
                                                                 
 ประกาศ 

ฉบับที่ ๑๓ / ๒๕๖๒ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด 
เร่ือง “ รายช่ือสมาชิกที่ได้รับเงนิรางวัล “ 

…………………………………. 
ตามท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั ได้จดัโครงการ “ ตอบกลบัลุ้นรับรางวลั ”  

ระหวา่ง  วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน   ๒๕๖๒   –  ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรณรงค์ 
และกระตุ้นให้สมาชิกได้ตอบแบบยืนยนัยอดทนุเรือนหุ้น ลกูหนีแ้ละเงินรับฝาก      ภายในกําหนดระยะ 
เวลาของโครงการ   ซึง่สหกรณ์ฯ  ได้สง่แบบยืนยนัยอดทัง้หมด  จํานวน  ๑,๘๗๒  ฉบบั   มีสมาชิกตอบ 
กลบั  จํานวน  ๑,๑๓๙   ฉบบั  แยกเป็นบตัรดี ท่ีต้องนํามาจบัรางวลั   จํานวน  ๑,๐๗๖  ฉบบั  บตัรเสีย 

            (สง่คร่ึงฉบบั ไมเ่ซ็นช่ือ) จํานวน  ๖๓  ฉบบั และมีสมาชิกไมต่อบกลบั  จํานวน  ๗๓๓  ฉบบั คณะกรรม 
            การดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู    จํากดั   ชดุท่ี   ๓๙     ได้มีมตท่ีิจะมอบรางวลัให้ 
            สมาชิกท่ีตอบกลบัภายในระยะเวลาและถกูต้อง   จํานวน ๑๐๐  รางวลัๆ  ละ  ๒๐๐  บาท (จากสมาชิก 
            ตอบกลบัท่ีถกูต้อง  จํานวน  ๑,๐๗๖ ฉบบั) ซึง่เงินรางวลัดงักล่าว  สหกรณ์ฯจะโอนเข้าบญัชีเงินรับฝาก    
            ออมทรัพย์พิเศษ (สหกรณ์) ในวนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๖๒  บดันี ้ โครงการดงักลา่วได้เสร็จสิน้เรียบร้อย     
            จงึขอประกาศ  รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับเงินรางวลั  ดงัมีรายช่ือ  ตอ่ไปนี  ้

๑. นางศรีจนัทร์ เงาคํา สสจ.ลําพนู      
๒. นางณฐัดา วิเศษสรรค์ สสจ.ลําพนู 
๓. น.ส.ศภุรักษ์ นนัตา สสจ.ลําพนู 
๔. นางคนัธรส ขาวงาม สสจ.ลําพนู 
๕. น.ส.ปราณี กาวารี บํานาญ 
๖. นางสขุจิตมาศ  จรัสรัศมี บํานาญ 
๗. นางพนิตตา ฟองคํา บํานาญ 
๘. นางฝนทอง ศริิสิทธ์ิ บํานาญ 
๙. นางศรีวร เจริญในเมือง บํานาญ 
๑๐.  น.ส.สพุิศ สภุาวรรณ บํานาญ 



 ๒ 
๑๑.  นายวิทยา สภุาวรรณ บํานาญ 
๑๒. นายชเูกียรติ หมวกเครือ บํานาญ 
๑๓. นางวนัเพ็ญ โอฬาริกชาติ บํานาญ 
๑๔. นายชวลิต เชษฐบรีุ บํานาญ 
๑๕. นางจีราวจัน์ สธุรรม บํานาญ 
๑๖. นางสายสมร โลต่ระกลู บํานาญ 
๑๗. นางเทียมจนัทร์ ศรีวิชยั บํานาญ 
๑๘. น.ส.สรีทิพย์ ครุธลกัษณ์ บํานาญ 
๑๙. นางวนิดา แสนสมชยั บํานาญ 
๒๐. นางอไุรวรรณ์ ตาเจริญเมือง บํานาญ 
๒๑. นางรัตนา ใจยา สสอ.เมืองลําพนู 
๒๒. นายบญัชา ประสานสิน สสอ.เมืองลําพนู 
๒๓. นางอนงค์ ตาเจริญเมือง สสอ.เมืองลําพนู 
๒๔. น.ส.วิไลลกัษณ์ จิตหาญ สสอ.เมืองลําพนู 
๒๕. นางนฤศาธร ขนัแก้วผาบ สสอ.เมืองลําพนู 
๒๖. นายขวญัฤทยั ขาสกั สสอ.เมืองลําพนู 
๒๗. นางกญัญาภทัร สริุยะโจง สสอ.เมืองลําพนู 
๒๘. นายปฤษฎางค์ จินา สสอ.ป่าซาง 
๒๙. นายมนสั ลาวใส สสอ.ป่าซาง 
๓๐. นายประสงค์ อุน่นนักาศ สสอ.แมท่า 
๓๑. นางประภสัสร ศรีวิชยั สสอ.แมท่า 
๓๒. นางจนัทร์ฉาย ปัญญาเลิศ สสอ.แมท่า 
๓๓. นายไชยวิสทุธ์ิ อดุทาโม๊ะ สสอ.บ้านโฮง่ 
๓๔. น.ส.ปรัศนีย์  สขุสินธุ์ สสอ.บ้านโฮง่ 
๓๕. นางภาณี ติบ๊แก่ว สสอ.ลี ้
๓๖. นางวิลาวฒุิ วิเชยนัต์ สสอ.ลี ้
๓๗. นายประวิตร ด้วงทรง สสอ.ลี ้
 



 ๓ 
๓๗. นางจนัทร์จิรา นนัตาเวียง สสอ.ทุง่หวัช้าง 
๓๘. นางศรีไพร โนจา สสอ.ทุง่หวัช้าง 
๓๙. นายปารเมศ เป็นพนสัสกั สสอ.ทุง่หวัช้าง 
๔๐. นางขนิษฐา มหาไม้ สสอ.บ้านธิ 
๔๑. นางพรทิพา ไคร้อินป๋ัน สสอ.บ้านธิ 
๔๒. นางกลัยารัตน์ แก้ววนัดี สสอ.เวียงหนองลอ่ง 
๔๓. นางปทิตตา เรือนแก้วเทวา สสอ.เวียงหนองลอ่ง 
๔๔. น.ส.ศริิรัตน์ กญัจา รพ.ป่าซาง 
๔๕. นางอภิญญา อิสระชาญพานิช รพ.ป่าซาง       
๔๖. นางเยาวลกัษณ์ ปานแก้ว รพ.ป่าซาง 
๔๗. นางอทุิน มงคลเกิด รพ.ป่าซาง 
๔๘. นางสภุาพร สปิุนธรรม รพ.ป่าซาง 
๔๙. นางพวงทอง ศรีทิพย์ รพ.ป่าซาง 
๕๐. นางอําไพ อดออม รพ.ป่าซาง 
๕๑. น.ส.กลัยาณี อคัรชิโนเรศ รพ.ป่าซาง 
๕๒. น.ส.กลัยาณี ไชยลา รพ.แมท่า 
๕๓. นายอวยพร คําวงค์ศา รพ.แมท่า 
๕๔. นายณรงค์ จินดาหลวง รพ.บ้านโฮง่ 
๕๕. น.ส.สวุิชชา ไมตรี รพ.บ้านโฮง่ 
๕๖. นางสิรภทัร กิตนิา่น รพ.ลี ้
๕๗. นางจนัทนา สีวิจ๋ี รพ.ลี ้  
๕๘. นางบญุยาพร รัตนพงศ์ รพ.ลี ้
๕๙. น.ส.สิรินาถ คําใจหนกั รพ.ลี ้
๖๐. น.ส.ครองสิน เทพธรรม รพ.ลี ้
๖๑. นางทิวาภรณ์ ภกัดีเผา่ไท รพ.ลี ้
๖๒. นางไพรศรี ชวูฒันกลุ รพ.ทุง่หวัช้าง 
๖๓. นางวสธิุดา  เกษมราษฎร์ รพ.ทุง่หวัช้าง 
๖๔. นางกลัยา แสนเสนาะ รพ.ทุง่หวัช้าง 



