


ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
1 นางสาว ภัทชราพร  นิลภูผา 433268 สามัญ 100202 - โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 2.10 บาท 3

 
2 นางสาว นิราวรรณ  ปานทองคง 433269 สามัญ 210201 - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2.10 บาท 3

 
3 นางสาว น ้าเพชร  ม่ังค่ัง 433270 สามัญ 630101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2.10 บาท 3

 
4 นางสาว นันทวัน  วันดี 433271 สามัญ 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท 3

 
5 นาย จิรัฐพัสก์  สีรัมย์ 433272 สามัญ 620201 - โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
6 นางสาว จุรีรัตน์  อัมพร 433273 สามัญ 620201 - โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
7 นาย ฉัตรพงศ์  ธนสีลังกูร 433274 สมทบ นางมณีรัตน์  ธนสีลังกูร 425113 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
8 นางสาว ดารณี  ประสมรอด 433275 สามัญ 800915 - โรงพยาบลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 2.10 บาท 3

 
9 นาย ทินกฤต  ยองเจริญ 433276 สมทบ นางสาวพรทิวา   ยองเจริญ  000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
10 นาย สิทธิกร  โพธิกุล 433277 สมทบ นางปิติยาภรณ์  โพธ์ิกุล 389464 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท 3

 
11 จ.ส.อ. อนุวัฒน์  ค้าโสภา 433278 สมทบ นางสาวสุดปรารถนา  สดสวัสด์ิ 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
12 นาย ชูเกียรติ  ทินวัง 433279 สมทบ นางอัจฉราพรรณ  ทินวัง  432331 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
13 นางสาว กรกนก  พรมอินชัย 433280 สามัญ 160101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 2.10 บาท 3

 
14 นางสาว จิตรานุช  ดิษฐ์เจริญ 433281 สามัญ 500101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 2.10 บาท 3

 
15 นางสาว ธัญวลัย  เชื อเมืองพาน 433282 สามัญ 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท 3

 
16 นาย นัฐพล  พรมผล 433283 สามัญ 030101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท 3

 
17 นางสาว โสภิดา  พลเรือง 433284 สามัญ 030101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท 3

 
18 นางสาว พรทิพย์  ใจด้า 433285 สามัญ 130204 - โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
19 นาย กรวิทย์  แก่นพลูหยก 433286 สามัญ 130204 - โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
20 นางสาว ภรนภา  สถานทรัพย์ 433287 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
21 นาย วรวัฒน์  จันโท 433288 สมทบ นางกัณรัตน์  จันโท 076943 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
22 นางสาว นริศรา  เสนารินทร์ 433289 สามัญ 800215 - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 2.10 บาท 3

 
23 นางสาว วันวิสาข์  ข้ามาก 433290 สามัญ 800215 - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 2.10 บาท 3

 
24 นางสาว วนิดา  เข็มภูเขียว 433291 สามัญ 800311 - โรงพยาบาลราชวิถี 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
25 นางสาว ปราณีต  แผลงสูงเนิน 433292 สามัญ 800311 - โรงพยาบาลราชวิถี 2.10 บาท 3

 
26 นางสาว ทิพย์วรี  การสมชิต 433293 สามัญ 800311 - โรงพยาบาลราชวิถี 2.10 บาท 3

 
27 นาง ศิวพร  ขุมหิรัญ 433294 สามัญ 050309 - ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 2.10 บาท 3

 
28 นาย อาทิตย์  จันสุภาเสน 433295 สามัญ 230101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 2.10 บาท 3

 
29 นาย วิมนต์  นาซอน 433296 สามัญ 050224 - โรงพยาบาลหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (พิเศษ) 3.00 บาท 3

 
30 นางสาว สุนิษา  โฉมงาม 433297 สามัญ 290101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 2.10 บาท 3

 
31 นางสาว จารุวรรณ  ใจกล้า 433298 สามัญ 310101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2.10 บาท 3

 
32 นางสาว นันทวัน  วงษ์เงิน 433299 สามัญ 350101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2.10 บาท 3

 
33 นางสาว กนกพร  คะตา 433300 สามัญ 190101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 2.10 บาท 3

 
34 นางสาว ลัดดาวัลย์  ฮดบุญเรือง 433301 สามัญ 190101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 2.10 บาท 3

 
35 นางสาว อาทิตยา  ขันประมาณ 433302 สามัญ 190101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 2.10 บาท 3

 
36 นาย สมคิด  สุริยวรรณ 433303 สามัญ 190101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 2.10 บาท 3

 
37 นาง สุพิชฌาย์  ถ่อนาวา 433304 สามัญ 180101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 2.10 บาท 3

 
38 นางสาว รุ่งนภา  ศรียา 433305 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
39 นางสาว ณัฐจีรา  อุบาลี 433306 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
40 นาย วีรยุทธ  วงษ์ใส 433307 สมทบ นางสาวสิริพร ประกอบดี 428899 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
41 นางสาว วัชราภรณ์  อารมณ์สวะ 433308 สามัญ 080505 - โรงพยาบาลมะเร็ง  ชลบุรี 2.10 บาท 3

 
42 นาง ปราณี  พรหมวงศ์ 433309 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
43 นาย ปรีชา  รุณนก 433310 สามัญ 490207 - โรงพยาบาลด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี(ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
44 นาย กิตติ  ยาวิชัย 433311 สามัญ 130219 - โรงพยาบาลดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
45 นาย วิชชุพันธ์  เก่าแสน 433312 สามัญ 260219 - โรงพยาบาลนางรอง (ข้าราชการ) 2.10 บาท 3

 
46 นางสาว ดารัตน์  กระลังพัด 433313 สามัญ 120205 - โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า   เชียงราย 2.10 บาท 3

 
47 นาง สุจิรา  พรหมสวัสด์ิ 433314 สามัญ 560209 - โรงพยาบาลควนเนียง สงขลา 2.10 บาท 3

