
ท่ี 47/2562

หมายเลข

สมาชิก

1 นางวราทิพย์   ธานี 3790 เด็กหญิงชญาณิศา   วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อนุบาล

2 นางสาวจันทริกา   ศรีทาบุตร 4254 เด็กชายรัชชานนท์    ค ามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล

3 นางยุวธิดา     ศรีนวล 4589 เด็กหญิงณัฐธิดานันท์    ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อนุบาล

4 นางสาวอาทิตา  คงแก้ว 9482 เด็กหญิงอภิชญา    หันจรัส โรงเรียนมารีย์นิรมล อนุบาล

5 นายสน่ัน    อุทังสังข์ 3532 เด็กชายกัญจน์     อุทังสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล

6 นางสาวอุบลวรรณ    นามบุญ 10274 เด็กหญิงนภัสนันทร์    ชิดสวน โรงเรียนอุบลวิทยาคม อนุบาล

7 นางจุฑารัตน์    จันทร์มณี 9571 เด็กหญิงวรญาดา    จันทร์มณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม อนุบาล

8 นางสาวจันทนา   สายใจ 4632 เด็กชายกฤษณพล   ดิเรกชัย โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ อนุบาล

9 นางสาวพิมชญา    ธรรมศรี 4385 เด็กชายชนกันต์    ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล

10 นางดรุณี    นฤดีศรีอุทัย 4209 เด็กหญิงจิรัญญา   นฤดีศรีอุทัย โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก อนุบาล

11 นางสาววรรณิศา  ทะยะราษฎร์ 4717 เด็กชายพิชญะ    ทะวัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล

12 นางศรันรัชต์    สมนึก 4547 เด็กหญิงอัศรา    สมนึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล

13 นางเบญจมาศ    ตรีโรจน์พร 4674 เด็กชายปีติภัทร์    ตรีโรจน์พร Ubon Adventist International Mission อนุบาล

14 นางสมคิด    ตาทิพย์ 3916 เด็กชายสรวัฒน์    ตาทิพย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ อนุบาล

15 นางเรณุกา     ก าเนิดสิงห์ 4617 เด็กหญิงศันสนีย์    ก าเนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อนุบาล

16 นายศรีสุนทร    การศรี 4580 เด็กหญิงปัญญพัฒน์    การศรี โรงเรียนอาเวมารีอา อนุบาล

17 นางสาวนิตตานันท์    พุฒพันธ์ 4683 เด็กหญิงนัทธมล    สีดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล

18 นางประพิศ    พลอ านวย 4454 เด็กหญิงกชพร    พลอ านวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล

19 นางสาวสุวิมล    ชุ่มมาก 4876 เด็กหญิงฉันทพิชญา    ชุ่มมาก โรงเรียนกระโพราษฎร์วิทยาคาร อนุบาล

20 นางบุญรัศม์ิ    ศรีบริบูรณ์ 3485 เด็กชายปัณณ์พัฒน์    ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล

21 นางจันทร์เพ็ญ    สามารถ 4672 เด็กชายก้องภพ    สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อนุบาล

22 นางจิตรา    มาถาวร 3360 เด็กชายพัฐกฤษณ์    มาถาวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล

23 นางรุ่งทิวา    พงษ์ธนู 10434 เด็กหญิงปพิชญา    พงษ์ธนู โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ อนุบาล

ระดับอนุบาล มีสมาชิกสามัญ  ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  

ระดับช้ันช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

    ประกาศ

                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด

                 เร่ือง  รายช่ือสมาชิกท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562

        ..................................................................

                  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด

               ได้จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 แล้วน้ัน

                             สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี   2562 ดังน้ี

ล าดับ ช่ือสมาชิก



หมายเลข

สมาชิก

1 นางขวัญฤทัย    สุพล 9147 เด็กหญิงภัทราภรณ์   สุพล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก๊ก อนุบาล

2 นางธนธรณ์    เนาวราช 9844 เด็กหญิงชนาธิป    เนาวราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ อนุบาล

3 นางสาวศิริพร    มณีขาว 9913 เด็กชายณคุณ    สายนะที โรงเรียนเทศบาล5อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ อนุบาล

4 นายเสถียรพงษ์    มณีขาว 9023 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  มณีขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล

5 นางจิรดา    เหล่าโก้ก 10367 เด็กชายวรุตม์    เหล่าโก้ก โรงเรียนอนุบาลลูกรัก อนุบาล

6 นางสาวชนิดา    อาภรศรี 10340 เด็กหญิงอธีนา    กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาววิจิตรา    บึงมุม 4861 เด็กหญิงกัญญาพัชร   วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

2 นางทองใบ    วิเศษลา 3368 เด็กหญิงพบพร    วิเศษลา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.3

3 นายศุภศิลป์     ภูยาทิพย์ 4508 เด็กชายภัทรศิลป์    ภูยาทิพย์ โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก ป.3

4 นางศิลาพร    จันทโกสิน 9628 เด็กหญิงจีระนันท์    จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ป.3

5 นางสาวธนิดา    ศรีธัญรัตน์ 9547 เด็กหญิงอัญญา    สวัสด์ินะที สาธิต ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ป.3

6 นางพรทิพย์    สรสนิธ 3922 เด็กชายนันทรัตน์    สรสนิธ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.1

7 นางอรทัย    วรพิมพ์รัตน์ 3745 เด็กชายอาชัญ    วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

8 นางสาวทัศนีย์    เทศชัย 4707 เด็กชายทุวานน    เทศชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.3

9 นางบังอร    ศรีสมุทร 3883 เด็กหญิงณัฐกมล   ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

10 นางสาวจุรีรัตน์    พงษ์สถิตย์ 3513 เด็กหญิงศุภิสรรัชช์    พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

11 นางหนูทิพย์    บุญช่วย 3871 เด็กหญิงบุญญทิพย์   บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.2

12 นางสาวนุชจรี     วังแก้ว 9530 เด็กหญิงวรัญญา    วังแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.3

13 นางนิตยา    นวลศิริ 4451 เด็กหญิงวรรษมน    นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

14 นางนิภาพร    นิยมแสง 3662 เด็กชายนรวัฒน์   นิยมแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.1

15 นางวรารัตน์    ดอนสิงห์ 4651 เด็กชายนพกร    ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.1

16 นางสุชาดา    เกษมสุข 9751 เด็กหญิงด่ังใจ    เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

17 นายยุทธนา    แก่นกาญจน์ 2351 เด็กหญิงย่ิงรัก    แก่นกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

18 นางอารีรัตน์    จึงม่ันคง 4142 เด็กหญิงชญานันท์    จึงม่ันคง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.2

19 นางอิศริยาพรรณ    สืบศิรินุกูล 3674 เด็กชายณัฐกุลปวิศ  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

20 นางวิรงรัตน์    อาจหาญ 4843 เด็กหญิงวิชญาดา    อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

21 นางรสริน    สาโยธา 9547 เด็กชายชนภัทร    สาโยธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

22 นายนันทวุท    แดงทน 4779 เด็กหญิงนันทภัทร    แดงทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

23 นางน้ าฝน    ศรีจันน้อย 3822 เด็กชายปวีณวัช    ศรีจันน้อย   โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.2

ระดับอนุบาล มีสมาชิกสมทบ สมัครรับทุนจ านวน 6 คน  ไม่ต้องจับสลาก 6 คน (จ านวน 6 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท )

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) มีสมาชิกสามัญ ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา



หมายเลข

สมาชิก

1 นางพัทธนันท์    ใจดี 10276 เด็กหญิงลภัสรดา   บุญชอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.3

2 นางสาวอารีรัตน์    จินากุล 10841 เด็กหญิงณัฐพร    จินากุล โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.1

3 นางปัญญาพร    อนุทุม 10591 เด็กหญิงกัญญณัฐ    อนุทุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

4 นางสาวรจนา    ขาววงศ์ 10850 เด็กชายรัชชานนท์   บัวทอง โรงเรียนบ้านนาดูน ป.3

5 นายปรีชา     ค าศรีสุข 10648 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ค าศรีสุข โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว ป.2  

6 นายปริญญา    บุญคุณการ 10654 เด็กชายพลภัทร    บุญคุณการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

7 นางมลฤดี    นาริกุล 9603 เด็กหญิงธันยพร    นาริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

