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ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 

เร�่อง รายช่ือผูไดรับรางวัลในการประชุมใหญว(สามัญ ป 2564 
-------------------------------- 

 

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จำกัด ได�จัดประชุมใหญ�วิสามัญ ป! 2564 ในวันท่ี 
18 ตุลาคม 2564 เพ่ือจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการและผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ และได�มีการ
จับฉลากมอบรางวัลให�แก�ผู�เข�าร�วมประชุมใหญ�วิสามัญ ป! 2564  ซ่ึงมีผู�ได�รับรางวัล  ดังนี้ 
 

รางวัลพิเศษ  สรอยคอทองคํา หนัก 1 สลึง    จํานวน  1  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา 14544 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

 

รางวัลท่ี 1  สรอยคอทองคํา หนัก 1 สลึง    จํานวน  3  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นางมาลัย กลางสาทร 06251 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

2. นางนิชา คำจันทรดี 05152 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

3. น.ส.ดวงกมล กาศสกุล 14495 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

รางวัลท่ี 2  เง(นสด  5,000 บาท    จํานวน  3  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นางสุรีรัตน อนันตโรจนวงศ 10921 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

2. นายเจตน พรหมเจริญ 08962 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

3. น.ส.จันทนา ยะหัวฝาย 10693 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
 

รางวัลท่ี 3  เง(นสด  2,000 บาท    จํานวน  5  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นางสุภาพ กีชานนท 05067 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

2. นางผกามาศ องอาจ 08771 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

3. น.ส.กนกวรรณ ทบประดิษฐ 13351 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

4. นางพิมภากร พูมมี 05689 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

5. น.ส.วรารัตน กันอรุณภูวิสิฐ 01889 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
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รางวัลท่ี 4  เง(นสด  1,000 บาท    จํานวน  15  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. น.ส.ภมรวดี ศรีประทุม 14029 สถาบันโรคทรวงอก 

2. นางสุทธิดา ธุรานุช 08463 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

3. น.ส.วรัญญา เสนนันตา 14143 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

4. น.ส.สุพรรษา แพลูกอินทร 14042 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

5. น.ส.ศิมาภรณ พันธุมาศ 14129 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

6. นายสุรพจน ยงคตระกูล 06477 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

7. นางธัญญารัตน อารีสกุลกิจ 08269 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

8. น.ส.นฤมล ผาสุข 05094 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

9. นางธีราพร หลาบเลิศบุญ 05472 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

10. นายกฤษณะพันธ ธนกรณไพศาล 09161 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

11. นางวีรยา วงษศิริ 08114 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

12. นางไพบูลย วงษใหญ� 06216 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

13. นายสายชล สมบูรณ 08155 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

14. น.ส.สวุรรณา โพธิ์สุวรรณ 05184 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

15. นางสมศรี วงษช�างหล�อ 11398 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 
 

รางวัลท่ี 5 เง(นสด  500 บาท  จํานวน  150  รางวัล  

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. น.ส.รัชติกาญจน สมทรง 14484 กองบริหารการคลัง 

2. น.ส.แพรวพรรณ พาจันทร 15004 กองบริหารการคลัง 

3. น.ส.พิชชาภา รักแจ�ง 11223 กองบริหารการคลัง 

4. น.ส.ปาลิตา พุ�มนุ�ม 09572 กองบริหารการคลัง 

5. น.ส.รัตติยากร ถือวัน 11277 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

6. น.ส.ลดาวัลย ภักด์ิใจดี 07133 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

7. นางกฤษณา ตรียมณีรัตน 07131 สถาบันเวชศาสตรเพ่ือผู�สูงอายุ 

8. น.ส.วรนุตร อรุณรัตนโชติ 09020 ส.วิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

9. นายพิชัย วิภาคะ 08773 สถาบันประสาทวิทยา 

10. นางชนะกานต สุตพันธ 04952 สถาบันทันตกรรม 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
11. น.ส.อุมารัตน คงเกิด 14685 สถาบันโรคทรวงอก 

12. น.ส.พิณนภา ลายสาน 14376 สถาบันโรคทรวงอก 

13. น.ส.สุนิษา ละดา 13013 สถาบันโรคทรวงอก 

14. น.ส.ยุพดี  อินทรน�อย 14183 สถาบันโรคทรวงอก 

15. นายสุริยา แสงสว�าง 12123 โรงพยาบาลสงฆ 

16. นายพรภิรมย สีฮอแก�ว 07500 โรงพยาบาลสงฆ 

17. นายตฤณ เสาทองหลาง 09265 โรงพยาบาลสงฆ 

18. น.ส.สธุาสินี จงใจรัก 13034 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

19. นางอาภรณ ดีนัก 12656 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

20. น.ส.รมฤดี ศรีวิยานนท 13955 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