 
48 นางสาว สุภาวินี  จันทิชัย 433315 สามัญ 410201 - โรงพยาบาลมหาสารคาม 2.10 บาท 3

 
49 นางสาว ณัฐกานต์  โพธ์ิวิจิตร 433316 สามัญ 010201 - โรงพยาบาลกระบ่ี 2.10 บาท 3

 
50 นางสาว ธัญชนก  พาพิมพ์ 433317 สามัญ 670202 - โรงพยาบาลหนองคาย   ( ลูกจ้างช่ัวคราว ) 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
51 นาย ภานุวัฒน์  อ้นป๊ก 433318 สมทบ นางสาวชมพูนุท  ม่ันใจ  432748 660213 - โรงพยาบาลส้าโรงทาบ  สุรินทร์  ( ช่ัวคราว ) 2.10 บาท 3

 
52 นางสาว พัชราภรณ์  วงศ์ปัญญา 433319 สามัญ 430201 - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์   แม่ฮ่องสอน 2.10 บาท 3

 
53 นาย ภาคภูมิ  เขาเขียว 433320 สมทบ นางสาวมัลลิกา คชลัย 368798 380202 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
54 นางสาว ลัดดาวัลย์  ค้ามี 433321 สามัญ 750204 - โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว(ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
55 นาย ชวลิต  ไกรเทพ 433322 สมทบ นางนวลศรี ไกรเทพ 147051 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
56 นาย ปิยะพงษ์  เพลียนอก 433323 สามัญ 200103 - โรงพยาบาลบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
57 นางสาว จุฬารัตน์  ฮาดวิเศษ 433324 สามัญ 100201 - โรงพยาบาลชัยภูมิ 2.10 บาท 3

 
58 นาย พงษ์ศักด์ิ  ขาวศรีจาน 433325 สามัญ 720203 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
59 นางสาว ธัญญาศิริ  ย่ิงยง 433326 สามัญ 660201 - โรงพยาบาลสุรินทร์ 2.10 บาท 3

 
60 นางสาว รสสุคนธ์  จันทร 433327 สามัญ 270202 - โรงพยาบาลปทุมธานี (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
61 นางสาว วิชุดา  ข้าแป้น 433328 สามัญ 580202 - โรงพยาบาลสมุทรปราการ(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
62 นาย วีรพล  บุญธรรม 433329 สมทบ นางสาวณัฏฐ์พัชร์ รอดคลองตัน 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท 3

 
63 นางสาว เพชรไพลิน  พรมบดี 433330 สามัญ 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท 3

 
64 นางสาว กรรณิการ์  จันหวา 433331 สามัญ 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท 3

 
65 นางสาว ดวงนภา  โพธ์ินิล 433332 สามัญ 320101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.10 บาท 3

 
66 นางสาว นุสรา  อินทรพยุง 433333 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
67 นาย กิตติภาส  หอมหวล 433334 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
68 นางสาว ภัทราภรณ์  พวงประ 433335 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
69 นางสาว เบญจวรรณ  ตุ่นป่า 433336 สามัญ 100214 - โรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
70 นางสาว วิมลฉัตร  จันทร์ 433337 สามัญ 100101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 2.10 บาท 3

 
71 นาย ธนวัฒน์  เห่งผิว 433338 สมทบ นางวาสนา โอสาร 278789 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
72 นางสาว ณัฐวีร์  เห่งผิว 433339 สมทบ นางวาสนา โอสาร 278789 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
73 นาย นิวัต  หนูศักด์ิ 433340 สมทบ นางวารุณีย์ หนูศักด์ิ 136098 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
74 นางสาว สุนัดดา  มัชิมา 433341 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท 3

 
75 นางสาว จารุพร  ภักด์ิวาปี 433342 สามัญ 690211 - โรงพยาบาลอุดรธานี  (พนักงานราชการ) 2.10 บาท 3

 
76 นางสาว จตุพร  พลวิฑูรย์ 433343 สามัญ 690202 - โรงพยาบาลอุดรธานี  (ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
3



ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
77 นางสาว ณัฐธยาน์  บุตรานนท์ 433344 สามัญ 600205 - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2.10 บาท 3

 
78 นางสาว เสาวลักษณ์  วงษาโคตร 433345 สามัญ 600205 - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2.10 บาท 3

 
79 นางสาว ล้าภู  นามบุญเรือง 433346 สามัญ 550206 - โรงพยาบาลวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ( 2.10 บาท 3

 
80 นางสาว อภิวรรณ  ไชยบุญตา 433347 สามัญ 550206 - โรงพยาบาลวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ( 2.10 บาท 3

 
81 นางสาว ไอสุดา  ใยลีอ่าง 433348 สามัญ 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท 4

 
82 นางสาว สุนิสา  อินทะเสย์ 433349 สามัญ 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท 4

 
83 นาย อนุรักษ์  เจริญศิลป์ 433350 สมทบ นางปวีณา เจริญศิลป์  432762 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
84 นาย สรายุทธ์  อุณเวทย์วานิช 433351 สมทบ นางดุษฏี อุณเวทย์วานิช 054003 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 4

 
85 นางสาว อัจฉริดา  อุณเวทย์วานิช 433352 สมทบ นางดุษฏี อุณเวทย์วานิช 054003 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 4

 
86 นางสาว ศิริรัตน์  ลือนาม 433353 สามัญ 720227 - โรงพยาบาลนาตาล    จ.อุบลราชธานี  (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
87 นางสาว นิภาวรรณ  แปลกศรี 433354 สามัญ 720227 - โรงพยาบาลนาตาล    จ.อุบลราชธานี  (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
88 นางสาว สุดาพร  ศรสุข 433355 สามัญ 720227 - โรงพยาบาลนาตาล    จ.อุบลราชธานี  (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
89 นางสาว นุจรินทร์  แก่นอินทร์ 433356 สามัญ 720227 - โรงพยาบาลนาตาล    จ.อุบลราชธานี  (ลูกจ้าง 2.10 บาท 3

 
90 นางสาว แก้วขวัญ  เรืองกุล 433357 สามัญ 560218 - โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 2.10 บาท 3

