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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 
-------------------------------- 

 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงาน, พิจารณาเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ และจัดให้มี
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่พ้นวาระ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับฉลากเพ่ือมอบ
รางวัลให้แก่สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 

รางวัลพิเศษ  สร้อยคอทองค า หนัก 1 สลึง    จ านวน  3  รางวัล  (จับฉลากและมอบในวันประชุมใหญ่) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 
1. นางสาวทิพวรรณ  แสงแก้ว   09521 สถาบันโรคทรวงอก 

2. นางสาวพัชราวรรณ  แสงพิทักษ์ 14181 กองบริหารการคลัง 

3. นางสายสมร  ยมนา 05700 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 
 

รางวัลท่ี 1 เงินสด  10,000 บาท    จ านวน  1  รางวัล 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 
1. นางโสภิษ  กาญจนวัฒน์ 13030 กรมการแพทย-์พนักงานราชการ (สมทบ) 

 

รางวัลท่ี 2  เงินสด  5,000 บาท    จ านวน  3  รางวัล 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 
1. นางสุภาพรรณ  พงศ์หล่อพิศิษฎ์ 10552 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

2. นางจุไรรัตน์  มีทิพย์กิจ 09489 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

3. นางรัชนี  แม้นโกศล 11552 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 
 

รางวัลท่ี 3  เงินสด  2,000 บาท    จ านวน  5  รางวัล 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 
1. นางอารีย์  ดิษยี่ 05177 โรงพยาบาลสงฆ์ 

2. น.ส.เกศรินทร์  โกสูงเนิน 13582 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

3. นายสัญญา  เสถียรพจน์ 07452 โรงพยาบาลสงฆ์ 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขท่ีสมาชิก หน่วยงาน 
4. นางธาริกา  อยู่สำราญ(จันทราช) 07544 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 

5. น.ส.ปทิตตา  วรรณจันทร์ 12792 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

รางวัลท่ี 4  เงินสด  1,000 บาท    จ านวน  15  รางวัล 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 
1. นางนฤมล  พงษ์โพธิ์ 10642 กรมการแพทย์แผนไทยฯ (สมทบ) 

2. นางพัชรี  เพ็ชร์เพ็ง 04322 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

3. นายประเสริฐ  ร้อยสา 07025 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

4. นางธวัลรัตน์  นาคา 06787 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

5. นายชาย  หอซิน 02637 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

6. นางดลยา  จันทร์ตรง 06666 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

7. น.ส.จันทร์เพ็ญ  มงคลพานิช 13743 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

8. นายรังสันต์  ไชยคำ 09821 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

9. น.ส.ณัฐิยา  ปิยะพันธ์ 14480 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 

10. นางสุภาวดี  สายเสมา 10352 โรงพยาบาลราชวิถี 

11. นายประเสริฐ  ฉินทอง 09976 โรงพยาบาลศรีธัญญา (สมทบ) 

12. นายประดิษฐ์  โสภา 07361 โรงพยาบาลสงฆ์ 

13. น.ส.วรัญรดา  ธนเวชไธสง 12537 โรงพยาบาลสงฆ์ 

14. นางอรวรรณ  เมืองสำราญ 07174 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

15. นายนรสิงห์  สวัสดิวงษ ์ 12840 สถาบันโรคทรวงอก 
 

รางวัลท่ี 5 เงินสด  500 บาท  จ านวน  150  รางวัล  

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 

1. นางปทุมมาศ  สิริกวิน 13768 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

2. นายกฤตชัย  นรสิงห์ 12236 กรมการแพทย์แผนไทยฯ (สมทบ) 

3. นายสรกล  สื่ออยู่ยง 14007 กรมการแพทย์แผนไทยฯ (สมทบ) 

4. น.ส.นิภา  นามมั่น 12417 กรมการแพทย์แผนไทยฯ-พนักงานราชการ (สมทบ) 

5. น.ส.สิรภิชา  ฉลาดเอื้อ 12465 กรมการแพทย-์พนักงานราชการ (สมทบ) 

6. น.ส.ศุภาวดี  ใจด ี 10322 กรมการแพทย-์พนักงานราชการ (สมทบ) 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 

7. น.ส.วรรณภา  ศรีราจันทร์ 10485 กรมการแพทย-์พนักงานราชการ (สมทบ) 

8. น.ส.เพ็ญนภาพร  มงคล 11528 กลุ่มคลังและพัสดุ สป. 

