
หมายเลข

สมาชิก

1 นางวรัญู   แสงก่ํา 10466 เด็กหญิงปราณภัทร  แสงก่ํา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อ.2

2 นางสาวรัมภา  ศุภลักษณ 10602 เด็กชายอนาวิล  นาธิกา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนยูง อ.3

3 นางสาวจารุวรรณ  กสิพันธ 10668 เด็กหญิงณิชา  กสิพันธ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.1

4 นางนันทิพา  มีศรี 4256 เด็กชายคณินทร  มีศรี โรงเรียนอาเวมารีอา อ.1

5 นางเรณุกา  กําเนิดสิงห 4617 เด็กชายภักดีบดินทร  กําเนิดสิงห โรงเรียนอนุบาลนองหญิง อ.1

6 นางสาววราภรณ  พรมดี 9181 เด็กชายจักรพันธ  เพ็ญพิมพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม อ.1

7 นายสุเมธร  กมลสินธุ 4955 เด็กชายณภัทร  กมลสินธุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.1

8 นางขวัญนรากรณ  ธนกรณวณิช 4560 เด็กหญิงรธิดา  ธนกรณวณิช โรงเรียนอาเวมารีอา อ.3

9 นางสาวธิดารัตน  บุญเย็น 5104 เด็กหญิงปภาวรินทร  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก อ.3

10 นางณิชณิศากุล  พรมแสง 10273 เด็กชายธีรวุฒิ  สังกะเพศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.2

11 นางภิชญาภา  ชาวชายม 4321 เด็กชายภัทรพล  ชาวชายชม โรงเรียนอาเวมารีอา อ.2

12 นางขวัญชนก  โคตรพันธ 4030 เด็กชายธีรพิชญ  โคตรพันธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.1

13 นายรณยุทธ  สมจันทร 9927 เด็กหญิงจรรยมณฑน  สมจันทร โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก อ.1

14 นางสาวอรนภา  ธิปตดี 5217 เด็กชายธนกฤต  จิโรจนภากร โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ อ.1

15 นางสุดารัตน  เรียบเลิศหิรัญ 3826 เด็กหญิงณัฐสุดา  เรียบเลิศหิรัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

16 นางสาวปทมา  ปาโส 9907 เด็กหญิงนันทนภัส  หาญลือ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก อ.2

17 นางสาวพิมชญา  ธรรมศรี 4385 เด็กหญิงพลอยธีรา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

18 นางอุไรภรณ  มุกธวัตร 10455 เด็กชายศุภวิชญ  มุกธวัตร โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร อ.2

19 นางสาวปวีณา  จําปารัตน 4854 เด็กหญิงประวีณัฐ  สมจันทร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อ.1

20 นางสาวมลธิยา  ชาภักดี 10886 เด็กชายปุณณกันต  ดวงแกว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองทามใหญ อ.1

21 นางสาววิภาวดี  ภูติรักษ 4806 เด็กหญิงพิชญธิดา  ฉลาดแยม โรงเรียนเซนตเอเมลี อ.2

22 นางสาวพิชชากร  สืบแล 9505 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สถานสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.3

23 นางกาญจนาฉัตร  ผิวขํา 4587 เด็กชายกรณพัฒน  ผิวขํา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.3

24 นางสาวนิตตานันท  พุฒพันธ 4683 เด็กหญิงดลพัทร  สีดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

25 นางนภักษาชล  ผาดี 10267 เด็กชายยุธณาดนย  ผาดี โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อ.3

26 นางพิมพใจ  สมสอาด 4514 เด็กหญิงรุงรดา  สมสอาด โรงเรียนบานดอนกอ อ.3

27 นางสาวประทุมวดี  สิงหนาค 5005 เด็กชายภูมิพัฒน  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลลูกรัก อ.2

28 นายมนตรี  พิมพา 4832 เด็กชายนนทพัทธ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

29 นางนิลทร  บุญวัง 4811 เด็กชายพชร  บุญวัง โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อ.3

30 นางศรันรัชต  สมนึก 4547 เด็กหญิงนภัสสร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก อ.1

31 นางสาววารุณี  กุลราช 3937 เด็กหญิงจิณหณิชา  กุลราช โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อ.3

32 นางสาวสาวิตรี  ศิริบูรณ  10667 เด็กหญิงรินรดา  พิมพบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.1

33 นางสาวอัจฉราภรณ  บุญเชิญ 4628 เด็กชายปณณวิชญ  บุญเชิญ โรงเรียนสมบูรณเลิศวิทยา อ.2

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับชั้น

ระดับอนุบาล สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 38 ทุน

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2564  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2564  ดังนี้ 

                  จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี จํากัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 23 /2564 

    ประกาศ

                 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี จํากัด

       ที่ 30 /2564

          เรื่อง  รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา ประจําป 2564

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



หมายเลข

สมาชิก

34 นายเรืองเดช  หนอแกว 10493 เด็กชายอัศวิน  หนอแกว โรงเรียนบานหนองรุงพระทะเล อ.3

35 นางศิริกัญญา  เหมือนฤทธิ์ 3366 เด็กหญิงพรชนัน  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อ.2

