
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรอ้ยคอทองค ำ 1 สลึง จ ำนวน 1 รำงวลั 
 

 

(1)  นายนพดล  ไชยวงค์  กลุ่ม 75 บ้านปงสนุกใหม่ 

 

 

 
 

ตูเ้ยน็   จ ำนวน 2  รำงวลั 
 

(1)  นางสมจิตร ภายสนัใจ กลุ่ม 102 บ้านน า้ป้ัว 

(2)  นายเพ่ิม  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

 

 

 

 

โทรทศันส์ี 42 นิ้ ว    จ ำนวน 2 รำงวลั 
 

(1)  นางจิดาภา  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(2)  นายอนิเขียน พรมมินทร์ กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 
 

 

 

 

เครือ่งซกัผำ้   จ ำนวน 2 รำงวลั 
 

(1)  นางสณุีย์  อุดป่าคา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(2)  นายเพ่ิม  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

 

 

รำยชื่อสมำชิกสหกรณผู์โ้ชคดีรบัของรำงวลั “ถอืหุน้ลุน้โชค” 

วนัสหกรณแ์ห่งชำติ ประจ ำปี 2566 

วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2566 

สหกรณก์ำรเกษตรเวียงสำ จ ำกดั 

 

รำงวลัที ่1 

รำงวลัที ่2 

รำงวลัที ่3 

รำงวลัที ่4 



 
 

รถจกัรยำน จ ำนวน 5 รำงวลั 
 

(1)  นายเหล่ียม เบ้ียแก้ว  กลุ่ม 36   บ้านไพรอุดม 

(2)  นายเหล่ียม เบ้ียแก้ว  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(3)  นางเถียร  ทองทา  กลุ่ม 71 บ้านสาลีก 

(4)  นายอุดม  กองดี  กลุ่ม 86 บ้านห้วยแก้ว 

(5)  นายเป็ง  สมีา  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

 

 

 

 

หุน้พิเศษ มูลค่ำ 500 บำท   จ ำนวน 10 รำงวลั 
 

(1)  นายเพ่ิม  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(2)  นางดาวรรณ พิมสาร  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(3)  นางสพุรรณ ทบัเลิก  กลุ่ม 11 บ้านห้วยแก้ว 

(4)  นายดี  มะศักด์ิ  กลุ่ม 29 บ้านดอนแทน่ 

(5)  นางศรีทร  ชายปิว  กลุ่ม 94 บ้านสนันาเคียน 

(6)  นางแจ่ม  ทานะ  กลุ่ม 00 บ้านนาไลยใต้ 

(7)  นายเหล่ียม เบ้ียแก้ว  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(8)  นางดาวรรณ พิมสาร  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(9)  นายเหล่ียม เบ้ียแก้ว  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(10) นางมาลี  ย่ิงยอด  กลุ่ม 00 บ้านบุญเรือง 

 

 

 

 

รำงวลัอืน่ๆ 

[ 1 ]  หมอ้สุก้ี   จ ำนวน 10 รำงวลั 
 

(1)  นางปราณี  ปานขาว  กลุ่ม 75 บ้านปงสนุก 

(2)  นางบานย่ิน พรมรักษา กลุ่ม 40 บ้านน า้มวบ 

(3)  นางผิน  รินชม  กลุ่ม 12 บ้านพะเยา 

(4)  นายยงยุทธ เตชะฤทธิ์ กลุ่ม 30 บ้านใหม่เจริญราษฎร์ 

(5)  นางนิภา  วงค์กองแก้ว กลุ่ม 27 บ้านจะเข้ภหูอม 

 

 

รำงวลัที ่5 

รำงวลัที ่6 

รำงวลัที ่7 



(6)  นายปรีชา  ดาใจค า  กลุ่ม 18 บ้านหลับมืนพวน 

(7)  นางประนอม จันทร์บูรณ ์ กลุ่ม 51 บ้านนาเคียน 

(8)  นางทนิ  แก้วผัด  กลุ่ม 2  บ้านไผ่งาม 

(9)  นางปิยะนุช อุทธยิา  กลุ่ม 72 บ้านวังตูบ 

(10) นายเพ่ิม  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

 