9. น.ส.ลดาวัลย ์ ภักดิใ์จดี 07133 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

10. นางนันทนา  ศรีพินิจ 02573 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

11. น.ส.รัตนา  ปรชีาปัญญากุล 09538 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

12. น.ส.ไพรินทร์  เปรมพรหม 06956 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

13. นางสุมาลี  หนุตระกูล 04495 เกษียณ และสังกัดอ่ืนๆ 

14. น.ส.นัจกร  เชาว์เครือ 02399 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

15. นางพุทธวดี  ควรชม 07520 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

16. น.ส.พรนภา  ดิศธรรม 08971 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

17. นางสุภา  ตันติวิสุทธิ ์ 07889 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

18. นางอัปสร  ญาณศิริ 06202 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

19. นางนวรัตน์  สิขิวัฒน์ 07698 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

20. นางเตือนใจ  บรรจง 00683 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

21. นางรจนา  ชัยเสนา(สุขเจริญพงษ์) 06337 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

22. น.ส.อุสิชา  วงศ์สุวรรณ 07509 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

23. นางสมควร  วิบูลย์วงศ์ 09150 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

24. นางสมัย  สิริทรัพย์โสภณ 07145 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

25. น.ส.วรรณะ  ชุ่มใจ 01114 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

26. นายวิมล  สุขตั้งมั่น 06501 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

27. นางมะลิ  ร่วมยอด 04332 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

28. นางศรีโสภา  หมีไทย 06073 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

29. นางพรรณรา  เจริญยศ 11672 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

30. นางธนพร  คงอ่ำ 06645 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

31. นางนวลจันทร์  ดวงพุมเมศ 09027 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

32. นางกรรณิกา  เริ่มเจริญ 04144 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

33. นางสุภาภรณ์  ศรีตาลอ่อน 01595 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

34. น.ส.จุฬาวไล  นามเชียงใต้ 04743 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 



 - 4 - 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชกิ หน่วยงาน 

35. นางสมพิศ  ไข่มุกด์ 03050 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

36. นางเฉลิมศร ี รัตนารมย์ 08407 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

37. นางกุลวรี  รักษ์เรืองนาม 02636 ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ 

38. น.ส.ณิราภรณ์  เอ่ียมภิญโญ 01985 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

39. นายอรุณ  เรืองอุดม 05985 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

40. นายศักดินนท ์ เจียมแพ 06101 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

41. นายวันชัย  พันธุ์วา 05050 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

42. นายศรีวงค์  รูปศิริ 05756 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

43. นายสวิง  หอมขจร 05244 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

44. นายจำปี  คำบุร ี 04834 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

45. นางมัญชุสา  ปรางแฉ่ง 05589 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

46. นายวีระพล  สุดจินดา 05938 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

47. นายยุทธพงษ ์ เขตจัตุรัส 03375 บำเหน็จรายเดือน กรมการแพทย์ 

48. น.ส.พจนีย์  รุ่งรัศมีพัฒน์ 09378 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

49. นายรุ่งโรจน์  บุญยะบา 14549 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

50. นางจรรยา  เจริญศักดิ์(ชูบุญ) 05492 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

51. นายณัฐกร  แซ่เหง่า 14055 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

52. นางนฤมล  บัวทอง 05818 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

53. นายพีระสิทธิ์  กระแสร์สินธุ์ 07172 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

54. น.ส.จารุพัสตร์  พลทองมาก 14264 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

55. น.ส.ภัครนันท์  พันพา 10749 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

56. นางธนัยนันท์  สงวนวงษ์ทอง 08869 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

57. น.ส.ณัชชา  เขียวยิ่ง 15069 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

58. นางฤดี  วัตตะยัง 10775 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

59. นางประภาภรณ์  แย้มสุริโยทัย 14669 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