36 นางสุกัญญา  แกวพิลา 3787 เด็กหญิงวัรภัทร  แกวพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.3

37 นางจิราภรณ  อินทลักษณ 4920 เด็กชายธนภูมิ  อินทลักษณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.1

38 นางสาวจันทริกา  ศรีทาบุตร 4254 เด็กชายณฐนน  คํามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวสุวนิดา  ยารักษ 10845 เด็กหญิงณฐพร  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนบานกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) อ.3

2 นางสาวพัชรา  พาวัง 10875 เด็กหญิงธวัลขวัญ  ทองถม โรงเรียนบานดอนกลาง อ.3

3 นางสาวหยาดวิรุฬ ขยายวงศ 11085 เด็กหญิงสิรินภา เลาหะวานิชย โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.2

4 นางสาวอรพิณ  พูลเพิ่ม 10618 เด็กหญิงกนกอร  อยูสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตอแกว อ.

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสุพัตรา  รุงโรจน 9378 เด็กชายธนธัส  รุงโรจน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

2 นางสาววิไลวรรณ  บุญประชม 9643 เด็กหญิงทัตพิชา  พุทธรัตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

3 นางปยพร  วริสาร 3698 เด็กหญิงปรางขวัญ  วริสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

4 นางสาวจีรนันท  แมนสิงห 10820 เด็กหญิงกนกกาญน  บุญประสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

5 นางวันนิสาข  ลําดวน 3942 เด็กชายชัยวัฒโนฬาร  ลําดวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.1

6 นางปฐมาพร  พลอํานวย 4454 เด็กหญิงกชพร  พลอํานวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

7 นางภัทรภรณ  จิตรอิ่ม 3353 เด็กชายณฐกร  จิตรอิ่ม โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ ป.1

8 นางสาวจุรีรัตน  พงษสถิตย 3513 เด็กชายชัยยะเจตน  พงษสถิตย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

9 นางยุวธิดา  ศรีนวล 4589 เด็กหญิงณัฐธิดานันต  ศรีนวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

10 นางสาวศิริพร  มณีขาว 9913 เด็กชายณคุณ  สายนที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

11 นางวรัญญาภัทร  สุวรรณกูฎ 4621 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอาเวมารีอา ป.1

12 นางจิราพร  หาโสม 4078 เด็กชายพงศภีระ  หาโสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

13 นางสาวพิศมัย  แนนดี 3907 เด็กหญิงพิจักขณา  คําลุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

14 นางสุมาลี  สีสวน 3804 เด็กหญิงปรียาภรณ  สีสวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

15 นางอรัญญิการ  สระบงกช 3915 เด็กชายภีมพิพัฒน  สระบงกช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

16 นางสาววรนุช  ประสานทอง 9709 เด็กชายคณพศ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

17 นางสาวจันทรา  สายใจ 4632 เด็กชายกฤษณพล  ดิเรกชัย โรงเรียนอนุบาลไพโรจน ป.2

18 นางรัศมี  เหลาเสนา 4577 เด็กหญิงจุฬาลักษณ  สงภักดี โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.3

19 นางฉัตรวิไล  วิเศษสังข 4412 เด็กหญิงทิชพิชชาฐ  วิเศษสังข โรงเรียนลานเปา ป.3

20 นางวรารัตน  ดอนสิงห 4651 เด็กชายนันทพัทธ  ดอนสิงห โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.1

21 นางธันยนิษฐ  ทองบาง 4571 เด็กชายบุณณวิช  ทองบาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.1

22 นางชิดดาว  เนตรสุวรรณ 4838 เด็กชายชัชชาญ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

23 นางลัดดาวรรณ  กองทุงมน 9447 เด็กชายยศสพล  กองทุงมน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

24 นางศุภานัน  นามแกว 4607 เด็กหญิงนันทิกานต  นามแกว โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.2

25 นางณัฐปภัสร  สังขทอง 4638 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สังขทอง โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 ป.3

26 นางศิริธร  ศิริแกว 3736 เด็กชายชยพล  ศิริแกว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

27 นางสาวอุบลวรรณ  นามบุญ 10274 เด็กหญิงนภัสนันทร  ชิดสวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

28 นางปานทิพย  การภักดี 3458 เด็กหญิงณิชารีย  การภักดี โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ ป.1

สถานศึกษา ระดับชั้น

ระดับประถมศึกษาตอนตน ป.1 - ป.3 สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จํานวน  49 ทุน

ลําดับ ระดับชั้น

ลําดับ

ชื่อสมาชิก

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก

ชื่อบุตรสมาชิก

สถานศึกษา ระดับชั้นชื่อบุตรสมาชิกชื่อสมาชิก

สถานศึกษา

ระดับอนุบาล สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 4 ทุน



หมายเลข

สมาชิก

29 นางสาววรรณกร  คงเจริญ 5018 เด็กหญิงจักริญญ  แพงแกว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

30 นางสาวพรพิมล  สีมาเพชร 4002 เด็กชายญาณภัทร  อาจเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

31 นางปาริชาต  ศรีหนา 4290 เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีหนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

32 นางสาวเกศินี  แกวนอย 10317 เด็กชายนฤดล  สุพรรณ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.1

33 นางยุพา  พระอารักษ 4545 เด็กชายถิรวุฒิ  พระอารักษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

