
 

 

ประกาศฉบับที่ 2/2565 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 2) 

เร่ือง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ช าระเงินค่าเบี้ยประกัน (คงสภาพ) ประจ าปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องส่งเงินเพิ่มเติม  

  

     กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 2) มีหนงัสือเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกนัส าหรับสมาชิกรายเกา่ 

 (คงสภาพ) ประจ าปี 2565 

 ในการนี้ ศูนยป์ระสานงานฯ จึงขอแจ้งสมาชิก ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย น าส่งเงินค่าเบี้ยประกนั (คงสภาพ) 

ประจ าปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องน าส่งเงนิเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อศูนย์ประสานงานฯ จะได้

ด าเนินการน าส่งเงินไปยังกองทุนต่อไป 

 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสอบถามยอดเงินเพิ่มเติม และน าส่งเงินกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ

ของท่านได้  ดังตารางด้านล่างนี้  เพื่อกรรมการจะได้น าเงินส่งศูนย์ประสานงานต่อไป 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ดูแล เบอร์โทรศัพท ์
1 นายณฐกร จันทรเสนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 081-5452236 
2 นายสง่า ไชยนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 081-7689694 
3 นายสังวาลย์  หมอกโคกสูง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 081-7394562 
4 ดร.รติ บุญมาก อ าเภอศรีบุญเรือง 091-0628199 
5 นายสัมฤทธ์ิ ก่ าเกลี้ยง อ าเภอนากลาง 082-8749646 
6 นายประพันธ์ ไชยศรี อ าเภอนาวัง 095-1897127 
7 นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์นาหว่า อ าเภอสุวรรณคูหา 095-6605759 
8 นายสายตา สวัสดิ์ประภา อ าเภอโนนสัง 062-1123916 
9 นายบุญเลิศ กองสุวรรณ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 083-5001912 
10 นายณัฐิวุฒิ คลังกลาง โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 093-3245356 
11 นางสุวัชรา ท้าวพา โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 081-2633492 
12 นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 063-5952451 
13 นายพงษ์ปณต ทาหนองค้า โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 083-6197994 
14 นายสยุมพร พรหมจารีต ข้าราชการบ านาญ 088-5483365 

 



ประกาศ ณ วันที่   23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานศูนย์ประสานงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขออภัยหากท่านได้ด าเนนิการน าส่งเงินเรียบรอ้ยแล้ว  

โทรศัพท ์: 093-3871755 

 



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

1 00002 นางวัชรี  ภานุวงศ์ กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
2 00055 นายสุพรรณ  รัตนสีหา กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
3 00646 นางเพ็ญศิริ  วงษ์ค าหาร กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
4 00447 นางนันทนีย์  จันทร์ชมภู กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
5 00129 นายสัมฤทธิ์ ก  าเกล้ียง กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
6 00379 นางจิรประไพ บุตรกัณหา กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
7 01002 นายบุญกัน ทาดี กรมบัญชีกลาง-สสจ.นภ.
8 00460 นางสิริกัลยา ประทุมวัน กรมบัญชีกลาง-รพท.นภ.
9 03511 นางสาวอรวรรณ โพธิ์เสนา รพ.ศรีบุญเรือง
10 02428 นางฎายิณ  เถื อนมูลแสน รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
11 02429 นางส าอางค์ ทาดี รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
12 01709 นายณัฐิวุฒิ  คลังกลาง รพท.หนองบัวล าภู
13 00724 นางอุไร  พละศูนย์ รพท.หนองบัวล าภู
14 02899 น.ส.สุกัญญา โสมนัสสิริกุล รพท.หนองบัวล าภู
15 03658 นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต สสจ.หนองบัวล าภู
16 01602 น.ส.อุมาวรรณ  บุตรดีสุวรรณสสอ.เมือง
17 03810 นายชาญณรงค์ เขียนปัญญา สสอ.เมือง
18 01249 นายก่อลาภ  ภูกองไชย สสอ.เมือง-สมทบ
19 01877 นางเวลา พันสุไพร สสอ.เมือง-สมทบ
20 01564 นายไพบูลย์  วงษ์ค าด้วง สสอ.นาวัง
21 01135 นายวีระพงศ์  ศรีโจมรัก สสอ.โนนสัง
22 01139 นายสิงหา  สีหานาท สสอ.ศรีบุญเรือง
23 03290 นายถาวร วงษาธรรม สสอ.ศรีบุญเรือง

รำยช่ือสมำชิกที่เรยีกเก็บเงินคงสภำพ (เพ่ิมเตมิ) ประจ ำปี 2565

กองทุนสำธำรณสุขภำคอีสำน (ล้ำนอีสำน2)


