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ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 

เร�่อง รายช่ือผูไดรับรางวัลในการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
-------------------------------- 

 

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จำกัด ได�จัดประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2564 เม่ือ
วันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงาน, พิจารณาเรื่องต�างๆ ของสหกรณ และจัดให�มี
การเลือกต้ังกรรมการดำเนินการแทนกรรมการท่ีพ�นวาระ ท้ังนี้สหกรณฯ ได�ดำเนินการจับฉลากเพ่ือมอบ
รางวัลให�แก�สมาชิกผู�มาใช�สิทธิ์เลือกต้ังและเข�าร�วมประชุมใหญ� ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 เป<นท่ีเรียบร�อยแล�ว มีผู�ได�รับรางวัล  ดังนี้ 
 

รางวัลพิเศษ  สรอยคอทองคํา หนัก 1 สลึง    จํานวน  3  รางวัล  (จับฉลากและมอบในวันประชุมใหญ�) 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นายเจตน  พรหมเจริญ   08962 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

2. น.ส.สุนีย  จันทรบัว 13445 กองบริหารการคลัง 

3. นางสุนี  จริตซ่ือ    01402 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 
 

รางวัลท่ี 1 เง4นสด  10,000 บาท    จํานวน  1  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. น.ส.ปDยะดา  บุญราศรี 14921 สำนักงานเลขานุการกรม 

 

รางวัลท่ี 2  เง4นสด  5,000 บาท    จํานวน  3  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นายสุมิตร  เมตไตรย 10917 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

2. นางฐาปนี  ภาณุภาส 00626 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

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

รางวัลท่ี 3  เง4นสด  2,000 บาท    จํานวน  5  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นางนงลักษณ  แรงฤทธิ์ 07117 สถาบันพยาธิวิทยา 

2. นางประไพ  สุขดา 12831 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูผู�ติดยาเสพติดฯ 

3. น.ส.มีน  พรหมมนตรี 14505 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
4. น.ส.วรรณวสิา  อินทุภูติ 14629 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

5. น.ส.ศิริลักษณ  สว�างวงศสิน 06691 โรงพยาบาลศรีธัญญา (ข�าราชการ) 
 

รางวัลท่ี 4  เง4นสด  1,000 บาท    จํานวน  15  รางวัล 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. น.ส.เพ็ญนภา  บัวศร ี 08294 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

2. นางอรวรรณ  บุญอารีย 08882 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

3. น.ส.ปDยะพร  ก่ำคนตรง 13128 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

4. น.ส.สุนิสา  สารจันทร 13362 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

5. นางออมทรัพย  จันทรงาม 08466 โรงพยาบาลสงฆ 

6. นางวิริยา  ไวยบูรณ 09574 โรงพยาบาลสงฆ 

7. น.ส.กัลยา  ธีระวัชรมาศ 08277 สถาบันทันตกรรม 

8. น.ส.ศศิธร  ชุ�มชะนะ 14797 สถาบันทันตกรรม 

9. น.ส.เพ็ญทิพย  เชาวลิต 05314 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

10. นายนรินทร  แดงสดใส 07659 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

11. น.ส.ชนะใจ  อ�อนแจ�ง 13347 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

12. นางสุพัตรา  สำเนียงเสนาะ 04421 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

13. นางผกามาศ  วัชรโชติ 08492 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

14. นางนภาภรณ  ภูปากน้ำ 02404 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

15. น.ส.คนึงรัตน  ลี้วิทยา 11103 สังกัดอ่ืนๆ (สมทบ) 
 

รางวัลท่ี 5 เง4นสด  500 บาท  จํานวน  150  รางวัล  

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
1. นายบุญเกิด  มีชำนาญ 06222 สำนักงานเลขานุการกรม 

2. นายเตชวิทย  ทรัพยวิก 05636 สำนักงานเลขานุการกรม 

3. นางนวพรรณ  สันตยากร 05322 กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

4. นายหมอน  ดีดวงพันธ 11833 กองบริหารการคลัง 

5. น.ส.ศิริวรรณ  มะเลอ 10891 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. นางน�อม  ชัยรัตน 05629 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
7. น.ส.นิยตา  แก�วระยับ 09539 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

