
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ที่ 48 / 2565 

เรื่อง  รายช่ือสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 
**************** 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ได้จัดให้มีการสรรหากรรมการด าเนินการ   
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 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 ทญ.อรวรรณ  ศิริเจน 007454 ข.วชพ 
2 นางสาวมุทิตา  โนวังหาร 010955 ข.วชพ 
3 นางสาวขัตติยานี  ชินเสนา 011473 ข.วชพ 
4 นางสาววิศรุตา  โททอง 011483 ข.วชพ 
5 นายอาธาดา  เทียบข่วง 013436 ข.วชพ 
6 นางณัฐกมล  แพทย์รังษี 002109 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
7 นางสาวพโยม  กลิ่นพยอม 002980 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
8 นางสาวทัศนา  โชติแสงสาคร 003103 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
9 นายสมพงษ์  บุญสันต์ 003669 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
10 ทญ.พุทธิพร  จิระธนากร 005800 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
11 นางสาวคู่ขวัญ  มาลีวงษ์ 008241 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
12 นางสายสุดา  ศรีสันเทียะ 008777 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
13 นางกาญจนา  สุนทรานุยุตกิจ 008918 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
14 นางอุมาริน  สิทธิราช 012770 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
15 นางสาวกิ่งเพชร  ดารงค์ 012780 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
16 นางปุณรดา  ล้วนวิเศษ 013056 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
17 นายธนสรณ์  จูจันทร์ 014026 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
18 นางสาวมินตรา  เอ่ียมน้อย 014167 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
19 นางสาวกฤติกา  วรรณมานะ 014896 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
20 นางสาวดาราวรรณ  ศรีหาตา 015047 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
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วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ชัน้น าที่มีความมั่นคง และสร้างคณุค่าให้กับสมาชิกได้อย่างย่ังยืน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด 
21 นายจิรพันธุ์  นพแดง 015372 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ. 
22 นางสาวเสาวนีย์  แสงเงิน 003682 ล.วชพ 
23 นางศรีสุดา  รักเหลือ 005616 ล.วชพ 
24 นายมานพ  อุ่นเอม 006974 ล.วชพ 
25 นางประจวบ  ตุละพงษ์ 007614 ล.วชพ 
26 นายสรศักดิ์  สุขสมปอง 009261 ล.วชพ 
27 นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ดี 009629 ล.วชพ 
28 นางอัญชัญ  มีเทศ 009979 ล.วชพ 
29 นางสาวลนานา  วาจาชอบ 010672 ล.วชพ 
30 นางอรัญญา  แจ้งหมื่นไวย์ 011049 ล.วชพ 
31 นายจักรพันธ์  ดิสสร 011054 ล.วชพ 
32 นายทวีศักดิ์  ฉายปาน 011730 ล.วชพ 
33 นางสาวศิริกัญญ์  เกิดสาย 012049 ล.วชพ 
34 นางสาวจิณนภา  โสบิน 012779 ล.วชพ 
35 นางสาวลดาวัลย์  บุญบรรจงเจริญ 014140 พนง.มหาวิทยาลัย วพก. 
36 นางสาวอารียา  จิรธนานุวัฒน์ 007099 พนง.มหาวิทยาลัย วทส. 
37 นางสาวตวงพร  โต๊ะนาค 000291 เกษียณอายุราชการ 
38 นางสมพิศ  กองแก้ว 001660 เกษียณอายุราชการ  
39 นางจรรยา  สีสมุทร 004103 เกษียณอายุราชการ 
40 นายทวน  นนทรักษ์ 006977 เกษียณอายุราชการ 

สหกรณฯ์ จะมอบรางวัลดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 หากสมาชิกไม่สะดวกมารับ 
รางวัลในวันดังกล่าว สหกรณฯ์ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในอีก 10 วันท าการถัดไป  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
   
 
 

(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
ประธานกรรมการสรรหา คณะกรรมการด าเนินการ 

ประจ าปี 2565 
 