 
91 นาย อนุสรณ์  ฉัตรแก้ว 433358 สมทบ นายศุภกฤต ฉัตรแก้ว 386194 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
92 นาง ชฎาพร  ศรีสถาน 433359 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
93 นาย โกวิทย์  พิศพงษ์ 433360 สมทบ นางสาวอิทธิยา  เสริมกล่ิน 236824 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
94 นาย กิตติ  ปุริโต 433361 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
95 จ.อ. ธนภูมิ  ภูวงศ์ผา 433362 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
96 นางสาว อัญญารัตน์  รัตนา 433363 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
97 นาย ทองวาส  หมุดนันใจ 433364 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
98 นาง พิมพ์ชุดา  ปัญจเลิศวงศ์ 433365 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
99 นาย มะนูญ  เครือสุวรรณวงษ์ 433366 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
100 นาย ณัฐวุฒิ  ขาวพัฒนวรรณ 433367 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
101 นาย อภิวัชร์  ศิริเวชยันต์ 433368 สมทบ นางวรารัตน์  ศิริเวชยันต์ 042548 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
102 นางสาว นงนภัส  ใจอ่อน 433369 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3
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103 นางสาว อัจฉรียา  แก้วจุฑามณี 433370 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
104 นาย ธนเดช  สินสุวงค์ 433371 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
105 นาย อดิพงศ์  พุทธจร 433372 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
106 ร.ต.ต. ศึกพงษ์  แปลงประสพโชค 433373 สมทบ นางชัชมณฑ์  บุญนาม 119047 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
107 นาง ธันยาภรณ์  เอียดแก้ว 433374 สมทบ นายวสุวัฒน์  เอียดแก้ว 388244 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
108 นาย ศุภชัย  ยอดรัก 433375 สมทบ นางสาวสุรัญญา  ยอดรัก 352573 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
109 นาย อาทิตย์  สอดแสดอรุณงาม 433376 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
110 นางสาว ณัฐชุลี  พลอยมุข 433377 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
111 นางสาว พนาวัลย์  พฤกษผา 433378 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
112 นางสาว ศรัญญา  เบญจกิจนิธิ 433379 สามัญ 800901 - องค์การเภสัชกรรม 2.10 บาท 3

 
113 นางสาว ศศิกมล  วิเศษวงษา 433380 สามัญ 800215 - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 2.10 บาท 3

 
114 นางสาว ดาริกา  อนุรักษ์ชนะพล 433381 สามัญ 800309 - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2.10 บาท 3

 
115 นางสาว ภรภาดา  กล่ันแก่นเวช 433382 สามัญ 800014 - โรงพยาบาลศรีธัญญา(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
116 นางสาว สินใจ  คู่กระสังข์ 433383 สามัญ 800341 - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (พกส.) 2.10 บาท 3

 
117 นางสาว วรรณวิมล  บุญยงกุล 433384 สามัญ 800309 - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2.10 บาท 3

 
118 นางสาว ปัทมพร  ศูนย์กลาง 433385 สามัญ 800003 - โรงพยาบาลราชวิถี(ลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ้ารุง) 2.10 บาท 3

 
119 นาย อิศราพงศ์  เสนาชัย 433386 สามัญ 800308 - สถาบันบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 2.10 บาท 3

 
120 นางสาว มุจลินท์  ระดาบุตร 433387 สามัญ 800308 - สถาบันบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 2.10 บาท 3

 
121 นาง ศรีวรรณ  วรสุวรรณรักษ์ 433388 สามัญ 800410 - สถาบันบ้าราศนราดูร 2.10 บาท 3

 
122 นางสาว ศิรินภา  จันมาค้อ 433389 สามัญ 800410 - สถาบันบ้าราศนราดูร 2.10 บาท 3

 
123 นางสาว วรรณพิมล  แจ่มวิจิตรโต 433390 สามัญ 800813 - ส้านักอนามัย   การเจริญพันธ์  กรมอนามัย 2.10 บาท 3

 
124 นาย กิตติพร  กรุงกระโทก 433391 สมทบ นางสาวมาลิณี ศรีวงค์จันทร์  800306 - กองคลัง  กรมสุขภาพจิต 2.10 บาท 3

 
125 นาย วุฒิพงศ์  แซ่จึง 433392 สมทบ นางสาวนรกมล ค้าหอมกุล 417781 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
126 นางสาว จงรักษ์  ช่วยรัมย์ 433393 สามัญ 490305 - ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี  (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2.10 บาท 3

 
127 นาย สมยศ  บุรีรักษ์ 433394 สามัญ 200602 - ส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 2.10 บาท 3

 
128 นางสาว มาริสา  ใจเย็น 433395 สามัญ 490309 - ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 2.10 บาท 3
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129 นางสาว ธนภรณ์  ใจอิ ง 433396 สามัญ 390101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 2.10 บาท 3

 
130 นางสาว พรพิมล  สลางสิงห์ 433397 สามัญ 030101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท 3

 
131 นางสาว พัชรี  ไชยเสน 433398 สามัญ 160101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 2.10 บาท 3

 
132 นาย ณัฐพล  มูลวิริยกิจ 433399 สามัญ 200101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 2.10 บาท 3

 
133 นางสาว สุฑาทิพย์  ใหมค้า 433400 สามัญ 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท 3

 
134 นางสาว กฤษณาพร  สุขเฉลิม 433401 สามัญ 540102 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ(ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
135 นาง วรัญญา  เพียยุระ 433402 สมทบ นางรมณีย์ สุตาวงศ์ 054162 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
136 นาย คฑาวุฒิ  โยธาพิทักษ์ 433403 สมทบ นางเข็มทอง โยธาพิทักษ์ 113531 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
137 นาย พุฒิพร  ชัยสิทธ์ิ 433404 สมทบ นางสาวกิติยา กองทุ่งมน 369068 260101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 2.10 บาท 3

 
138 นาย พศิน  ประดับมุข 433405 สมทบ นางสาวปวีณา ประดับมุข 427310 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
139 นาย ณฐพล  มูลศาสตร์ 433406 สมทบ นางเปรมฤดี มูลศาสตร์ 059419 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
140 นาง นิศารัตน์  พงษ์ชะอุ่มดี 433407 สามัญ 660101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 2.10 บาท 3

 
141 นาย ณัฐพล  พงษ์ชะอุ่มดี 433408 สามัญ 660101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 2.10 บาท 3

 
142 นาย พรชัย  เหมือนไทย 433409 สมทบ นางกันยาวีร์ พรหมลัทธ์ิ 270487 380102 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์(ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
143 นางสาว ธาราทิพย์  เกตุชู 433410 สามัญ 380101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.10 บาท 3

