
 

รายชื่อสมาชกิยื่นใบสมัครเข้าใหม่ ข้าราชการและลกูจ้างประจำ (ประเภทสามัญ)  ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้งหมดจำนวน  35  ราย 

ลำดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล 
1 17441 นายจักรพันธ์ ทิศวงค์ 

2 17442 นางสาวนวภรณ์ เพ็ญเวียง 

3 17443 นางสาวกัญญารัตน์ ลายคำ 

4 17445 นางชลธี ศรีโชค 

5 17447 นางสาวฐิติกาญจน์ สิงห์ชัย 

6 17451 นางสาวศริญญา คำอ้าย 

7 17453 นางสาวขวัญจิต ฟูชัย 

8 17454 นางสาวเกวลิน จายเรือน 

9 17457 นางสาวทิพย์วิฑูรย์ ภักตรา 

10 17459 นางสาวอรพรรณ ศิริประกายศิลป ์

11 17462 นายธีรศักดิ์ อุตตมา 

12 17464 นายนวกิจ พรหมมินทร ์

13 17469 นางสาวสุพัตรา แก้วคำมา 

14 17470 นางเบญญา พารค์ 

15 17472 นางสาวศรวณีก์ ภาชนนท์ 

16 17478 นางสาววรรณวิภา สุรินทร ์

17 17479 นางสาวพัชญา บรรด ิ

18 17482 นายไพฑูรย์ บุญส่ง 

19 17483 นางพรทิวา  กิจมานะทรัพย ์
20 17484 นางสาวมฤธุรัตน์  บัวระวงค ์
21 17485 นางสาวรจนา  สุกิน 
22 17491 นางสาวพิชญ์สินี  ศรสีุข 
23 17492 นางสาววรกนก  ภาพพริ้ง 
24 17493 นางเมธาวี  คงสุภาพศิร ิ
25 17500 นางณัฐริกานต์ โรจนาอมรนันท ์
26 17502 นางรุ่งระว ี มีทองคำ 
27 17504 นางสาวทักษพร  กาวิล 
28 17506 นางสาวปาลติา วงศ์ลังการ ์
29 17511 นางสาวมาลยั  สัทธาชัย 
30 17512 นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ 
31 17513 นางสาวดวงกมล  สุขประทุม 
32 17514 นางสาวกฤษณี  มณีวงศ ์
33 17516 นางสาวฐิตา เนาพนาวลัย ์
34 17520 นายวาดตะวัน บริสุทธ์ิ 
35 17521 นางสาวเบญจภรณ์ ปาวิน 

หมายเหตุ  ตรวจสอบคณุสมบตัิถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั พ.ศ.2562 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ประเภทสามญั ขอ้ 32 
 



 

รายชื่อสมาชกิยื่นใบสมัครเข้าใหม่ พนักงานราชการ (ประเภทสามัญ)  ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้งหมดจำนวน 2 ราย 

ลำดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล 
1 17458 นางสาววิจิตรา ทองเพ็ชร 

2 17471 นายสุกิจ ด้วงยศ 
 

หมายเหตุ ตรวจสอบคณุสมบตัิถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั พ.ศ.2562 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหมป่ระเภทสามญั ขอ้ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชกิยื่นใบสมัครเข้าใหม่ พนักงานกระทรวง  (ประเภทสามัญ)  ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้งหมดจำนวน 34 ราย 

ลำดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17439 นางสาวอัญพัชญ์ ตุนก 

2 17440 นางสาวกิตติยา บุญตัน 

3 17444 นางสาวพิมพ์วิภา อภัยกลาง 

4 17446 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนวล 

5 17448 นางสาวพัชรี โข่วะกา 

6 17449 นายรัฐนนท์ ทาอวน 

7 17450 นายสุชาติ ทะจดิา 

8 17452 นางสาวสวรินทร์ มูลด ี

9 17461 นางสาวกรรณิการ์ แก้วเคียงคำ 

10 17463 นายธีระวัฒน์ จำตร ี

11 17465 นางสาวจิราภรณ์ ชิตตระกูล 

12 17466 นางสาวญานิกา เปอชิ 

13 17467 นางสาววราภรณ์ วุฒิธนากรกลุ 

14 17468 นางสาวจิรายุ คงฤทธิ ์

15 17474 นายไชยกาญจน์ วิเชียรธนเมธา 

16 17475 นายวัชรพงษ์ คำมามูล 

17 17476 นางปิยนุช โปธาพันธ ์

18 17480 นางสาวพิมพ์นิภา ทองเอก 

19 17488 นางสาวสุกัญญา  ปู่โก 

20 17489 นายธนา  ฐิติชนม์ 

21 17490 นายสิทธิชัย  ฝึกฝนธรรม 

22 17494 นายนันทพงศ์  ทานา 

23 17495 นางสาวปริชาติ  สุขใจ 

24 17496 นางสาววาสนา  อุปนันท์ 

25 17498 นายสุทธิชัย วงศ์ษายะ 

26 17499 นายกรศักดิเ์มธากุล ผดุงเขตร 

27 17501 นายนรินทร์ วงศ์ลังการ ์

28 17503 นางสาวปนัดดา  ปะปานา 

29 17505 นายวรกมล  แก้ววงค์วาน 

30 17508 นายวัชรินทร์ ราชวังแก้ว 

31 17509 นางสาวดารารัตน์  ไชโย 

32 17510 นางสาวณัฐตยิา ใหม่ใจ 

33 17517 นางสาวสลิลทิพย์ คำแห ่

34 17519 นางสาววนาพร ธิมา 
 

หมายเหตุ ตรวจสอบคณุสมบตัิถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั พ.ศ.2562 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหมป่ระเภทสามญั ขอ้ 32 



รายชื่อสมาชกิยื่นใบสมัครเข้าใหม่ (ประเภทสมทบ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้งหมดจำนวน 10 ราย 
ลำดับที ่ เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกุล 

1 17455 นายรุ่งโรจน์ จ้อยล ี
2 17456 นางสาววิจิตรา จีวรรณ 
3 17460 นางชิบ ู ธราญา 
4 17473 นายส่าเหละพอ  ธราญา 
5 17477 นายวุฒิพงศ์ จาริกภากร 
6 17486 นางหลง ไชยวงค ์  
7 17487 นายวนั ไชยวงค ์  
8 17497 นายวิทวสั อทุายะ 

9 17507 นายกนัตพงศ ์บญุญานพุงศ ์

10 17515 นางสาวอนสุรา บตุรดวงติบ๊   
 

หมายเหตุ ตรวจสอบคณุสมบตัิถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั พ.ศ.2562 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหมป่ระเภทสมทบ ขอ้ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปรับจาก สมทบ เป็น สามัญ ( ลกูจ้างชั่วคราว เป็น พนักงานกระทรวง) เดือน ตุลาคม 2565 ทั้งหมดจำนวน  4  ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล 
1 9268 นายอมร พิมใจ 
2 13406 นางสาวสมฤดี แกว้บตุร 
3 14207 นางสธิุนี สมค า 
4 16698 นางสาวชนกนนัท ์สภุาพฒัน ์


