10 บาท
221 นาย ทศพร  เกษรทอง 434102 สามญั 220401 - วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์ 2.10 บาท
222 นางสาว รวินทธ์นัย ์ ทะวงษา 434103 สามญั 800301 - สถาบนัจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจา้พระยา(ลูกจา้ง 2.10 บาท
223 นางสาว บุษบา  จนัทร์บุญเรือง 434104 สามญั 800301 - สถาบนัจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจา้พระยา(ลูกจา้ง 2.10 บาท
224 นางสาว ขนิษฐา  สมตั้ง 434105 สามญั 080307 - ศูนยอ์นามยัท่ี 6 ชลบุรี 2.10 บาท
225 นางสาว วรารัตน์  เหล่าสูง 434106 สามญั 080307 - ศูนยอ์นามยัท่ี 6 ชลบุรี 2.10 บาท
226 นางสาว เพญ็ลกัษณ์  สุดลอย 434107 สามญั 080307 - ศูนยอ์นามยัท่ี 6 ชลบุรี 2.10 บาท
227 นางสาว ทิพยสุ์ดา  ส าเริง 434108 สมทบ นางสุภาพร  ทุยบึงฉิม 050563 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
228 นางสาว กนกวรรณ  นวนเกิด 434109 สามญั 360501 - ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 2.10 บาท
229 นางสาว ศรัญญา  ตะลาด 434110 สามญั 690401 - วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2.10 บาท
230 นางสาว กรกนก  พงษเ์สือ 434111 สามญั 640302 - วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี 2.10 บาท
231 นางสาว นฤมล  สาตร์รอด 434112 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
232 นางสาว วนัวิสาข ์ ริยะขนั 434113 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
233 นางสาว จิรญารัฐ  เป้ียสุ 434114 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
234 นางสาว กาญจนา  ทาสา 434115 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
235 นาย ธีรพงษ ์ นาทะจนัทร์ 434116 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
236 นางสาว ศิรินนัท ์ กลา้กลางดอน 434117 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
237 นาง เยน็ฤดี  ท่าหลวง 434118 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
238 นางสาว นภาลยั  บุญมานนัท์ 434119 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
239 นางสาว พรรณกร  พลหาญ 434120 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
240 นางสาว ธนัวย์พร  คงนะ 434121 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 2.10 บาท
241 นางสาว นุจรินทร์  แสงชาติ 434122 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
242 นาง ณฐัธิดา  พะสียา 434123 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
243 นางสาว รัตติกา  เสนคราม 434124 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
244 นางสาว เพญ็พิสุทธ์ิ  ปลอ้งเกิด 434125 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
245 นางสาว มะลิวรรณ์  พลภกัด์ิ 434126 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
246 นางสาว รพีพรรณ  ส่งเสริม 434127 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
247 นางสาว กิตติยา  ผาริโน 434128 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
248 นางสาว อทิตยา  นิยมวนั 434129 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
249 นางสาว จุฑาภรณ์  เฉียงรอด 434130 สามญั 590101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม 2.10 บาท
250 นาง วรินทร  จุมปา 434131 สามญั 250101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน 2.10 บาท
251 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน 434132 สามญั 250101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน 2.10 บาท
252 นางสาว วชัรินธร  เพาะปลูก 434133 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 2.10 บาท
253 นางสาว บุญหลาย  สรสิงห์ 434134 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 2.10 บาท
254 นาย ทรงกรด  ใจมา 434135 สามญั 310101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา 2.10 บาท
255 นาย ธนกร  ลุนนากนั 434136 สมทบ นางร าไพ  ลุนนากนั 117604 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
256 นาย เมธาสิทธ์ิ  ลุนนากนั 434137 สมทบ นางร าไพ  ลุนนากนั 117604 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
257 นางสาว ซลัวาซา  มะตาหยง 434138 สามญั 440101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 2.10 บาท
258 นางสาว ดีนา  จินดาเพช็ร 434139 สามญั 440101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 2.10 บาท
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
259 นาย ฮาฟีซ  สอละซอ 434140 สามญั 440101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 2.10 บาท
260 นางสาว อาแอเสาะ  สะมาแม 434141 สามญั 440101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 2.10 บาท
