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เรื อง ขอให้ แก้ ไข หรื อ ชี &แจง ความผิดปกติของข้ อมูลในการนําส่งเงิน กบข. ประจําเดือน มกราคม 45
เรี ยน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิงทีส่งมาด้ วย 8.รายงานสมาชิกทีมีชือ-นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรงกับฐานข้ อมูล กบข. และ ไม่ตรงกับ
ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง จํานวน => ราย
2.รายงานสมาชิ กที มี การ Update ชื อ-นามสกุ ล ในระบบจ่ ายตรง ลงในฐานข้ อมูล กบข.
จํานวน 8>4 ราย
3. รายงานสมาชิ ก ที มี คํ า นํ า หน้ า / ยศ ในระบบจ่ า ยตรง ไม่ ต รงกั บ ฐานข้ อมู ล กบข.
จํานวน 448 ราย
4. รายงานสมาชิกทีใช้ เลขประจําตัวประชาชน (ID) ในการนําส่งเงินไม่ถกู ต้ อง จํานวน 8 ราย
พร้ อมเอกสารยืนยันจากระบบทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
ตามทีหน่วยงานของท่านได้ จดั ทําข้ อมูล และ นําส่งเงิน ให้ แก่ กบข. โดยผ่านระบบจ่ายตรง
เงินเดือน และ ค่าจ้ างประจํา ประจําเดือน มกราคม 45 นั &น กบข. ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้ อมูลที
ได้ รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 8->

จึงเรี ยนมาเพือขอให้ ทา่ นโปรดตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลตามสิงทีส่งมาด้ วย 8->
ดังทีกล่าวข้ างต้ น และ ปรับปรุ งข้ อมูลในระบบจ่ายตรงฯในเดือนถัดไปให้ ถูกต้ อง และ โปรดแจ้ งผลการ
ตรวจสอบกลับมายัง กบข. ตามทีอยู่ด้านล่าง เพือจักได้ ดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ อันประเสริ ฐพร)
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุม่ งานปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ ายทะเบียนสมาชิกด้ านรับ(21002)
โทร. -4 S -8 ต่อ 4=8
โทรสาร -4 S - T>T
ชัน

อาคารเลขที

ถ.พระราม

สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โทร. -!"#"-

โทรสาร 0-2636-0603-4

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P

P
P
P
P
P

เขตสุขภาพที่ 1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
โรงพยาบาลลาปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลาปาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
โรงพยาบาลลาพูน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลจอมทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลน่าน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
เขตสุขภาพที่ 3
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติ ร
โรงพยาบาลพิจติ ร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี
โรงพยาบาลอุทยั ธานี

เขตสุขภาพที่ 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
P- สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สอด
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โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลแม่สอด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เขตสุขภาพที่ 4
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลบ้านหมี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี
โรงพยาบาลอินทร์บรุ ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
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เขตสุขภาพที่ 5
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลหัวหิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เขตสุขภาพที่ 7
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลชุมแพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
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เขตสุขภาพที่ 6
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพุทธโสธร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลกบินทร์บรุ ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลตราด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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เขตสุขภาพที่ 8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
P- สานักงานสาธารณสุขอาเภอพล
โรงพยาบาลเลย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลกุมภวาปี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
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เขตสุขภาพที่ 9
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูเขียว
โรงพยาบาลชัยภูมิ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
P- สานักงานสาธารณสุขอาเภอบัวใหญ่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท

เขตสุขภาพที่ 11
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
P- สานักงานสาธารณสุขอาเภอปากพนัง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทุ่งสง
โรงพยาบาลสิชล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลระนอง
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เขตสุขภาพที่ 10
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลอานาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 12
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลปัตตานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
P- สานักงานสาธารณสุขอาเภอเบตง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลเบตง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลสตูล

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูลระบบจ่ายตรง

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

1

01040021002001

3190500026762

2

01070021002000

3

ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูล กบข.

หน่วยเบิกสังกัด

นามสกุล

ว/ด/ป เกิด

ศรุดา

สมอิ�ม

15/10/2520

ศรุดา

สมันวงศ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

3659900772147

สายพินท์

คงมลายู

19/09/2506

สายพิณฑ์

คงมลายู

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

02020021002000

2200100044772

วิรุฬห์ธณัฏฐ์

พงษ์พาณิช

05/05/2535

วิรุฬห์ธณัฏฐ์

พงษ์พานิช

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

4

02020021002000

1729900200537

ศรุต

เตียววัฒนวิวัฒน์

07/09/2534

ศรุต

เดียววัฒนวิวัฒน์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

5

02020021002001

1100400511603

กฤชวรรณ

ร่งเริงชัย

05/04/2534

กฤชวรรณ

รุ่งเริงชัย

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

6

02030021002000

1101401928207

ฐิตินันท์

ศรีมานพ

02/02/2535

ฐิตินันทน์

ศรีมานพ

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

7

02030021002000

1101500523175

ณัฐพล

รุ่งโรจน์นานนท์

11/08/2534

ณัฐพล

รุ่งโรจนานนท์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

8

02030021002000

1219800151032

ภูชนินทร์

เฟื�องนิภาภรณ์

08/10/2534

ภูชนินทร์

เฟื�องนิภากรณ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

9

02030021002000

1209700426323

สาริศ

บุญยพิพัฒน์

30/07/2535

สาริศ

บุณยพิพัฒน์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

10

02040021002000

1100500646462

ธนพร

ธีรเศรษฐ์ธรง

20/01/2535

ธนพร

ธีรเศรษฐ์ธํารง

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

11

02090021002000

1103700862471

สุกฤฎิ�

ใจแกล้ว

20/08/2535

สุกฤษฎิ�

ใจแกล้ว

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

12

03010021002000

1300600129514

รัตนาภรณ์

ถ่างกระโทก

20/01/2533

รัตนาภรณ์

เพ็งพะเนาว์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

13

03010021002001

1103700424296

ซานิกา

จิรัชญเมธาสกุล

26/04/2534

ชานิกา

จิรัชญเมธาสกุล

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา

14

03010021002001

1309900733181

ธนัฏฐา

พัฒนพงษ์ไพบูลย์

24/09/2534

ธนัฎฐา

พัฒนพงษ์ไพบูลย์

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา

15

03030021002002

1320900159338

พรพิพล

เอี�ยมสะอาด

02/11/2533

พรพิมล

เอี�ยมสะอาด

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16

03040021002000

5101300022825

ฉัตรดนัย

ธนารังสิมันตุุ์

06/09/2533

ฉัตรดนัย

ธนารังสิมันตุ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

17

03040021002000

1100701321757

ชนาธิป

อาชาวานนท์

22/02/2534

ชนาธิป

อาชวานนท์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

18

03040021002000

1339900234648

ณัฐชนน

วงศ์ซา

06/01/2535

ณัฐชนน

วงศ์ชา

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

19

03040021002000

1100200624765

ทิพปภา

นนทวงศ์

19/03/2534

ทิพปภา

นนทวงค์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

20

03040021002000

1101500584344

ธนวรรณ

ผณิณทรารักษ์

27/04/2535

ธนวรรณ

ผณินทรารักษ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื�อ

นามสกุล

ชื�อ
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ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูลระบบจ่ายตรง