8 นางจินตนา    สมเนตร 10413 เด็กชายชัยภัทร    สมเนตร โรงเรียนเซนต์เอเมรี ป.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นายสัญญาลักษณ์    สรพิมพ์ 3776 เด็กชายปฏิภาณ    สรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6

2 นางณัชมาศ    บุญสุข 4613 เด็กหญิงพุทธธิดา    สุธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6

3 นางสาวสุรีย์พร   ต้ังสกุลวัฒนา 3980 เด็กชายศรัณยพงศ์  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

4 นางอุบล    เทนโสภา 4631 เด็กชายคณุตม์    เทนโสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6

5 นางอรอุมา    ทองวงศ์ 3525 เด็กหญิงอภิสรา    ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

6 นางโปรยทิพย์    สันตะพันธ์ 3233 เด็กหญิงกัลยภรณ์    สันตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

7 นางอัญชลี    เทียนขาว 4574 เด็กชายชนาธิป    เทียนขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

8 นางกนกวรรณ    ก้อนแพง 4299 เด็กชายธนชาติ    ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ป.6

9 นางสาวเกษรา    ไวนิยมพงศ์ 4494 เด็กชายสรวิชญ์    ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

10 นางนวลฉวี    สุทธิคุณ 3688 เด็กหญิงยอดทรัพย์   สุทธิคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6

11 นางศรัณยา    บุตรชัย 4681 เด็กชายคณาธิป    บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

12 นางนฤมล    โชคนิรัติศัย 3917 เด็กหญิงฐานิฏฐ์    โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

13 นางมยุรา    พิมพ์ดี 3890 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต    พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

14 นางมาลัย    สิมพันธ์ 4564 เด็กหญิงอนัญญา    สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

15 นางธรรมนูญ    ทันธิมา 3428 เด็กหญิงธัญดา    ทันธิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

16 นางยุพาพิน   สายแวว 3710 เด็กชายเทพทัด    สายแวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

17 นางสาวชลันธร    ไชยศิลา 3896 เด็กหญิงอนัญญา    ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

18 นางนิตยา    สาเลศ 3750 เด็กหญิงวิสาธิรัตน์    สาเลศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5

19 นายเพ็ง    ชัยวิเศษ 2979 เด็กหญิงดวงกมล    ชัยวิเศษ โรงเรียนบ้านส าโรง ป.4

20 นางฤทัย    สมลักษณ์ 4316 เด็กหญิงณัฐวรา    สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

21 นางเยาวลักษณ์   สุขช่วย 2542 เด็กหญิงศุภกร   สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

22 นางพิไลวัลย์    วงษ์ฤทธ์ิ 9489 เด็กหญิงกันติชา    วงษ์ฤทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ป.5

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) มีสมาชิกสมทบ ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)    สมาชิกสามัญ   ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา



หมายเลข

สมาชิก

23 นางศุภญา    กรอบทอง 4080 เด็กชายวรรธอัตถ์    กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6

24 นางสุรีย์รัตน์    แก้วกุล 9983 เด็กหญิงศรันย์พร    แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

25 นางบุษบา    นันทรักษ์ 9087 เด็กหญิงนภัสร    นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

หมายเลข

สมาชิก

1 นางอิสสรีพรรณ    แสงนิล 10239 เด็กชายคุณานนต์    แสงนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

2 นางจริยา    สุมงคล 9397 เด็กหญิงสุชาดา    สุมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

3 นางภรณ์รวี    พ่ึงวงศ์ 10270 เด็กหญิงพัชรพร    พ่ึงวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

4 นางนงคราญ    วงษ์ดี 9660 เด็กหญิงธัญวรัตน์    วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6

5 นางสาวอรพิน    พูลเพ่ิม 10618 เด็กชายจตุรภัทร    สัตรูพ่าย โรงเรียนบ้านหนองไหล ป.4

6 นายยุทธพงษ์    อุจรินทร์ 10343 เด็กชายอิทธินันท์    อุจรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

7 นางพิสมัย    วรพิมพ์รัตน์ 9561 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเข่ืองใน ป.4

หมายเลข

สมาชิก

1 นางนธิ     มงคลการ 4111 เด็กชายชิษณุพงศ์     มงคลการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

2 นางกัลยา    อุ่นรัตนะ 3015 เด็กหญิงธนพร    อุ่นรัตนะ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.3