 
144 นางสาว ปภาพินท์  ธรรมธวัชกุล 433411 สมทบ นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
145 นางสาว ชนิญญา  ปินตา 433412 สามัญ 520101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 2.10 บาท 3

 
146 นางสาว อมรรัตน์  ขวัญสุวรรณ 433413 สามัญ 110101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 2.10 บาท 3

 
147 นาย สุทธิเดช  เจตจันทร์มณี 433414 สมทบ นางสาวกานต์ชนก  ศุภมาตร์  000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
148 นางสาว โสภิตา  สมวงษา 433415 สามัญ 690101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
149 นางสาว ชนม์นิภา  ประดิษฐ 433416 สามัญ 690101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2.10 บาท 3

 
150 นาย สาธิต  ชมภูวิเศษ 433417 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
151 นาย ธีะรวัฒน์  รองชัย 433418 สมทบ นางสาวมลฤดี พรมชาติ 375844 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
152 นาง แพรวพรรณ  พูลลาภ 433419 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
153 นาง จิตรลดา  ศรีวะรา 433420 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
154 นางสาว สาคร  ค้าโท๊ะ 433421 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3
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155 นาย ระวิ  จิระปาน 433422 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 3

 
156 นางสาว กฤษณา  ฤทธ์ินรา 433423 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 4

 
157 นางสาว ศรัญญาภรณ์  บัวส่อง 433424 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 4

 
158 นางสาว ขวัญนภา  โพธะราช 433425 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 3

 
159 นางสาว มาลินี  มัชบัญฑิตย์ 433426 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 4

 
160 นางสาว เพ็ญลัดดา  ช้างนาม 433427 สามัญ 710101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2.10 บาท 3

 
161 นางสาว วรรณิภา  สอดส่อง 433428 สามัญ 300101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2.10 บาท 3

 
162 นางสาว ใบเฟิร์น  นาคหกวิค 433429 สมทบ นางจุรีลักษณ์  สุวพิศ 070759 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
163 นาย ธนวรรธน์  บ่อเกิด 433430 สามัญ 020101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2.10 บาท 3

 
164 นาง สุกัญญา  บุญญานุวัตร 433431 สามัญ 340101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 2.10 บาท 3

 
165 นาง ขวัญฤทัย  ทองหนูนุ้ย 433432 สามัญ 340101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 2.10 บาท 3

 
166 นางสาว ชนากานต์  มาลัยวงษ์ 433433 สมทบ นางสมปอง มาลัยวงษ์ 178974 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
167 นางสาว ภควดี  มาลัยวงษ์ 433434 สมทบ นางสมปอง มาลัยวงษ์ 178974 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
168 นาย กิตติ  เงินจันทร์ 433435 สมทบ นางสาวพนิดา ศรีเรือง 428598 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
169 ส.อ. ภานุพงศ์  คล้ายมาก 433436 สมทบ นางจ้านงค์ สังข์ขาว 178971 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
170 นาง มนชยา  ผดุงสวัสด์ิ 433437 สามัญ 060101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 2.10 บาท 3

 
171 นางสาว พิมพ์พา  พรมเสน 433438 สามัญ 120232 - ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเวียงป่าเป้า   2.10 บาท 3

 
172 นาย พิสิษฐ์  แสนมนตรี 433439 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
173 นาง สุภาวดี  แสนมนตรี 433440 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
174 นางสาว หฤทัย  อินทร์งาม 433441 สามัญ 460101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 2.10 บาท 3

 
175 นาง ชุติมา  อินเกลี ยง 433442 สามัญ 210101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.10 บาท 3

 
176 นางสาว อรวรรณ  แสนงาม 433443 สามัญ 670101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 2.10 บาท 3

 
177 นางสาว ชุติกาญจน์  บุทธเสน 433444 สมทบ นายถนอม บุทธเสน 075243 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
178 นาย บวรพัฒน์  ชัยวงศ์ปกรณ์ 433445 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
179 นางสาว วัลยา  เชื อสุวรรณ 433446 สามัญ 610104 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี(ช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
180 นางสาว อัมรินทร์  หลวงตา 433447 สามัญ 310101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
181 นางสาว จิตรารัตน์  พลกล้า 433448 สามัญ 040101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 2.10 บาท 3

 
182 นางสาว อนงค์  คงฟัก 433449 สามัญ 020101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2.10 บาท 3

 
183 นาง กมลรัตน์  สมานเพียร 433450 สามัญ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
184 นางสาว จันทนา  อินทร์จันดา 433451 สามัญ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
185 นางสาว อภัสนี  อภัยจิตต์ 433452 สามัญ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
186 นางสาว กนกวรรณ  เกิดทอง 433453 สามัญ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
187 นางสาว พัชราภรณ์  กะสิรักษ์ 433454 สามัญ 010101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี 2.10 บาท 3

 
188 นางสาว มลิวัลย์  เล็กเจริญ 433455 สามัญ 280101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.10 บาท 3

 
189 นางสาว อ้อมใจ  หนูเพ็ง 433456 สามัญ 280101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.10 บาท 3

 
190 นาย ชัยโย  ก้าบัง 433457 สมทบ นางสาวสิตานัน  ตระกูลก้าเนิด 280101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.10 บาท 3

 
191 นางสาว วริศรา  ศรีทองชู 433458 สามัญ 400101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 2.10 บาท 3

 
192 นาย ธนากร  ตันบุตร 433459 สามัญ 400101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 2.10 บาท 3

 
193 นางสาว ปิยาภรณ์  วโรตม์ธนกิจ 433460 สามัญ 490101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 2.10 บาท 3

 
194 นางสาว รพีพรรณ  ศรีอุทธา 433461 สามัญ 270208 - โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2.10 บาท 3

 
195 นางสาว สุนีย์  น้อยบุตร 433462 สามัญ 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท 3

 
196 นางสาว สุชัญญา  รัตนคร 433463 สามัญ 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท 3

 
197 นางสาว วาสนา  วงศ์ล้อม 433464 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
198 นาย ธนภูมิ  บุญสุขธนาโชค 433465 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
199 นาย สหัสวรรษ  แก้วแสงเอก 433466 สมทบ นางกรรณิกา  แก้วแสงเอก 145059 580201 - โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2.10 บาท 3