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

21

03040021002000

1100800742050

22

03040021002000

23

ชื�อ

ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูล กบข.
ชื�อ

ว/ด/ป เกิด

ธนาภรณ์

ลิขิตกาญจนากรกิจ

14/11/2534

ธนากรณ์

ลิขิตกาญจนากรกิจ

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

1102001705635

นิปป

จันทร์หอม

22/05/2535

นิปป

จันทน์หอม

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

04010021002000

1410600108648

ทัศนีย์

ทองธรรมชาติ

20/03/2530

ทัศนีย์

เหลืองวัฒนานนท์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

24

04010021002000

1410600148496

พักตร์วิภา

วงษ์สิงห์

09/11/2531

พักตร์วิภา

นันทะชาด

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

25

04010021002000

3411900169615

พิสมัย

รามฤทธิ�

25/02/2523

ภคพรวรรณ

รามฤทธิ�

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

26

04020021002000

1400900114767

กัญยาณี

น้อยแวงพิม

23/05/2531

กมลรส

โสภา

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

27

04020021002000

1400900114767

กัญยาณี

น้อยแวงพิม

23/05/2531

กมลรส

โสภา

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

28

04020021002000

3402000001450

ธัญนิชา

กาศหาร

28/05/2521

ธัญณิชา

พรมชาติ

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

29

04020021002000

3402000001450

ธัญนิชา

กาศหาร

28/05/2521

ธัญณิชา

พรมชาติ

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

30

04020021002001

1409900530220

ชไมพร

บุตรตา

15/02/2532

ชไมพร

บุตรดา

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

31

04030021002000

3449900183747

ทิพากร

มงคลสิริภัทร

27/07/2509

ธันยรัศมิ�

มงคลสิริภัทร

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปมหาสารคาม

32

04030021002001

1440400125662

ปานรวี

สุขวัฒน์

29/03/2535

ปานรวี

สุขวัฒก์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

33

04030021002001

1409900567697

อภิญญา

คัดดุไล

07/11/2532

อภิญญา

แสนไชย

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

34

04050021002000

1461400004157

ธันยชนัช

จิตจักร

16/07/2527

ตฤณวัตฬ์

จิตจักร

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

35

04050021002000

3460800069626

นํ�าค้าง

พลเกิ�น วูดส์

03/10/2522

นํ�าค้าง

พลเกิ�น

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

36

04060021002000

1709900344687

ปวีณ์ธิดา

เหลืออร่าม

13/01/2531

ปวีณ์ธิดา

เหลืองอร่าม

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

37

04070021002000

5103700007442

ณิศวรา

ปุญณฤทธิ�

14/11/2533

ณิศวรา

ปุญญฤทธิ�

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

38

04070021002000

1479900166064

ธัญวรัตน์

บรรจุทรัพย์

15/12/2534

ธัญวรัตม์

บรรจุทรัพย์

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

39

04070021002000

1500200146452

เพชรรัตน์

ภัทรนุกูลกิจ

15/10/2534

เพชรรัตน์

ภัทรนุกุลกิจ

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

40

04080021002001

3410101027461

ธิดานวล

กองหล้า ชื�นศรี

22/01/2522

ธิดานวล

กองหล้า

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปหนองคาย
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นามสกุล

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

หน่วยเบิกสังกัด

นามสกุล

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูลระบบจ่ายตรง

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

41

04090021002001

1420900099181

42

04100021002000

43

ชื�อ

ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูล กบข.
ว/ด/ป เกิด

ชื�อ

ปิยะพร

แสวงสุข

23/10/2529

ปิยะพร

อาจแก้ว

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปเลย

1499900168750

สุนิสา

ปากหวาน

04/02/2537

สุนิษา

ปากหวาน

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

04120021002000

1509901079377

พงศ์เพชร

กิ�วแก้ว

31/10/2534

พงศ์เพชร

กิ�วแก้ว

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู

44

05020021002001

1589900068665

นัธนรินทร์

กําลังเก่ง

21/09/2534

นัทธ์ลินี

กําลังเก่ง

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปศรีสังวาลย์

45

05030021002000

1509901138004

อนนต์

ยอดเรือนวงศ์

06/05/2535

อนนต์

ยอดเรืองวงศ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

46

05030021002001

3519900011449

กุณฑีรา

สายดี

15/11/2524

กุณฑีรา

พินิจจันทร์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปลําพูน

47

05040021002001

1580400134458

สุรีย์พันธ์

มณีวรรณ

26/08/2534

สุรีย์พันธ์

มณีวรรณ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง

48

05070021002000

1579900373727

นิโลบล

หงศ์อัศวิน

03/08/2534

นิโลบล

หงส์อัศวิน

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

49

05070021002000

5520500022450

ปณิฏา

เหมวรรธนบูรณ์

07/12/2529

ปณิฎา

เหมวรรธนบูรณ์

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

50

05070021002000

1579900402778

วิศนี

ไตรพิพิธสิริวัฒน์

08/01/2535

วศินี

ไตรพิพิธสิริวัฒน์

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

51

05070021002001

1570700171456

ชลธิชา

เลาหจีรพันธ์

24/05/2535

ชลธิชา

เลาหจีรพันธุ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

52

05070021002001

1579900439183

วันทกานต์

ซาวคําเขตต์

19/08/2535

วันทกานต์

ชาวคําเขตต์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

53

06010021002000

1101401919275

กวิน

กวินวงศ์โกวิทย

15/11/2534

กวิน

กวินวงศ์โกวิท

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

54

06060021002000

1600100431421

นันทิกานต์

พร้องเพรียงชัย

02/08/2534

นันทิกานต์

พร้อมเพรียงชัย

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

55

06070021002001

1659900041057

พีรุฒม์

ศิวเวทพิกุล

16/09/2527

พีรุตม์

ศิวเวทพิกุล

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปพิจิตร

56

06070021002001

3101800636842

ไพลิน ไพสิน

สุนทรานุรักษ์

04/10/2525

ไพลิน

ไพสิน

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปพิจิตร

57

06070021002001

3101800636842

ไพลิน ไพสิน

สุนทรานุรักษ์

04/10/2525

ไพลิน

ไพสิน

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปพิจิตร

58

07050021002000

1840100378421

ณัฎฐ์

ประจักษ์รัตน์

18/02/2535

ณัฏฐ์

ประจักษ์รัตน์

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

59

07060021002000

3361000027424

จิราพร

ศีลเมืองพรหม

24/05/2517

อิศราภรณ์

ศีลเมืองพรหม

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

60

07060021002000

1709900679026

ชนัญญา

วงศ์โสภา

26/12/2534

ชณัญญา

วงศ์โสภา

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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นามสกุล

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

หน่วยเบิกสังกัด

นามสกุล

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า ชื�อ-นามสกุลใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูลระบบจ่ายตรง

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

61

07060021002000

1739900352469

62

07060021002000

63

ชื�อ

ชื�อ - นามสกุลในฐานข้อมูล กบข.
ชื�อ

ว/ด/ป เกิด

ธีรยุทธ์

อยู่จงดี

16/05/2535

ธียุทธ์

อยู่จงดี

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1779900122633

รมย์ริญ

บุญรอด

01/08/2534

รมย์ริญ

บุญรอต

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

08010021002000

1839900228104

ศุภวิชญ์

ตายนะศานติ

13/06/2534

สุภวิชญ์

ตายนะศานติ

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

64

08010021002000

1839900235879

สุฤทธิ�

สฤษดิพันธ์

01/09/2534

สุฤทธิ�

สฤษดิพันธุ์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

65

08060021002000

1419900263809

วรัญญา

แซ่จ้ง

07/03/2534

วรัญญา

แซ่จั�ง

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

66

09010021002002

3801100217956

อุทุมพร

รองสวัสดิ�

02/07/2515

พัชญ์ฐกัญ

รองสวัสดิ�

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปสงขลา

67

09050021002001

1940100112862

แวสานีซะห์

เลาะสะนิง

28/08/2532

แวสานีซะห์

วายะโยะ

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

68

09060021002000

1101700110281

นิพัทธ์

นิพทธ์ผลสกุล

16/11/2534

นิพัทธ์

นิพัทธ์ผลสกุล

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

69

09060021002000

1909900076915

ปิยาภรณ์

ทองบุญ (อ่อนหนู)

20/10/2528

ปิยาภรณ์

อ่อนหนู

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

70

09060021002000

3560100449638

มัญช์ณณิชา (รัชณู) คําบาล

14/09/2525

มัญช์ณณิชา

คําบาล

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

71

09060021002001

3960100321841

กนกวรรษ

ใจเย็น

16/08/2519

กนกพร

ใจเย็น

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปนราธิวาสราชนครินทร์

72

09070021002001

1959800076956

ลัลน์ลลิต

รุ่งวิชาวัฒน์

05/03/2535

ลัลน์ลลิต

รุ่งวิชานิวัฒน์

นามสกุลไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

73

09070021002001

1941000142655

ลาฎีฟาห์

สาและอารง

31/05/2533

ลาฏีฟาห์

สาและอารง

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

74

90000021002000

1129900142982

นันน์นภัส

คงบุญ

18/01/2535

นันท์นภัส

คงบุญ

ชื�อไม่ตรงกับฐานกบข.