3 นางสาวเจษฎาภรณ์    บุญวัง 9013 เด็กหญิงจีรณา    เตชะขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

4 นางก่ิงกาญจน์    ลลิตจรูญ 3696 เด็กชายปุณณภพ    ลลิตจรูญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

5 นางสุภาพร    แดนดี 3584 เด็กชายพงศ์ดนัย    แดนดี โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ม.3

6 นางภัทรภรณ์   จิตร์อ่ิม 3353 เด็กชายณัฏฐวัฒน์    จิตร์อ่ิม โรงเรียนอาเวมารีอา ม.2

7 นางวิไลพร    จิตรจันทร์ 4223 เด็กหญิงกรกนก    จิตรจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

8 นางณัฏฐนิช    เกศรินหอมหวล 2760 เด็กชายปวริศร์    เกศรินหอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

9 นางปิยวรรณ    สอนสะอาด 4207 เด็กหญิงณิชาพร    สอนสะอาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

10 นางวรารัตน์     แก้วคะตา 9402 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แก้วคะตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.2

11 นางสกุณา    รุ่งเรือง 3621 เด็กชายกฤตเมธ    รุ่งเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

12 นางมาลีรัตน์     เช้ือแก้ว 3500 เด็กชายมนต์ธวัช    เช้ือแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

13 นางปราณี     ทองเสริม 2958 เด็กหญิงปุณยวรีย์     ทองเสริม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

14 นางนิภาวรรณ    นาคะวงศ์ 3520 นายวรากร    นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

15 นางทิศากร    สุทธิประภา 4206 เด็กชายภัทรกร    สุทธิประภา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ม.1

16 นางณิชาภา    ก าลังงาม 4444 เด็กชายธนบดี    ก าลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

17 นางวิมลวรรณ    วงศ์ที 4112 เด็กหญิงพรนัชชา    วงศ์ที สาธิต ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.1

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)    สมาชิกสามัญ   ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)    สมาชิกสมทบ   ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสามัญ ทุน ๆ ละ 1,500 บาท 



หมายเลข

สมาชิก

18 นายวิชัย    นิปัจการสุนทร 4052 เด็กชายปัณณวัฒน์   นิปัจการสุนทร โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1

19 นางอัชราพร    เถาว์โท 3912 เด็กหญิงศรัณยาภัทร    เถาว์โท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

20 นายปรีชา    อาภรศรี 10295 เด็กชายเทวัญ    อาภรศรี โรงเรียนบ้านปลาดุก ม.3

21 นางบุญญะรัตน์    วงศ์ก่อ 3648 เด็กชายณัฐเศรษฐ    วงศ์ก่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.3

22 นางเกษร   ราชิวงศ์ 2688 เด็กชายศุภกร    ราชิวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

23 นางนงนภัส    ขันแก้ว 3973 เด็กชายสิรภพ    ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

24 นางทัศนีย์    กล่ินหอม 3786 เด็กชายพสิษฐ์    กล่ินหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาววรรณมณี     มีธรรม 10368 เด็กหญิงนรมน    วงศ์บุญชา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

2 นายอุเทน    พยัคฆา 9797 เด็กชายจิรายุ    พยัคฆา โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3

3 นางวัลลภา    ใจจริง 10726 เด็กชายอนุภัทร    ใจจริง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.3

4 นายประภาส    ชาตรี 9238 เด็กหญิงอรยา    ชาตรี โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ม.3

5 นายณัฐพล    คงตางาม 10765 เด็กหญิงอารียา    คงตางาม โรงเรียนนารีนุกุล ม.3

6 นางพัชริน    ทองเหลือง 9705 เด็กชายธนพัชร์    ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

7 นางสาวยุพา    แสงวิเชียร 9130 เด็กหญิงบุญญารัตน์    หาญชนะ โรงเรียนนารีนุกุล ม.2

8 นางสาวณิฏฐิกานต์    บุญประสม 9046 เด็กชายวุฒินันท์    ศรีบรรเทา โรงเรียนอาเวมารีอา ม.2