[ 2 ]  หมอ้หงุขำ้ว   จ ำนวน 10  รำงวลั 
 

(1)  นางสนัุนทา ชุ่มวงค์  กลุ่ม 53 บ้านศรีนาช่ืน 

(2)  นายประทปี ศรีวงค์  กลุ่ม 54 บ้านทองใหม่ 

(3)  นางเนียม  สหุน่ัน  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(4)  นางสนีุย์  อุดป่าคา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(5)  นางทศันีย์  แก้วกุลา  กลุ่ม 5  บ้านวังดินใหม่ 

(6)  นางจินดา  สริุยศ  กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

(7)  นางสพุรรณ ทบัเลิก  กลุ่ม 11 บ้านห้วยแก้ว 

(8)  นางเถียร  ทองทา  กลุ่ม 71 บ้านสาลีก 

(9)  นางศรีทร  ชายปิว  กลุ่ม 94 บ้านสนันาเคียน 

(10) นางประคอง วงค์ลา  กลุ่ม 4  บ้านปงสนุก 

 

[ 3 ] เครือ่งป้ิงขนมปัง จ ำนวน 10 รำงวลั 
 

(1)  นางทองเสา บุญตา  กลุ่ม 24 บ้านทุง่ผง 

(2)  นายประทปี ศรีวงค์  กลุ่ม 54 บ้านทองใหม่ 

(3)  นายอนิเขียน พรมมินทร์ กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

(4)  นางแจ่ม  ทานะ  กลุ่ม 00 บ้านนาไลยใต้ 

(5)  นายดี  มะศักด์ิ  กลุ่ม 29 บ้านดอนแทน่ 

(6)  นางค าผาย  กาละดี  กลุ่ม 35 บ้านบุญยืน 

(7)  นางดาวรรณ พิมสาร  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(8)  นางสนัุนทา ชุ่มวงค์  กลุ่ม 53 บ้านศรีนาช่ืน 

(9)  นายสน่ัน  สมใจ  กลุ่ม 54 บ้านทองใหม่ 

(10) นายมงคล  กติิยะ  กลุ่ม 15 บ้านจอมจันทร์ 

 

[ 4 ]  เครือ่งบดสบัปัน่อเนกประสงค ์ จ ำนวน 10 รำงวลั 
 

(1)  นางประครอง วงค์ลา  กลุ่ม 4  บ้านปงสนุก 

(2)  นางล าแพน ละวรรณา กลุ่ม 51 บ้านนาเคียน 

(3)  นายเพ่ิม  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(4)  นางจินดา  สริุยศ  กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

 



(5)  นางอ าพูน  เขียวทพิย์ กลุ่ม 61 บ้านขึ่ง 

(6)  นางจันมอญ ตันต่อมแก้ว กลุ่ม 13 บ้านหลับมืนพวน 

(7)  นางเถียร  ทองทา  กลุ่ม 71 บ้านสาลีก 

(8)  นายดี  มะศักด์ิ  กลุ่ม 29 บ้านดอนแทน่ 

(9)  นางพรทพิย์ อิ่นค าแสง กลุ่ม 38 บ้านอ่าย 

(10) นางจิดาภา ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

 

[ 5 ]  เตำแม่เหล็กไฟฟ้ำ   จ ำนวน  10  รำงวลั 
 

(1)  นายไพรุ่ง  ศรีแก้ว  กลุ่ม 18 บ้านหลับมืนพวน 

(2)  นายเมือง  สน่ันเมือง กลุ่ม 87 บ้านต้นฝาย 

(3)  นายอนิเขียน พรมมินทร์ กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

(4)  นางค าแฝง  ป้องมาลี กลุ่ม 68 บ้านศรีมงคล 

(5)  นางสนีุย์  อุดป่าคา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(6)  นางสนีุย์  อุดป่าคา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(7)  นายค า  อนิเสาร์  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(8)  นางสมคิด  คุ้มห้างสูง กลุ่ม 86 บ้านห้วยแก้ว 

(9)  นางรัชนี  หม่ืนพรมแสน กลุ่ม 87 บ้านต้นฝาย 

(10)  น.ส.อังคณา สทุธชัิย  กลุ่ม 49 บ้านน า้หลง 

 