60. น.ส.อมรรัตน์  จันทร์แดง 12964 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

61. น.ส.สุรีย์  จริศักดิ ์ 08558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

62. นางอังคณา  นวพัฒนพงศ์ 15442 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สมาชิก หน่วยงาน 

63. น.ส.จริยา  ถั่วเจริญ 14415 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

64. น.ส.สุกัญญา  จริยารังษีโรจน ์ 05252 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

65. น.ส.เสาวณีย์  สุวรรณสินธุ ์ 13354 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

66. น.ส.พินิชชาด  ธัญญผล 04830 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

67. น.ส.วราภรณ์  ธาตุสุวรรณ 15205 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

68. นายชินกร  นารัตน์ 07874 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

69. นางอภิสรา  เนื่องจำนงค์ 06589 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

70. น.ส.จิราภรณ์  สังข์กลิ่นหอม 13255 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 

71. นายจตุพร  งามจิตติอำไพ 07871 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 

72. นายจิตติศักดิ์  ทิมแจ้ง 15134 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 

73. นางศริิพร  ธงศรี 10276 โรงพยาบาลราชวิถี 

74. นางนงลักษณ ์ สัตย์ตรง 10275 โรงพยาบาลราชวิถี 

75. นางอรทัย  สิงห์อุสาหะ 09666 โรงพยาบาลราชวิถี 

76. นางกนกพร  สมวัตต์ 08460 โรงพยาบาลราชวิถี 

77. น.ส.สุจิตรา  สิริมงคลกิจ 13175 โรงพยาบาลศรีธัญญา (ข้าราชการ) 

78. นางอำพร  คุม้ศิริ 10051 โรงพยาบาลศรีธัญญา-พนักงานราชการ (สมทบ) 

79. น.ส.ภักษร  พันหล้า 14167 โรงพยาบาลสงฆ์ 

80. นายอำนาจ  ลุ่มกลาง 07632 โรงพยาบาลสงฆ์ 

81. นายยุสิต  รังสี 07180 โรงพยาบาลสงฆ์ 

82. น.ส.กัญจนา  สีนานอก 08618 โรงพยาบาลสงฆ์ 

83. น.ส.ภัทรียา  บุ่งเสน่ห ์ 13162 โรงพยาบาลสงฆ์ 

84. นายสามารถ  แสงนาค 08274 โรงพยาบาลสงฆ์ 

85. นายสมเจตต์  ฉุยฉาย 06995 โรงพยาบาลสงฆ์ 

86. น.ส.ชญาภา  หล้าศรี 13253 โรงพยาบาลสงฆ์ 

87. นางลาวัลย์  สุขภิการนนท์ 09607 โรงพยาบาลสงฆ์ 

88. นายสนชัย  กำนล 09155 โรงพยาบาลสงฆ์ 

89. น.ส.วรินทร  ชัยทัพ 13829 โรงพยาบาลสงฆ์ 

90. นายบุญชู  สินธุวณิก 05278 โรงพยาบาลสงฆ์ 
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91. น.ส.สิริกุล  ศิริบุญยังพิกุล 00505 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

92. นางเกวลี  ชัยประเสริฐ 10033 สถาบันทันตกรรม 

93. น.ส.วลิาสินี  โหยงโสภา 14391 สถาบันทันตกรรม 

94. นางอภิญญา  ขอพรกลาง 08275 สถาบันทันตกรรม 

95. น.ส.ดาหวัน  มีโพธิ์ 11359 สถาบันทันตกรรม (สมทบ) 

96. น.ส.มลฤดี  ทูคำมี 13559 สถาบันทันตกรรม (สมทบ) 

97. นางนันทา  ชัยพิชิตพันธ์ 07887 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

98. นางสำเนา  นิลบรรพ์ 06629 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

99. น.ส.รัชน ี กลิ่นนิ่มนวล 11943 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

100. นางญานี  ตราบดี 05428 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

101. นายอิสเรศ  วงษ์ฝุง 05432 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

102. นางรจนา  ทิพย์วรรณ 08585 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

103. น.ส.กาญจนา  ภูยาธร 06070 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