 
200 นาย กษิตินาถ  สีสิทธ์ิ 433467 สมทบ นางสาวกุลศิริ  แสนเสน 367958 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท 3

 
201 นางสาว แพรววิภา  แป๊ะเส้ง 433468 สามัญ 750101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2.10 บาท 3

 
202 นาง มนัสวรรณ  ม้าแก้ว 433469 สามัญ 580203 - โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ. 2.10 บาท 3

 
203 นางสาว วริศรา  หล้าปวงค้า 433470 สามัญ 490205 - โรงพยาบาลราชบุรี(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท 3

 
204 นางสาว ล้าเทียน  พรมผง 433471 สามัญ 720213 - โรงพยาบาลม่วงสามสิบ   อุบลราชธานี  2.10 บาท 3

 
205 นางสาว ปิยะนุช  ทิพย์โอสถ 433472 สามัญ 720213 - โรงพยาบาลม่วงสามสิบ   อุบลราชธานี  2.10 บาท 3

 
206 นางสาว จิตรลดา  สามัญ 433473 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 260107 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 2.10 บาท 3
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
207 นาย วันฉัตร  อ้่าทอง 433474 สมทบ นางสาวอาทิตยา ยนต์สุวรรณ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
208 นางสาว สุพิชฌาย์  เพชรจ่ัน 433475 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 040209 - โรงพยาบาลก้าแพงเพชร 2.10 บาท 3

 
209 นาย ธิติพงษ์  ต้องแต้ม 433476 สมทบ นางสาวยุวธิดา สารเลา 387765 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
210 นาย ปุญญพัฒน์  ชูแก้ว 433477 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท 3

 
211 นาย น้าพล  เมฆพัฒน์ 433478 สมทบ นายพิชิต เมฆพัฒน์ 040539 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท 3

 
212 นาย นัฐพงศ์  มหิมา 433479 สามัญ 180101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 2.10 บาท 3

 
213 นางสาว กาญชนก  เลิศอาวาส 433480 สามัญ 020201 - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 2.10 บาท 3

 
214 นางสาว ประกายวรรณ  งาม 433481 สามัญ 600205 - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2.10 บาท 3

 
215 นางสาว สุมาลี  สุขันธ์ 433482 สามัญ 080201 - โรงพยาบาลชลบุรี 2.10 บาท 3

 
216 นาย ณัฐพงศ์  วงศ์นันตา 433483 สามัญ 170201 - โรงพยาบาลนครนายก 2.10 บาท 3

 
217 นางสาว วรรณนิภา  คชสาร 433484 สามัญ 620101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 2.10 บาท 3

 
218 นางสาว สุภาวดี  สุขประเสริฐ 433485 สามัญ 320203 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
219 นางสาว นิสรา  เกษางาม 433486 สามัญ 320101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.10 บาท
220 นางสาว ธิชาวัลย์  วังวารี 433487 สามัญ 490203 - โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี 2.10 บาท
221 นาย อภิชาติ  ลิ มจรูญ 433488 สมทบ นางสาวทัศวรรณ แก้วอ้าไพ 500205 - โรงพยาบาลบ้านหม่ี ลพบุรี(ช่ัวคราว) 2.10 บาท
222 ว่าท่ี  ร.ต.หญิง ลัทธกาญจน์  433489 สมทบ นางพรรณี กุยแก้ว 182961 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
223 นาง ยุภารัตน์  หนองภักดี 433490 สามัญ 030101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
224 นาย อภิสิทธ์ิ  สมอุดม 433491 สมทบ นางสาวชุลีพร ปานโป้ 381805 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
225 นาย ธีรศักด์ิ  ศรีเนตร 433492 สมทบ นางสาวฐิตินันท์ พงษ์สถิตย์ 354502 720203 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
226 นาย ภาคภูมิ  หล้าค้าลือ 433493 สมทบ นางกรรณิการ์ หล้าค้าลือ 386859 630204 - โรงพยาบาลสุโขทัย   (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
227 นางสาว พิราวรรณ  ผัดวงค์ 433494 สามัญ 310203 - โรงพยาบาลพะเยา  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
228 นางสาว รุจิประภา  จินันทุยา 433495 สามัญ 660201 - โรงพยาบาลสุรินทร์ 2.10 บาท
229 นางสาว วรรณา  เอียดหนาย 433496 สามัญ 560201 - โรงพยาบาลสงขลา 2.10 บาท
230 นางสาว กัญญาภรณ์  รุ่งโรจน์ธน 433497 สามัญ 120212 - โรงพยาบาลแม่จัน   จังหวัดเชียงราย  (ลูกจ้าง 2.10 บาท
231 นาย อภิลักษณ์  แพไธสง 433498 สามัญ 260206 - โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
232 นาย สมเกียรติ  วีระสัก 433499 สมทบ นางสาวจีระพร ฟุ่งฟู 368002 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
233 นางสาว ภควรรณ  วงค์วาร 433500 สามัญ 520202 - โรงพยาบาลล้าพูน  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
234 นางสาว สุธินี  มังคละ 433501 สามัญ 130201 - โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 2.10 บาท
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
235 นาย ฐากูร  บุญสนิท 433502 สมทบ นางสุภาภรณ์ บุญสนิท 410652 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
236 นางสาว ปิยะนุช  เรืองสวัสด์ิ 433503 สามัญ 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท
237 นาย ปรัชญา  อุมาสะ 433504 สมทบ นางสาวมาริซา รักดี 389844 210201 - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2.10 บาท
238 นางสาว ชนาพร  ชนะชนม์ 433505 สามัญ 560203 - โรงพยาบาลจะนะ สงขลา 2.10 บาท
239 นาย พจนารถ  ฤทธิธาร 433506 สามัญ 110202 - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ    ( ช่ัวคราว ) 2.10 บาท
240 นาย เกรียงไกร  อรัญพูล 433507 สมทบ นางวิศิณี อรัญพูล 430420 100202 - โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 2.10 บาท
241 นางสาว ศิริพร  พรหมเพ็ญ 433508 สามัญ 650101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.10 บาท
242 นาย ปองพล  ไชยผา 433509 สมทบ นางสาววราภรณ์ สุวรรณกาล 770201 - โรงพยาบาลบึงกาฬ 2.10 บาท
243 นาย วันชนะ  ม่วงลาย 433510 สมทบ นางสาวยุพิน เพ็ชรรัตน์ 405687 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
244 จ.ส.ต. ทวีชัย  กร่ิมใจ 433511 สมทบ นางสาวชัญญาวีร์ ชินกฤตโพธิวัฒน์ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
245 นาย อานนท์  ม่ังมี 433512 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
246 นาย วรพจน์  แก้วมา 433513 สามัญ 390202 - โรงพยาบาลแพร่   (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
247 นาย วีระพันธ์  พุ่มมรดก 433514 สมทบ นางอรทัย เวชประสิทธ์ิ 305441 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
248 นางสาว มะลิวัลย์  แสงจันทร์ 433515 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท
249 นาย โสภณ  สิงห์สถิตย์ 433516 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท
250 นางสาว นันทพร  ลาวค้าทอง 433517 สามัญ 610201 - โรงพยาบาลสระบุรี 2.10 บาท
251 นางสาว อภิษฎา  กฤษณสุวรรณ 433518 สามัญ 610201 - โรงพยาบาลสระบุรี 2.10 บาท
252 นางสาว สุพัตรา  บัวจันทร์ 433519 สามัญ 690215 - โรงพยาบาลหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 2.10 บาท
253 นาย สุทธิพร  แสนสระดี 433520 สามัญ 690215 - โรงพยาบาลหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 2.10 บาท
254 นาย รังษี  สุดหา 433521 สามัญ 720211 - โรงพยาบาลน ้ายืน   จ.อุบลราชธานี  (ลูกจ้าง 2.10 บาท
255 นางสาว เพ็ญนภา  โชติพันธ์ 433522 สามัญ 720101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2.10 บาท
256 นาย วิทูรย์  จารัมย์ 433523 สมทบ นางสาวทิพวรรณ  มณีวงศ์  070201 - โรงพยาบาลพุทธโสธร 2.10 บาท
257 นาย วสันต์  จิตต์อ้าไพ 433524 สามัญ 070202 - โรงพยาบาลพุทธโสธร (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
258 นาย อาทิตย์  ชานุชิต 433525 สมทบ นางสาวอรพรรณ  สีพ่ัว 391139 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
259 นางสาว กัลยาณี  สีพ่ัว 433526 สมทบ นางสาวอรพรรณ  สีพ่ัว 391139 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
260 นางสาว อลิษา  คงเกลี ยง 433527 สามัญ 340201 - โรงพยาบาลพัทลุง 2.10 บาท
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ล ำดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมำชิก สังกัดเรียกเก็บ

อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
261 นาย สุประกิต  นิลรัตน์ 433528 สมทบ นางโสภิญญา  นิลรัตน์ 428347 340201 - โรงพยาบาลพัทลุง 2.10 บาท
262 นาง จิราพร  อินต๊ะวงศ์ 433529 สามัญ 310202 - โรงพยาบาลเชียงค้า  จังหวัดพะเยา 2.10 บาท
263 นางสาว เมย์วิกา  นามมาลา 433530 สามัญ 310202 - โรงพยาบาลเชียงค้า  จังหวัดพะเยา 2.10 บาท
264 นาย สนธยา  แสดใหม่ 433531 สามัญ 720214 - โรงพยาบาลสิรินธร   อุบลราชธานี  (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
265 นางสาว นิติยา  แสนทวีสุข 433532 สามัญ 720214 - โรงพยาบาลสิรินธร   อุบลราชธานี  (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
266 นาย บุญธรรม  สีตะระโส 433533 สามัญ 500207 - โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี(ช่ัวคราว) 2.10 บาท
267 นางสาว รุ่งนภา  สุขจันทร์ 433534 สามัญ 500101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 2.10 บาท
268 นาย อุธร  ค้านนท์ 433535 สามัญ 380202 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
269 นางสาว เบญจมาศ  จันทร์ดี 433536 สามัญ 380201 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2.10 บาท
270 นางสาว อรวรรณ  โฉมวันดี 433537 สามัญ 380202 - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
271 นางสาว สุภาวรรณ  เทียบแสน 433538 สามัญ 100101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 2.10 บาท
272 นางสาว สุดารัตน์  กดมัจฉา 433539 สามัญ 100101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 2.10 บาท
273 นางสาว วชิราภรณ์  วงค์มาตย์ 433540 สามัญ 100101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 2.10 บาท
274 นางสาว รติพร  ดากรุง 433541 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท
275 นางสาว เพียงตะวัน  สุวะรัตน์ 433542 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท
276 นางสาว อ้าไพ  ป้องดี 433543 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท
277 นางสาว ขวัญเมษา  พิมพ์สวรรค์ 433544 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท
278 นางสาว พิมพา  นันทะยานา 433545 สามัญ 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท
279 นางสาว รุ่งทิวา  ศรีเจริญ 433546 สามัญ 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท
280 นาง ธัญญารัตน์  อินถา 433547 สามัญ 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท
281 นางสาว ฐิฎาวรรณ์  ไชยชมภู 433548 สามัญ 120202 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
282 นาง เพชรไพลิน  นาชัยพลอย 433549 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
283 นางสาว ปิยะดา  ชุ่มช่ืน 433550 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
284 นางสาว สุจิตรา  กอบุญ 433551 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
285 นางสาว ชนิดา  ศิลาสิทธ์ิ 433552 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
286 นางสาว ปรมาภรณ์  ไตรยวงค์ 433553 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
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287 นางสาว วรรณิภา  งามจันทร์ 433554 สามัญ 060201 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2.10 บาท
288 นาง กวินทรา  มะโนรา 433555 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
289 นาง กัญจน์กมล  พาภักดี 433556 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
290 นาง กชมน  ประทุมปี 433557 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
291 นาง พิมพา  ส้าราญร่ืน 433558 สามัญ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
292 นาง นงลักษณ์  น่ิมประเสริฐ 433559 สามัญ 020202 - โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี 2.10 บาท
293 นางสาว ศิริพร  เลิศอาวาส 433560 สามัญ 020101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2.10 บาท
294 นาย กฤษฎาวุฒิ  วรวิชญ์ 433561 สามัญ 640201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 2.10 บาท
295 นางสาว ศิวพร  ศรีสุวรรณ 433562 สามัญ 080201 - โรงพยาบาลชลบุรี 2.10 บาท
296 นางสาว ธัญญารัตน์  ควรสงวน 433563 สามัญ 750205 - โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 2.10 บาท
297 นางสาว ธิดา  หวังสุดดี 433564 สามัญ 660202 - โรงพยาบาลสุรินทร์  (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
298 นาย ชาญรงค์  สุวรรณทา 433565 สมทบ -ลบช่ือสมัครใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
299 นาง อรสา  วิชาดี 433566 สามัญ 260219 - โรงพยาบาลนางรอง (ข้าราชการ) 2.10 บาท
300 นาย ศราวุธ  ดวงจันทึก 433567 สามัญ 260204 - โรงพยาบาลนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
301 นางสาว จันทร์แดง  ค้าภูกา 433568 สามัญ 050206 - โรงพยาบาลขอนแก่น(ช่ัวคราว) 2.10 บาท
302 นาง ทัศนีย์  แมลงทับทอง 433569 สามัญ 480208 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต 2.10 บาท
303 ส.อ. สมประสงค์  วังหอม 433570 สมทบ นางสาวสิรินาถ เทียนค้า 425897 720101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2.10 บาท
304 นางสาว สุดารัตน์  หอมนาน 433571 สามัญ 120201 - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2.10 บาท
305 นาย สิทธิชัย  บั งเงิน 433572 สมทบ นางอ้าไพ ตาชุมพู 412840 120208 - โรงพยาบาลเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย  2.10 บาท
306 นางสาว นฤภร  นิลวรรณ์ 433573 สามัญ 450201 - โรงพยาบาลยโสธร 2.10 บาท
307 นาย คมกริช  นามอาษา 433574 สามัญ 220208 - โรงพยาบาลลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 2.10 บาท
308 นาย วันชัย  แก้วหนู 433575 สมทบ นางสาววัชรี พรมจาด 388897 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
309 นางสาว อัจฉรา  ล่าจ้าปา 433576 สามัญ 220206 - โรงพยาบาลแม่วงก์  จ.นครสวรรค์ (ลูกจ้าง 2.10 บาท
310 นางสาว สาลินี  เกตุอุไร 433577 สามัญ 140202 - โรงพยาบาลตรัง (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
311 นางสาว สุดารัตน์  เจ๊ะเลาะ 433578 สามัญ 440201 - โรงพยาบาลยะลา 2.10 บาท
312 นาง วัลภา  คาวินธร 433579 สามัญ 210203 - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช(ลูกจ้าง 2.10 บาท
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313 นาง เจษฎาภรณ์  พยัพพานนท์ 433580 สมทบ นายพยัพ พยัพพานนท์ 432301 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
