
หมายเลข

สมาชิก

1 นางบุณฑริกา  บุดดาแพน 4135 เด็กชายธนกร  สุวรรณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม อนุบาล 1

2 นางปาริชาติ  ศรีหนา 4290 เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีหนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม อนุบาล 3

3 นางวรารัตน์  ดอนสิงห์ 4651 เด็กชายนันทพัทธ์  ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 3

4 นางณัฐปภัสร์  สังข์ทอง 4638 เด็กชายภูดิท  สังข์ทอง โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อนุบาล 3

5 นางณัฐชานันท์  ภิญโญธนพานิชย์ 10237 เด็กชายณัฐเศรษฐ หอมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 1

6 นางสุปรานี  หนูวัฒนา 3396 เด็กหญิงกวิสรา  หนูวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 1

7 นางสาววรินทร์พร  ภาระเวช 10809 เด็กหญิงภคมน  คงทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไทร อนุบาล 1

8 นางสุภัทรา  ค าผุย 10362 เด็กชายณบดินทร์  ค าผุย โรงเรียนอนุบาลสุนันทา อนุบาล 1

9 นางปรีชยา  ไชยกาล 4810 เด็กชายณรงค์เดช  ไชยกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 3

10 นางจิราพร  หาโสม 4078 เด็กชายพงษ์ภีระ  หาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 3

11 นางเพชราภรณ์  สิงห์ทอง 10643 เด็กชายธนวรรธน์  สิงห์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 3

12 นางจ าเนียรพันธ์ุ  บุญเชิญ 4576 เด็กหญิงพลอยณภัทร  บุญเชิญ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี อนุบาล 2

13 นางสาวชญากาณฑ์   เหมวงษ์ 10309 เด็กหญิงชญานันท์  ลาโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 1

14 นางนธิ  มงคลการ 4111 เด็กหญิงวิชญาพร  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 3

15 นางยุวธิดา  ศรีนวล 4589 เด็กหญิงธัญย์ญนันต์  ศรีนวล โรงเรียนมารีวิทยา อนุบาล 1

16 นางสาวฐานิดา  ดวงแก้ว 4829 เด็กหญิงสุรวิภา  ไพบูลย์สุขสิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 1

17 นางเสาวณีย์  วงษาอาจ 9651 เด็กหญิงกัลยกร  วงษาอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อนุบาล 2

18 นางเฑียรทิพย์  ประทีปทอง 10463 เด็กหญิงธัญชนก  ประทีปทอง โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก อุบลฯ อนุบาล 1

19 นางทัศนีย์  พิมพาชัย 5098 เด็กหญิงจิณัฐตา  พิมพาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อนุบาล 2

20 นางสาวปณิตา  บุญเรือง 10238 เด็กชายปัณณทัต  กุลเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 1

21 นางวัชรียาภรณ์  ประดา 4566 เด็กหญิงอภิชญา  ประดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 1

22 นางสาวกรรณิการ์  แซ่เจ่ีย 4226 เด็กชายจิรณัฐ  ใจชอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 3

23 นางวริศา  ตรีโรจน์พร 10511 เด็กชายณัฏฐนันท์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 2

24 นายบุญธรรม กันทอง 4913 เด็กหญิงวรพรณภา  กันทอง โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร อนุบาล 3

25 นายสุทิน  คงได้ 9288 เด็กชายญาณาธิป  คงได้ โรงเรียนบ้านผาแก้ว อนุบาล 2

26 นางจิตสุภา  แสนเมือง 9973 เด็กหญิงกัญญพัชร  แสนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อนุบาล 1

27 นางพันทิวา  ชุมพลเกียรติ 10549 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชุมพลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 2

28 นางสาวอัญชลีญา  ชินะโชติ 9817 เด็กชายฉลองศักด์ิ  วรรณโสภา โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร อนุบาล 2

              ชุดท่ี 46 คร้ังท่ี 23/2563 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563  ดังน้ี 

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด

เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี 2563

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

                  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ ากัด

ระดับอนุบาล สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 51 ทุน

ท่ี 47/2563

สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

29 นางดรุณี  ส าราญร่ืน 4847 เด็กชายปกป้อง  ส าราญร่ืน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 2

30 นางศิริรัตน์  วัฒนาภักดีด ารง 3540 เด็กชายอัษดิณ   วัฒนาภักดีด ารง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อนุบาล 2

31 นางนงค์นุช  คุณะโคตร 4024 เด็กชายธนันวัฒน์  คุณะโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 1

32 นางสุนารี  ทองค า 4911 เด็กชายปัญญพนต์  ทองค า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 1

33 นางวรัญญาภัทร  สุวรรณกูฎ 4621 เด็กชายภัทรวิทย์  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อนุบาล 1