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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นามสกุล

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

หน่วยเบิกสังกัด

นามสกุล

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื�อ

นามสกุล

1

01010021002000

3140100060629

ฟาริดา

ทองไทย

พรรณปพร

ทองไทย

26/06/2515

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

01040021002002

3190900349143

สุรศักดิ�

อินทร์นุช

กฤติเดช

อินทร์นุช

15/09/2522

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพระพุทธบาท

3

01050021002001

1460500033158

เพียรพัน

ดลมงคล

เพียรพัน

สุขพิมาย

17/11/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

4

01080021002000

1150400001991

ณฐกร

สุวรรณรงค์

ราเมศวร์

สุวรรณรงค์

09/04/2527

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

5

02010021002000

1240600073552

วราพรรณ

ศรีมุณี

วราพรรณ

นิลพัทธ์

05/10/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

6

02010021002001

3240100564871

รพีพรรณ

คงเจริญ

รพีพรรณ

หรั�งเจริญ

05/11/2523

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลพุทธโสธร

7

02020021002002

3200900141037

วัชรินทร์

เอี�ยมศิริ

วัชรินทร์

ช่างประดับ

14/08/2515

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

8

02040021002000

3229900170876

กชกร

เพียรมงคล

กชกร

แม้นกระโทก

21/02/2519

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

9

02080021002001

3110300164916

สายพิณ

รื�นภิรมย์

พิณญานันท์

รื�นฤดีภิรมณ์

23/09/2526

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปสมุทรปราการ

10

02080021002001

3110300164916

สายพิณ

รื�นภิรมย์

พิณญานันท์

รื�นฤดีภิรมณ์

23/09/2526

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปสมุทรปราการ

11

03010021002000

1600100299400

ธนาภรณ์

ยอดฉิมมา

ฤชาภร

ศรีจันทร์

29/11/2531

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

12

03010021002000

1600100299400

ธนาภรณ์

ยอดฉิมมา

ฤชาภร

ศรีจันทร์

29/11/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

13

03010021002001

3309901099716

เพียงขวัญ

พนมแก่น

โนรี

พนมแก่น

19/04/2502

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา

14

03010021002001

1539900165431

พิราพร

พุ่มบ้านเส้า

พิราพร

วริทธิ�สุนันท์

07/11/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา

15

03020021002000

3311300183278

ขจรจิตร

สิงห์ไธสง

ขจรจิตร

พลตรี

06/10/2518

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

16

03020021002000

3419900561431

ทรรศนีย์อร

ชื�นรัมย์

ธนิดา

ชื�นรัมย์

23/10/2506

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

17

03030021002000

3321000848185

วิจิตรา

เกตุจําปา

กรนิษฐ์ศิริ

เกตุจําปา

12/01/2526

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

18

03030021002000

1329900199907

ปวีณา

สุทธิโส

ปวีณา

สุขศรี

30/03/2532

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

19

03030021002000

1329900098426

มณีรัตน์

นภาคเวชน์

มณีรัตน์

คนฉลาด

23/09/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

ชื�อ

นามสกุล
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื�อ

20

03030021002000

3320101548135

หัสญา

21

03030021002000

3320101949296

22

03030021002002

23

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

หมายชื�น

หัสญา

แม้นจิตร์

19/08/2526

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

อัจจิมา

สว่างไสว

อัจจิมา

ชูวา

25/09/2523

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

1320690003426

ภีรตี

บวรพจน์เอนก

ภีรตี

เกตุจูม

01/06/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

03030021002002

3320101961113

วรรณรัตน์

บุญเอก

วรรณรัตน์

มุ่งอิงกลาง

23/08/2525

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

24

03030021002002

3320300097311

สายเพชร

บึงจันทร์

สายเพชร

ทีงาม

17/03/2517

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

25

03040021002000

3330100997769

สุวรรณี

ดวนใหญ่

สุวรรณี

สีทา

22/08/2525

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

26

03050021002001

1350200039429

ลลิตา

ศิริบูรณ์

ลลิตา

งามแสง

07/12/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์

27

03050021002007

1340700013232

วารุณี

ราศรี

วารุณี

รสจันทร์

20/03/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

28

03060021002001

1369900109029

กานดา

เอื�อพงศธร

กานดา

ลิมป์วรพรรณ

04/07/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปชัยภูมิ

29

03060021002001

1360500108388

ชุติมา

ข่าขันมะลี

ชุติมา

คํามูล

25/08/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปชัยภูมิ

30

03060021002001

1360600104830

ทศพร

พิงชัยภูมิ

ทศพร

ปิ�นแก้ว

21/11/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปชัยภูมิ

31

03060021002001

3361200141590

นาฎอนงค์

จานแสน

นาฎอนงค์

มุ่งสูงเนิน

19/01/2514

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปชัยภูมิ

32

03080021002001

3310200110022

ลักษมี

อึ�งศิริไพศาล

ลักษมี

พันธ์สายเชื�อ

31/08/2526

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปยโสธร

33

03090021002000

3301200981504

จันทิรา

คชรักษ์

จันทิรา

บุญฮวด

13/06/2504

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่

34

03100021002001

3350400130531

จิตรลดา

บุญเดช

จิตรลดา

พันธ์สายเชื�อ

24/04/2526

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปอํานาจเจริญ

35

04020021002000

1401100033925

จุฑามาศ

ชาสําโรง

จุฑามาศ

สติโรจน์

27/01/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

36

04020021002000

3400900212188

ธรรญธร

งอกวงษ์

ทับทิม

งอกวงษ์

13/12/2519

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

37

04020021002000

1409600029142

นิภาพร

แสงอุบล

นิภาพร

อันสุรีย์

07/01/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

38

04020021002000

3400400112036

เกลณี

ประกอบดี

ปารมี

ประกอบดี

15/04/2519

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Page 6 of 23

ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื�อ

39

04020021002000

1409900235406

พรหมลิขิต

40

04020021002000

1401600128275

41

04020021002000

42

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

เพียสาร

พรหมลิขิต

เนตรคุณ

29/03/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

กาญจนา

กรวิรัตน์

พิมพ์นารา

พิมพ์ศรี

04/12/2531

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1401600128275

กาญจนา

กรวิรัตน์

พิมพ์นารา

พิมพ์ศรี

04/12/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

04020021002000

1400400117279

พิไลลักษณ์

สีนอเพีย

พิไลลักษณ์

แนวประเสริฐ

28/01/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

43

04020021002000

1739900086335

ยุวรัตน์

จันทร์วิเศษ

ยุวรัตน์

มีเงิน

04/12/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

44

04020021002000

3320400115176

รุ่งนภา

ศรีกงพาน

รุ่งนภา

อินทร์สําราญ

28/04/2525

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

45

04020021002000

1401600109441

วิชชุดา

ธาดา

วิชชุดา

ลุนพรหม

08/11/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

46

04020021002000

1400400110550

วิภาพร

บัวศรี

วิภาพร

ภูสง่า

26/03/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

47

04020021002000

1409900448370

ศิริรัตน์

บุญจวง

ศิริรัตน์

ศิริวงษ์

10/04/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

48

04020021002000

5401700041433

สวรส

เชื�อหมอดู

สวรส

เสมราบ

20/07/2524

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

49

04020021002000

1401500082176

สุจิตรตรา

หาญสมบัติ