104. น.ส.เกศราภร  สาลีวงศ ์ 07281 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

105. น.ส.อัญชิษฐา  นุ่มโต 07346 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

106. นางพรพรรณ  ชมะโชติ 10396 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 

107. นายอนุวัตร  เกษกรรณ์ 13540 สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาฯ (สมทบ) 

108. น.ส.วาสนา  ทีงาม 10236 สถาบันประสาทวิทยา 

109. นายวาทศิลป์  ช่วยเหลือ 14459 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

110. นางวรินธร  จันทรพิทักษ์ 11981 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

111. น.ส.เพ็ญทิพย์  เชาวลิต 05314 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

112. น.ส.สิรวิรรณธนา  คำเสียง 14354 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

113. นางอุษณีย ์ พรหมประกอบ 06642 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

114. น.ส.สุปิยา  บุญเผือก 10182 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

115. นางโสรยา  บัวศรี 08450 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

116. นางหฤทัย  อัศวกิจธนานนท์ 08345 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

117. น.ส.ประภาศรี  พรมแปง 13460 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

118. น.ส.ปิยาภรณ์  บัวกลาง 10850 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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119. น.ส.มณีรัตน์  กระโพธิ์ 11814 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

120. น.ส.สนธยา  แก้วรัตน์ 08151 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

121. นางรัชดา  เหลืองเรืองบาน 07230 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

122. น.ส.ธนพร  พิเชฐโสภณ 15445 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

123. นายปรีชา  สุวังบุตร 11653 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

124. นางอัจฉราวดี  คุณติสุข 13321 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

125. นางจิดาภา  ธรรมศิริ 11397 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

126. นางพิชญา  วานิชพงษ์พันธุ์ 14358 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

127. นางทัศนีย์  สุทธิ 08160 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

128. นางนรลักษณ ์ เสน่หา 06742 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

129. นางรัตนา  บุญอยู่ 08893 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (สมทบ) 

130. น.ส.บัวชมพู  เอกมาตร 10230 สถาบันโรคทรวงอก 

131. น.ส.พัทธนันท ์ ประเสริฐศรี 13164 สถาบันโรคทรวงอก 

132. น.ส.จิตนภา  วาณิชวโรตม ์ 06856 สถาบันเวชศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ 

133. นางศรีนวล  เอ็งสุวรรณ์ 06510 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

134. น.ส.ชนะใจ  อ่อนแจ้ง 13347 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

135. นางจันทรา  เหมือนปิ๋ว 05054 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

136. น.ส.ณิชกานต์  บุญสว่าง 13805 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

137. นางบุญกอง  วังสีรัง 05596 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

138. นางน้อย  สิตกรโกวิท 06402 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

139. นายณัฐวุฒิ  คงมาก 06959 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

140. นางศรีสุดา  เจียะรัตน์ 06140 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

141. น.ส.พลอยเพ็ญ  จารุเวฬ 13342 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

142. น.ส.สุมาลี  สว่างสุขสกุล 05958 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

143. นายจุมภฎพงศ ์ บุญเติม 14969 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (สมทบ) 

144. น.ส.ธนัญญา  วงศ์ษา 13547 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (สมทบ) 

145. นางอรุณรัตน์  คำหม่อง 10329 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

146. น.ส.ศาริกา  เจริญกลิ่น 10957 สังกัดอ่ืนๆ (สมทบ) 
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147. นางเกณิกา  นันทรุจิ 15198 สำนักงานเลขานุการกรม 

148. นายสมพงษ ์ เอ่ียมผ่อง 06290 สำนักงานเลขานุการกรม 

149. น.ส.พิมพ์ปวีณ์  ศุขประสงค์ 07283 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

150. นางจันทร์ทิพย ์ พงษ์สนาม 06516 สำนักบริหาร/กรมสนับสนุนฯ 
 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพ่ือติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ 
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
หรือติดต่อเพ่ือแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 
02-5807648, 02-5906166-7, 02-5906141 หรือ Line ID : dmscoop ในวันและเวลาทำการ 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
        อ         

 

 (นายมานะ  วงศ์เจียก) 
 รองประธานกรรมการ  
      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


