
ล าดบัที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
1 00030 นางละเอียด  นรพงษ์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-00586-0
2 00207 นางธญัญพทัธ์  ธรรมสิริพชัญ์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-00004-0
3 00522 นายมนตรี  คลงัสิน ขา้ราชการบาํนาญ 15-01294-0
4 00534 นายสถาพร  เวชมนสั ขา้ราชการบาํนาญ 15-02394-0
5 00555 นางสุมนะ  เหรียญวิลาศ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร 15-00151-0
6 00630 นางสาวสายหยดุ  เขียวประสิทธ์ิ ขา้ราชการบาํนาญ 15-00661-0
7 00812 นางสาวศรีวรรณ  สุวรรณนุช ขา้ราชการบาํนาญ 15-02254-0
8 00826 นายสมชาย  เกตุแกว้ ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร 15-01887-0
9 00917 นายบรรจง  แก่นรักษ์ ลูกจา้ง รพ.บางมูลนาก 15-01690-0

10 00960 นางสาวรุ่งทิพย ์ พฤกษะวนั รพ.บางมูลนาก 15-00700-0
11 00978 นายสุทธิ  จนัทะโก ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร 15-01156-0
12 00991 นางทบัทิม  ผกูพานิช ขา้ราชการบาํนาญ 15-01583-0
13 01012 นายบญุเรือง  สิงหะคเชนทร์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-01778-0
14 01049 นางวรรษา  แดงทองดี ขา้ราชการบาํนาญ 15-01558-0
15 01085 นายวนัชยั  รังษีวงศ์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-02474-0
16 01086 นางนงเยาว ์ บญุคุม้ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร 15-01923-0
17 01118 นางสาวกมลศรี  แซ่ตั้ง สสอ.บางมูลนาก 15-01590-0
18 01168 นางสุนทร  กิติวรรณ สสอ.เมือง 15-00480-0
19 01201 นางขนิษฐา  วงศจิ์นดา สสอ.ตะพานหิน 15-01559-0
20 01207 นายสมชาย  ปึงวิไล ลูกจา้ง รพร.ตะพานหิน 15-01515-0
21 01222 นางนงนุช  ภงัคสงัข์ รพ.บางมูลนาก 15-01630-0
22 01355 นายสมศกัด์ิ  โทปญุญานนท์ ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร 15-01936-0
23 01458 นางนิภา  พฤกษะวนั รพ.พิจิตร 15-01945-0
24 01625 นางซ่อนกล่ิน  โพธ์ิรุ้ง บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ 15-01962-0
25 01697 นายสุภา  พนัสด ขา้ราชการบาํนาญ 15-01784-0
26 01784 นายธนพล  เกียรติจิรปรียา ลูกจา้ง รพ.ทบัคลอ้ 15-02564-0
27 01786 นางสาวแพรว  สุขเรือง รพ.พิจิตร 15-00881-0
28 01790 นายชาํนาญ  บญุพนัธ์ ลูกจา้ง รพ.สามง่าม 15-02382-0
29 01810 นางสาวศิริภทัร  แซ่ล้ิม สสอ.ตะพานหิน 15-01573-0
30 01825 นายวิเชษฐ์  อยูเ่ครือ สสอ.บางมูลนาก 15-01599-0
31 01898 นางหสัยา  กล่อมพร ขา้ราชการบาํนาญ 15-01600-0
32 01943 นางอาํนวยพร  สุขพนัธ์ รพร.ตะพานหิน 15-01444-0

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั
รายช่ือสมาชิกได้รับรางวลัผู้มาและไม่มาประชุม รางวลัละ 200 บาท จ านวน 100 รางวลั จับเวลา 13.00 น.   