21. นายวัลลภ วรีะเดช 07434 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

22. น.ส.ทักษพร สุทธิ 13706 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

23. น.ส.อรวรรณ สุระทด 13422 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

24. นางนงลักษณ จันทรเพ็ญ 05098 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

25. นางสาวิตี น�อยนวล 10338 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

26. นางวิภา โชติจิรมหาฉัตร 11183 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

27. น.ส.วันเพ็ญ ไกรงามสม 13896 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

28. น.ส.สุพัตรา ทุมเมืองปMก 13319 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

29. นางรัชดา เหลืองเรืองบาน 07230 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

30. น.ส.รัชนา พฤฑฒิกุล 13205 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

31. น.ส.สุกานดา สุทธิพิทักษ 13402 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

32. น.ส.สชุานุช อ�อนดี 06867 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

33. น.ส.วลัลภา พลายอินทร 13461 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

34. นางอารีรัตน ประเสริฐไทย 13177 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

35. นายวาทศิลปP ช�วยเหลือ 14459 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

36. นางอารีย ประสิทธิพยงค 11265 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

37. น.ส.จุฑานันท อาจวิชัย 14716 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

38. น.ส.ณัฐฐา พฤษสลุง 11925 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
39. นายรังษีนพดล โถทอง 10756 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

40. นางอุบลศรี สุทธิจันทร 09664 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

41. น.ส.กมลพร ยาธิ 13343 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

42. นายธีระศักด์ิ พิมพเลขา 06671 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

43. นางพัชรินทร สรไชยเมธา 06326 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

44. นายธงชัย กองอาสา 06918 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

45. นางน�อย สิตกรโกวิท 06402 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

46. น.ส.ณัฐชา ศัตรูพินาศ 13333 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

47. น.ส.สาลิน เรืองศรี 06915 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

48. น.ส.สุมาลี สว�างสุขสกุล 05958 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

49. นายวันชัย พันธุวา 05050 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

50. นายคำภี อยู�ทอง 06137 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

51. น.ส.กาญจนา ถัมพาพงษ 12952 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

52. นางสุวรรณ เชาระกำ 07657 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

53. นายวิมาน โฉมฉิน 08823 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

54. นางจำเนียร เอ่ียมสอาด 06435 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

55. นางสุพัตรา พิมพหล�อ 06676 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

56. น.ส.ดาราวรรณ ประทุมทาน 10394 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

57. น.ส.สุทชิราลักษณ โศจิรัตน 12818 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ 

58. นายทนง พันธุสง�า 10315 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ (สมทบ) 

59. น.ส.มีน พรหมมนตรี 14505 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ;<นฟูฯ (สมทบ) 

60. นายเพชรายุธ กระโพธิ์ 06270 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

61. น.ส.ภัทรสรรพพร แสงแดง 14795 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

62. นายสนธยา ทองกุล 05608 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

63. นายดนัยณัฐ ภูมิภาค 09588 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

64. น.ส.ศศิภรณ วิงวอน 10959 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

65. นางประไพ ทองจันทร 05191 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

66. นางลัดดา ขอบทอง 05502 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
67. น.ส.วลิัยพร จันทนชาติ 08349 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

68. นางปMทมพร อินตSะใจ 12423 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

69. น.ส.กานดา กวีระพัฒนา 14525 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

70. น.ส.ชลฤดี พุ�มคุ�ม 14545 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

71. น.ส.อัญชิษฐา นุ�มโต 07346 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

72. นางลำเจียก มีมาก 06940 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

73. น.ส.ฐิติมา สิงหเชื้อ 13985 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

74. น.ส.สาวิตร ีดงเสือ 14678 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

75. นางวารุณี ศักด์ิรัตนอนันต 09658 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

76. น.ส.สชุาดา ขนานแข็ง 13833 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

77. นางพิมพา อยู�สม 06654 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

78. นายชาญยุทธ แสนปากดี 08442 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

79. นางจงกล มุกดาลอย 06288 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

80. นายอนุวัตร เกษกรรณ 13540 สถาบันบำบัดรักษาและฟ;<นฟูผู�ติดยาฯ (สมทบ) 

81. นายณัฐปคัลภ อุปถัมภ 13233 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

82. นางธนวรรณ เนียมกล่ำ 04516 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

83. น.ส.เกษร แสงอุทัย 06722 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

84. นางสุเพ็ญ บุญช�วย 05224 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

85. น.ส.ประณัฏฐพร ภู�ประจำศิลปP 06658 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

86. น.ส.พิตตินันท ดวงคำจันทร 13324 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

87. น.ส.อัจฉรา พานิชพงษพันธุ 13428 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

88. น.ส.เบญจวรรณ คล�ายแก�ว 14149 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

89. นางสถาพร บุริมาตร 11869 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