261 นาง นิธิพร  สงัขแ์กว้ 434142 สามญั 210101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 2.10 บาท
262 นาย ทวี  เปรมวิชิต 434143 สมทบ -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท
263 นางสาว พิชญา  มะโนชยั 434144 สามญั 250201 - โรงพยาบาลน่าน 2.10 บาท
264 นางสาว วารุณี  ใจใหญ่ 434145 สามญั 520101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู 2.10 บาท
265 นางสาว วิมลรัตน์  บุตรงาม 434146 สามญั 660101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ 2.10 บาท
266 นางสาว ชนิดา  ภกัดีเจริญ 434147 สามญั 280206 - โรงพยาบาลบางสะพาน(ชัว่คราว) 2.10 บาท
267 นางสาว ปรารถนา  อรัญศกัด์ิ 434148 สามญั 480101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 2.10 บาท
268 นาง ปิยนาถ  จนัแดง 434149 สามญั 480101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 2.10 บาท
269 นางสาว อจัฉรา  งามยิง่ 434150 สมทบ นางสุกใส งามยิง่ 046988 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
270 นางสาว สุไลลา  ดะแซสาเมาะ 434151 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 2.10 บาท
271 นางสาว จุฬารัตน์  แสงเพชร 434152 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
272 นางสาว ฌชัมารินทร์  กนัสา 434153 สามญั 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ 2.10 บาท
273 นางสาว มยรีุ  ไชยา 434154 สามญั 540101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 2.10 บาท
274 นาย ทรงพล  ทรงพระ 434155 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
275 นางสาว ทรรศนีย ์ บุตะเขียว 434156 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท
276 นางสาว พรพิรุณ  พิมพพ์นัธุ์ 434157 สามญั 580101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 2.10 บาท
277 นาย อดิศกัด์ิ  บุญดี 434158 สามญั 580101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 2.10 บาท
278 นาย ณฐัชนน  เทพอ าพนัธุ์ 434159 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย 2.10 บาท
279 นางสาว อสัมา  นาวารี 434160 สามญั 400101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 2.10 บาท
280 นาย อนิรุต  นาวารี 434161 สามญั 400101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 2.10 บาท
281 นางสาว สุภาพร  บรรณารักษ์ 434162 สามญั 670101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย 2.10 บาท
282 นางสาว พรพรรณ  สิลาสยั 434163 สามญั 530101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 2.10 บาท
283 นาง คณิตา  เทียบพิมพ์ 434164 สามญั 530101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 2.10 บาท
284 นางสาว สุรีรัตน์  สุขเกษม 434165 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
285 นางสาว อมรรัตน์  บุญอุม้ 434166 สามญั 150101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด 2.10 บาท
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286 นางสาว ชรนนัต ์ เพง็บุตร 434167 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
287 นางสาว วราทิพย ์ ราชมุลตรี 434168 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
288 นางสาว พรกนก  สุโพธ์ิ 434169 สามญั 410101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม 2.10 บาท
289 นาย อรรถวฒิุ  โคตรสีเขียว 434170 สามญั 410101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม 2.10 บาท
290 นาย ภาณุ  สีแกว้นิตย์ 434171 สมทบ นางณฐักมล ศรีสมคัร 162674 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
291 นาย ญาณุวฒัน์  สายหลกัค า 434172 สมทบ นางสาวทศันีย ์ แสนสร้อย 383046 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
292 นาง จิตราภรณ์  ภูสดศรี 434173 สามญั 450101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร 2.10 บาท
293 นางสาว อรประภา  สุทธิวงศ์ 434174 สามญั 450101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร 2.10 บาท
294 นาย ประพนัธ์  สอนน าพา 434175 สมทบ นางกานดาวสี สอนน าพา 433970 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ 2.10 บาท
295 นาย วีระชยั  ศิริธนิกุล 434176 สมทบ นางอารีรัตน์ ศิริธนิกุล 409524 490204 - โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ราชบุรี 2.10 บาท
296 นาย ณฐัศิษฐ์  แสวงหา 434177 สามญั 640101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี 2.10 บาท
297 นางสาว ทุติยาภรณ์  ทองสามสี 434178 สามญั 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท
298 นางสาว พิไลวรรณ  สวา่งวงค์ 434179 สามญั 490205 - โรงพยาบาลราชบุรี(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท
299 นางสาว สุนนัทา  จินดาพลอย 434180 สามญั 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท
300 นาง ชีวนุช  อินทร์ปาน 434181 สามญั 210101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 2.10 บาท
301 นางสาว ภุชชชัชา  บุญโพธ์ิ 434182 สามญั 800322 - สถาบนัโรคผิวหนงั 2.10 บาท
302 นาย ธนตัพร  พานอุ่น 434183 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท
303 นาย สมโภชน์  สระก่ิง 434184 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท
304 นาย ภาวฒิุธร  พลูทวี 434185 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท
305 นาย สรรเสริญ  เหล่าทรัพย์ 434186 สามญั 800901 - องคก์ารเภสชักรรม 2.10 บาท
306 นาย กิตติชยั  จนัทะคุณ 434187 สมทบ นางวิจิตตรา  จนัทะคุณ 431573 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
307 นางสาว สกุณา  เหล่าทว้ม 434188 สามญั 800105 - โรงพยาบาลเลิดสิน (ชัว่คราว) 2.10 บาท
308 นางสาว ลดัดาวลัย ์ เวชภกัด์ิ 434189 สามญั 800315 - โรงพยาบาลสงฆ์ 2.10 บาท
309 นางสาว สุทธิกานต ์ กนัตี 434190 สามญั 130312 - กลุ่มพฒันาความร่วมมือทนัตสาธารณสุขระหวา่ง 2.10 บาท
310 นางสาว วาสนา  บางใจดี 434191 สามญั 640302 - วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี 2.10 บาท
311 นางสาว สุชาดา  ธงชาย 434192 สามญั 220501 - ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ 2.10 บาท
312 นางสาว ชไมพร  พิศสุวรรณ 434193 สามญั 550220 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม    สกลนคร 2.10 บาท
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313 นางสาว ไพจิต  วิศวเมธี 434194 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 2.10 บาท
314 นาย นวพรรษ  อ ่าทอง 434195 สมทบ นางมาลีรัตน์  อ  ่าทอง 049205 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
315 นาย ธนรัชต ์ กุลประเสริฐ 434196 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
316 นาง สุธีธิดา  ทองรัก 434197 สามญั 380101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 2.10 บาท
317 นาย จีระศกัด์ิ  ทองรัก 434198 สามญั 380101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 2.10 บาท
318 นางสาว สุธาภรณ์  ถาวรบูรณทรัพย์ 434199 สามญั 070101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.10 บาท
319 นางสาว คนึงนิจ  อินทร์แกว้วงศ์ 434200 สามญั 060101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี 2.10 บาท
320 นางสาว สุดารัตน์  บุญมา 434201 สามญั 070101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.10 บาท
321 นาย กานตภ์พ  สายอ่อน 434202 สมทบ นางสาวเหมือนฝัน  ตนัเจริญ 421619 070101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.10 บาท
322 นางสาว จุฬารัตน์  แมดม่ิงเหงา้ 434203 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท
323 นาย วรเชษฐ์  สมคุณา 434204 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท
324 นาย ฉตัรมงคล  แมดม่ิงเหงา้ 434205 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท
325 นาย ทศพล  ตั้งเจริญพลูผล 434206 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 2.10 บาท
326 นางสาว ปริญญาพร  แยม้กล่ิน 434207 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 2.10 บาท
327 นางสาว พรปวีณ์  สุพล 434208 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 2.10 บาท
328 นางสาว จุฑารัตน์  สีเฮา้ 434209 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 2.10 บาท
329 นางสาว วรากร  วงษม์า 434210 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 2.10 บาท
330 นางสาว ภาวิณี  เฮงจิตตระกูล 434211 สามญั 590101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม 2.10 บาท
331 นางสาว สิริรัตน์  วงศก์ระจ่าง 434212 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 2.10 บาท
332 นางสาว นลทัพร  ภู่ช่ืน 434213 สามญั 510101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 2.10 บาท
333 นางสาว ศิริวรรณ  สิงห์พรม 434214 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี 2.10 บาท
334 นาย เสกข ์ โสดานิล 434215 สมทบ นายพรเทพ  โสดานิล 071534 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
335 นาย ภาคิน  โสดานิล 434216 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
336 นางสาว จินดานุช  อ่ิมสุขศรี 434217 สามญั 380101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 2.10 บาท
337 นางสาว พรทิพย ์ เพง็จนัทร์ 434218 สามญั 380101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 2.10 บาท
338 นาย ธีระวธุ  ทองทวี 434219 สามญั 140202 - โรงพยาบาลตรัง (ชัว่คราว) 2.10 บาท
339 นางสาว อมรรัตน์  กิตติคุณ 434220 สามญั 140202 - โรงพยาบาลตรัง (ชัว่คราว) 2.10 บาท