สหกรณ์ฯ จะโอนเขา้เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี
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33 02015 นางฉลวย  สอนมี ลูกจา้ง รพ.บางมูลนาก 15-01704-0
34 02049 นายสรวุฒิ  มะพงษเ์พง็ ลูกจา้ง รพ.สามง่าม 15-02384-0
35 02103 นางสุพรทิพย ์ รัตนวิชยั ขา้ราชการบาํนาญ 15-02845-0
36 02121 นางสมพร  เดือนพงษ์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-01526-0
37 02126 นายพงษน์รินทร์  รู้คงประเสริฐ สสอ.สากเหลก็ 15-02417-0
38 02142 นางสาวบาํรุงรัตน ์ สร้อยจิตร รพ.พิจิตร 15-00901-0
39 02225 นางพเยาว ์ เทศนา สสอ.บางมูลนาก 15-01609-0
40 02299 นางสริดา  นิลประดิษฐ์ รพ.พิจิตร 15-02042-0
41 02321 นางสุทิน  มัน่เขียว รพ.พิจิตร 15-02049-0
42 02349 นายธีระวุฒิ  หมีอ่ิม สสอ.วชิรบารมี 15-01260-0
43 02368 นางดาวิน  ปชูะพนัธ์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-02422-0
44 02387 นายแพทยพ์ลูสิทธ์ิ  ศีติสาร บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ 15-02539-0
45 02397 นางรัชนีย ์ อ่อนจนัทร์ สสอ.บางมูลนาก 15-01613-0
46 02428 นางชวลัพชัร์  อาภาโรจนโสภณ รพ.พิจิตร 15-02062-0
47 02455 นางอญัชญั  แสนสุภาคาํ รพ.พิจิตร 15-02064-0
48 02502 นางสาววรัญญา  จนัทร์สุข รพ.สามง่าม 15-02362-0
49 02524 นางสาวอจัฉรี  เซียวสมบรูณ์ รพ.พิจิตร 15-02071-0
50 02566 นางวรรณดี  ดอนตุม้ไพร รพ.พิจิตร 15-00296-0
51 02571 นายสุรศาสตร์  คลงัเพชร รพ.พิจิตร 15-02082-0
52 02573 นายยทุธนา  รุ้งสีทอง ขา้ราชการบาํนาญ 15-01790-0
53 02601 นางปวีณา  สุ่มเจริญ รพ.พิจิตร 15-01079-0
54 02660 นางสาวกรรณิกา  ชินละนาค สสอ.สากเหลก็ 15-01220-0
55 02722 นางสาวรัตติยา  ช่างเหลก็ สสอ.เมือง 15-02425-0
56 02728 นางเสาวลกัษณ์  วิชยัรัตน์ รพ.วงัทรายพนู 15-02502-0
57 02779 นางสาวณฐัญดา  ทพัพรหม รพร.ตะพานหิน 15-01479-0
58 02791 นางสุดารัตน ์ จงัอินทร์ รพ.โพทะเล 15-01377-0
59 03006 นายเด็ดเด่ียว  สกลุสุขจริงฮู้ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร 15-02149-0
60 03049 นายทองดี  นาควิจิตร สสอ.โพธ์ิšประทบัชา้ง 15-01191-0
61 03050 นางจนัทร์จีรา  เงินเส็ง รพ.โพทะเล 15-01385-0
62 03119 นางลัน่ทม  ผะอบเหลก็(สามญั/สมทบ) สมทบขอปรับสามญั รพ.พิจิตร 15-02192-0
63 03145 นางชณิตา  ระตะสน พนกังานราชการ รพ.พิจิตร 15-02202-0
64 03162 นางสาวสุนิสา  วงศญ์าติ รพ.บางมูลนาก 15-02271-0
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65 03226 นายสมบติั  ชาญณรงค์ ขา้ราชการบาํนาญ 15-01798-0
66 03243 นางสาวมาริชสา  พลอาจ(สามญั/สมทบ) สมทบขอปรับสามญั รพ.พิจิตร 15-02224-0
67 03284 นางสาวราณี  ธรรมชาติ(สามญั/สมทบ) สมทบขอปรับสามญั รพ.สามง่าม 15-02804-0
68 03286 นางลาํพลู  พลอยทบัทิม พนกังานราชการ รพ.พิจิตร 15-02680-0
69 03362 นายจิตรกร  บรูณะชนอาภา รพ.วชิรบารมี 15-02596-0
70 03469 นางศริญญา  ตั้งสิทธิโชค รพ.พิจิตร 15-02826-0
71 03519 นางสาวจริยา  คลา้ยถม รพ.พิจิตร 15-02884-0
72 03524 นายชชัพิมุข  ชิณวงศ์ บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ 15-02933-0
73 03561 นางจีราภา  ดิวรางกรู สสอ.ทบัคลอ้ 15-02937-0
74 03634 นางสาวธิดารัตน ์ พุ่มอ่ิม บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ 15-03074-0
75 03698 นายสุธน  ชินวุฒิ รพร.ตะพานหิน 15-03121-0
76 03732 นางกมลทิพย ์ อะทะนา สสอ.ทบัคลอ้ 15-03530-1
77 03740 นางสาวกรชนก  ภมรานนท์ รพ.สากเหลก็ 15-03506-4
78 03886 นางสาวสุชาดา  โตมี รพ.พิจิตร 15-03762-8
79 03923 นางสาวอารีรัตน ์ บญุอ่ิม รพ.พิจิตร 15-03820-3
80 03931 นางวนัเพญ็  กก๊มาศ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร 15-03902-4
81 03932 นางสาวเสาวรส  ฉนัทธรรมสกลุ รพ.พิจิตร 15-03864-1
82 03958 นายชยัยทุธ  กลํ่าสกลุ สสอ.บึงนาราง 15-04134-2
83 04145 นางสาวสุกญัญา  พรมมาศ รพ.พิจิตร 15-04300-7
84 04165 นางสาวจินดาพร  รุ่งอินทร์ รพ.สามง่าม 15-04338-8
85 04193 นางสาวพรรณราย  โรจนกฤตยากรณ์ รพ.บางมูลนาก 15-04394-0
86 04227 แพทยห์ญิงภคัพิชา  ศรีสกลุ รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง 15-04450-3
87 04300 นายนที  รัตนชยัวงศ์ บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ 15-04568-3
88 04342 นางเกศรินทร์  รู้คงประเสริฐ สสอ.เมือง 15-04661-7
89 04361 นายจิรศกัด์ิ  เหลาโชติ สสอ.เมือง 15-04691-0
90 04386 นางสาวภคมน  จบศรี รพ.พิจิตร 15-04723-6
91 04578 นางสาวธญัญารัตน ์ พยพัเดช รพ.บึงนาราง 15-05036-4
92 04627 นางสาวณฏัฐณิชา  หนูจ๋ิว รพร.ตะพานหิน 15-05114-1
93 04678 นางสาวพิมพวิ์ภา  แตงอ่อน พนกังานราชการ รพ.สามง่าม 15-05179-2
94 04716 นางสาวชนกมล  รัสมี สสอ.เมือง 15-05238-8
95 04735 นางสาววรรณนภา  ด่านธนวานิช ขา้ราชการบาํนาญ 15-05265-8
96 04747 นางสาวสุภาพร  ทองสุข รพ.พิจิตร 15-05281-6