314 นางสาว ศุภรัตน์  เทอ้ารุง 433581 สามัญ 550206 - โรงพยาบาลวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ( 2.10 บาท
315 นางสาว ประภาพร  หนองหาร 433582 สมทบ นางวนิดา หนองหารพิทักษ์ 065019 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
316 นางสาว อภิญญา  โสมค้า 433583 สามัญ 050229 - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น (ข้าราชการ) 2.10 บาท
317 นาย เอกลักษณ์  จ่ัวสันเทียะ 433584 สมทบ นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์ 200275 - โรงพยาบาลปากช่องนานา นม.(ข้าราชการ) 2.10 บาท
318 นางสาว มาริสา  ปัตตังเว 433585 สามัญ 410202 - โรงพยาบาลมหาสารคาม    ( ลูกจ้างช่ัวคราว ) 2.10 บาท
319 นาย พิชญุตม์  บัวทอง 433586 สมทบ นางสุพัตรา บัวทอง 110041 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
320 นาย วิสุทธ์ิ  ประทีปเมธา 433587 สมทบ นางสาวสุภิญญ์ภัส ละอองจันทร์  470201 - โรงพยาบาลระนอง 2.10 บาท
321 นาย รณวรรษ  ทองใบ 433588 สมทบ นางสาวเบญชญา วิทยจารุกร 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
322 นาง บัณฑิตา  ทาระเนตร 433589 สามัญ 390202 - โรงพยาบาลแพร่   (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
323 นาย นิติศาสตร์  ธีรวรุตม์ 433590 สมทบ นางสุรางคณา สิงห์สุธี 185398 510202 - โรงพยาบาลแจ้ห่ม  จังหวัดล้าปาง  (ลูกจ้าง 2.10 บาท
324 นางสาว สุดารัตน์  ค้าสุวรรณ์ 433591 สามัญ 310203 - โรงพยาบาลพะเยา  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
325 นางสาว กนกวรรณ  จันทริมา 433592 สมทบ นางจิตรญาณี จันทริมา 133669 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
326 นาง ปรางทิพย์  สมจันทร์ตา 433593 สามัญ 510201 - โรงพยาบาลล้าปาง 2.10 บาท
327 นางสาว เพชรลัดดา  ธยาธรรม 433594 สามัญ 760201 - โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 2.10 บาท
328 นางสาว พิมพา  ปัญญา 433595 สามัญ 160201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 2.10 บาท
329 นางสาว อธิชาดา  อธิพงษ์ 433596 สามัญ 500201 - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2.10 บาท
330 นาง พัชรี  ใจเข้ม 433597 สามัญ 720219 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ. 2.10 บาท
331 นาย อนุกูล  ดวงมาลัย 433598 สามัญ 690231 - โรงพยาบาลกุมภวาปี (ข้าราชการ) อุดรธานี 2.10 บาท
332 นางสาว พัชรี  ชีด้วง 433599 สามัญ 550101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 2.10 บาท
333 นางสาว จีรนันท์  สิ นภัย 433600 สามัญ 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
334 นางสาว วรันฐิตา  สิ นภัย 433601 สามัญ 670101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 2.10 บาท
335 นางสาว แพรวภัทรา  สิทธิสร 433602 สามัญ 020203 - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา(ช่ัวคราว) 2.10 บาท
336 นางสาว วิชาดา  สนทนาวงค์ 433603 สามัญ 020201 - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 2.10 บาท
337 นางสาว ปัญฑารีย์  ทัดประดิษฐ์ 433604 สามัญ 080101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2.10 บาท
338 นาง กาญจนา  ใจยเลิศ 433605 สามัญ 080101 - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2.10 บาท
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339 นางสาว พิชชาภา  จะริบรัมย์ 433606 สามัญ 260202 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
340 นางสาว พรพรรณ  ปักกุลนันท์ 433607 สามัญ 260201 - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2.10 บาท
341 นางสาว หัสญา  จันทร์ดวง 433608 สามัญ 220202 - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2.10 บาท
342 ว่าท่ี  ร.ต. ศักด์ิชัย  พุ่มโพธ์ิ 433609 สามัญ 220202 - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2.10 บาท
343 นางสาว จินตนา  นาคนวล 433610 สามัญ 350201 - โรงพยาบาลพิจิตร 2.10 บาท
344 นางสาว พฤกษชาติ  แสงวิทยเวช 433611 สามัญ 350201 - โรงพยาบาลพิจิตร 2.10 บาท
345 นางสาว สุดาทิพย์  จินตะรัตน์ 433612 สามัญ 340201 - โรงพยาบาลพัทลุง 2.10 บาท
346 นางสาว ศิรประภา  รามจันทร์ 433613 สามัญ 340201 - โรงพยาบาลพัทลุง 2.10 บาท
347 นาง วิรุณญา  วันทา 433614 สามัญ 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท
348 นางสาว กัญญณัช  อทรสิน 433615 สามัญ 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี 2.10 บาท
349 นางสาว นงนุช  เทศเพ่ิม 433616 สามัญ 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท
350 นางสาว นงคราญ  เทศเพ่ิม 433617 สามัญ 490201 - โรงพยาบาลราชบุรี 2.10 บาท
351 นางสาว สุทิศา  แจ้งขันธ์ 433618 สามัญ 490205 - โรงพยาบาลราชบุรี(ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
352 นางสาว ยุภาภรณ์  อาจต้น 433619 สามัญ 750203 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว(ช่ัวคราว) 2.10 บาท
353 นางสาว กมลพรรณ  คอกกลาง 433620 สามัญ 750201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2.10 บาท
354 นางสาว พรพรรณ  วันนา 433621 สามัญ 750201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2.10 บาท
355 นางสาว นันทนิตย์  กุลบุตร 433622 สามัญ 040202 - โรงพยาบาลก้าแพงเพชร (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
356 นาย จินดา  ชัยฤกษ์ 433623 สามัญ 040201 - โรงพยาบาลก้าแพงเพชร 2.10 บาท
357 นางสาว จินตนา  นาคคุ้ม 433624 สามัญ 040202 - โรงพยาบาลก้าแพงเพชร (ช่ัวคราว) 2.10 บาท
358 นางสาว วิกานดา  เบิกบาน 433625 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท
359 นางสาว จันทรรัตน์  ฤทธี 433626 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท
360 นางสาว ประทุมวรรณ  สุขเกษม 433627 สามัญ 360202 - โรงพยาบาลพุทธชินราช   พิษณุโลก 2.10 บาท
361 นาย กฤษฎา  อัครศักด์ิศรี 433628 สมทบ นางสาววนิดา  พิทักษ์กุล 388074 550202 - โรงพยาบาลสกลนคร  ( ช่ัวคราว ) 2.10 บาท
362 นางสาว กาญจนา  ชัยเสนา 433629 สามัญ 550201 - โรงพยาบาลสกลนคร 2.10 บาท
363 นาง อนุชธิดา  วงศ์ศรีชัย 433630 สามัญ 550201 - โรงพยาบาลสกลนคร 2.10 บาท
364 นาย ศตายุ  หนูนุรัตน์ 433631 สามัญ 640202 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท
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อัตราการเรียก