สุจิตรตรา

ศรีชาทุม

25/08/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

50

04020021002000

3401200203560

สุพัตตรา

วิถีเทพ

สุพัตตรา

เหลืองสุวรรณ์

08/04/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

51

04020021002000

3400700130269

อรวรรณ

ปิยานันทกูล

อรวรรณ

งามสอาด

24/06/2523

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

52

04020021002000

3400300130059

อารดา

อบสุกลิ�น

อารดา

นามมูลน้อย

10/10/2519

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

53

04020021002001

3489900226357

ชุติมา

มาตยมูล

ชุติมา

สารกุล

01/07/2509

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

54

04030021002001

1440800111588

กนกวรรณ

เชื�อนิจ

กนกวรรณ

ศรีโนรินทร์

18/04/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

55

04030021002001

3411200727194

กองเหรียญ

สัตถาวะโห

กองเหรียญ

โชติพงศ์ภูวดล

28/01/2511

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

56

04030021002001

3409901107611

กัลยาณี

ปัจจัยเก

กัลยาณี

ปัจจัยมงคล

29/06/2507

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

57

04030021002001

1441100004437

จุฑาทิพย์

แสงโพธิ�ดา

จุฑาทิพย์

จีระออน

26/02/2533

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ชื�อ

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

58

04030021002001

1440400004571

ราตรี

สนิทนา

เฌนิศา

สนิทนา

21/07/2527

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

59

04030021002001

1441000011164

ทิพวรรณ

มะชิโกวา

ทิพวรรณ

ภิรมย์รักษ์

07/08/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

60

04030021002001

1440800105529

นันติธิยา

อภิรักษ์

นันติธิยา

อามาตย์เสนา

18/07/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

61

04030021002001

3440600363857

นุชสิญาภัส

บุญดา

นุชสิญาภัส

ฟูลเน็กกี�

22/11/2518

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

62

04030021002001

3440600146201

พลยา

ศรีกะกูล

พลยา

คุณบัวลา

16/03/2520

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

63

04030021002001

1440800037248

สุรัสสา

ลามัญ

สุรัสสา

ศรีโคตร์

15/05/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

64

04040021002001

3300101612941

พนิดา

ชาติวงศ์

อาภากรณ์

ชาติวงศ์

21/03/2517

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปร้อยเอ็ด

65

04050021002000

3469900149387

จารุมาศ

พัฒยา

ชลีกาญจน์

พัฒยา

13/07/2521

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

66

04050021002000

3430500154083

อุทัย

อาจวิชัย

ธัญญามาศ

อาจวิชัย

27/10/2521

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

67

04050021002000

3460100558845

นิตยา

คํารัศมี

นิตยา

ยานสิทธิ�

12/12/2511

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

68

04050021002000

1469900134057

ปาริชาติ

พลขันธ์

ปาริชาติ

เขียววารี

04/10/2532

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

69

04050021002000

3461300022362

ศิริพร

ปริมา

ศิริพร

ชุ่มมณี

08/10/2523

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

70

04050021002000

3461000014054

อาภรณ์

ปรีดี

อาภรณ์

พยุนา

09/08/2516

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

71

04060021002001

3480600275729

ศุภวรรณ

คําหาญ

ศุภวรรณ

เกียรติชยังกุร

01/03/2519

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปนครพนม

72

04070021002001

3480500010910

สุพิชญ์ชญา

สิรชัยพงศ์กุล

สุพิชญา

สิรชัยพงศ์กุล

13/12/2522

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

73

04080021002000

3401000536492

รัมภา

คิดเห็น

กชนันท์

คิดเห็น

09/11/2510

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

74

04090021002000

3429900059442

ชมพูนุท

จันทะวัน

ชมพูนุท

ดานุรักษ์

11/07/2509

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

75

04090021002000

3540600530515

ชลธิรา

กาวี

ชลนาถ

ปิยะภัทรภูวดล

21/06/2520

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

76

04090021002000

3540600530515

ชลธิรา

กาวี

ชลนาถ

ปิยะภัทรภูวดล

21/06/2520

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ชื�อ

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

77

04090021002000

1420900131122

บุษยา

พราวกลาง

บุษยา

มาดี

15/04/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

78

04110021002000

1409800066173

ศุภลักษณ์

มณีทัพ

ฐิติวรดา

ชาโท

03/08/2529

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

79

04110021002000

1409800066173

ศุภลักษณ์

มณีทัพ

ฐิติวรดา

ชาโท

03/08/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

80

04110021002000

3401300214989

นฤมล

ราชบัณฑิต

นฤวรรณ

ภูปัญญา

03/11/2518

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

81

04110021002000

3401300214989

นฤมล

ราชบัณฑิต

นฤวรรณ

ภูปัญญา

03/11/2518

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

82

04110021002000

1401500107349

เบญจรงค์

จําปาหอม

เบญจรงค์

แก้วพรม

09/02/2532

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

83

04110021002000

1401000016298

ศรัณย์รัชต์

ทิทา

ศรัณย์รัชต์

แหล่ป้อง

20/09/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

84

04110021002000

3400100170472

สุทิรา

ละน้อย

สุธีรา

ละน้อย

24/01/2521

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล

85

04120021002000

1410490001429

กันยามาส

จันทรโยธา

กันยามาส

เกียรติศิริวัฒนะ

07/09/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู

86

04120021002000

1411200004587

วิลาวัลย์

แสนประกอบ

วิลาวัลย์

คุ้มโนนไชย

21/06/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู

87

04120021002001

1411200173851

ทวินันท์

วงษ์ต้น

ทวินันท์

เหลาคม

28/11/2533

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปหนองบัวลําภู

88

04120021002001

1409900418888

วรรธน์พร

คําพรมมาภิรักษ์

วรรธน์พร

เวชพาณิชย์

21/03/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปหนองบัวลําภู

89

05010021002000

3501500150291

ชนกพร

หาญรักษ์

ธนัชภัค

หาญรักษ์

10/01/2520

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

90

05010021002000

1501800007799

อารีรัตน์

ไฝนันท์ตา

อารีรัตน์

ตั�งพิษฐานสกุล

06/03/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

91

05010021002004

1560100107099

เจนจิรา

เรือนวงค์

กัญญาณัฏฐ์

เรือนวงค์

10/04/2530

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลจอมทอง

92

05010021002004

3501300720115

พรรณรังสี

ปุรณะพรรค์

อลิสา

อัฐรวิดํารง

17/12/2523

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลจอมทอง

93

05010021002004

3501300720115

พรรณรังสี

ปุรณะพรรค์

อลิสา

อัฐรวิดํารง

17/12/2523

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลจอมทอง

94

05020021002001

3570400007606

ธนิตา

หวานแช่ม

ธนิตา

สิทธิเวช

13/11/2524

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปศรีสังวาลย์

95

05040021002000

3520300360681

อนุมาศ

เหล็กบังวัน

กชภัส

เหล็กบังวัน

14/10/2517

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื�อ

96

05040021002000

3520300064845

กัญจนา

97

05040021002000

3520500046778

98

05040021002000

99

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

ตื�อตัน

กัญจนา

แก้วทอง

14/08/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

ปรัษฐา

อินต๊ะสืบ

ปรัษฐา

วงค์อุบล

29/12/2520

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

4520700001083

สุปาณี

จินาสวัสดิ�

สุปาณี

พงษ์นิกร

08/06/2505

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

05040021002000

3520400100169

หทัยรัตน์

เขียวสา

หทัยรัตน์

ตระการศาสตร์

12/09/2524