[ 6 ]  กำตม้น ้ ำไฟฟ้ำ   จ ำนวน 10  รำงวลั 

(1)  น.ส.ธญัลักษณ์ วิชารักษ์  กลุ่ม 86 บ้านห้วยแก้ว 

(2)  นางสมบุญ  สหุน่ัน  กลุ่ม 92   บ้านกอ๊ต 

(3)  นางคนึงนิจ ใจอารีย์  กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(4)  นางสพุรรณ์ ทบัเลิก  กลุ่ม 11 บ้านห้วยแก้ว 

(5)  นางสนัุนทา ชุ่มวงค์  กลุ่ม 53 บ้านศรีนาช่ืน 

(6)  นางสนีุย์  อุดป่าคา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(7)  นางฟองศรี ปัญญายศ กลุ่ม 56 บ้านบุญนาค 

(8)  นางแจ่ม  ทานะ  กลุ่ม 00 บ้านนาไลยใต้ 

(9)  นายเสถียร  ผาลี  กลุ่ม 7  บ้านตาลชุม 

(10) นางจงจินต์ ถึงสขุ  กลุ่ม 65 บ้านสาคร 

 

[ 7 ]  หมอ้อบควำมรอ้น  จ ำนวน 1 รำงวลั 
 

(1)  นายอาวุธ  ปัญญาอนิทร์ กลุ่ม 23 บ้านบุญเรือง 

 

 

 



[ 8 ]  พดัลม ขนำด 12 นิ้ ว จ ำนวน 4  รำงวลั 
 

(1)  นายเฉลิม  ดวงจันทร์ กลุ่ม 00 บ้านคือเวียง 

(2)  นายรัตน์  แก้วไสย  กลุ่ม 89 บ้านน า้ป้ี 

(3)  นายอภิชาต แปงสสีอน กลุ่ม 49 บ้านน า้หลง 

(4)  นายแสวง  จันตะ๊  กลุ่ม 85 บ้านสถาน 

 

 [ 9 ]  เตำแกส๊สแตนเลส ขนำด 1 หวั จ ำนวน 5 รำงวลั 
 

(1)  นายสมเกียรติ มะโนศิลา กลุ่ม 4  บ้านปงสนุก 

(2)  นางประครอง วงค์ลา  กลุ่ม 4  บ้านปงสนุก 

(3)  นางจินดา  สริุยศ  กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

(4)  นายสมัคร  อุตมูล  กลุ่ม 40 บ้านน า้มวบ 

(5)  นางพวงพร ปินตามูล กลุ่ม 75 บ้านปงสนุก 

 

[ 10 ]   กล่องพลำสติกสีด ำ  จ ำนวน 20 รำงวลั 
 

(1)  นางนิตยาวรรณ สขุกนัไชยศิลา กลุ่ม 50 บ้านคือเวียง 

(2)  นางเนียม  สหุน่ัน  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(3)  นางแจ่ม  ทานะ  กลุ่ม 00 บ้านนาไลยใต้ 

(4)  นางบุญฮอม ถาวรรณา กลุ่ม 86 บ้านห้วยแก้ว 

(5)  นางสพุรรณ์ ทบัเลิก  กลุ่ม 11 บ้านห้วยแก้ว 

(6) นางสพุรรณ์  ทบัเลิก  กลุ่ม 11 บ้านห้วยแก้ว 

(7)  นายดี  มะศักด์ิ  กลุ่ม 29 บ้านดอนแทน่ 

(8)  นายจ าลอง  อิ่นทา  กลุ่ม 64 บ้านหัวนา 

(9)  นางจันทร์  ทพิย์รัตน์มงคล กลุ่ม 33 บ้านน า้มวบ 

(10)  นางล าแพน ลาวรรณา กลุ่ม 51 บ้านนาเคียน 

(11) นางรัตนา  แก้วหล้า กลุ่ม 55 บ้านไหล่น่าน 

(12) นางจินดา  สกัขวา  กลุ่ม 14 บ้านนาเหลืองใน 

(13) นางฑฆิัมภรณ์ ผัดหล้า  กลุ่ม 76 บ้านสาล่ี 

(14) นางจิดาภา ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(15) นายฉลอง  แก้วเทพ กลุ่ม 19 บ้านครกค า 