34 นางสาวฐิตินันท  พงษสถิตย 10338 เด็กชายปยศักดิ์  ศรีเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

35 นางสาวรุจิรา  สบายใจ 9897 เด็กชายภานุพงษ  ออนสิงห โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.2

36 นางนฤมล  บุญหลง 9956 เด็กหญิงณัฎฐชญาภา  บุญหลง โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ ป.3

37 นายอรรถพร  อาจหาญ 4164 เด็กชายภครพล  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

38 นางมัสยา  วรรณโสภา 9545 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณโสภา โรงเรียนบานพิณโท ป.1

39 นางจุฑารัตน  ปองภัย 9730 เด็กชายณาญวุฒิ  ปองภัย โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.1

40 นางสาวรุงนภา  จันทราช 10335 เด็กหญิงพิชชาพร  เสนเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

41 นางสาวสุทิษา  ทองรอง 4208 เด็กชายวชิรวิทย  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

42 นายนฤชิต  พุฒขาว 4815 เด็กหญิงกรวรรณ  พุฒขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

43 นายวิชัย  ดวงมาลา 5097 เด็กหญิงอารดา  ดวงมาลา โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ ป.1

44 นางวิไลพร  การศรี 4655 เด็กหญิงปญญพัฒน  การศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

45 นางสุภาพร  พาสารี 4105 เด็กหญิงพรรณวรท  พาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

46 นางวันวิสา  แสนลา 4624 เด็กชายภาคิณ  แสนลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.2

47 นางจิตประธาน  ศรีรัตนบุตร 3541 เด็กชายปองคุณ  ศรีรัตนบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

48 นางพรวีนัส  สายซื่อ 4132 เด็กหญิงบุญญาพร  สายซื่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

49 นางสาวณิชมน  อาจหาญ 4642 เด็กชายอภิลักษณ  มากมี โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวนุจรินทร  บรรบุบผา 10713 เด็กชายสักรินทร  ปดภัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.2

2 นายเสมอ  กุแกว 10965 เด็กหญิงอรอุมา  กุแกว โรงเรียนบานแคน(สมเด็จอุปถัมภ) ป.2

3 นางสาวอรดี  บุญมา 10771 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางนิตยา  นวลศิริ 4451 เด็กหญิงวรรษมน  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.4

2 นางสุวนิตย  สีถาการ 3960 เด็กหญิงพิชญากร  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

3 นางสาวเฟองฟา  ศรีใสคํา 10354 เด็กหญิงนรินธิรา  เจริญชัย โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.4

4 นางสาวทาริกา  โพธิทองดี 10678 เด็กชายทีปกรณ  ใจวงศา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

5 นาเกศินี  แสวงทรัพย 9834 เด็กชายธนวัฒน  แสวงทรัพย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

6 นางหนูทิพย  บุญชวย 3871 เด็กหญิงบุญญทิพย  บุญชวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

7 นางนิตยา  สารสมัคร 10247 เด็กหญิงนิตยกานต  สารสมัคร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

8 นางอรินทพร  โสภาพันธ 4893 เด็กชายรัชตพล  โสภาพันธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

9 นางอัญชลี  นําพา 4518 เด็กหญิงณิชภัทร  นนทการ โรงเรียนมารียนิรมล ป.5

10 นางจินตนา  สมเนตร 10413 เด็กชายชัยภัทร  สมเนตร โรงเรียนเซนตเอเมลี ป.4

11 นางน้ําฝน  ศรีจันนอย 3822 เด็กชายปวีณวัช  ศรีจันนอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

ชื่อสมาชิก

ลําดับ

ลําดับ สถานศึกษา

ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับชั้น

ชื่อบุตรสมาชิก

ชื่อบุตรสมาชิก

ลําดับ สถานศึกษา

ชื่อสมาชิก

ระดับชั้น

ระดับชั้น

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   สมาชิกสามัญ  ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 54 ทุน

ระดับประถมศึกษาตอนตน ป.1 - ป.3 สมาชิกสมทบ  ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 3 ทุน



หมายเลข

สมาชิก

12 นางทองใบ  วิเศษลา 3368 เด็กหญิงพบพร  วิเศษลา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.5

13 นางดรุณี  นฤดีศรีอุทัย 4209 เด็กหญิงณัฐรดา  นฤดีศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

14 นางนิภาพร  นิยมแสง 3662 เด็กชายนรวัฒน  นิยมแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

15 นางพชรพร  คําสุข 5089 เด็กชายปราชญปยะ  คําสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

16 นางสุวรรณหงษ  ศาลานอย 10374 เด็กหญิงณัฐชญาดา  ศาลานอย โรงเรียนประสิทธศึกษาสงเคราะห ป.6

17 นางสาวศศิวรรณ  เบาคํา 4567 เด็กหญิงอภิษฐา  เบาคํา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

18 นางมยุรา  เจตนเจริญสฤษฏิ์ 4345 เด็กชายธราเทพ  เจตนเจริญสฤษฏิ์ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.5

19 นางรวิกันต  ทองศรี 9043 เด็กชายกฤตธน  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

20 นางสาวอมรศิริ  หงสใส 4592 เด็กชายธนาดล  เมืองมุงคุณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ป.4