8. นางจุฬารักษ  สิงหกลางพล 09746 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

9. น.ส.อิสราภรณ  สมสวย 14537 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

10. นางกฤษณา  ตรียมณีรัตน 07131 สถาบันเวชศาสตรเพ่ือผู�สูงอายุ 

11. น.ส.อรวรรณ  คูหา 09084 สถาบันเวชศาสตรเพ่ือผู�สูงอายุ 

12. นางนิติกุล  ทองน�วม 09269 สถาบันเวชศาสตรเพ่ือผู�สูงอายุ 

13. น.ส.ปDยะนุช  ชัยสวัสด์ิ 11618 สถาบันเวชศาสตรเพ่ือผู�สูงอายุ 

14. นายชลิต  ขำสุนทร 04961 สถาบันทันตกรรม 

15. นายสมศักด์ิ  ทวีคูณ 07826 สถาบันทันตกรรม 

16. น.ส.ศรัณยา  กลัดแก�ว 14144 สถาบันทันตกรรม 

17. นางนริศยา  เตมีศรีสุข 12246 สถาบันทันตกรรม (สมทบ) 

18. นางสิรีรัศม์ิ  ชาญธีระวัฒนา 13222 สถาบันโรคทรวงอก 

19. น.ส.จิรฐา  บุญยัง 13452 สถาบันโรคทรวงอก 

20. นายศุภลักษณ  มิรัตนไพร 12168 สถาบันโรคผิวหนัง 

21. น.ส.ไพรินทร  โพธิ์สาวัง 10216 สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี 

22. นายเชวงศักด์ิ  เภารังค 10683 สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี 

23. น.ส.ภิณัฐตา  ชุมพงศ 13313 กรมการแพทย (พนง.ราชการ) 

24. น.ส.โสภา  อภิวงค 11367 ประจำกรมการแพทย (สมทบ) 

25. นางเกษชดา  ปSญเศษ 08491 โรงพยาบาลราชวิถี 

26. นางสุภาวดี  สายเสมา 10352 โรงพยาบาลราชวิถี 

27. นายอภิชาติ  สินธุวณิก 03555 โรงพยาบาลสงฆ 

28. นายประจวบ  บ�ายแสง 05076 โรงพยาบาลสงฆ 

29. นางพิราพร  รอดลอย 06946 โรงพยาบาลสงฆ 

30. นายอาจณรินทร  เคนสิรินนท 07944 โรงพยาบาลสงฆ 

31. นางสมฤดี  กรุงศรีเมือง 09408 โรงพยาบาลสงฆ 

32. น.ส.รติยา  แก�วชุ�ม 13463 โรงพยาบาลสงฆ 

33. นายวราภัทร  ชื่นพักตร 14195 โรงพยาบาลสงฆ 

34. ว�าท่ีร�อยตรีหญิงนุจิรา  วงศอินทร 14706 โรงพยาบาลสงฆ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
35. น.ส.ปาริฉัตร  บุญมานุช 14910 โรงพยาบาลสงฆ 

36. นายสุพรพงษ  ทองก๊ัก 14995 โรงพยาบาลสงฆ 

37. นายธรรมนูญ  ตันติอมรพงษ 15123 โรงพยาบาลสงฆ 

38. นางวราพร  วงษสร�อยสน 10121 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

39. นางวัลลภา  อยู�ไตรศร 13763 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี (สมทบ) 

40. น.ส.ลักษิกา  ไกรวินิจ 04608 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

41. นางวงจันทร  มาลาอี 06328 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

42. นายมารุต  ค�าเจริญ 07254 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

43. นางณฐพรรณ  จรดล 07540 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

44. นางมาเรียม  ตระกูลชัยศรี 09368 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

45. นางปริญญา  กิติพฤฒิพันธุ  09678 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

46. น.ส.สมพิศ  แสงพิทักษ 12287 รพ.เมตตาประชารักษ วัดไร�ขิง 

47. นางวรรณา สิทธิไชย 03949 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