9 นางสุกัญญา    แดงทน 10743 เด็กชายไชยวัฒน์    แดงทน โรงเรียนนารีนุกุล ม.2

10 นายชินวัฒน์     บุญสร้าง 9680 เด็กชายชินพงศ์    บุญสร้าง โรงเรียนนารีนุกุล ม.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นางนิจกานต์    ตันอุ่นเดช 3058 นางสาวดาวนภา   ต่ันอุ่นเดช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

2 นางวิไลวรรณ    ปาสีโล 3505 นายนรบดร    ปาลีโล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

3 นางกัลชนา    ศรีพรหม 4415 นายศิลปากร    ศรีพรหม โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

4 นางเพ็ชรรีย์    พรหมชุณห์ 4229 นายกัตภณ   พรหมชุณห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

5 นางปัณชรัสม์    กายแก้ว 3895 เด็กชายภัทรชัย    กายแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

6 นางณฐมน    สุคนนท์ 3927 นายณฐรัช     สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

7 นางภัทราพร     รักษากุล 4029 นายธีรภัทร์    รักษากุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

8 นางศุลักษณ์    ไชยราช 3049 นางสาวธัญรดา    ไชยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

9 นางศุภธิดา     บุญตะวัน 3709 นางสาวฐิติกาญจน์    บุญตะวัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

10 นางนุชชลี     ปานห้อย 4144 นางสาวสุรภา    เอ่ียมอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    สมาชิกสามัญ  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสสามัญ ทุน ๆ ละ 1,500 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสมทบ  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท 



หมายเลข

สมาชิก

11 นางสาวนิษฐา    สาตราคม 5017 นางสาวอภิชญา    ศรีสาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

12 นางนงลักษณ์    รัตนพันธ์ 3484 นางสาวณัฐวิภา    รัตนพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

13 นางภาวนา    เชิดสูงเนิน 4184 นายกฤษณพจน์    เชิดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

14 นางเจียมจิตร    วรรณโคตร 2994 นายวรกฎ    วรรณโคตร โรงเรียนอาเวมารีอา ม.6

15 นางปาริฉัตร    บรรเทือง 4104 นางสาวชยาดา    บุญด้วง สาธิต ม.มหาสารคาม ม.5

16 นางเพียงพิศ    ตันทะรัตน์ 3970 นายพงศ์ธนา    ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

17 นางวิไลลักษณ์    ตียาพันธ์ 3144 นางสาวตระการตา    ตียาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

18 นายอดิศักด์ิ    โสดาภักด์ิ 9431 นางสาวอรอุมา    โสดาภักด์ิ โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

19 นายทองสุข    พบบุญ 4859 นางสาวธัญพิชชา    พบบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

20 นางวิไลวรรณ    ปลูกเจริญ 4075 นางสาวพาขวัญ    ปลูกเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

21 นางวราภรณ์    อธิปัตยกุล 3399 นางสาวพิชชา    อธิปัตยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

22 นางวาสนา   นิลหล้า 3260 นางสาวสุวภัทร     นิลหล้า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

23 นางวิมนต์    หอมอ่อน 4834 นายธนนันท์    หอมอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

24 นายสวัสด์ิ    ทันธิมา 4519 นางสาวธีรกานต์    ทันธิมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

25 นางปทิตตา    สิมานุรักษ์ 3588 นายภูมิลาภ    สิมานุรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

26 นางนฤมล    กัลยะวิมล 4661 นางสาวชนกนันท์    กัลยะวิมล โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

27 นางสุคนธา    คันธจันทร์ 4565 นางสาววีรยา    คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

28 นายประกิจ    แสงจันทร์ 4755 นางสาวญานิกา    แสงจันทร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.6

29 นางจิราพร    ตระการไทย 9224 นายณัฐ    ตระการไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

30 นายยุทธเกียรติ   โกศัลวิตร์ 10437 นายพิชญะ    โกศัลวิตร์ กศน.อ าเภอวาริรช าราบ ม.ปลาย

หมายเลข

สมาชิก

1 นายวิรัตน์    ศรีลาศักด์ิ 9160 นายธีรภัทร    ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.6

2 นายสมพล    ขันธมาลัย 9996 นางสาวศตนันท์    ขันธมาลัย โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

3 นางจุภารัตน์     ป้องภัย 9730 นางสาวณัฐนันท์    ป้องภัย โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

4 นางอวยพร    มีค า 9745 นางสาวสุกัญญา   วงศ์ตรี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.4