21 นางอดินา  พรประเสริฐศักดิ์ 4594 เด็กชายฐิติกร  พรประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

22 นางนันทิยา  นันเทพพงษ 3851 เด็กหญิงพีชนา  นันเทพพงษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

23 นางปนิดา  เปรมอารีย 9392 เด็กชายชิษณุพงษ เปรมอารีย โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ ป.5

24 นางกนกวรรณ  กอนแพง 4299 เด็กหญิงณรารัตน กอนแพง โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ ป.4

25 นางวิศริยาพรรณ  สืบศิรินุกูล 3674 เด็กชายณัฐกุลปวิศ  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

26 นางสาวนุชจรี  วังแกว 9530 เด็กหญิงวรัญญา วังแกว โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.4

27 นางสาวเตือนใจ  วงษกระจาง 3559 เด็กชายณัฐวัฒน  หลาทอง โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ป.5

28 นายประพิศ  ทองคู 5096 เด็กชายธนบัตร  ทองคู โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ป.6

29 นางอริศรา  สินเติม 4383 เด็กชายอัครเดช  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6

30 นางเพ็ชรรีย  พรหมชุณห 4229 เด็กหญิงศุภสุตา  พรหมชุณห โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

31 นายสนั่น  อุทังสังข 3532 เด็กชายกลวัชร  อุทังสังข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

32 นายปรีชา  อาภรศรี 10295 เด็กหญิงระรินรําไพ  อาภรศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

33 นางอรทัย  วรพิมพรัตน 3745 เด็กชายอาชัญ  วรพิมพรัตน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

34 นางปรีชยา  ไชยกาล 4810 เด็กชายณฐภัค  เจริญรอย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

35 นางชนัญญกร  พลเหี้ยมหาญ 9946 เด็กหญิงกัลญาพร  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

36 นายศุภศิลป ภูยาทิพย 4508 เด็กชายภัทรศิลป  ภูยาทิพย โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ ป.5

37 นางสุธิตรา  วันโท 9591 เด็กชายวรปรัชญ  วันโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

38 นางนันทิยา  นนตะแสน 3842 เด็กหญิงณัชชาอร  นนตะแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

39 นางสาววันทนา  พรพิพัฒน 9961 เด็กหญิงอัยดา  พรพิพัฒน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6

40 นางเบญจมาศ  พานชัยพิบูล 5076 เด็กหญิงขวัญจิรา  พานชัยพิบูล โรงเรียนมารียนิรมล ป.5

41 นางเลียมใจ  คํามุงคุล 4442 เด็กหญิงวีรยา   คํามุงคุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

42 นางสาวอังคนา  ถิ่นนาเมือง 4501 เด็กหญิงธัญวรัตน  ประทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

43 นางศิรินยา  ทุมนัน 4659 เด็กหญิงมินชญาภา  ทุมนัน โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ ป.4

44 นายยุทธนา  แกนกาญจน 2351 เด็กหญิงยิ่งรัก  แกนกาญจน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

45 นายนันทวุท  แดงทน 4779 เด็กหญิงนันทภัทร  แดงทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

46 นายพรสิทธิ์  สวัสดิ์ตระกูล 9849 เด็กชายภูวศิษฏ  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

47 นางวิรงรัตน  อาจหาญ 4843 เด็กหญิงวิชญาดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

48 นางมาลีรัตน  เชื้อแกว 3500 เด็กหญิงชยาภา  เชื้อแกว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.4

49 นางสาวอินทราณี  ชนะวัน 3302 เด็กหญิงธันยา  รัตนะจินดาพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.4

50 นางรุงฤดี  ขินาวงศ 3715 เด็กหญิงชนาภัทร  ขินาวงศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

51 นางปราณปรีญา  นาควัน 3892 เด็กชายจารุวิทย  นาควัน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.4

52 นางสุชาดา  เกษมสุข 9751 เด็กหญิงดั่งใจ  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

53 นางไกรศร  ผาสิน 10581 เด็กหญิงสตางคทอง  สงเสริม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

54 นางหวานเมือง  พงษเสือ 3587 เด็กหญิงจินตจุฑา  พงษเสือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับชั้น



หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวพิชญธิดา  คงรอด 11046 เด็กชายถิรนัฐ  คงรอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

2 นางสาวจินดา  ศรีคูณ 10985 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบานผาแกว ป.4

3 นางสาวรจนา  ขาววงศ 10850 เด็กชายรัชชานนท  ขาววงศ โรงเรียนบานนาดูน ป.5

4 นางสาววันทนา  แสนทวีสุข 11073 เด็กชายกันต เรพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

5 นางภัทรวดี  วรรนาสิน 11044 เด็กหญิงณภัทร  วรรนาสิน โรงเรียนเทพพิทักษพิทยา ป.6

6 นายบุญสอน  พวงผกา 11042 เด็กชายณัฐพงศ  พวงผกา โรงเรียนอุบลคริสเตียน ป.5

7 นางสาวนวลพรรณ  ใจจริง 10873 เด็กชายภัทรดนย  ใจจริง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6

8 นายปรีชา  คําศรีสุข 10648 เด็กชัชฎาภรณ  คําศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4