34 นางรสริน  สาโยธา 9547 เด็กหญิงกัญญมณฑน์  สาโยธา โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก อุบลฯ อนุบาล 2

35 นางพัชรวรรณ  สลักค า 3926 เด็กชายธนวรรธน์  สลักค า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 2

36 นางสาวกุสุมา  ทองโกฎ์ิ 4868 เด็กหญิงพรพรรณ  ตะนุมาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่สีสุก อนุบาล 2

37 ส.อ.หญิงรัชณีกร  บัวศรี 9720 เด็กหญิงชญาดา  บัวศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 1

38 นางศิรินยา  ทุมนัน 4659 เด็กหญิงพิชญภา  ทุมนัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 2

39 นางเพ็ญประภา  ศรีรัตนบุตร 3880 เด็กหญิงใบบุญ  ศรีรัตนบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อนุบาล 1

40 นางสาวร าไพ  อุดมดี 4578 เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 2

41 นางสาววาสนา  จงกล 4761 เด็กหญิงม่ิงขวัญ  จงกล โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสมิชช่ันอุบล อนุบาล 1

42 นางวิไลพร  การศรี 4655 เด็กชายอัครินทร์  การศรี โรงเรียนอาเวมารีอา อนุบาล 1

43 นางอดิณา  พรประเสริฐศักด์ิ 4594 เด็กชายฐิติภัทร พรประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อนุบาล 1

44 นางยุพา   พระอารักษ์ 4545 เด็กชายภัคพล    พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 2

45 นางสุภาพร    พาสารี 4105 เด็กชายณัฐกฤต    พาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 2

46 นางนันทิยา    นนตะแสน 3842 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ    นนตะแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล2

47 นางจิราภรณ์  อินทลักษณ์ 4920 เด็กชายธนกฤต  อินทลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 3

48 นางมัสยา  วรรณโสภา 9545 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณโสภา โรงเรียนบ้านพิณโท อนุบาล 3

49 นางสาวอัญญิการ์  สระบงกช 3915 เด็กชายภูมิพิศุทธ์ิ  สระบงกช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 3

50 นางศิริธร  ศิริแก้ว 3736 เด็กชายชยพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อนุบาล 3

51 นางดวงฤทัย  วงเวียน 4568 เด็กหญิงชัชชญา  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อนุบาล 3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวชนนิกานต์  ศรีวิลัย 10789 เด็กชายอภิภู  ป่ีทอง ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดเข่ืองกลาง อนุบาล 1

2 นางอวยพร  มีค า 9745 เด็กชายปวรนันท์  มีค า โรงเรียนปทุมวิทยากร อนุบาล 1

3 นายปริญญา  บุญคุณการ 10654 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญคุณการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 2

4 นางสาวรจนา  ขาววงศ์ 10850 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บัวทอง โรงเรียนบ้านนาดูน อนุบาล 2

5 นางจริยา  สุมงคล 9397 เด็กชายกฤติพงศ์  สุมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อนุบาล 2

สถานศึกษา

สถานศึกษา

ช่ือบุตรสมาชิก

ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก

ระดับช้ันช่ือสมาชิก

ล าดับ

ระดับอนุบาล สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 5 ทุน

ล าดับ

ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

1 นางสุจิตรา  เขตค า 3897 เด็กชายปัณณวัฒน์  เขตค า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

2 นางทัศนีย์  ต้ังจรูญศรี 3780 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาสุรีย์เดชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

3 นางศิริลักษณ์  แก้วทอง 4212 เด็กหญิงศิริกร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

4 นางสาวจิรัชยา  พรมสาร 3768 เด็กชายณชพล  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

5 นางนภษา  โสวรรณี 3814 เด็กชายชนุดม  โสวรรณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

6 นางบัณฑิตา  ภูอาษา 3844 เด็กหญิงกัญญวรา  ภูอาษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

7 นางสาวอุราทิพย์  สีหะวงษ์ 3929 เด็กหญิงปภัชญา  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

8 นางจิตรา  มาถาวร 3360 เด็กหญิงพัฐกมลฑ์  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

9 นางจุฑารัตน์  จันทร์มณี 9571 เด็กหญิงกิติญาดา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

10 นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุมแสง 3812 เด็กชายพุฒิธร  ส้ินภัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

11 นางสุพรรณี  ทองค า 4703 เด็กหญิงวรินทร์รดา  ทองค า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

12 นางสาวอินทราณี  ชนะวัน 3302 เด็กหญิงธันยา  รัตนะจินดาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ป.3

13 นางเรณุกา  ก าเนิดสิงห์ 4617 เด็กหญิงศันสนีย์  ก าเนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.1

14 นางสาวอารีภรณ์  บุญเนาว์ 4852 เด็กหญิงภัทรธิดา   สายนะรา โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ป.2

15 นางอรทัย  วรพิมพ์รัตน์ 3745 เด็กชายศรัญย์ วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

16 นางสาวณิชมน  อาจหาญ 4642 เด็กชายอภิลักษณ์  อาจหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.2

17 นางสาวรณิดา  ขันทวี 3575 เด็กหญิงสาริสา  มันทะลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ ป.3

18 นางกรรณิการ์  ประสานพิมพ์ 9851 เด็ฏหญิงปุณญนุช  ประสานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

19 นายสน่ัน  อุทังสังข์ 3532 เด็กชายกัญจน์  อุทังสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

20 นางสาวแก้วลดา  จารุการ 5062 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  จารุการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.3

21 นายรณชัย  พงษ์ธนู 10462 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์ธนู โรงเรียนอาเวมารีอา ป.1

22 นางวารุณี  กุลราช 3937 เด็กหญิงจิณห์วรา  กุลราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

23 นายแพทย์เด่นชัย  ต้ังมโนกุล 4835 เด็กชายกรฤต  ต้ังมโนกุล โรงเรียนอาเวมารีอา ป.1

24 นางสาวรินรดา  บุญประสิทธ์ิ 4161 เด็กชายวรกาญจน์  บุญประสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.2

25 นางสาวจิราภรณ์  สมตน 4604 เด็กชายภัทรดนัย  สมตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

26 นางรัชนี  ทองไทย 3582 เด็กชายบุญยกร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

27 นางสาวอังคณา    ถ่ินนาเมือง 4501 เด็กหญิงธัญวรัตน์    ประทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

28 นายไกรศักด์ิ  วงศ์จันทร์ 4862 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

29 นางสุมาลี  ส่ีส่วน 3804 เด็กหญิงจริยาวดี    สีส่วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

30 นางจิราภรณ์  จันทะศิลา 5007 เด็กหญิงวรัชยา  วัฒนศิริ โรงเรียนมารีย์นิรมล ป.2

31 นางอินธุออน  โพธิบุตร 4783 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

32 นางสาวเยาวเรศ    สายเสมา 3728 เด็กชายชิษณุพงศ์     มณีขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

33 นางระพีพร    ศรีนิลพันธ์ 3721 เด็กชายกรวิชญ์    ศรีนิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.3

34 นางฑิสิญา  อ่อนละมูล 3452 เด็กหญิงปรณิสรา  สุคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

35 นางนันทิยา  นันเทพพงษ์ 3851 เด็กหญิงพริมรตา  นันเทพพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

36 นางนวรัตน์  อรุณยะเดช 4357 เด็กชายณัฏฐพล  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

37 นางสาวอรุณี  คุ้มเมือง 4629 เด็กหญิงพิรินันทญาณ์  คุ้มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิกล าดับ

ระดับประถมศึกษาศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 39 ทุน

สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

38 นางวันวิสา  แสนลา 4624 เด็กชายคมชาญ  แสนลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.2

39 นางสาวอนัญญา  ทาทอง 4149 เด็กหญิงณฉัตร  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นายบัญชา  พระอารักษ์ 10435 เด็กชายถิรวุฒิ  พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

2 นางสาวสุมลฑา  โอสถ 10922 เด็กหญิงปัญญพร  อ่อนเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

3 นางสาวสุวรรณรัตน์  บุญเนตร 10690 เด็กหญิงสุทธิดา  วิไลเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

4 นางสาวพัชรา  พาวัง 10875 เด็กชายพงศกร  ทองถม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

5 นางสาวประภัสสร  เงินม่ัน 10481 เด็กชายภูริวัฒน์  การบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

6 นางสาวอรพิน  พูลเพ่ิม 10618 เด็กชายพลากร  พนัสนอก โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร์) ป.2

7 นางสาวกัลยา  สังฆวัตร์ 9988 เด็กหญิงณภัชชา  บุญทองล้วน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.1

8 นางสาวสุวนิดา  ยารักษ์ 10845 เด็กชายนพรุจ  สุตัญต้ังใจ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.2

9 นายธนพงษ์    สมลักษณ์ 9679 เด็กชายสิรภัทร  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นายไมตรี  พรมสาร 4108 เด็กชายปุรเชษฐ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

2 นางปฐมาพร  พลอ านาย 4454 เด็กหญิงศตพร  พลอ านวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

3 นางสาวกัลยา  บุญจรัส 4833 เด็กชายวรากร  แก่นอาษา โรงเรียนอาเวมารีอา ป.4

4 นางปิยวรรณ    สอนสะอาด 4207 เด็กหญิงณธิดา  สอนสะอาด โรงเรียนฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2 ป.5

5 นางรุ่งฤดี  ขินาวงศ์ 3715 เด็กหญิงกนกพร  ขินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

6 นางสาวพรพิมล  สีมาเพชร 4002 เด็กชายภัทรธร  อาจเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

7 นางนุชชลี  ปานห้อย 4144 เด็กชายพรรษวุฒิ  ปานห้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

8 นางวิศริยาพรรณ  สืบสิรินุกูล 3674 เด็กหญิงณัฎฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

9 นาสุคนธา  คันธจันทร์ 4565 เด็กหญิงประณีณา  คันธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

10 นางจันทร์เพ็ญ  สามารถ 4672 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6

11 นางสาวณัฐฐา  บุญมาศ 3378 เด็กหญิงพีระณัฐ  บุญมาศ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.5

12 นางสาวมานะพันธ์  อุตทอง 4831 เด็กชายกิตติพัฐ  ผิวบาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

13 นางน้ าฝน  ศรีจันน้อย 3822 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีจันน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

14 นางสาวปวีณา  ลาลุน 4581 เด็กชายเจตณรงค์  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4

15 นางทัศนีย์  กล่ินหอม 3786 เด็กชายเจนวิทย์  กล่ินหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

16 นางวนิดา  โคจ านงค์ 4292 เด็กหญิงเบญญาภา  โคจ านงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

17 นางบุณญรัศม์ิ  ศรีบริบูรณ์ 3485 เด็กชายจิรัฎฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

18 นางณิชาภา  ก าลังงาม 4444 เด็กหญิงกฤชอร  ก าลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

19 นางวรางคณา  สีมาพล 5110 เด็กชายวรชัย  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

20 นางสุดา  เช้ือสิงห์ 2799 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เช้ือสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

ช่ือบุตรสมาชิก

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   สมาชิกสามัญ  ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 34 ทุน

สถานศึกษา ระดับช้ันช่ือสมาชิกล าดับ

ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ระดับช้ัน

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 สมาชิกสมทบ  ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 9 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก



หมายเลข

สมาชิก

21 นางบุษบา    นันทรักษ์ 9087 เด็กชายวิทวัส  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

22 นายนวพล  แก่นบุปผา 3211 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

23 นายเจษฐฎา    หาโสม 4129 เด็กหญิงสิริสุดา    หาโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

24 นายสังวร  เขตค า 4483 เด็กชายปุณณวิช  เขตค า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

25 นางอรกัญญา    ส่งเสริม 4103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

26 นางอรินท์พร    โสภาพันธ์ 4893 เด็กชายธีรวัฒน์    โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

27 ว่าท่ีร้อยเอกสมาน  บุญช่วย 3418 เด็กหญิงสราญรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

28 นางภิณญ์ญากาญจน์  เผ่าภูรี 4839 เด็กหญิงชนิดาภา  เผ่าภูรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

29 นางสาวอนงค์ลักษณ์    วงศ์ตรี 3817 เด็กชายปธานิน    สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

30 นางนุชนาถ    วิรุฬบุตร 4323 เด็กหญิงวิชญาดา วิรุฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

31 นางอารี  ศิริวงศ์ 3586 เด็กหญิงศุภพิชญา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

32 นางธีระพร  ต้ังอยู่ดี 3469 เด็กชายอัศวนนท์  ต้ังอยู่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.6

33 นางวิไลวรรณ  ค าศรีสุข 3288 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ค าศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

34 นางหอมหวล  อ่อนม่ิง 4663 เด็กหญิงภัทรอร  อ่อนม่ิง โรงเรียนมารีย์นิรมล ป.5

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาววิไลรัตน์  ประชุมรักษ์ 10336 เด็กหญิงอารยา  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6

2 นางสาวณิฏฐิกานต์  บุญประสม 9046 เด็กหญิงวิสารดี  ศรีบรรเทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

3 นางสาวสมใจ  หนองหล้า 9329 เด็กชายนนทกร  นาค า โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4

4 นางสาวสมร  ประสารพิมพ์ 10782 เด็กชายอติชาติ  จันดารัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

5 นางสาวยุพา    แสงวิเชียร 9130 เด็กหญิงพิมญดา  หาญชนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

6 นายพนมกร  ศรศิริ 9763 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

7 นางสาวบรรจง  พยุงวงศ์ 10385 เด็กหญิงญานิดา  คงได้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

8 นางสาวจุฑารัตน์ ละทะโล 9236 เด็ฏหญิงสุดารัตน์  ค าแปง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

หมายเลข

สมาชิก

1 นางน่ิมนวล  วาที 3638 เด็กชายพัฒนพงศ์  วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

2 นางอริศรา  สินเติม 4383 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

3 นางปรียาภรณ์  ศรีนาง 3549 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

4 แพทย์หญิงสุรีย์พร  ต้ังสกุลวัฒนา 3980 เด็กหญิงปสุตา  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

5 นางณัฏฐนิช    เกศรินหอมหวล 2760 เด็กหญิงปาณิสรา เกศรินหอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

6 นางบุษดี  แก้วกันยา 3481 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

7 นางสุกัญญา  แก้วพิลา 3787 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

8 นางเบญจมาศ  พานชัยพิบูล 5076 เด็กหญิงเขมจิรา  พานชัยพิบูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.2

9 นางกนกวรรณ  กุลชโร 4973 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

10 นางนิตยา  นวลศิริ 4451 เด็กชายนนภัทร  นวลศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

ล าดับ ช่ือสมาชิก ระดับช้ัน

ล าดับ

ช่ือบุตรสมาชิก

ช่ือสมาชิก

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 52 ทุน

ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,000 ทุน  จ านวน 8 ทุน  

สถานศึกษา

ล าดับ ช่ือสมาชิก



หมายเลข

สมาชิก

11 นางบุญญะรัตน์  วงศ์ก่อ 3648 เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ก่อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

12 นางบังอร  ศรีสมุทร 3883 เด็ฏชายศุภณัฐ  ศรีสมุทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.2

13 นายบุญชนะ  ไชยธรรม 3956 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

14 นางประภา  สรพิมพ์ 3622 เด็กปฏิภาณ  สรพิมพ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

15 นางกนกวรรณ  ก้อนแพง 4299 เด็กชายธนชาติ    ก้อนแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

16 นางนิภาวรรณ    นาคะวงศ์ 3520 เด็กสรวิชญ์  นาคะวงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

17 นางฤทัย  สมลักษณ์ 4316 เด็ฏหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

18 นางสาวชัญญาภัทร  ศรไชย 9710 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังข์ภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

19 นางนงลักษณ์  รัตนพันธ์ 3484 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

20 นางปรียานุช  สวัสด์ิตระกูล 3735 เด็กชายกรพล  สวัสด์ิตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ม.2

21 นางวิมนต์    หอมอ่อน 4834 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

22 นางเดือนเพ็ญ  หม่ืนสี 3706 เด็กหญิงบูรณิน  หม่ืนสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

23 นางพรทิพย์  สรสนิท 3922 เด็กชายนันทิพัฒน์  สรสนิธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.1

24 นางรัชนี  จันทร์แก้ว 3293 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  จันทร์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.2

25 นางสุภาภรณ์  เขาแก้ว 4324 เด็กหญิงชัญญานุช  เขาแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

26 นายศิริสมบูรณ์  ตอวิวัฒน์ 3823 นายวชิรวิทย์  ตอวิวัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.3

27 นางมุกดา  ทองบ่อ 3377 เด็กชายธนิตเษฐ์  ทองบ่อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

28 นางรัตนา  เผ่าภูรี 3408 เด็กชายปัณณวัฒน์  เขตค า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

29 นางมยุรา  คูณค้ า 3746 นายณัฎฐกฤต  คูณค้ า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

30 นางสาวสุทธภา  ธิบูรณ์บุญ 4804 เด็กชาสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

31 นางมนัสชนก  บุญถูก 3910 เด็กชายนันทวุฒิ  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

32 นายปรมะ  บุญอุ้ม 9284 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

33 นางสาวโศชิญาภา  พูลพันธ์ 3793 เด็กหญิงภวิษย์พร  แซ่หรือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.2

34 ยางมยุรา  พิมพ์ดี 3890 เด็กชายเฏฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

35 นางนวลฉวี  สุทธิคุณ 3688 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

36 นางอรนุช  เรืองบุตร 4250 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

37 นางหวานเมือง  พงษ์เสือ 3587 เด็กชายวรัญชิต  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

38 นางศศินาพร  อยู่สุข 3444 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

39 นางจุฬาพร  บุญทะวงค์ 4102 เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

40 นางพิไลวัลย์    วงษ์ฤทธ์ิ 9489 เด็กหญิงอภัสนันท์ วงษ์ฤทธ์ิ โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.3

41 นางสุวรรณหงษ์  ศาลาน้อย 10374 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศาลาน้อย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ม.2

42 นางสุชาดา  ฤทธ์ิน้ าค า 2927 เด็กหญิงพนิดา  ฤทธ์ิน้ าค า โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

43 นางมณีนารถ    จารุสิทธ์ิ 2697 เด็กชายเทวนารถ    จารุสิทธ์ิ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.2

44 นางรัชนีพร  แสงคง 3316 เด็กชายภีรพัชร  แสงคง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.2

45 นางสุภาพร  พงษ์เกษม 3630 เด็กชายดลภพ  พงษ์เกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

46 นางสาวดุษราณี  บุญย่ิง 9682 เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

47 นางมยุรา  เจตน์เจริญสฤษฎ์ิ 4345 เด็กหญิงธีนิดา  เจตน์เจริญสฤษฎ์ิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

48 นางพิศมัย  ค าลุน 3907 เด็กชายธนกฤต  ค าลุน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

49 นางสาวอารยา  เดชะค าภู 3755 เด็กหญิงอภิชญา  เพียรทอง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ม.2

50 นางภัตติกาญจน์  ด ารงคุณาวุฒิ 3772 เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ด ารงคุณาวุฒิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

51 นางจุไรพร  นนท์ศิริ 3449 เด็กชายสรวิชญ์    นนท์ศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

52 นางสาวอรวรรณ  สายสุวรรณ 3508 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวภศวดี  สถานสุข 10914 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สถานสุข โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1

2 นางปิยะดา  คะเนแน่น 10744 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คะเนแน่น โรงเรียนนารีนุกุล ม.3

3 นางสาวสายสมร  ค าใส 9495 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนนารีนุกุล ม.2

4 นางนงคราญ    วงษ์ดี 9660 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์ดี โรงเรียนนารีนุกุล ม.1

5 นางมุกดา  พยุงวงษ์ 9309 เด็กชายอนิวรรตน์  พยุงวงษ์ โรงเรียนเซนต์เอเมรี ม.3

6 นางแสงเดือน  แสงมุข 9809 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงมุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

7 นางสาวสุดใจ  วิเศษรุ่งเจริญ 9681 เด็กหญิงวรนุช  สวัสดี โรงเรียนนารีนุกุล ม.1

8 นางสาวนภาพร  พรมโคตร 9959 เด็กชายสหรัฐ  งามเลิศ โรงเรียนนารีนุกุล ม.3

9 นางจงจิต  สิงห์ครุฑ 9028 นายสถิตคุณ  สิงห์ครุฑ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.3

10 นางสุรัตน์  เผ่าเพ็ง 9006 นายไชยวัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนนารีนุกุล ม.3

11 นายคมสรรค์  นันทรักษ์ 9503 เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

12 นางสาวรัตนา  วงศ์ศรีชา 9496 เด็กชายธนากร  เก้ือทาน โรงเรียนนารีนุกุล ม.1

13 นางสุพัตรา    รุ่งโรจน์ 9378 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

14 นางรัตนาพร  บุญรัตน์ 10509 เด็กชายอชิตะ    แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

15 นางสุภาพร  สันหจันทร์ 9754 เด็กชายปภาวินท์  บัวบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.3

16 นายสมัย  ทองเลิศ 9097 เด็กหญิงธัญภัทร  ทองเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ม.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางปิยนันต์  เฉลิมกิจ 4146 นายพัชร์พล  เฉลิมกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.5

2 นางอังคณา  พรหมดวง 4043 นางสาวภีรญา  พรหมดวงง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

3 นางสรัญญา  กุลวงศ์  4143 นางสาวปาลิดา กรินรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

4 นางโปรยทิพย์  สันตะพันธ์ุ 3233 นางสาวกชรัตน์  สันตะพันธ์ุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

5 นางมาลี  สอแสง 3504 นายธนกฤต  สอแสง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธนี ปวช.

6 นางสาวจิรวดี  จันทร์มาลา 3680 นายจิรเดช  กงษ์ทอง โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ม.4

7 นางภัทราพร     รักษากุล 4029 นางสาวธัญชนก  รักษากุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

8 นางนันทนา  เพชรมาก 3244 นายณัฐกล  เพชรมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

9 นางวรรณา  ไชยษา 4097 นางสาวธัญพัฒน  ไชยษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

10 นางณฐมน  สุคนนท์ 3927 เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.4

11 นางพัชรินทร์  ศรีสาคร 4569 นายพีรวิชญ์ ศรีสาคร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ม.4

ล าดับ ช่ือสมาชิก ระดับช้ัน

ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษาล าดับ

ล าดับ

ช่ือบุตรสมาชิก

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.(ม.4-6และ ปวช.)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 37 ทุน

ระดับช้ัน

ระดับช้ัน

สถานศึกษา

ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 16 ทุน



หมายเลข

สมาชิก

12 นางจุริพร  ครองยุทธ 3272 นางสาวจิรัชญา  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

13 นายประพิศ  ทองคู่ 5096 นายจักรพันธ์  ทองคู่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

14 นางนงนภัส  ขันแก้ว 3973 นางสาวพัทธนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

15 นางสิรินาฎ  ระวีวรรณ 3392 นางสาวสิรินญา  ระวีวรรณ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ม.4

16 นางนิศารัตน์  ทับทอง 3333 นางสาวณัฎฐณิชา  ทับทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

17 นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีสุข 3171 นางสาวกรชวัล  ศรีสุข โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ม.5

18 นางนิตยา  สาเลศ 3750 เด็กหญิงปมีณตรา  ลาเลศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

19 นางเทียมจันทร์  กล่ินหอม 2884 นายพีรดนย์  สุดหา โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

20 นางศิริกัญญา  เหมือนฤทธ์ิ 3366 เด็กหญิงชนิญญานันท์  เหมือนฤทธ์ิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

21 นางจันทร์เพ็ญ  ทัพขวา 3628 นายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

22 นางอุบลวรรณ  วงค์หนายโกด 2810 นางสาวอนัญพร  วงค์หนายโกด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

23 นางปราณี  ทองเสริม 2958 นายชัยวัฒน์  ทองเสริม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธนี ปวช.2

24 นางเยาวลักษณ์  สุขช่วย 2542 นายธนัญชัย  สุขช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

25 นางกนกวรรณ  ราชยา 4388 นายปฏิภาน  ราชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.6

26 นางวรรณภา  ยานู 3631 เด็กชายสิรดนัย  ยานู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

27 นางวรจรรฑญาร์  มงคลดิษฐ์ 3168 นายวรวงศ์  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

28 นางบังอร  ธงไชย 2527 นางสาวนิรชา  ธงไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

29 นางเบญจมาศ  สาธุสิทธ์ิ 2532 นางสาวขวัญพร  สาธุสิทธ์ิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

30 นางลักขณา    สุขสวาท 4148 นายวาสุกรี    สุขสวาท โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

31 นางสาวศิวภัสร์  ปิยะรังสีพรรณ 4974 นายธนบดี  ภวโภคาภินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.5

32 นางสาวนวพร  สุขนวล 3501 นางสาวอิศรินทร์  อุทุมพันธ์ โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

33 นายณรงค์  หอมเย็น 5053 นางสาวดาราณีย์  หอมเย็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.1

34 นางเพียงธรรม  ทวีสอน 4971 นางสาวชญานิน  ทวีสอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

35 นางวิลาสินี    อุ่นท้าว 4245 นางสาววิศินี  อุ่นท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

36 นางวาสนา  เทียนจารุวัฒนา 3576 นางสาวศุภิสรา    เทียนจารุวัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

37 นางสาวนิตยา  รุ่งโรจน์ 3608 นายกฤษกร  เจริญนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ม.5

หมายเลข

สมาชิก

1 นายสันทัด  ศรีวะวงค์ 10412 นางสาวอารณีย์  ศรีวะวงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

2 นางสาวพัชมน  ศรีพงษ์ 9290 นายวงศธร  ทองวิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.1

3 นางสาววนิดา  วงศ์เจียม 10942 นายเฉลิมชัย  แช่มสุดชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.2

4 นางวัลลภา  ใจจริง 10726 นายอนุภัทร  ใจจริง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.4

5 นางประภาวัฒน์  พลราษฎร์ 10527 นางสาวภัทรวิมล  พลราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

6 นางจินากร  ลัดดา 9711 นางสาวณภัทร  ลัดดา โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

7 นางนัฐพร  สายงาม 10318 นางสาวนัฐสุดา  สายงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.3

8 นายณัฐพล  คงตางาม 10765 นางสาวอารียา  คงตางาม โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)และ ปวช.    สมาชิกสมทบ ทุนละ 2,000 บาท  จ านวน 22 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ระดับช้ันสถานศึกษา



หมายเลข

สมาชิก

9 นายยุทธพงษ์  อุจรินทร์ 10343 นายฐิติวุฒน์  อุจรินทร์ โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

10 นางทัศนีกรณ์  ชาตรี 10890 นางสาวอรยา  ชาตรี โรงเรียนนารีนุกุล ม.4

11 นางจินตนา  สมเนตร 10413 เด็กชายเจษฎา  สมเนตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.1

12 นางสาวชณัฐตราภรณ์  ฤทธ์ิสันเทียะ 10896 นายปริญญา  ทองคู่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ปวช.1

13 นางสิริพร  จันทร์ศรีมาต 10659 นายอชิคุณ  จันทร์ศรีมาต วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ม.ปลาย

14 นางใจฤดี    เพชรเนตร 10692 นายโชคดนัย    เพชรเนตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.2

15 นายธวัช  ไหลหล่ัง 9845 นางสาวพุทธชาติ  ไหลหล่ัง โรงเรียนนารีนุกุล ม.6

16 นางสุภาภรณ์  แก้วอรสาร 9123 นางสาวกรวิภา  เช้ือประทุม โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

17 นางจรวยพร    สุขเดชา 9227 นางสาวเพ็ญวิภา    สุขเดชา โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.5

18 นางสาวนุชจรินทร์  บรรบุบผา 10713 นายกระแสสินธ์ุ   บรรบุบผา โรงเรียนวารินช าราบ ม.5

19 นายสุรชัย  สายโสภา 10646 นางสาวสุภาพร  สายโสภา โรงเรียนนารีนุกุล ม.5

20 นายเสน่ห์  แก้วด า 9169 นางสาวจิดาภา  แก้วด า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ม.4

21 นายรุ่งรัตน์    ผลาวงศ์ 10285 นางสาวชลธิชา    ผลาวงศ์ โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ม.5

22 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิกุล 9636 นายสรวิชญ์  ศรีพิกุล โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.5

หมายเลข

สมาชิก

1 นางพรพิมล  พันธ์ดี 3986 นายจักรพันธ์  พันธ์ดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นางพัชรี  แสงชาติ 4863 นายอากร  แสงชาติ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปริญญาตรี

3 นางเกียรติกุล    เพียงจันทร์ 4513 นางสาวกุลนันท์  เพียงจันทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี

4 นางรัชฎาภรณ์  บุญหอม 4090 นายทิฆัมพร  บุญหอม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

5 นางสายสินธ์  กอมณี 4746 นายภูมินทร์  กอมณี มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี

6 นางสุวารีย์  อ านาจบุดดี 2380 นางสาวธันยา   ภาคพาไชย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

7 นางอัชราพร  เถาว์โท 3912 นางสาวศรัณยาพร  เถาว์โท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

8 นายนิพัฒน์  ขาววงศ์ 3773 นางสาวเยาวมาลย์  ขางวงศ์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปริญญาตรี

9 นางรุ่งทิพย์  อังควณิช 4984 นายธีร์ธวัช  อังควณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

10 นางสายฝน  ดีเมืองปัก 3460 นางสาวพิมพ์รพี  ดีเมืองปัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

11 นางบุษบา  ไชยธรรม 3547 นางสาวบุญญิตา  ไชยธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี

12 นางวิมลรัตน์  ผลพิบูลย์ 2283 นายอนวัช  ผลพิบูลย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี

13 นางจรินทร์เลิศ  สิงหเดช 1066 นายเศรษฐวุฒิ  วัฒนราษฎร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.1

14 นางพิชญา  สาระรัตน์ 5000 นายราเมศวร์  พ้ืนทอง มหาวิทยาบัยกาฬสินธ์ุ ปริญญาตรี

15 นางสาวนิษฐา  สาตราคม 5017 นางสาวอภิชญา  ศรีสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี

16 นางกัลยา  อุ่นรัตนะ 3015 นายสิริพงศ์ อุ่นรัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี

17 นางเจียมจิตร  วรรณโคตร 2994 นายวรกฏ  วรรณโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

18 นางธนันต์พร  ตรีบุตรดี 2684 นายธีรวุฒิ  ตรีบุตรดี โรงเรียนจ่าอากาศ อนุปริญญา

19 นางพรทิภา  ธิวงศ์ 2411 นายสาริศ  ธิวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาตรี

20 นางอารีย์  อุ่นใจ 4232 นายภานุพงศ์  อุ่นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ ปวส.1

ล าดับ

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 25 ทุน

ช่ือบุตรสมาชิก ระดับช้ันสถานศึกษา

สถานศึกษา ระดับช้ันช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก

ช่ือสมาชิก

ล าดับ



หมายเลข

สมาชิก

21 นางประไพศรี  หลักค า 2803 นางสาวกมลศรี  หลักค า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

22 นางมลวรรณ  ไท้ทอง 3707 นายพันชาติ  มิตรมาตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี

23 นางนิตยา  เสิศวัฒนากิตติ 3298 นายรชต  เลิศวัฒนากิตติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี

24 นายแพทย์ทวีชัย  จ ารัสธนสาร 3327 นายธนู  จ ารัสธนสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

25 นางพัชรา  สายประเสริฐ 3401 นางสาวเกวลิน  สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปริญญาตรี

หมายเลข

สมาชิก

1 นางพัชราภรณ์  สวัสดี 9916 นางสาวปภัสนันท์  บุญเพท วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นางจิดาภา  เหล่าโก้ก 10367 นางสาวกัญญรัตน์  เหล่าโก้ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปริญญาตรี

3 นางรมณี  จอมหงษ์ 9228 นางสาวสิรินทราภรณ์    จอมหงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี

4 นายสมพล  ขันธมาวลัย 9996 นางสาวพรรณวดี  ขันธมาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี

                        สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาบุตร ติดต่อลงทะเบียนในวันท่ี 15  กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

 ท่ีฝ่ายธุรการ ส านักงานสหกรณ์ออมทัพย์ฯ ในเวลาราชการ และให้น าบุตรมารับทุนได้ในศุกร์ท่ี 23 ตุลาคม 2563

 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซ่ึงเงินทุนฯ ดังกล่าว 

 จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีสหกรณ์  โอนเข้าบัญชีในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563

                        ประกาศ ณ วันท่ี  15 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

                                                     (นางวันเพ็ญ    ดวงมาลา)

                          ประธานกรรมการด าเนินการ

                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ ากัด

 ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. สมาชิกสมทบ ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 4 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ระดับช้ันล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา