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

100

05050021002000

3540700212701

สมหมาย

กันเอ้ย

สมหมาย

ตาแว่น

26/03/2519

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

101

05060021002001

1559900159709

จิตรโสภา

แปงใจ

จิตรโสภา

ธุระกิจเสรี

04/01/2533

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปน่าน

102

05100021002002

1560300114447

ฐิตินันท์

แสงศรีจันทร์

ฐิตินันท์

สมฤทธิ�

17/02/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปเชียงคํา

103

06020021002002

3640700171541

พัชรี

เลิศลํ�า

พัชรีพร

เลิศลํ�า

12/03/2517

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปศรีสังวร สุโขทัย

104

06040021002000

5620100006251

กรรณิกา

สุขมงคล

กรรณิกา

สวนสวรรค์

03/03/2514

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร

105

06040021002001

1640100022718

กานดา

อํ�าคล้อย

กานดา

ฟุ้งยอดคีรี

24/03/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปกําแพงเพชร

106

06050021002000

1640100027612

คนึงนิตย์

นุ่มพรม

คนึงนิตย์

ปอนเกษม

21/07/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

107

06050021002000

1610600090143

ชญานุศภัฒค์

อุปการจันทโรจน์

ชัญญานุช

แก้วเขียว

20/02/2530

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

108

06050021002000

1610600090143

ชญานุศภัฒค์

อุปการจันทโรจน์

ชัญญานุช

แก้วเขียว

20/02/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

109

06050021002000

3610600578720

สุลัดดา

สุขยืน

ธนัชชา

ปานดวงแก้ว

07/02/2521

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

110

06050021002000

3610600578720

สุลัดดา

สุขยืน

ธนัชชา

ปานดวงแก้ว

07/02/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

111

06050021002000

3610500096847

ปาริชาติ

สุมังสะ

ปาริชาติ

อินทร์พรหม

17/11/2520

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

112

06080021002000

5341600015512

กนกรวี

ปฏิโชติ

กนกรวี

สีนวน

19/01/2520

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

113

06080021002000

1670100114086

สุชาดา

แสงสีดา

อริญรดา

ธัญผล

05/07/2529

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

114

06080021002000

1670100114086

สุชาดา

แสงสีดา

อริญรดา

ธัญผล

05/07/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
ชื�อ

นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

115

06080021002001

1670400079324

ฐิตินันท์

โพธิเส็ง

ฐิตินันท์

มาโส

12/01/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปเพชรบูรณ์

116

07010021002001

1100800368611

วิภากุล

กิติเจริญศักดิ�

วิภากุล

วงษ์ชาชม

13/08/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

117

07010021002001

3730100445754

จิรปรียา

บุญทองรุจิโรจน์

สวิตตาต์

บุญทองรุจิโรจน์

12/05/2522

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

118

07020021002003

1729900140861

ปัญจรัตน์

สายนุช

ปัญจรัตน์

ไล้สุวรรณชาติ

20/11/2532

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสุพรรณบุรี

119

07030021002002

3710600288364

ดวงเดือน

ภัทรถาวรนิยม

ดวงเดือน

จงเจริญธนกิจ

19/06/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพหลพลพยุหเสนา

120

07030021002002

3720700594602

พลอยปภัส

ล้อรุ่งวัฒนกุล

พลอยปภัส

การะปักษ์

12/02/2526

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพหลพลพยุหเสนา

121

07030021002002

1101400509171

พัชรินทร์

วีระจุลวัจนะ

พัชรินทร์

หาญธนกุล

01/07/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพหลพลพยุหเสนา

122

07040021002004

1710500120279

ศิริรัตน์

สิงห์เรือง

ศิริรัตน์

ฉํ�าตาก้อง

12/05/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปบ้านโป่ง

123

07050021002000

1769800053699

รัชต์รวีย์

สร้อยสม

รชยา

ถวิลอ่อน

06/11/2531

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

124

07050021002000

1769800053699

รัชต์รวีย์

สร้อยสม

รชยา

ถวิลอ่อน

06/11/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

125

07050021002001

3760100281671

วรรณชุลี

กลิ�นทิพย์

วรรณชุลี

มีทรัพย์

17/01/2514

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

126

07070021002001

3759900325751

สุวรรณี

โพธิสุธา

สุภัคนิตย์

โพธิสุธา

27/12/2519

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

127

08010021002000

1839900002891

พรรณิศา

บุญแดง

พรรณิศา

ประดิษฐ์สุขถาวร 24/01/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

128

08020021002000

3940900117334

ญาตาวี

พึ�งธรรมเดช

ญาตาวี

แก้วสมศรี

19/11/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี�

129

08020021002000

3810100671753

ณภัสนันท์

แก่นเพ็ชร

ณภัสนันท์

บิซซง

15/05/2517

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี�

130

08020021002000

1819900005938

ฟาริดา

หวังผล

ฟาริดา

ใจสมุทร

10/08/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี�

131

08020021002001

1959900024443

ฐานกุล

สุวพณิชพันธุ์

ฐานกุล

คํานูณทรัพย์

16/09/2527

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปกระบี�

132

08040021002000

1840100147578

ศิวพร

นาคกุล

ศิวพร

สุขเจริญ

16/08/2529

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

133

08040021002000

1841300034174

สุนิตตา

ไทยเสน

สุนิตตา

เขื�องกลาง

23/05/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
รายงานข้อมูลสมาชิกที�มีการ Update ชื�อ - นามสกุล ในระบบจ่ายตรง ลงในฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั�งนี� การ Update ชื�อ - นามสกุล ดังกล่าว เกิดจากคํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรงเป็น ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้องกับ ฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
แต่หากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงในช่อง ชื�อ - นามสกุล ที�ถูกต้อง และ ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี�พร้อมแนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน ชื�อ - นามสกุล ตามรายงานที� กบข. แจ้งทันที
ชื�อ - นามสกุล ใหม่ในระบบจ่ายตรงที�ถูกต้อง Update ลงในฐานข้อมูล กบข. เพื�อใช้แทนชื�อ - นามสกุล
เดิม

ชื�อ - นามสกุล เดิมในฐานข้อมูล กบข.
นามสกุล

ชื�อ

นามสกุล

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

ชื�อ

134

08040021002000

1840200091914

สุภาพรรณ

อ่อนพร้อม

สุภาพรรณ

เทือกสุบรรณ

24/02/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

135

09020021002001

3930400192302

นงเยาว์

เทพขวัญ

นภสสร

เทพขวัญ

03/12/2505

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพัทลุง

136

09020021002001

3930500292767

สุวีณา

เพชรสุวรรณ

สุวีณา

ไชยทองรักษ์

07/07/2521

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปพัทลุง

137

09050021002000

1409900209499

เศวนา

ครุนันท์

คอลิด

ครุนันท์

21/12/2528

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

138

09060021002001

1969900073886

อุบลวรรณ

อรรคฮาด

อุบลวรรณ

ทานกระโทก

15/03/2530

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

โรงพยาบาลทั�วไปนราธิวาสราชนครินทร์

139

09070021002000

1949900106075

ซัมซีย๊ะ

มะดิเย๊าะ

ซัมซีย๊ะ

ดูมาลี

02/01/2532

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

140

09070021002000

1949900104269

ไลลา

เจ๊ะดือราแม

ไลลา

มามะ

29/11/2531

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

141

90000021002000

3120600927133

ปสุตา

นิกรวัฒน์

ณปภัช

นิกรวัฒน์

07/07/2515

Update ชื�อลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

142

90000021002000

1559900032725

วิรัณภัทร์

อัครเจริญวิชญ์

วิรัณภัทร์

สีโน

17/05/2528

Update นามสกุลลงในฐานกบข.แล้ว

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ว/ด/ป เกิด

หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบกับฐาน กบข.

ผู้ตรวจสอบ.............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

1

01010021002000

3330300359979

กิติมา

กาเกษ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

2

01030021002000

3180400449157

ช่อชมนันทน์

ม่วงเพ็ชร

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

3

01030021002000

3580100110835

ณฐวลัญช์

เอี�ยมบํารุง

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

4

01030021002000

3100601730066

นวกมล

สุริยันต์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

5

01030021002000

3959900122549

นวรัตน์

บัวพา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

6

01030021002000

3640500429196

พัชรินทร์

นักธรรม

จ่าเอกหญิง

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

7

01030021002000

3130400296164

แพรวพร

ฝาชัยภูมิ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

8

01030021002000

3130300233951

ศรีอักษร

อุบลบาน

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

9

01030021002000

3350500080358

ศิริลักษณ์

แสงส่อง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

10

01030021002000

3130500184139

สุวรรณ

แสงจันทร์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

11

01040021002000

3190200378728

บรรจง

ภาคแก้ว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

12

01040021002001

3190500026762

ศรุดา

สมันวงศ์

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

13

01080021002000

3150600467086

กาญจนา

ปลายกระสินธุ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

14

01080021002000

3150400016331

ต้องจิต

รสสุคนธ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

15

01080021002000

3150500296719

ประเวช

สังข์วงษ์

จ่าเอก

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

16

01080021002000

3150400201228

พอพล

ดอกเทียน

จ่าเอก

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

17

01080021002000

3150500037764

วรรณ์ลดา

ก้อนทอง

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

18

01080021002000

3150400437914

สายรุ้ง

มากนิคม

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

19

01080021002000

5170600022021

สุกัญญา

แป้นเงิน

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

20

01080021002000

3730200101828

หนึ�งฤทัย

คูณกะทา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

21

02030021002000

1219800060657

จินตนา

นิสัยมั�น

ว่าที�ร้อยตรี

ว่าที�ร้อยตรีหญิง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น " ว่าที�ร้อยตรีหญิง"

22

02030021002002

3210390003762

นุชนาฏ

แป้งคํา

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลแกลง

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น " นาง" ตามที�หน่วยงานยืนยันด้วยค่ะ

23

02080021002000

3110400647919

จาริวัลย์

ซิ�มประเสริฐ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

24

02090021002000

3259700071483

นันท์นภัส

พงษ์สมร

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

25

02090021002000

3250400015482

พงษ์เทพ

คุ้มถนอม

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

26

03010021002000

3401200105878

กฤษฎา

ศิริวรประสาท

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

27

03010021002000

1309900131041

จารุวรรณ

เจ๊กมะดัน

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

28

03010021002000

1300400094971

ชุลีพร

ส่วนบุญ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

29

03010021002000

3300600376674

ณัฏฐาวรีย์

ตลอดไธสง

ว่าที�ร้อยตรีหญิง

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

30

03010021002000

3300100219138

ทิพวรรณ

ศรีทรมาศ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

31

03010021002000

3329900235349

นงเยาว์

วิชัยวัฒนา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

32

03010021002000

5301700066330

บุญส่ง

เก่งกล้า

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

33

03010021002000

3300800272562

ปราณี

มวมขุนทด

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

34

03010021002000

1301400114999

วาสนา

อ่อนสําโรง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

35

03010021002000

3301400839701

วีรพร

ฉํ�าตะคุ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

36

03010021002000

1301300033237

ศศิธร

กลางชาติ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

37

03010021002000

3309900746548

ศิวนาถ

เทอดไทยสง่า

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

38

03010021002000

3300700218817

สมบัติ

เดชพร

จ่าเอก

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

39

03010021002000

3300100160516

สมประสงค์

ทองดีนอก

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

40

03010021002000

3320800063998

สุปราณี

ประจุทรัพย์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

41

03010021002000

5300400037350

สุภาวดี

ป้อมทะเล

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

42

03010021002000

3300101342391

เสกสรร

กฤษณะสุวรรณ

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

43

03010021002000

3301700963246

โสภาพรรณ

อินนอก

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

44

03020021002000

5311000051232

สุรศักดิ�

บัววงศ์

จ่าเอก

พันจ่าเอก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ยศในฐานกบบ.สูงกว่าฐานระบบจ่ายตรงฯ

45

03020021002002

3310400049653

ภัทรานิษฐ์

นิธิโชติวรพงค์

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลนางรอง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

46

03040021002001

5330390003326

จุไรรัตน์

กิ�งบัว

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปศรีสะเกษ

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

47

03050021002000

3340101171864

กัลยา

สายแวว

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

48

03050021002000

3340700407369

กัลยาณี

โพธิ�รัง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

49

03050021002000

3340400059799

กาญจนา

ศักดิ�อาจ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

50

03050021002000

3340300201071

จิราลักษณ์

กลางถิ�น

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

51

03050021002000

3340400184658

ดรุณี

พันธุ์กว้าง

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

52

03050021002000

3349700094741

ดารารัตน์

พรหมศรี

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

53

03050021002000

3340701596785

ติยารัตน์

ภูติยา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

54

03050021002000

3349900388102

ธัญญธร

นิธิศธานี

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

55

03050021002000

3341900483337

นวลฉวี

แย้มจับ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

56

03050021002000

3341000470000

นัฏฐริณีย์

โมลา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

57

03050021002000

3340800188081

นํ�าฝน

จันทร์แดง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

58

03050021002000

3200100941870

นิตยา

บุตรไชย

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

59

03050021002000

3341900317151

ประไพรศรี

สวนมา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

60

03050021002000

1339900081612

ปุญญิศา

พันธิทักษ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น " นาง" ตามที�หน่วยงานยืนยันด้วยค่ะ

61

03050021002000

3340200016425

พวงเพชร

ชํานาญเวช

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

62

03050021002000

3349900117010

เพ็ญนภา

สู่ขวัญ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

63

03050021002000

3349800077041

มัทนา

สาลีพงศ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

64

03050021002000

3340900035759

รงศ์รอง

ติละบาล

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

65

03050021002000

3349700050663

ลักขณา

มาคะพุฒ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

66

03050021002000

3341900187011

ลัดดาวัลย์

พรมเพ็ญ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

67

03050021002000

3340800329203

วันเพ็ญ

พันธ์รัมย์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

68

03050021002000

3330400169039

วาสนา

แสนหอม

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

69

03050021002000

3349700021809

ศาพนา

ส่องแสง

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

70

03050021002000

3340701439817

ศิกานต์

พาพะหม

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

71

03050021002000

3349900293161

สลักจิต

ดุจดา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

72

03050021002000

3341100095618

สินธร

สุขุมาลวงศ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

73

03050021002000

3341900030804

สิริกุล

คําขาว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

74

03050021002000

3360300112124

สุวรรณี

ต่อติด

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

75

03050021002000

3341500733905

อรศรี

มีธรรม

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

76

03080021002000

3350400122482

ทวีชัย

ค้าขาย

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

77

03080021002000

5350200001335

สง่า

ไชยรักษ์

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

78

03080021002000

3350100056131

อรัญญา

อาชญาทา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

79

03090021002000

1319900002411

วิภาดา

รัตนวงศา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

80

03100021002000

3341400645001

วริศรา

สินทรัพย์

ว่าที�ร้อยตรี

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

81

03100021002000

3349900551003

วารุณี

ดีอุดมจันทร์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

82

04010021002000

1410600108648

ทัศนีย์

เหลืองวัฒนานนท์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

83

04010021002000

3410200246152

ประครอง

ใบงาม

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

84

04010021002000

1410600148496

พักตร์วิภา

นันทะชาด

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

85

04010021002000

1411100111322

วัจฉราพร

จูงไทย

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

86

04010021002000

5410100136157

วันวิสาข์

อินทรประเสริฐ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

87

04010021002000

3419900769181

วาทิต

สุวรรณศรี

สิบเอก

สิบตํารวจเอก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ยศในฐานกบบ.เป็นตํารวจ ยศในฐานระบบจ่ายตรงฯเป็นทหารบก