9 นายณัฐพล  คงตางาม 10765 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงตางาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

10 นายปริญญา  บุญคุณการ 10654 เด็กชายพลภัทร  บุญคุณการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

11 นางสาวปูริดา  ไชยเสนา 11060 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยืดยาว โรงเรียนบานบก(วงศทีประชาราษฎรสามัคค)ี ป.4

หมายเลข

สมาชิก

1 นางยุพาพิน  สายแวว 3710 เด็กชายณภัทร  สายแวว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

2 นายเจษฎา  หาโสม 4129 เด็กหญิงสิริสุดา  หาโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

3 นางสาวไพรินทร  แสนทวีสุข 10498 เด็กชายธนพัทร   แสนทวีสุข โรงเรียนอาเวมารีอา ม.2

4 นางสุรียรัตน แกวกุล 9983 เด็กหญิงศรันยพร  แกวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

5 นางกัลชนา  ศรีพรหม 4415 เด็กชายวิชชากร  ศรีพรหม โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

6 นางสาวสุรีพร  ตั้งสกุลวัฒนา 3980 เด็กชายศรัณยพงศ  เชาวศรีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

7 นางสาวธัญญรัตน  บุญสุข 9198 เด็กชายอิทธิกร  ยงแกว โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2

8 นางจริยา  สุมงคล 9397 เด็กหญิงสุชาดา  สุมงคล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

9 นางสาววิไลรัตน  ประชุมรักษ 10336 เด็กหญิงอารยา  ประชุมรักษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1

10 นายสังขวร  เขตคํา 4485 เด็กชายปุณณวิช  เขตคํา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

11 นางสาววรรณภา  ดวงเฉลิม 10578 เด็กหญิงธิติมา  พุมจันทร โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2

12 นางราตรี  ศรีทิม 4395 เด็กชายธนกร  ศรีทิม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

13 นายชานนท  วงษอุทา 10881 เด็กหญิงนาราภัทร  วงษอุทา โรงเรียนวารินชําราบ ม.1

14 นางเบญจมาศ  ศรีวัฒนานนท 3479 เด็กชายยอดภู  ศรีวัฒนานนท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

15 นางอรศรี  มุงพร 9795 เด็กชายธีรภัทร  มุงพร โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1

16 นางนิตยา  สาเลศ 3750 เด็กหญิงวิสาธิรัตน  สาเลศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

17 นางธรรมนูญ  ทันธิมา 3428 เด็กหญิงธัญรดา  ทันธิมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

18 นางเกษรา  ไวนิยมพงศ 4494 เด็กชายสรวิชญ  ศรศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

19 นางนิศารัตน  ทับทอง 3333 เด็กหญิงพัชริญา  ทับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ม.1

20 นางสาวอรวรรณ  หอมออน 4639 เด็กชายฐปนวัฒน  ภูผา โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

21 นางสาวณัฐฐา  บุญมาศ 3378 เด็กชายณฐกร  ศรีลวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  ศรีสะเกษ ม.3

22 นางสาวอธิภัทร  ภูดิฐธนพัฒ 4549 เด็กชายอภิภู   ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

23 นางอรกัญญา  สงเสริม 4103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

24 นางณินทิรา  วามะลุน 3574 เด็กหญิงณัฐวดี  วามะลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

25 นางโปรยทิพย  สันตะพันธุ 3233 เด็กหญิงกัลยภรณ  สันตะพันธุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

26 นางพรรณี  ปลื้มศิลป 4317 เด็กหญิงขาวทิพย  ปลื้มศิลป โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

27 นางจิตรา  มาถาวร 3360 เด็กชายภูริทพัฒน  มาถาวร  โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

28 นางมุกดา  พยุงวงษ 9309 เด็กหญิงเขมิกา  พยุงวงษ โรงเรียนเซนตเอมิลี ม.1

29 นางอัญชลี  เทียนขาว 4574 เด็กชายชนาธิป  เทียนขาว โรงเรียนกันทรารมย ม.1

สถานศึกษา ระดับชั้น

สถานศึกษาลําดับ ชื่อสมาชิก ระดับชั้น

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก

ชื่อบุตรสมาชิก

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   สมาชิกสมทบ  ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 11 ทุน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,500 บาท จํานวน 46  ทุน



หมายเลข

สมาชิก

30 นางสารินี  ศาลาทอง 9403 เด็กหญิงณัชชา  ศาลาทอง โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.3

31 นางสุพัฒนษร  ศิริมงคลพัฒน 4470 เด็กหญิงปวริศา  ศิริมงคลพัฒน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

32 นางธีระพร  ตั้งอยูดี 3469 เด็กชายอัศวนนท  ตั้งอยูดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

33 นางสาวอรณิชชา  ศรศิลป 10339 เด็กหญิงเปมิกา  ศรศิบป โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

34 นางสาวชนิดา  อาภรศรี 10340 นางสาวกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

35 นางกนกวรรณ  ราชยา 4388 เด็กชายกฤษฎา  ราชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2

36 นางจันทรเพ็ญ  ทัพขวา 3628 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

37 นางสาวธัญญรัตน  ซื่อสัตย 4695 เด็กชายฤทธิเดช  ซื่อสัตย โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร ม.1