48. นางอรุณศรี  ไชยพรพัฒนา 04039 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

49. นางนฤมล  บัวทอง 05818 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

50. นางประนอม  ศรีชมภู 07721 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

51. นายธนรัตน  แก�วสว�าง 07893 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

52. นางชัชชฎา  จันทบัตร 08069 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

53. นายสุพิศ  โพธิ์ขาว 08169 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

54. น.ส.บุษกร  สิงหทอง 08725 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

55. นางชลีวรรณ  ยอดคำ 08805 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

56. นางสมสกุล  ชูสุวรรณ 08931 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

57. นางประสาน  หอซิน 08932 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

58. นายแสนสุข  แสงบุบผา 09075 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

59. นายนราธิป  กลางประพันธ 09325 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

60. น.ส.ปราณี  รุ�งเรือง 09700 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

61. นางสุชาดา  บุญชู 10487 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

62. นางนปภา   รัตนาพันธ 10514 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
63. น.ส.กาญจนา  แก�วจำนงค 10628 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

64. นางอวตี  เตชะแก�ว 11250 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

65. นายสารฑูล  จำปาน�อย 11866 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

66. น.ส.อนัญลักษณ  เสารแก�ว 12036 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

67. น.ส.เสาวธาร  อนันตประทีป 12963 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

68. น.ส.นิรมล  อ�อนสุวรรณ 13361 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

69. น.ส.เพ็ญไพลิน  เอกอัจฉริยา 13373 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

70. น.ส.บุปผาทิพย  ทองเกลี้ยง 13642 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

71. น.ส.อันนา  เดวีเลาะ 13931 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

72. นางสถาพร  แก�วเกิด 14434 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

73. นางลำจวน  ชาตร ี 14446 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

74. น.ส.มาลินี  แก�วประภา 14451 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

75. น.ส.จันทรธิมา  กางมะพันธุ 14942 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

76. น.ส.ชาคริยา  ภักดี 15041 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

77. น.ส.เรืองยศ  เคลื่อนศร 05587 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

78. นางศุภมาส  ผดุงกิจ 06431 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

79. นางพิมพพิชา  พิมพม�วง 08541 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

80. น.ส.ธิดารัตน  พิเชฐรุจโิรจน 10964 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

81. นางวรินธร  จันทรพิทักษ 11981 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

82. น.ส.ธนิดา  เรืองจิตร 12839 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

83. น.ส.อิสราพา  บุณยรัตพันธุ 12993 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

84. น.ส.วชิชุอร  โสรถาวร 13032 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

85. น.ส.อุบลวรรณ  ไกรนุกูล 13110 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

86. น.ส.บุศรากร  ปานปากสระ 13606 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

87. น.ส.สภุาพร  ทศภูไชย 14829 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

88. น.ส.อุไรวรรณ  สุภาวงค 15031 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

89. น.ส.นันทนา  มีศิริพันธุ 15032 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

90. นางธนพร  แก�นเพ็ชร 05063 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
91. นางลัดดา  ขอบทอง 05502 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

92. นางวารินทร  อำไพ 05973 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

93. นางพิมพา  อยู�สม 06654 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

94. น.ส.อนงคลักษณ  กิจลำมี 06740 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

95. นายคงฤทธิ์  พิมพเลิศ 08764 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

96. นายกงจักร  สอนลา 14526 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

97. น.ส.สุจารี  เวียงสมุทร 14958 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ 

98. นางเฉลียว  วงษฝุง 08891 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

99. น.ส.กษมาพรรณ  นาคไพจิตร 11754 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

100. น.ส.ปDยนาฎ  โทนพลกรัง 12479 สถาบันบำบัดรักษาและฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

101. น.ส.สำราญ  กาญจนะวาศ 05592 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

102. นายธีรายุทธ  อยู�เมฆะ 06254 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

103. น.ส.กชพร แสงยนต 06668 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

104. นายธงชัย  กองอาสา 06918 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

105. น.ส.ภชัราภรณ  กองเกิด 07719 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

106. น.ส.ปุณยภา  สุรสิทธิ์สิน 13215 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