5 นายบุญส่ง    ด าน้อย 9718 นายภานุพงศ์    ด าน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.1

6 นายกฤษณะ    หวังชม 9358 นายอิทธิชัย    หวังชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

7 นางรมณี    จอมหงษ์ 9228 นางสาวสิรินทราภรณ์    จอมหงษ์ โรงเรียนนารีนุกุล ม.6

8 นางอัฐภิญญา    วรรณค า 9610 นางสาววริศรา    วรรณค า โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

9 นางส าลี    ทายสงค์ 9128 นางสาวมัศยามาส    ทายสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.1

10 นางอ านวยพร    คุณมี 9518 นางสาวกชมน    คุณมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    สมาชิกสมทบ  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    สมาชิกสามัญ  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

11 นางอุไร    สมนึก 9301 นางสาวศิรินภา    สมนึก โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

12 นางจันจิรา    พิมพ์บุญมา 9344 นางสาวอารยา    พิมพ์บุญมา กศน.อ าเภอเหล่าเสือโก้ก ม.ปลาย

13 นางสาวกัญญณัฐ    ศิลาเกษ 10515 นางสาวอารีญา    วิมลโนช วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางทัศนีย์     ไชยรักษ์ 2424 นายนพรัตน์    ไชยรักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นางมณีวรรณ    มูลมี 2733 นายวศิน    มูลมี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี

3 นางอังคณา    พรหมดวง 4043 นายพงศ์พล     พรหมดวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

4 นายธวัชชัย    กุระนาม 4375 นายจตุมงคล    กุระนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี

5 นางศรีอภัย    โลมารักษ์ 4740 นางสาวกวินทรา    โลมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

6 นางภูวนาถ    สุรินโยธา 3813 นายภูมินทร์    สุรินโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

7 นายพรหมแดน    น าระนะ 2939 นางสาวจิราวรรณ์   น าระนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวส.1

8 นางนิตยา    สารกิจ 3275 นางสาวนันท์นพิน    สารกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี

9 นางมัทรี    รัตโน 2094 นางสาวกมเลศ    รัตโน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี

10 นางกานต์มณี    ฤกษ์ดี 4739 นางสาวสุพรรษา    ฤกษ์ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

11 นางวอารีรัตน์    กองพิธี 3606 นางสาวรัตน์ระวี    กองพิธี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

12 นาวธันย์ละดา    พรมชาติ 3607 นางสาวสุนันทา    ประเสริฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

13 นางพรทิภา    ธิวงศ์ 2411 นางสาวสุพิชญา    ธิวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

14 นางกุลธิดา    โพธ์ิพรหม 838 นายนัทธกุล     โพธ์ิพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี

15 นางจันทร์ฉาย    ทองเพ็ญ 3491 นายสิทธิพร    ทองเพ็ญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี

16 นางสมจิตต์    ศรีเจริญ 3073 นางสาวอมรพรรณ    ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

17 นางสุดา    เช้ือสิงห์ 2799 นางสาวชุติกาญจน์  เช้ือสิงห์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี

18 นางวราภรณ์    โชติเชย 4338 นายกวินวิภู    โชติเชย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี

19 นางเบญจพร    ปัจฉาภาพ 5030 นายภาสกร    ปัจฉาภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี

20 นายสูติ    ปัจฉาภาพ 5029 นางสาวนิชาภา    ปัจฉาภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี

21 นางณัฐติกาญจน์ เอกวิทยาเวชนุกูล 4307 นางสาวณัฏฐนันท์ เอกวิทยาเวชนุกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี

22 นางสาวจิรวดี    จันทร์มาลา 3680 นางสาวธัญชนก    หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญาตรี

23 นางนิลพรรณ    มะลิวัลย์ 4528 นายจิณห์สิฏฐ์    มะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

24 นายสมพงษื    คูณทอง 4392 นางสาวปวิมล    คูณทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

25 นางเกียรติกุล    เพียงจันทร์ 4513 นายณัฐนนท์   เพียงจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี

26 นางเสาวรี     ธรรมสัตย์ 3373 นางสาวรมย์ธีรา    ธรรมสัตย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

27 นางรพีภรณ์    เจียรกุล 3699 นายพสิษฐ์    เจียรกูล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    สมาชิกสมทบ  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