88

04030021002000

3441000314091

แคทริยา

พิณราช

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลทั�วไปมหาสารคาม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

89

04030021002001

3440400500931

ชนิดา

บุญยะเพ็ญ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

90

04030021002001

1440300107204

อังคนา

ภูมิมา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

91

04040021002000

3450800440693

กฤตยา

จันทร์ดงยาง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

92

04040021002000

1459900158827

จตุพร

อุปชิตร

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

93

04040021002000

3450200131819

ดวงสมร

นามเขต

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

94

04040021002000

1450500012673

ไตรภพ

ภาวะพจน์

นาง

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

95

04040021002000

3450800328443

ทองหลาง

ประชาโชติ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

96

04040021002000

1450900007791

ปิยะพร

หนองขุ่นสาร

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

97

04040021002000

1451400089934

วรญา

ไชยสิทธิ�

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

98

04040021002000

3450501041916

วารุณี

ศรีตะวัน

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

99

04040021002000

1440800121486

วาสิฏฐี

ขันเงิน

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

100

04040021002000

3450300004525

สมทรัพย์

ฤทธิขันธ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

101

04040021002000

3450700590341

สมปอง

ศิริพันธ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

102

04040021002000

3450600786936

สุวิมล

รัตนถาวร

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

103

04040021002000

3450101378131

อุไรวรรณ

ประทุมขันธ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

104

04040021002001

3459900034270

จุฬวดี

ศกุนะสิงห์

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลทั�วไปร้อยเอ็ด

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

105

04040021002001

3410401351352

ชัยรัตน์

เสรีรัตน์

เรืออากาศเอก

นาย

โรงพยาบาลทั�วไปร้อยเอ็ด

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

106

04050021002000

5460500002671

กรรณิการ์

พรนิคม

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

107

04050021002000

3460600080758

ชนัดดา

ไชยทอง

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

108

04050021002000

3460300193280

ฐิตินันท์

จันทะโยธา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

109

04050021002000

3470100687751

ณัฐรินีย์

ศรีนา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

110

04050021002000

3470300312696

ดุสิดา

วิเท่ห์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

111

04050021002000

3460700722638

ประนอง

พิมพานิช

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

112

04050021002000

3401900017351

ศรินยา

เดชบุรัมย์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

113

04050021002000

3460200121651

หัทยา

โผภูเขียว

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

114

04050021002000

3460600401473

อดิศร

อุดรทักษ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

115

04060021002000

1480700011051

จรินทรา

คงทิพย์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

116

04060021002000

3489900109326

เซี�ยมหงส์

พรหมประกาย

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

117

04060021002000

3480100769897

พูล

สุวัฒนเสนีย์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

118

04060021002000

3480900349604

วิทยา

นามเสาร์

สิบเอก

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

119

04070021002000

1451000167288

พีระยา

ศรีวัฒนาปิติกุล

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

120

04070021002001

3480700177435

ภัคภิญญา

ใจดี

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

121

04090021002000

1100800715095

ชิดหทัย

ว่องวิทย์เดชา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

122

04130021002001

1509900107181

ปวีณา

พลวงศ์ษา

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลบึงกาฬ

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

123

05010021002000

1321000173220

สุกัญญา

เพลาแก้ว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

124

05010021002000

1500900108987

สุพิชฌาย์

ศิริเลิศโชติกุล

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

125

05030021002000

1509900178754

กนิษฐา

มั�นเข็มทอง

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

126

05030021002001

3519900011449

กุณฑีรา

พินิจจันทร์

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปลําพูน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

127

05060021002000

3550900207621

พนสินธุ

อินสองใจ

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

128

05060021002000

3550300047649

รจนา

สุดสม

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

129

05060021002000

1559900107351

วนิดา

อุดอ้าย

นาย

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

130

05060021002000

5550500390025

สิทธิพงศ์

อุปจักร์

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

131

05060021002000

1550500072519

อรวรรณ

คํารังษี

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

132

05070021002000

3571000075800

กฤษณา

สุนุมิตร

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

133

06020021002000

3640400256494

วสันต์

เขียวสอาด

สิบเอก

นาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

134

06050021002000

3610500032431

ไพรัช

กัณฑะเกตุ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น " นาง" ตามที�หน่วยงานยืนยันด้วยค่ะ

135

06080021002000

3670500148502

กุลนิดา

วงษ์บัว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

136

06080021002000

3670300521986

จิราภรณ์

มีชัย

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

137

06080021002000

1679800114478

ชนิดาภา

รุจิภัทรากูล

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

138

06080021002000

3670700323138

ณภัชกมล

ธวัชกุลภิญโญ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

139

06080021002000

3100905248868

ณัฐฐินัน

โชคนิรันดร์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

140

06080021002000

3600700225624

ณัฐสุชา

เดชธรรมรงค์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

141

06080021002000

3660500550688

ทัศนีย์

เกษาอาจ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

142

06080021002000

3670300097211

นภาภรณ์

ไกยสิทธิ�

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

143

06080021002000

3670100178731

พัชรินทร์

โคตรหนองเกิน

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

144

06080021002000

1679900042088

เพียงใจ

กิจธร

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

145

06080021002000

1670500193366

รจนา

กิ�งรัก

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

146

06080021002000

3670100490211

วลาลัย

ศรีเดช

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

147

06080021002000

3670301115728

วัชรี

สุวรรณชาติ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

148

06080021002000

3670301340390

วิชญานิน

จันทา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

149

06080021002000

3670101316142

ศศิวรรณ

สุขี

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

150

06080021002000

1679900135973

ศิริพร

ก้อนแก้ว

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

151

06080021002000

3670500761794

สมร

วรรณกิจ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

152

06080021002000

3679900109979

สิริพร

สิงห์กันยา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

153

06080021002000

5679890002197

อภิรดา

พันธุ์ประทุมวงศ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

154

06090021002000

1630800037882

ชัชญา

มั�นชาวนา

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สอด

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น " นาง" ตามที�หน่วยงานยืนยันด้วยค่ะ