ล าดบัที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน บัญชีออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั
รายช่ือสมาชิกได้รับรางวลัผู้มาและไม่มาประชุม รางวลัละ 200 บาท จ านวน 100 รางวลั จับเวลา 13.00 น.   

สหกรณ์ฯ จะโอนเขา้เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี

97 04768 นางสาวภทัราภรณ์  แกว้ศรีพิณ สสอ.บึงนาราง 15-05322-2
98 04773 นายแพทยสุ์ธี  เชิดชูตระกลูศกัด์ิ รพ.สามง่าม 15-05335-6
99 04839 นายศภุกรณ์  อ้ึงศรีวงษ์ พนกังานราชการ รพ.วงัทรายพนู 15-05428-9
100 04856 นางสาวณฐัฐินนัท ์ พลูเตม็ รพ.ทบัคลอ้ 15-05447-0



ล าดบัที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน
1 00243 นางเสาวลกัษณ์  กองทรง ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
2 00382 นางบุญชู  ชยัชนะวีระกุล ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
3 00398 นางกมลลกัษณ์  เนืองนุช ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
4 00540 นายนรินทร์  ใจวงัโลก ขา้ราชการบาํนาญ
5 00927 นางวิภาพร  เลาวกุล รพ.พิจิตร
6 00955 นายสาํเริง  จาํเนียร ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
7 00977 นายสุรัตน์  งามสม ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
8 01048 นางณัฐธนนนัท ์ รุจิพงค์ รพ.โพทะเล
9 01474 นางเกษร  ภู่พิชิต รพ.วชิรบารมี

10 01545 นายชูชีพ  นํ้านุช รพ.พิจิตร
11 01588 นางสุทธินนัท ์ เพ่ิมพรม ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
12 01738 นางสาวศศิพิชญ ์ วารุกา สสอ.วชิรบารมี
13 01833 นางเทียมศรี  ไรยนารถ ขา้ราชการบาํนาญ
14 01947 นางสาวศิริลกัษณ์  ครอบนพรัตน์ รพ.พิจิตร
15 01954 นางบวัรัตน์  เงาศรี รพ.วชิรบารมี
16 02056 นายเท่ียง  วิเชียรสรรค์ ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร
17 02165 นางสาวอุบลรัตน์  สวนเศรษฐ ขา้ราชการบาํนาญ
18 02202 นางจนัทร์จิรา  งามลาํยวง รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง
19 02258 นางสาวมานิตย ์ ชาติวรรณ รพ.วงัทรายพูน
20 02323 นางสาวนฤมล  แสงพิกุล ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
21 02451 นางดวงพร  พิทกัษว์ารินทร์ ลูกจา้ง รพ.วชิรบารมี
22 02480 นางพชัรา  อดัโดดดร รพ.วงัทรายพูน
23 02879 นายสมเกียรติ  มีหวงั(สามญั/สมทบ) สมทบขอปรับสามญั รพ.วชิรบารมี
24 02997 นางสาวสุภาพรรณ  ผดุงฉตัร พนกังานราชการ สสจ.พิจิตร
25 03282 นางพรรษร  ตั้งสมคิด ขา้ราชการบาํนาญ
26 03328 นางเมธิพชัร์  คลา้ยฤทธ์ิ บาํเหน็จรายเดือนฯลฯ
27 03373 นางพรสุรี  คลา้ยเนียม รพ.พิจิตร
28 03420 นางสาววารุณี  ลกัษณะ รพ.วชิรบารมี
29 03638 นายวีรชิต  กล่ินหอม รพ.โพทะเล
30 03683 นางเกษรินทร์  นอ้ยแสง รพ.บางมลูนาก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากัด
รายช่ือสมาชิกได้รับรางวลัผู้มาและต้องอยู่ในห้องประชุม  ในวนัประชุมใหญ่สามญั 
วนัจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 รับรางวลัเงินสด รางวลัละ 500 บาท จ านวน 40 รางวลั



