
      ประกาศ 
ฉบับที� ๑ / ๒๕๖๑ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพูน   จาํกัด 

เรื�อง   “ รายชื�อสมาชิกที�ได้รับเงนิรางวัล “ 
…………………………………. 

  ตามที�   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  ได้จดัโครงการ  “ ตอบกลบัลุ้นรับรางวลั ”   

ระหวา่งวนัที�  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๐  –  ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรณรงค์และ 

กระตุ้นให้สมาชิกได้ตอบแบบยืนยนัยอดทนุเรือนหุ้น   ลกูหนี �และเงินรับฝาก    ภายในกําหนดระยะเวลา 

ของโครงการ   ซึ�งสหกรณ์ฯ   ได้สง่แบบยืนยนัยอดทั �งหมด  จํานวน  ๒,๓๕๕  ฉบบั  มีสมาชิกตอบกลบั   

จํานวน ๑,๗๙๓ ฉบบั แยกเป็นบตัรดี ที�ต้องนํามาจบัรางวลั จํานวน  ๑,๗๒๐  ฉบบั บตัรเสีย(สง่ครึ�งฉบบั   

ไมเ่ซ็นชื�อ)  จํานวน  ๗๓ ฉบบั  และมีสมาชิกไม่ตอบกลบั  จํานวน  ๕๖๒  ฉบบั 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  ชดุที�  ๓๗  ได้มีมตทีิ�จะ 

มอบรางวลัให้สมาชิกที�ตอบกลบัภายในระยะเวลาและถกูต้อง  จํานวน  ๑๐๐  รางวลัๆ  ละ ๒๐๐  บาท  

(จากสมาชิกตอบกลบัที�ถกูต้อง   จํานวน  ๑,๗๒๐  ฉบบั)   ซึ�งเงินรางวลัดงักลา่ว  สหกรณ์ฯ  จะโอนเข้า 

บญัชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  (สหกรณ์)  ในวนัที�  ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๖๐  บดันี �โครงการดงักลา่วได้ 

เสร็จสิ �นเรียบร้อย    จงึขอประกาศ  รายชื�อสมาชิกผู้ ได้รับเงินรางวลั  ดงัมีรายชื�อ  ตอ่ไปนี � 

  ๑. นายปิยบตุร  เฉลิมวงค ์  หนว่ยงาน บํานาญ 

  ๒ นางบษุบา  อนศุกัดิ�   หนว่ยงาน สสจ.ลําพนู 

  ๓. นางจิราภรณ์  รัตนสขุ   หนว่ยงาน สสจ.ลําพนู 

  ๔. นายเอกรินทร์  พรหมพฤกษ์  หนว่ยงาน สว่นกลาง 

  ๕. นางพิสมยั              ใหญ่พงษ์  หนว่ยงาน สว่นกลาง   

๖. นางดาเรส      บรูณภทัรโชต ิ  หนว่ยงาน สสอ.เมืองลําพนู 

๗. นายบญัชา    ประสานสิน  หนว่ยงาน สสอ.เมืองลําพนู  

๘. นางนภาเพ็ญ  หาญต๊ะ   หนว่ยงาน สสอ.เมืองลําพนู 

  ๙. นายวิเชียร  ปิงชยั   หนว่ยงาน สสอ.เมืองลําพนู 

  ๑๐. น.ส.วราภรณ์  นออินทร์  หนว่ยงาน สสอ.เมืองลําพนู 

  ๑๑. นางสชีุลา  ออแก้ว   หนว่ยงาน สสอ.ป่าซาง 

  ๑๒. นายกําจร  นามจนัทร์  หนว่ยงาน สสอ.ป่าซาง 

  ๑๓. น.ส.ธญักมล  กําแพงทิพย์  หนว่ยงาน สสอ.ป่าซาง 

  ๑๔ นางคมคาย  อินเทศน์  หนว่ยงาน สสอ.ป่าซาง 

  ๑๕ นางชนนิกานต์  เทพวงค ์  หนว่ยงาน สสอ.แมท่า 

 



๒ 

  ๑๖ น.ส.จินตนา  ปินตาศรี  หนว่ยงาน สสอ.แมท่า 

  ๑๗ นางกลัยา  นนัทกิจรัตนกลู  หนว่ยงาน สสอ.แมท่า 

  ๑๘ น.ส.เสาวลกัษณ์  กิตมิา   หนว่ยงาน สสอ.แมท่า 

  ๑๙ นายสมประสงค์  วธีิ   หนว่ยงาน สสอ.บ้านโฮง่ 

  ๒๐ นายพิทกัษ์  ขดัสงคราม  หนว่ยงาน สสอ.บ้านโฮง่ 

๒๑. นายวีรชาติ  เซ็นนนัต์  หนว่ยงาน สสอ.บ้านโฮง่ 

  ๒๒. นางอไุร   ผานดอยแดน  หนว่ยงาน สสอ.บ้านโฮง่ 

  ๒๓ นายเดชา  ปริสทุธิปรีชา  หนว่ยงาน สสอ.ลี � 

  ๒๔. นายธนาวฒัน์  งามจํา   หนว่ยงาน สสอ.ลี � 

  ๒๕ นางศริิลกัษณ์  สภุากาวี  หนว่ยงาน สสอ.ลี � 

  ๒๖. น.ส.กนกภคั  อินต๊ะเทพ  หนว่ยงาน สสอ.ลี � 

  ๒๗. นางจนัทร์จิรา  นนัตาเวียง  หนว่ยงาน สสอ.ทุง่หวัช้าง 

  ๒๘. น.ส.ศิริวรรณ  ปวนมาลยั  หนว่ยงาน สสอ.ทุง่หวัช้าง 

  ๒๙ นายไชยวิสทุธิ�  อดุทาโม๊ะ  หนว่ยงาน สสอ.เวียงหนองลอ่ง 

  ๓๐. น.ส.จนัทิรา  เทพสวุรรณ  หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง 

  ๓๑. นางประเทือง  มลูรังษี   หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง 

  ๓๒. น.ส.ชญานิศ  จนัทร์แสง  หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง 

  ๓๓. นายณรงค์ชยั  มณีทอง   หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง 

  ๓๔. นางธนัวา  จอมขนัเงิน  หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง 

  ๓๕. นางองัคนา  มลูตา   หนว่ยงาน รพ.ป่าซาง       

  ๓๖. น.ส.กลัยาณี  ไชยลา   หนว่ยงาน รพ.แมท่า 

  ๓๗. นางโสภา  อวยชยั   หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๓๘. นางศรีไทย  เรือนมลู   หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๓๙. นางเนตรนภา  พทุบรีุ   หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๔๐ น.ส.วิภาพรรณ  หมื�นมา   หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๔๑. นายวินิทร  พรมั�งใหม ่  หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๔๒. นางไพลิน  บตุรนชุิต  หนว่ยงาน รพ.บ้านโฮง่ 

  ๔๓. นางสวุจี   ปัญญาเครือ  หนว่ยงาน รพ.ลี � 

  ๔๔. นายสิริเดช  บญุตนัแดง  หนว่ยงาน รพ.ลี �  

  ๔๕. นางสภุาภรณ์  ทะสใุจ   หนว่ยงาน รพ.ลี � 



 

๓ 

๔๖ นางจิราภรณ์  สีบานชื�น  หนว่ยงาน รพ.ลี � 

๔๗ น.ส.ณฐันพิน  ติ�บแก้ว   หนว่ยงาน รพ.ลี � 

  ๔๘. นางศริิพร  ปาระมะ   หนว่ยงาน รพ.ลี � 

๔๙. น.ส.วรรณระวี  ใจแก้ว   หนว่ยงาน รพ.ลี � 

  ๕๐. น.ส.วนิดา  กณัทะมลู  หนว่ยงาน รพ.ลี � 

  ๕๑. นางภษิูตา  หนวูนั   หนว่ยงาน รพ.ทุง่หวัช้าง 

  ๕๒. น.ส.สดุาพร  เป็งโก๊ะ   หนว่ยงาน รพ.ทุง่หวัช้าง 

  ๕๓. นายณรงค์  นาคสําราญ  หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๔. น.ส.นนัท์นภสั  อปุะละสกั  หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๕ นายอนนัต์  ครัวอดัเถิง  หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๖. นางสีดา  ทศดร   หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๗ นายวิทยา  ปาลี   หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๘ น.ส.อมัพวนั  อตุตระพยอม  หนว่ยงาน รพ.บ้านธิ 

  ๕๙ น.ส.จิตตมิา  สยุะพนัธ์  หนว่ยงาน รพ.เวียงหนองล่อง 

  ๖๐ นายพงศ์นารถ  พจน์สจุริต  หนว่ยงาน รพ.เวียงหนองล่อง    

  ๖๑ น.ส.ปวีณา  ยศนา่น   หนว่ยงาน รพ.เวียงหนองล่อง 

  ๖๒. น.ส.ธนัสิริ  สขุเจริญ  หนว่ยงาน สสอ.บ้านโฮง่   สมทบ 

  ๖๓. นายพิทกัษ์  มาลารัตน์  หนว่ยงาน สสอ.ลี �    สมทบ   

๖๔. น.ส.ณฐันนัท์  จนัทรา   หนว่ยงาน รพ.แมท่า    สมทบ   

๖๕. นางพสัริน  ชนนัชนะ  หนว่ยงาน รพ.แมท่า    สมทบ  

๖๖. นางพิกลุ  หวนัยอง  หนว่ยงาน รพ.แมท่า    สมทบ 

  ๖๗. นางณไร  เยินยบุ   หนว่ยงาน รพ.ลี �          สมทบ 

  ๖๘. นายธนเทพ  รัตนสารโปร่ง  หนว่ยงาน รพ.ลี �          สมทบ 

  ๖๙. น.ส.ชตุมิา          เสนาลยั   หนว่ยงาน รพ.ลี �      สมทบ  

  ๗๐ น.ส.สดุารัตน์  วงังิ �ว   หนว่ยงาน รพ.ลี �          สมทบ 

  ๗๐. น.ส.ญาราภรณ์  คําทะลา  หนว่ยงาน รพ.ลี �         สมทบ 

  ๗๑ นายวีรพงศ์  เลาหเพ็ญแสง  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๒. นางอิ�มพร  ฤทธิสินธุ์  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๓. นางเปมิกา  สขุมีศรี   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 



๔ 

  ๗๔. นายกนัต์ณวิชญ์  มะโนวรรณา  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๕. น.ส.กอร์ปบญุ  ภาวะกลุ  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๖. น.ส.อญัชลี  คงอ้าย   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๗. น.ส.เครือวลัย์  วงค์หลิ�งห้า  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๘. นางอไุรวรรณ  โพสถาพร  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๗๙. นางรัตตยิา  ลงักากาศ  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๐. นางวรัญญา  สวุรรณ   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๑. นายพลตรี  ต๊ะวงค์   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๒. นายยงยทุธ  อินต๊ะธรรม     หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๓. น.ส.พิมพ์รัตน์  กีรตเิดชธนทตั  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู  

  ๘๔ นางธาดารัตน์  ขาเลศกัดิ�  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู   

  ๘๕. นางแรมเดือน  อนิขะ   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๖ นางญาณิศา  ใจมา   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๗ นายยทุธนา  สินธุปัน   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๘ น.ส.อําภร  ศริิทองคํา  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๘๙. นางวนิดา  ปัญญา   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๐. นางวนิดา  กณัธิยะ   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๑. น.ส.ทศันีย์  สิงห์คํา   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๒. นางณฐัธยาน์  อุน่เจริญ  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๓. นายสาธิต  กาคํา   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๔. นายเทวินทร์  สินธ์ศกัดิ�  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๕. นายมนญู  ชนะศกึ   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

๙๖. น.ส.สทุธิดา  มาต๊ะพาน  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๗. น.ส.เกศรินทร์  จนัตนั   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๘. น.ส.กนกวรรณ  ธนสูนธิ   หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๙๙. นางสกุรรณิการ์  อินต๊ะพิงค์  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

  ๑๐๐. น.ส.นิรชา  รุ้งแสนสวย  หนว่ยงาน รพ.ลําพนู 

 

 

   ประกาศ    ณ   วนัที�    ๘    ธนัวาคม    พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั 

 

 

 

 

 

 

       
 