(16) นายพงศกร อชัฒาสยั กลุ่ม 64 บ้านหัวนา 

(17) นางเถียร  ทองทา  กลุ่ม 71 บ้านสาลีก 

(18) นางเถียร  ทองทา  กลุ่ม 71 บานสาลีก 

(19) นางสนัุนทา ชุ่มวงค์  กลุ่ม 53 บ้านศรีนาช่ืน 

(20) นางสนัุนทา ชุ่มวงค์  กลุ่ม 53 บ้านศรีนาช่ืน 

 

 



[ 11 ]  กระติกน ้ ำ จ ำนวน 12 รำงวลั 
 

(1)  นายเหล่ียม เบ้ียแก้ว  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(2)  นางปราณี  ปานขาว  กลุ่ม 75 บ้านปงสนุก 

(3)  นางศรีทร  ชายปิว  กลุ่ม 94 บ้านสนันาเคียน 

(4)  นางจิดาภา  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(5)  นางนันทภัทร ปาละวัน กลุ่ม 8  บ้านตึ๊ด 

(6)  นางค าของ  ท้าวเชียง กลุ่ม 10 บ้านน า้ป้ัว 

(7)  นายเป็ง  สมีา  กลุ่ม 36 บ้านไพรอุดม 

(8)  นางภัสกร  ฝั้นกา  กลุ่ม 91 บ้านหนองนก(บุญนาค) 

(9)  นายสรุชัย  บัวอนิ  กลุ่ม 27 บ้านจะเข้ภหูอม 

(10) นายมงคล  กติิยะ  กลุ่ม 15 บ้านจอมจันทร์ 

(11) นางจินดา  สริุยศ  กลุ่ม 00 บ้านกอ๊ต 

(12) นางบุญทา  ทะยศ  กลุ่ม 74 บ้านห้วยสอน 

 

[ 12 ]  พดัลม  ขนำด 16 นิ้ ว    จ ำนวน 4  รำงวลั 
 

(1)  นางอรุณ  ไชยชุ่มศักด์ิ กลุ่ม 60 บ้านทา่ข้าม 

(2)  นางพนม  ชาอนิ  กลุ่ม 33 บ้านน า้มวบ 

(3)  นางแจ่ม  ทานะ  กลุ่ม 00 บ้านนาไลยใต้ 

(4)  นางจรีรัตน์  จันทร์ผง กลุ่ม 90 บ้านน า้ปุ๊ สามัคคี 

 

[ 13 ]   เสื้ อยดืคอปกสีม่วง-ขำว จ ำนวน 10  รำงวลั 
 

(1)  นางมาลี  ย่ิงยอด  กลุ่ม 00 บ้านบุญเรือง 

(2)  นายจรัญ  มิยะ  กลุ่ม 7  บ้านตาลชุม 

(3)  นายโยธนิ  อนิตะ๊วิไชย กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

(4)  นายนุช  ตะ๊ชา  กลุ่ม 19 บ้านครกค า 

(5)  นายบุญทวน ศรีปัญญา กลุ่ม 81 บ้านวังแข 

(6)  นางเนียม  สหุน่ัน  กลุ่ม 92 บ้านกอ๊ต 

(7)  นางสมพิศ  เสาร์ทพิย์ กลุ่ม 38 บ้านอ่าย 

(8)  นายจิรัชนันท ์ เขื่อนเพชร กลุ่ม 26 บ้านโปร่ง 

(9)  นายศรีวัย  บัวยศ  กลุ่ม 00 บ้านน า้ป้ัว 

(10) นางเนียร  ผัดหล้า  กลุ่ม 00 บ้านสาล่ี 

 

 

 

 

 



[ 14 ]  ชุดของขวญัก๊ิฟเซ็ตจำก ธ.ก.ส.  จ ำนวน 1 รำงวลั 
 

(1)  นางจินดา  ศรีสวรรค์ กลุ่ม 3  บ้านส้าน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อรับของรางวัลได้ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2566 เป็นต้นไป  

       ณ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากดั 

 

 