38 นางนุชชลี  ปานหอย 4144 เด็กชายพรรษวุฒิ ปานหอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

39 นางอุบล  เทนโสภา 4631 เด็กชายคณุตม  เทนโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

40 นายปรมะ  บุญอุม 9284 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

41 นางสาวจิดาภา  สมชาติ 5108 เด็กชายสุทธิพร  สมชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

42 นางสาววรณี  จินาพร 10406 เด็กชายเทวฤทธิ์  จินาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.2

43 นางสาวสมผล  อยูเย็น 10565 เด็กหญิงณัฐวรา   บุญขจร โรงเรียนบานสวางหนองเสือ ม.3

44 นางมยุรา  พิมพดี 3890 เด็กหญิงพิมพลลิต  พิมพดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

45 นางวรรณยา  ยานู 3631 เด็กหญิงศิรประภา  ยานู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

46 นางพรสวรรค  ธุระอบ 3639 เด็กชายคณพศ  ธุระอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวสมร  ประสารพิมพ 10782 เด็กชายกิตติภัทร  จันดารัตน โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.1

2 นางสาวธันยชนก  ซาเสน 10858 เด็กชายวายุ  พิลาชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

3 นางนิชาภา  จาระงับ 10783 เด็กชายภักดี  โกศัลวิตร โรงเรียนปทุมพิยาคม ม.3

4 นางสาวสุธาสินี  พระสุรัตน 10915 เด็กชายสรวิศ  พระสุรัตน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

5 นางสาววไลลักษณ  การกลา 10825 เด็กชายสินทวี  การกลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสุรัตน  เผาเพ็ง 9006 นายไชยวัฒน  เผาเพ็ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

2 นางสาวชมพูนุช  คําทา 9621 นายศิรชัย  คําทา โรงเรียนอาเวมารีอา ม.4

3 นางพัชริน  ทองเหลือง 9705 นายธนพัชร ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

4 นางณิชาภา  กําลังงาม 4444 นายธนบดี  กําลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

5 นางสาวนภาพร  พรมโคตร 9959 นายสหรัฐ  งามเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

6 นางสาวสุทธภา  ธิบูรณบุญ 4804 นายคณากร พิลาคงเดชากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ม.4

7 นางวรารัตน  แกวคะตา 9402 นางสาวณัฎฐณิชา  แกวคะตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.4

8 นางพัชธธนัน  ทรัพยเดชาสุข 4337 นางสาวศิวาภรณ  เสริญไธสง โรงเรียอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.4

9 นางณัฏฐนิช  เกศรินหอมหวล 2760 นายปวริศร  เกศรินหอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

10 นายสัญญาลักษณ  สรพิมพ  3776 นายปยะพงษ  สรพิมพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

11 นางนิภาวรรณ  นาคะวงศ 3520 นายวรากร  นาคะวงศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

12 นางอนุสรณ  พันชาติ 9243 นางสาวธัญชนก  พันชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

13 นางวิยะดา  ประสานจิตต 3254 นายธนกฤต  ประสานจิตต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

ชื่อสมาชิกลําดับ

สถานศึกษา ระดับชั้น

ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ชื่อบุตรสมาชิกลําดับ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.(ม.4-6และ ปวช.)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 2,000 บาท จํานวน 43 ทุน

ระดับชั้น

ชื่อสมาชิก

ระดับชั้น

ลําดับ

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)    สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,500 บาท จํานวน 5  ทุน



หมายเลข

สมาชิก

14 นางบุญญะรัตน  วงศกอ 3648 นายณัฐเศรษฐ  วงศกอ โรงเรียนนารีนุกูล ม.5

15 นางอรอุมา  สดสรอย 3567 เด็กหญิงภัคจิรา  สดสรอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

16 นางปราณี  ทองเสริม 2958 นางสาวปุณยวีร  ทองเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

17 นางสาวณิฏฐกานต  บุญประสม 9046 นายวุฒินันท  ศรีบรรเทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

18 นางคําผอน  พรอมสุข 9347 นางสาวพิมพพรรษา  พรอมสุข โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา ม.4

19 นายพรายจุมพล  สายเสมา 3089 นายจาฏพัจน  สายเสมา โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.4

20 นางนันทนา  เพชรมาก 3244 นายนครินทร  เพชรมาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.1

21 นางพิไลวัลย  วงษฤทธิ์ 9489 นางสาวอภัสนันท  วงษฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.1

22 นางจิราพร  ตระการไทย 9224 นางสาวกัลยกร  ตระการไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

23 นางวิมลวรรณ วงศที 4112 นางสาวพรนัชชา  วงศที โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

24 นางจุไรพร  นนทศิริ 3449 นายจิรสิทธ  นนทศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

25 นางเสาวนี  ธรรมสัตย 3373 นายภูริพัฒน  ธรรมสัตย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

26 นายยุทธเกียรติ  โกศัลวิตร 10437 นายยุรนันท  โกศัลวิตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.1

27 นางวรรณภา  กระจายศรี 4570 นางสาวแพรไหม  กระจายศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

28 นางภัทรภรณ  แสนคํามูล 9922 นายอธิภัทร  แสนคํามูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