เก็บเงนิต่อศพ
365 นางสาว จุฑาทิพย์  สุขโฮก 433632 สามัญ 640202 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท
366 นางสาว ปรียานุช  ภูฆัง 433633 สามัญ 640202 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท
367 นางสาว ผกาวรรณ  มีชนะ 433634 สามัญ 640202 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท
368 นางสาว วิจิตราภรณ์  คุณพงษ์ 433635 สามัญ 640202 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 2.10 บาท
369 นางสาว วชิราภรณ์  พลเสนา 433636 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
370 นางสาว ณภัทรา  อุดรรัตน์ 433637 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
371 นางสาว ประภัสรา  กล้าขยัน 433638 สามัญ 030201 - โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 2.10 บาท
372 นาย ชนะชัย  พิลาธร 433639 สมทบ นางสาวรัชนีวรรณ  ไสยมรรคา 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
373 นางสาว อารียา  นาสมปอง 433640 สมทบ นายอนุพงศ์  นาสมปอง 430396 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
374 นางสาว พีรยา  เฟ่ืองมณี 433641 สามัญ 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
375 นางสาว ปรางทิพย์  ป่ินทอง 433642 สามัญ 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
376 นางสาว นารีรัตน์  นิลพัฒน์ 433643 สามัญ 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
377 นางสาว กัญญาพัชร  จันทร์อ่ิม 433644 สามัญ 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
378 นางสาว มินตรา  ค้าสี 433645 สามัญ 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
379 นางสาว อัญญารินทร์  อ่อนละมูล 433646 สมทบ นายณัฐวุฒิ  แก้วทองมูล 384048 700202 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    (ลูกจ้างช่ัวคราว) 2.10 บาท
380 นาย สกล  สมชาติ 433647 สามัญ -ลบชิ่ือสมัครใหม่ 200204 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(ลูกจ้าง 2.10 บาท
381 นางสาว พรรณี  ปุ๊กสูงเนิน 433648 สามัญ 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท
382 นาง ฐานิสา  ศุภสีห์ 433649 สามัญ 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท
383 นาง นิตยา  มนัส 433650 สามัญ 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท
384 นางสาว ลลิตา  เขียนจัตุรัส 433651 สามัญ 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท
385 นาย เทอดตระกูล  ช่างท้า 433652 สามัญ 200204 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(ลูกจ้าง 2.10 บาท
386 นาย ยุติ  แผลงรักษา 433653 สามัญ 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท
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