90. นางอรทัย ขำทิพย 07013 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

91. นายสุพิศ โพธิ์ขาว 08169 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

92. น.ส.ศิรินทรา เจSะมิน 11178 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

93. นางญาณี สุขเกษม 07602 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

94. นางโสภา ล�อมมหาดไทย 05977 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
95. นางอัญชลี สงวนรักษ 03756 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

96. นางอรุณวรรณ ศรีศาสตร 08981 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

97. นางชื่นชีวิต  หิรัญประดิษฐกุล 14850 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

98. น.ส.จิตติรัตน ชมภู� 12966 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

99. น.ส.เมธาวี  สุขพัฒน 14943 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

100. น.ส.วรรณนิสา ท�าน้ำต้ืน 13263 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

101. น.ส.นราวดี แสงรัตน 13388 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

102. นายอมร กอทอง 13187 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

103. น.ส.ธีรตา ไทยปรีชา 06211 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

104. นางสมบูรณ ชูวงษวาลย 05640 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

105. นางนภัสวรรณ ลาภเจริญกุล 09299 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

106. น.ส.จรวย เกตุชีพ 07468 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

107. น.ส.รัชดา จันทิวาสน 07534 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

108. นางเยาวรัตน เกิดสิน 07703 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

109. น.ส.เปรมใจ ชูสกุล 11816 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

110. นางดุษณีย ชาญปรีชา 00636 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

111. นางเตือนใจ สินเพ็ชร 08397 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

112. นางเบญจวรรณ แก�วมา 02782 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

113. นางวัชรีย แจ�มกระจ�าง 04536 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

114. นางฐาปนี ภาณุภาส 00626 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

115. นางจิรพร ลัคนาภิเศรษฐ 09159 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

116. นางดวงภา มุทุมล 04427 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

117. นางก่ิงไผ� จันทรอยู� 05398 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

118. นางพรทิพย ขันธวิทย 04034 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

119. นางพรวิไล แสงประไพรัตน 02825 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

120. นายแพทยกิติศักด์ิ เทพสุวรรณ 12451 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

121. นางวงเดือน เอ่ียมสกุล 02617 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

122. น.ส.วนิดา ล�าสมบูรณ 02398 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
123. นางพัชรินทร ชมเดช 12877 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

124. น.ส.บุญตา สุขประมาณ 03841 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

125. นายวิเชียร รัตนะจงงาม 03100 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

126. นางพัชรา นิวาศานนท 11346 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

127. นางสุวัณณี ธนะเกตุสกุล 04809 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

128. นายนิยม โพธิ์วรรณ 08451 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

129. นายธวัชชัย รสคง 04498 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

130. น.ส.สำรวย วงศภิรมย 05245 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

131. นายสมหวัง วารีนิล 03638 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

132. นางศิริพร เต็มหลักทรัพย 08302 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

133. นางมลิวัลย วุฒิโต 03184 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

134. นายสมบัติ ดวงจันทร 02758 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

135. นางอุไร สัยวุฒิ 02413 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

136. นางปวีณ เครือซ�า 04993 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

137. น.ส.มาลินี ธีระวรกุล 03101 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

138. นางวิไลวรรณ แม�นปาน 01997 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

139. นายสมคิด คุ�มสมบัติ 02123 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

140. นายอุดม จิตรังษี 04169 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

141. นางกาญจนา ศรีทานันท 12703 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

142. นางชนิดา เพ็งธงชัย 00660 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

143. นางปริสนา ใจกิจสุวรรณ 02237 โรงพยาบาลศรีธัญญา (ข�าราชการ) 

144. นางเพียงเดือน จันทรวันเพ็ญ 07454 โรงพยาบาลศรีธัญญา (ลูกจ�าง) 

145. น.ส.กมลพรรณ อินนุพัฒน 13451 กลุ�มคลังและพัสดุ สป. 

146. นางพิชญสินี พุ�มเหรียญ 07715 กองการเจ�าหน�าท่ี กรมควบคุมโรค 

147. นางเพชราภรณ วุฒิวงศชัย 06320 ข�าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค 

148. น.ส.ภัทร วาศนา 13613 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

149. นางภัทราพร ภัทรนาวิก 06541 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

150. นางพนิดา ยอดมณี 09018 กรมการท�องเท่ียว 
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  ท้ังนี้  ให�ผู�ท่ีได�รับรางวัล นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพ่ือติดต/อขอรับรางวัลได�ท่ี 
สำนักงานสหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย3 กระทรวงสาธารณสุข 
ติดต/อสอบถามเพ่ิมเติมได�ท่ี โทรศัพท3 02-5807648, 02-5906166-7, 02-5906141 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
        �         

 

 (ทันตแพทย3ป>ยะพงศ3  วัฒนวีร3) 
 ประธานกรรมการ  
 สหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