155

07010021002000

3730101648012

ชิศนัญฌ์ญาฎ์

ปฐมาภินันท์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

156

07020021002000

1729900015772

ชัญญาภรณ์

โชติทวีวัฒน์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

157

07020021002000

3729900085301

พัชรินทร์

มณีพงศ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

158

07020021002000

3720600071802

สุภารัตน์

โพธิ�พันธุ์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

159

07020021002000

3720500446758

อุไรวรรณ

อ่อนอินทร์

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

160

07040021002001

1769900155906

อภิญญา

มหิมา

ว่าที�ร้อยตรีหญิง

เรือตรีหญิง

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

ยศในฐานกบบ.เป็นทหารเรือ ยศในฐานระบบจ่ายตรงฯเป็นทหารบก

161

07080021002001

3749900062360

กุฎาพร

ตันติยาทร

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปสมุทรสาคร

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

162

07080021002001

3330300286661

สุนิสา

สินกิติกุล

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปสมุทรสาคร

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

163

07080021002002

3341900225524

ฉันทนา

อาศาสตร์

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปกระทุ่มแบน

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

164

08030021002000

3800100860319

ทิพวรรณ

สิทธิโชติ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

165

08030021002000

3800100366161

ปาริฉัตร

ถาวรวงษ์

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

166

08030021002000

1800400098149

พัชราภรณ์

บุญทองใหม่

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

167

08030021002000

4800100001942

ภาวดี

ทองขาว

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

168

08030021002000

1800400105587

ศิริเพ็ญ

มานะชน

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

169

08030021002001

3800900704991

กชพรรณ

บัวมา

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

170

08030021002001

3801200109756

กรฎา

ใจแน่

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

171

08030021002001

3800801108923

จารุวรรณ

ทองรักษ์

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

172

08030021002001

3800100963851

จิราภรณ์

โอเครา

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

173

08030021002001

3801200533809

เจียมจิตร

เจริญขุน

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

174

08030021002001

3101403025286

ชนณพรรษ

ชัยธรรม

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

175

08030021002001

3801600001138

ชุติมา

สุพรรณพงศ์

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

176

08030021002001

3800800908934

ณัณทณิษฎ์

จันทร์พร้อย

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

177

08030021002001

3800100690065

ดลพร

เขียวบรรจง

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

178

08030021002001

3801300128621

ดวงเดือน

เปรมสุข

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

179

08030021002001

3809900282776

นภัชชา

วณิชชานนท์

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

180

08030021002001

1801600026843

นุชรินทร์

ศรีเมือง

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

181

08030021002001

3800100963746

บุษกร

คงช่วย

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

182

08030021002001

3829800102008

พลิ�วไผ่

สุขมาก

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

183

08030021002001

3801400583664

เพ็ญฤดี

ยอดประดิษฐ์

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

184

08030021002001

1800700033255

มณฑาทิพย์

โรจน์ชนะมี

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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หน่วยเบิกสังกัด

ผลการตรวจสอบคํานําหน้า

ผู้ตรวจสอบ ............................................................

25/01/2560

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

185

08030021002001

3800101869905

ยินดี

เนคะมัชชะ

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

186

08030021002001

1800300006455

รัตนา

เสนาบุญ

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

187

08030021002001

3801400017481

โศรดา

บัวเมือง

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

188

08030021002001

3929900041310

อัจฉรา

ฉายวิริยะ

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

189

08040021002000

1840300044349

ชนัญชิดา

สังดวงยาง

ว่าที�ร้อยตรีหญิง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นยศแต่ฐานกบข.เป็นพลเรือน

190

08070021002001

3829800022331

ขวัญศรี

ทองกุล

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลพังงา

รบกวนแก้ไขในระบบจ่ายตรงให้เป็น "นางสาว" ตามที�หน่วยงานยืนยันด้วยค่ะ

191

08080021002000

1809800001264

เธียรปิยา

แก้วสกุล

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

192

08080021002000

1809900233914

นิรมล

คงขาว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

193

08080021002000

5801200003938

ปริชาติ

สุขใส

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

194

08080021002000

3809900411649

โศรยา

บัวแก้ว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

195

08080021002000

3801600168458

อรอนงค์

รัตนะ

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

196

08080021002000

3800101598740

อัจฉราวรรณ

น้อยเจริญ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

197

08100021002000

3801100029211

กัลญาณีย์

พรมกุล

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

198

08100021002000

3800200198511

จารุณี

พงศ์สวัสดิ�

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

199

08100021002000

2801100001564

ณัฐพร

อุตระชล

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

200

08100021002000

3800400689208

นงค์ณพา

ไกรนรา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

201

08100021002000

1801100046837

พัชรี

เปรมปรีดา

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

202

08100021002000

3801100269042

วารุณี

ชูสุข

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

203

08100021002000

3809900435475

สุรนุช

พรหมณะ

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

204

09010021002002

3901101186344

ณะดา

กาหลง

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปสงขลา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

205

09020021002001

3840100262233

คนึงนิจ

คงจีน

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปพัทลุง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

206

09030021002000

1929900232054

สุธินา

เศษคง

นางสาว

พลตํารวจสํารอง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ฐานระบบจ่ายตรงคํานําหน้าเป็นพลเรือนแต่ฐานกบข.เป็นยศ

207

09030021002003

3920700213461

ลัดดา

พูดเพราะ

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลศูนย์ทั�วไป ตรัง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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รายงานข้อมูลสมาชิกที�มี คํานําหน้าชื�อ ในระบบจ่ายตรง ไม่ตรง กับ ฐานข้อมูล กบข. ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที�ต้องตรวจสอบ และ ดําเนินการดังนี�
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ระบบจ่ายตรงถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านซ้าย และ แนบหลักฐานที�เกี�ยวข้องส่งกลับมายัง กบข.
- หากพบว่า คํานําหน้าชื�อใน ฐานข้อมูล กบข. ถูกต้อง ขอให้ทําเครื�องหมาย / ลงใน ช่องสี�เหลี�ยมด้านขวา และ แก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงให้ถูกต้อง
ทั�งนี� ขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับ กบข. หากไม่แจ้งกลับ กบข. จะถือว่าท่านยืนยัน คํานําหน้าชื�อ ตามฐานข้อมูล กบข. ทันที
ชื�อ

นามสกุล

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
ระบบจ่ายตรง

คํานําหน้าในฐานข้อมูล
กบข.

ลําดับ

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

208

09050021002001

1959900046358

อริศศิกาล

โทบุรี

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

209

09050021002003

1950600064310

ไซนะ

ยะลาใด

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

210

09050021002003

1950600080102

รูกนานี

เจ๊ะแว

นางสาว

นาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

211

09070021002001

3941000378761

จุลัยพร

รัตน์ทอง

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

212

09070021002001

1959900029356

ตัซนีม

กล่อมสม

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

213

09070021002001

3940700121249

ทิพวรรณ

หิรัญพิจิตร

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

214

09070021002001

3949900290387

นิธิวดี

สามะอาลี

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

215

09070021002001

1941000107558

นินาอีหม๊ะ

บือโต

นาง

นางสาว

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

216

09070021002001

3949900302105

นิยะดา

จะปะกิยา

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

217

09070021002001

3949900002772

พิชญา

พันทวีศักดิ�

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

218

09070021002001

3960800073271

สุนทรีย์

แวจูนา

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

219

09070021002001

3940200237060

โสพิณ

สําราญกิจ

นางสาว

นาง

โรงพยาบาลทั�วไปปัตตานี

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

220

09080021002000

1959800034633

รอฮานี

ดามะอู

นาง

นางสาว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเบตง

คํานําหน้าในระบบจ่ายตรงไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

221

90000021002000

1330100093359

เสน่ห์

แก้วอุดร

ว่าที�ร้อยตรี

นาย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยศในฐานกบบ.เป็นพลเรือน ในฐานระบบจ่ายตรงฯเป็นยศทหาร
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รายงานข้อมูลการนําส่งเงิน ที�ใช้ เลขประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ประจําเดือน มกราคม 2560
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โปรดแก้ไขให้ถูกต้องในระบบจ่ายตรง ตามที�แจ้งในช่อง เลขประจําตัวประชาชนที�ถูกต้อง
พร้อมทั�งขอให้ท่าน ลงนามรับรองในรายงานฉบับนี� และส่งกลับมายัง กบข.
ลําดับที�

รหัสหน่วยงาน

เลขประจําตัวประชาชนที�ผิด

เลขประจําตัวประชาชนที�ถูกต้อง

ชื�อ

นามสกุล

1

04030021002000

1449900219311

1449900219931

รัชตะ

สุพรรณโรจ์

หน่วยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด
เลขประจําตัวประชาชนที�ผิด ตรวจไม่พบ
ในฐานกรมการปกครอง

ผู้ตรวจสอบ .............................................
วันที� .............................................