28 นางพรสวรรค์    เห็มภูมิ 3259 นางสาวเปรมยุดา    เห็มภูมิ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี

29 นางมณีภรณ์    พันธสาร 2918 นางสาวกัณฐมณี    พันธสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

30 นางอมรา    ลีแสน 3370 นายพงษือมร    ลีแสน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

31 นางวาสนา    บุญชู 2852 นางสาวอภิชญา    บุญชู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

32 นางปภาดา    บุญมาคาร 2692 นางสาวณัฐณิชา    พ่ึงพานิช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

33 นางสาวกัญจนพร    เสตพันธ์ 2661 นายพันธกานต์    เสตพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี

34 นางอรวรรณ    ประชุมแดง 3900 นายพงศพัศ    ประชุมแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

35 นางณัชฎาพร    จันทรา 2828 นางสาวพรพรรณ    คเณศวรสุกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

36 นางณัฐธยาน์    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 4258 นายวรันต์พงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปริญญาตรี

37 นายอนุสรณ์    วงศ์วรรณ 3572 นางสาวอาทิมา    วงศ์วรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

38 นางจินตนา    ค าจันดี 3191 นางสาวพิมพ์อัปสร    ค าจันดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี

39 นางสาวฌานิยา    ผ่องชมภู 4743 นายศักด์ิศรี    สร้อยศรีหา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

40 นางรัตนา    เผ่าภูรี 3408 นายสืบสกุล    เผ่าภูรี มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญาตรี

41 นานยพรายจุมพล    สายเสมา 3089 นางสาวจิตต์นภา    สายเสมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

42 นางประภาทิพย์   เชษฐ์วิวัฒน์ 4402 นายประณต    อ้ึงสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

43 นายวิทยา    แถมศิริ 9355 นางสาวอรัญญา    แถมศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสารินี    ศาลาทอง 9403 นางสาวรุจรดา      ศาลาทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นางพัชรี    ศรีวะวงค์ 9361 นางสาววรรณชนก ศรีวะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

3 นางรัชนีย์    ศรีวะวงค์ 9513 นางสาวประภากร  ศรีวะวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

4 นางจันทร์ทิมา    บุญประสม 10290 นางสาวพลอยไพลิน  บุญประสม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

5 นางบรรจบ   บุญหล้า 10517 นางสาวญาดา    บุญหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

6 นางภัทรภรณ์    แสนค ามูล 9922 นางสาวอาภัสรา    แสนค ามูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

7 นางระพีพร   ศรีจ าปา 9779 นางสาวจุฑามาศ  ศรีจ าปา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

8 นายอติวิชญ์    ภิรมย์ลาภ 9801 นางสาวสุรีย์นิภา   ภิรมย์ลาภ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

9 นายนราธิป    ธรรมสัตย์ 9064 นางสาวเธียรธิรา   ธรรมสัตย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

10 นางสาวนภาพร    พรมโคตร 9959 นายคุณาธิป    งามเลิศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

11 นางปิยะดา    คะเนแน่น 10744 นางสาวธัญลักษณ์   คะเนแน่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

12 นายขวัญชัย    ค าแก้ว 9939 นายสุทธิพงษ์   ค าแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปวส.1

13 นายชัชวาล    ถนอมพันธ์ 9638 นางสาวชนาภัทร    ถนอมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

14 นางสุดา    บุญเลิศ 9380 นางสาวเกศสุดา    บุญเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวส.1

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสมทบ  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และขอให้สมาชิกมาติดต่อขอรับ

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

                        ประกาศ ณ วันท่ี  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

                    (นางวันเพ็ญ    ดวงมาลา)

          ประธานกรรมการด าเนินการ

                                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด

                     จึงขอให้สมาชิกผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตร ติดต่อลงทะเบียนในวันท่ี 17 กันยายน 2562

           ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 ฝ่ายธุรการ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในวันเวลาราชการ 

           และให้น าบุตรมารับทุนได้ในวันเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6

  ทุนการศึกษาบุตรได้ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 หากสมาชิกไม่มาติดต่อภายในเวลาก าหนด 

  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินดังกล่าวฝากสมุดบัญชีคู่ฝากของสมาชิก