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340 วา่ท่ี  ร.ต.หญิง ปิยวรรณ  ทองเอียด 434221 สามญั 140201 - โรงพยาบาลตรัง 2.10 บาท
341 นาย พิชิตชยั  ชูวฒันกูล 434222 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
342 นาย วรภสั  คงสุข 434223 สามญั 620101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี 2.10 บาท
343 นางสาว จิดาภา  ยศติวงค์ 434224 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
344 นางสาว พรรณปพร  เต็มพร้อม 434225 สมทบ นางราตรี  นิยมชาติ 037206 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
345 นางสาว สุมาลยั  กิจวิกรานต์ 434226 สมทบ นางรัชนีวรรณ  กิจวิกรานต ์110863 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
346 นางสาว จุฬาลกัษณ์  นารินทร์ 434227 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 2.10 บาท
347 นาง รีพร  จนัทร์วิวฒัน์กุล 434228 สามญั -ลบช่ือสมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตวั 3.00 บาท
348 นาย จีรวิทย ์ จกันิสยั 434229 สามญั 050302 - โรงพยาบาลธญัญารักษข์อนแก่น 2.10 บาท
349 นางสาว วรารัตน์  แดงวรวิทย์ 434230 สามญั 300302 - โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 2.10 บาท
350 นาย ธงชยั  คงสุข 434231 สมทบ นางสาวแคทลียา  หนูทอง 350275 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
351 นางสาว ชฎาภรณ์  ชิโนเรสโยธิน 434232 สามญั 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท
352 นาย ฐิติกร  คมัภท์วี 434233 สมทบ นางวรรณพร  คมัภท์วี 432713 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
353 นาย รุ่งเพชร  วนัจนัทร์ 434234 สามญั 220101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ 2.10 บาท
354 นาย สุรฉตัร  อินนอ้ย 434235 สามญั 630204 - โรงพยาบาลสุโขทยั   (ชัว่คราว) 2.10 บาท
355 นางสาว นภามาศ  จิน๊ะ 434236 สามญั 310202 - โรงพยาบาลเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 2.10 บาท
356 นางสาว ณฐัมล  เทพจนัทร์ 434237 สามญั 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
357 นาย เจษฎา  ศิริโสม 434238 สมทบ นางรจนา  ศิริโสม 391594 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
358 นางสาว ผกามาส  แกว้ไธสง 434239 สมทบ นางศรีทอง  แกว้ไธสง 395685 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
359 นางสาว ทณัฑิกา  อินฤดี 434240 สามญั 210207 - โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2.10 บาท
360 นาย จิรายทุธ  ทองไทย 434241 สามญั 720218 - โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร   จ.อุบลราชธานี  (ลูกจา้ง 2.10 บาท
361 นางสาว พชัรี  เพียศร 434242 สามญั 770205 - โรงพยาบาลปากคาด  จงัหวดับึงกาฬ  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท
362 นางสาว สุภาพร  ปะวะกา 434243 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2.10 บาท
363 นางสาว นงนุช  ขนุนใหญ่ 434244 สามญั 070201 - โรงพยาบาลพทุธโสธร 2.10 บาท
364 นางสาว สุวพิมพ ์ พนัธ์งาม 434245 สมทบ นางนิตยา  พนัธ์งาม 048876 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
365 นาย วิศิษฎ ์ สินจตุัรัส 434246 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2.10 บาท
366 นาย สุทธิรักษ ์ สิงห์สวสัด์ิ 434247 สมทบ นางบุษดี  สิงห์สวสัด์ิ 433125 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการ

เรียกเก็บ
367 นางสาว ภาสินี  บวัใหญ่รักษา 434248 สามญั 200211 - โรงพยาบาลประทาย  จงัหวดันครราชสีมา (ชัว่คราว) 2.10 บาท
368 นาย พงษพิ์พฒัน์  บุญประกอบ 434249 สามญั 200211 - โรงพยาบาลประทาย  จงัหวดันครราชสีมา (ชัว่คราว) 2.10 บาท
369 นางสาว นนัทิชา  นนัทิภากร 434250 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
370 นาย ประจกัษ ์ จนัทร์รอด 434251 สามญั 160102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด จ.ตาก 2.10 บาท
371 นาง อภิญญา  ตียาพนัธ์ 434252 สามญั 390201 - โรงพยาบาลแพร่ 2.10 บาท
372 นางสาว วชัรี  หล่ายแปด 434253 สามญั 390201 - โรงพยาบาลแพร่ 2.10 บาท
373 นาย วรชยั  ใจติขะ 434254 สมทบ นางสาวเกวลิน ใจติขะ 330510 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
374 นาย ชยัญู  ชวนเจริญสุข 434255 สมทบ นายณฐักิตต์ิ หมูแกว้ 330512 000000 - ส่วนตวั 2.10 บาท
375 นาง อญัชลี  เกตราสุวรรณ 434256 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 2.10 บาท
376 นาง จิราภรณ์  เกษมแสง 434257 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 2.10 บาท
377 นางสาว มณีรัตน์  สอนสกุล 434258 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 2.10 บาท
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