107. น.ส.กมลรัตน  เจริญศิริวงศธนา 13340 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

108. น.ส.กนกวรรณ  ทบประดิษฐ 13351 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

109. นายอรรถพล  วงศตาเขียว 13554 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

110. นายไชยสิทธิ์  อิรัชวา 14544 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

111. นายกานต  ทองวิเศษ 14834 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

112. น.ส.วรินธร  อินทองชู 14873 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

113. น.ส.บุษบงค  วงศษา 15229 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ 

114. นางประภาพร  ทองใบ 12021 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

115. นางวรินทร  ยิ้มเรือง 14431 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

116. น.ส.ปนัดดา  พิทักษรัศมี 15083 สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟLMนฟูฯ (สมทบ) 

117. น.ส.จินดารัตน  สินเจริญกุล 06469 หักบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

118. น.ส.สภุาวดี  ธัมมะรกขิต 06693 โรงพยาบาลศรีธัญญา (ข�าราชการ) 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
119. น.ส.นารีรัตน  ละม�อม 14945 สำนักบริหาร กรมสนับสนุนฯ 

120. นางบุบผา  ขวัญเนตร 02079 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

121. นางเยาวรัตน  สร�อยสนธิ์ 02420 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

122. นายคำดี  รอดวินิจ 08957 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

123. น.ส.สิริกานต  หนูแกล�ว 13414 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

124. นางนภพร  สุวรรณโกสุม 02417 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

125. นางอวยพร  ศุภศจี 03172 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

126. นางอรชร  แหวนทองคำ 03493 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

127. นางศศิธร  ทินกร 04459 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

128. นางบุญเรือน  อรัณยะนาค 04522 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

129. น.ส.พัชรินทร  หอมชะเอม 06041 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

130. นางทิพยวารินทร  เบ็ญจนิรัตน 06243 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

131. นางธวัลรัตน  นาคา 06787 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

132. นางอารมณ  ต�อบุณยศุภชัย 07173 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

133. นางเยาวนิช  วัดจินดา 07435 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

134. นางอัญชลี  โล�หมณีรัตนา 07437 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

135. นางกรรณิการ  อุ�นผล 07507 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

136. นางนพรัตน  ธรรมพิทักษ 07647 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

137. นายชัยรัตน  เต็มหลักทรัพย 07910 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

138. นางสุภาภรณ  ต้ังสุขเกษมสันต์ิ 08935 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

139. นางจิรพร  ลัคนาภิเศรษฐ 09159 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

140. นายวิจิตร  ขาวละออ 12010 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

141. นางกมลวัลย  สามณฑา 12374 ข�าราชการบำนาญ กรมการแพทย 

142. นายปSญญา  กลิ่นบุปผา 03456 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

143. นายสมศักด์ิ  บุญอยู� 03670 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

144. นายณัฐวุฒิ  บุญศรี 03831 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

145. นางยุพา  จันทรนคร 04605 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

146. น.ส.อำไพ  รุ�งเลี้ยง 05817 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 
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ลำดับ ช่ือ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน�วยงาน 
147. นายอุดร  คงจู 06153 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

148. นายสุรินทร  พงษประพันธ 06178 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

149. น.ส.พัชรินทร  จิตรสวสัด์ิ 07506 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย 

150. นางเพชราภรณ  วุฒิวงศชัย 06320 ข�าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค 
 
  ท้ังนี้  ให�ผู�ท่ีได�รับรางวัล นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพ่ือติดต/อขอรับรางวัลได�ท่ี 
สำนักงานสหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย3 กระทรวงสาธารณสุข 
หรือติดต/อเพ่ือแสดงความจำนงให�เจ�าหน�าท่ีดำเนินการโอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารได�ท่ีโทรศัพท3หมายเลข 
02-5807648, 02-5906166-7, 02-5906141 หรือ Line ID : dmscoop ในวันและเวลาทำการ 

 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ3  พ.ศ. 2565 

 

        �         

 

 (นายแพทย3เสรี  ตู�จินดา) 
 ประธานกรรมการ  
 สหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