ล าดบัที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ-นามสกุล หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากัด
รายช่ือสมาชิกได้รับรางวลัผู้มาและต้องอยู่ในห้องประชุม  ในวนัประชุมใหญ่สามญั 
วนัจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 รับรางวลัเงินสด รางวลัละ 500 บาท จ านวน 40 รางวลั

31 03688 นางสาวอนิษรา  จาดพุ่ม รพ.โพทะเล
32 03779 นางสาวพิศมยั  วงศจุ์ย้ พนกังานราชการ รพ.บางมลูนาก
33 03861 นางสาวจีรภา  กา้มสนัเทียะ รพ.พิจิตร
34 04329 นางสาวศุภนิดา  ป้ันนอ้ย รพ.พิจิตร
35 04354 นางสาวพรพิมล  วรเลิศ พนกังานราชการ รพ.สากเหล็ก
36 04491 นางสาวกนกวรรณ  อินเผือก รพร.ตะพานหิน
37 04521 นางสาววาทินี  ปรีชาหาญ พนกังานราชการ รพ.บึงนาราง
38 04655 นางสาวทิพยสุ์ดา  หอมเจริญ รพ.พิจิตร
39 04695 นางสาวเกตุศิริ  จนัทนูศร สสอ.โพธ์ิประทบัชา้ง
40 04868 นายกมลนทัธภทัร  มะโนคาํ รพ.พิจิตร



ล าดบัที ่ เลขทีส่มาชิก ช่ือ - นามสกุล หน่วยงาน
1 00385 นางธนญัญา  บุญยงค์ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
2 00412 นางอนงค ์ เก่งเขตรกรณ์ ขา้ราชการบาํนาญ รพ.พิจิตร
3 00458 นางอาํไพ  งอกผล ขา้ราชการบาํนาญ
4 00542 นางจุรีรัตน์  จนัทร์ฉาย ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร
5 01302 นางณิทชาภา  ฐิติยกรสกุล ลูกจา้งประจาํ รพ.พิจิตร
6 01364 นางจิตราพร  เภาบวั สสอ.ตะพานหิน
7 01526 นางเสริมศรี  อุดทะ รพร.ตะพานหิน
8 01805 นางจิตกญัญา  ใจช้ืน สสอ.เมือง
9 02147 นายธนรักษ ์ ทิวารักษ์ รพร.ตะพานหิน

10 02341 นางสาวสมใจ  แข่งเพญ็แข สสอ.สากเหล็ก
11 02827 นายวรากร  โภชนะสมบติั สสจ.พิจิตร
12 02947 นางธมลวรรณ  กล่ินขาํ(สามญั/สมทบ) สมทบขอปรับสามญั รพ.พิจิตร
13 03130 นางเฉลิมพร  บุสดี รพ.สามง่าม
14 03345 นางจนัทร์ทิมา  บวัคาํ พนกังานราชการ รพ.พิจิตร
15 03374 นายสมพงษ ์ จนัทวงศ์ รพ.พิจิตร
16 03529 นายพรเทพ  สุพรรณสาร รพ.พิจิตร
17 03829 นางสาวเปรมวดี  เอ่ียมวิจารณ์ สสอ.ดงเจริญ
18 04293 นางสาวกิตต์ิชญาห์  งามประดิษฐ์ พนกังานราชการ รพ.พิจิตร
19 04683 นางสาวปาจรีย ์ เนียมจนัทร์ สสอ.โพทะเล
20 04915 นางสาวขวญัธิวา  สุจิตร รพ.ทบัคลอ้

รายช่ือสมาชิกได้รับรางวลัผู้มาและต้องอยู่ในห้องประชุม  ในวนัประชุมใหญ่สามัญ 
วนัจันทร์ ที ่5 ธันวาคม 2565 รับรางวลัเงินสด รางวลัละ 1,000 บาท จ านวน 20 รางวลั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด


