
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ที่ 55 / 2564 
เรื่อง  รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 

**************** 
ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ได้จัดให้มีการสรรหากรรมการด าเนินการ   

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 และได้จัดให้มีการจับสลากรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีท่ีมาใช้สิทธิ์สรรหา ต าแหน่ง 
กรรมการด าเนินการ จ านวน 40 รางวัล ๆ ละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล 
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด 
1 นายมงคล วงษ์กล่อม 000862 เกษียณอายุราชการ 
2 นางดวงใจ งามจิตร 001047 เกษียณอายุราชการ 
3 นางกันต์กนิษฐ์   วาดงามรักษ์ 002190 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
4 นางสาวสังวาลย์ ลมัยจันทร์ 002208 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
5 นายทองอินทร์ ดนุสรณ์สิทธิ์ 002322 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
6 นางพรพิมล ศรีมนตรีกุล 002517 เกษียณอายุราชการ 
7 นางปัญจลักษณ์ นทีทวีวัฒน์ 002683 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
8 นางสาวธนพร โตสงวนรุ่งเรือง 002984 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
9 นายไพรัช แก้วศรี 003189 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
10 นายประเวศ อุ่นใจ 004042 ล.วชพ 
11 นายพงศ์ธร มีสงฆ์ 004123 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
12 นายเกษม สุขล้อม 006166 ล.วชพ 
13 นางวาสนา ศรีโชค 006198 ล.วชพ 
14 นางรุ่งนภา เชื้อแพทย์ 006442 ล.วชพ 
15 นางสาวนภัสกร สกุลพราหมณ์ 006750 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
16 นายเล็ก ศิลปี 006976 ล.วชพ 
17 นางสาวมาลัย กลั่นแก้ว 007635 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
18 นายวิชัย ปานกล่ า 007852 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
19 นายเอนก พงษ์ประเสริฐ 007911 ข.วชพ 
20 นายประทวน ทองมาก 008034 ล.วชพ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด 
21 นางวันเพ็ญ เปี่ยมคง 008269 ล.วชพ 
22 นางหนูช่วย วงชัยชาญ 008367 ล.วชพ 
23 นางสาวพุทธชาติ ใจกาศ 008907 ข.วชพ 
24 นางนิตยา เทียนทอง 009459 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
25 นายอภินันท์ ถึงเอ่ียม 010523 ล.วชพ 
26 นางสาวอมรรัตน์ กระจ่างแจ้ง 012145 ล.วชพ 
27 นางสาววิภาวด ี เด่นพายัพ 012532 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
28 นางสาวอรพิน ไชยบุตร 012714 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
29 นางสาวสิริพรรณ นาคสมพันธ์ 012731 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
30 นางสาวชุติมา ประทุมรัตน์ 012757 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
31 นางสาวปภัชญา วิวรรธนมุกดา 012790 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
32 นางสาวลักขณาวัลย์ เจริญสุข 013803 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
33 นางสาวเจริญศรี เกรียงเกร็ด 013817 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
34 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ปุย 013894 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
35 นายอุสาห์ อัมพุช 014021 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
36 นายขวัญชัย ม่วงทอง 014256 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
37 นางสาวนันทนา สุกกล่ า 014513 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
38 นางสาวรุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ ์ 014555 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
39 นางสาวกิ่งดาว ศิริพันธ์ 014576 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
40 นางสาวรุ่งนภา มัฐผา 015106 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 

สหกรณฯ์ จะมอบรางวัลดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 หากสมาชิกไม่สะดวกมารับ 
รางวัลในวันดังกล่าว สหกรณฯ์ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในอีก 10 วันท าการถัดไป 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
   
 
  

(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
ประธานกรรมการสรรหา คณะกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด ประจ าปี 2564 

 