 ๔ 
๖๕. นางภสัสรา รุ้งดี รพ.ทุง่หวัช้าง 
๖๖. น.ส.ธีราพร สิงห์คะราช รพ.ทุง่หวัช้าง 
๖๗. น.ส.สมุิตรา ถานะสม รพ.บ้านธิ 
๖๘. น.ส.อรนชุ มณีขตัย์ รพ.บ้านธิ 
๖๙. น.ส.วิจิตรา รัตนกลุ รพ.บ้านธิ 
๗๐. นายณรงค์ นาคสําราญ รพ.บ้านธิ 
๗๑. นางเจียมจิตร มาเป็ง รพ.บ้านธิ 
๗๒. นางนิภาพร สริุยจกัร รพ.บ้านธิ 
๗๓. นางจนัทร์จารึก รัตนเดชสกลุ รพ.บ้านธิ 
๗๔. นางฤทยั ชยัเจริญ รพ.บ้านธิ 
๗๕. น.ส.ยวุิดา นนัทะลา รพ.เวียงหนองล่อง 
๗๖. น.ส.อรทยั แสงหงษ์ รพ.เวียงหนองล่อง 
๗๗. นางชลีุกรณ์ กนัทะนิด รพ.เวียงหนองล่อง 
๗๘. นางอบุล ก๋องแก้ว รพ.ลําพนู 
๗๙. นางวารุณี เขมวงศ์ รพ.ลําพนู 
๘๐. นางอมัพรรณ คํามลู รพ.ลําพนู 
๘๑. นางริญญรัตน์ พิทยาอรุณภสัร์ รพ.ลําพนู       
๘๒. นางรัชนี ตุ้ยตามพนัธ์ รพ.ลําพนู 
๘๓. นายประสิทธ์ิชยั ไชยพวล รพ.ลําพนู      
๘๔. นายวิรัช พรหมจกัร์ รพ.ลําพนู 
๘๕. นางนชุนาฎ บญุเกษม รพ.ลําพนู 
๘๖. นางขนิษฐา สขุเสริม รพ.ลําพนู 
๘๗. น.ส.ศริินทรา ขวญัช ู รพ.ลําพนู 
๘๘. นางกมลวรรณ์ จีต๊้ะนนัท์ รพ.ลําพนู 
๘๙. น.ส.สมใจ จนัทะวงั รพ.ลําพนู 
๙๐. น.ส.จนัทิมา วรรณเวียง รพ.ลําพนู 
๙๑. นางมยรีุ นิชกลู รพ.ลําพนู  
๙๒. นางอารีย์ เป็งธรรม รพ.ลําพนู       



 ๕ 
 
๙๓. นายกนัต์ณวิชญ์ มะโนวรรณา รพ.ลําพนู       
๙๔. น.ส.สิริพิมล ท้าวแก้ว รพ.ลําพนู 
๙๕. นางศรีเพ็ญ เมฆรัตนวรกลุ รพ.ลําพนู 
๙๖. นายศรายทุธ นวลแก้ว รพ.ลําพนู       
๙๗. น.ส.เนตรทิพย์ คําขาด รพ.ลําพนู 
๙๘. น.ส.ธิดากานต์ เป็งศริิ รพ.ลําพนู 
๙๙. นายจรูญ มลูละ รพ.ลําพนู 
๑๐๐. นางกนิษฐา ยะเรือน รพ.ลําพนู       

 
ประกาศ    ณ   วนัท่ี    ๑๘    พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

     
(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