29 นายวิเษส  เฉลิมรัตน 10405 นางสาวรัตติกานต  เฉลิมรัตน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.6

30 นางจงจิต  สิงหครุฑ 9028 นายสถิตคุณ  สิงหครุฑ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.4

31 นางทัศนีย  กลิ่นหอม 3786 นายพสิษฐ  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

32 นางอารีรัตน  กองพิธี 3606 นางสาวอัฌจิมา  กองพิธี โรงเรียนนารีนุกูล ม.5

33 นางปยา สมประเสริฐ 4081 เด็กหญิงศิรประภา  สมประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

34 นางกัลยา  อุนรัตนะ 3015 นางสาวธนพร  อุนรัตนะ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.4

35 นางพัชรี  ซิงค 4352 นายยุทธนาวี  ซิงค โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

36 นายชินวัฒน  บุญสราง 9680 เด็กชายชินพงศ  บุญสราง โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

37 นายณรงคศักดิ์  สีหา 4228 นายชินดนัย  สีหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.6

38 นางมลธิยา  ปาหมี 5058 นางสาวพรจุฬา  ปาหมี โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ม.4

39 นางปทิตตา  สิมานุรักษ 3588 นายเพชรศิริ  สิมานุรักษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

40 นางสุกัญญา  คุณมี 2669 นางสาวณัฐวดี  คุณมี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ม.5

41 นางจันทรา  นิลาศน 3637 นายภูมิพัฒน  นิลาศน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

42 นางบุษณีย  สาสุทธิ์ 3886 นางสาวรรินดา  สาสุทธิ์ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ม.5

43 นางสุภาพร  พงษเกษม 3630 นายดลภพ  พงษเกษม โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

หมายเลข

สมาชิก

1 นางนันทนา  สายสุวรรณ 10934 นายรัฐภูมิ  สายสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.5

2 นางวรรณธิดา  คงคารัตน 10684 นางสาวสกลสุภา  คงคารัตน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

3 นางสมคิด  จันทรทรง 9620 นางสาวศิริกัญญา  เทียนแกว โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

4 นางสาวยุพา  แสงวิเชียร 9130 เด็กหญิงบุญญารัตน  หาญชนะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

5 นางปยะดา  คะเนแนน 10744 นางสาวกิติยาภรณ  คะเนแนน โรงเรียนนารีนุกูล ม.5

6 นางสุกัญญา  แดงทน 10743 นายไชยวัฒน  แดงทน โรงเรียนลายมิตรศึกษา ม.4

7 นางสาวจิราภรณ  ยาเคน 9395 นายธีรวัจน  ยาเคน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.3

8 นายศักดิ์ชัย  เชื้อประทุม 11045 นางสาวเกศกนก  เชื้อประทุม โรงเรียนนารีนุกุล ม.6

ชื่อสมาชิก สถานศึกษา

ชื่อบุตรสมาชิก

ระดับชั้น

สถานศึกษา ระดับชั้นลําดับ ชื่อสมาชิก

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)และ ปวช.    สมาชิกสมทบ ทุนละ 2,000 บาท  จํานวน 8 ทุน

ลําดับ ชื่อบุตรสมาชิก



หมายเลข

สมาชิก

1 นางนลินี  เจียรกุล 3166 นางสาวศิรดา  เจียรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป.ตรี

2 นายฉัตรพล  เพชรพิมพ 4005 นางสาวณัฐพร  เพชรพิมพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป.ตรี

3 นางจันไทย  ไหลหลั่ง 5177 นางสาวพุทธชาติ  ไหลหลั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ป.ตรี

4 นายนิจกานต  ตันอุนเดช 3058 นางสาวดาวนภา  ตันอุนเดช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

5 นางสาวจิราภรณ  จันทะศิลา 5007 นางสาวกัญญาวีร  ทองดวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวส.1

6 นางวราภรณ  อธิปตยกุล 3399 นางสาวพิชชา อธิปตยกุล มหาวิทยาขอนแกน ป.ตรี

7 นางพัชรี  แสงชาติ 4863 นางสาวอนุดตรีย  แสงชาติ มหาวิทยาขอนแกน ป.ตรี

8 นางคําดี  บิลทะศรี 9856 นางสาวชนิตกานต  บิลทะศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

9 นางมาลี  กสิพรอง 2483 นายวชิรวิทย  กสิพรอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

10 นางสุชาดา  ฤทธิ์น้ําคํา 2927 นางสาวริษฐา  ฤทธิ์น้ําคํา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป.ตรี

11 นางสาวเฟองชณิตฎา  หมุนสิงห 10569 นายอัศวิน  เห็นถูก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป.ตรี

12 นางมิถุนา  ศรีสมบูรณ 4113 นางสาวธิดารัตน  ศรีสมบูรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

13 นางณฐมน  สุคนนท 3927 นายณฐรัช  สุคนนท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

14 นางบุณยานุช แซตั้ง 4729 นายศุภโชค  พรหมลา มหาวิทยาลัยมหิดล ป.ตรี

15 นายสมัย  ทองเลิศ 9097 นางสาวสิริธารา  ทองเลิศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

16 นางนิตยา  สารกิจ 3275 นายฐิติศักดิ์  สารกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป.ตรี

17 นายอดิศักดิ์  โสดาภักดิ์ 9431 นางสาวอรอุมา  โสดาภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

18 นายบรรจบ  บุญหลา 10517 นางสาวญาดา  บุญหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

19 นางวรรณา  ไชยษา 4097 นางสาวธัญพัฒน  ไชยษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.ตรี

20 นางภัทราพร  รักษากุล 4029 นายธีรภัทร รักษากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป.ตรี

21 นางสุกัลยา  กุลมณี 3310 นายปยวุฒิ  กุลมณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี

22 นางปาริฉัตร  บรรเทือง 4104 นางสาวชยาดา  บุญดวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป.ตรี

23 นางอภิรดี  สิงหทอง 3178 นายพีรพัฒน  สิงหทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

24 นางผกาศิษย  จันทรา 2525 นางสาวพิชชาพรรณ  จันทรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

25 นางณัฐธิราภรณ  พูลเพิ่ม 3468 นางสาวณัฐธัญญา  ทาออน ST THERSA INTERNATIONAL COLLEGE ป.ตรี

26 นางประภาวัฒน  พลราษฎร 10527 นางสาวภัทรวิมล  พลราษฎร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป.ตรี

27 นางกัลยรัตน  ลาพน 9497 นางสาวกวินนาถ  ลาพน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ป.ตรี

28 นางจิราภรณ  วรรณภักดี 3779 นายธรณธันย  วรรณภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป.ตรี

29 นางรุงทิพย  อังควณิช 4984 นางสาวรุงทิวา  อังควณิช มหาวิทยาลัยมหิดล ป.ตรี

30 นางสาวนิภาพร  ดวงธนู 3571 นายนนทพัทธ ดวงธนู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

31 นางนิตยา พละศักดิ์ 2322 นายธนกร  พละศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

32 นางอัฐภิญญา  วรรณคํา 9610 นางสาววริศรา  วรรณคํา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ป.ตรี

33 นางอมรรัตน  ถิ่นขาม 2578 นายสรวิศ  ถิ่นขาม มหาวิทยาลัยสารคาม ป.ตรี

34 นางสุดา  บุญเลิศ 9380 นางสาวเกศสุดา  บุญเลิศ มหาวิทยาลัยแมโจ ป.ตรี

35 นางปยดา  เคียง 3101 นายปณณ  เคียง มหาวิทยาลัยขอนแกน ป.ตรี

36 นางนฤมล  กัลยะวิมล 4661 นางสาวชนกนันท  กัลยะวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

37 นางวาสนา  นิลหลา 3260 นางสาวสุวภัทร  นิลหลา มหาวิทยาลัยมหิดล ป.ตรี

38 นายวิทยา  แถมศิริ 9355 นางสาววิชญาดา  แถมศิริ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป.ตรี

39 นางสีดา  สุคติ 9918 นายธีรเดช  สุคติ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.

40 นางกัญญาพร  พรมดอน 3156 นายสิรภพ  พรมดอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

41 นางธัญลักษณ  กุดเปง 3369 นางสาวบัณฑิตา  กุดเปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ป.ตรี

42 นางอํานวยพร  คุณมี 9518 นางสาวกชมน  คุณมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ ทุนละ 3,000 บาท จํานวน 56 ทุน

สถานศึกษาลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก ระดับชั้น



หมายเลข

สมาชิก

43 นางจินตนา  คําจันดี 3191 นางสาวพิมพอัปสร  คําจันดี มหาวิทยาลัยแมโจ ป.ตรี

44 นางจุริพร  ครองยุทธ 3272 นางสาวกฤตชญา  ครองยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป.ตรี

45 นางประไพศรี  หลักคํา 2803 นายชนกันต  หลักคํา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

46 นางเกษมณี  ทํามาวัติ 2713 นางสาวณัฐกมล  ทํามาวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

47 นางประไพ  รัตนวัน 9465 นายฐาปกรณ  รัตนวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.ตรี

48 นางสกุลทิพย เอื้อพัฒนาพานิชย 3488 นางสาวพิมสิริ เอื้อพัฒนาพานิชย วิทยาลัยเซนตหลุยส ป.ตรี

49 นางสาวอุไร  สมนึก 9301 นางสาวศิรินภา  สมนึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป.ตรี

50 นายกฤษณะ  หวังชม 9358 นายอิทธิชัย  หวังชม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

51 นางสุกัญญา  ผลวิสุทธิ์ 3339 นายภูมิ  ผลวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ป.ตรี

52 นางอัญชลี  เกียรติกวินพงศ 3440 นายฐานัส  เกียรติกวินพงศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

53 นางรัชนี  จันทรแกว 3293 นางสาวจิรภัทร  จันทรแกว มหาวิทยาลัยขอนแกน ป.ตรี

54 นางเครือจิต  วะสุรีย 3312 นายชนาธิป  วะสุรีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

55 นางทิศากร  สุทธิปะภา 4206 นางสาวชมพูนุท  สุทธิประภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

56 นางวาสนา  บุญชู 2852 นายณัฐวัชร  บุญชู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี

หมายเลข

สมาชิก

1 นายศิริพงษ  พิมพบุญมา 10587 นางสาวอารยา  พิมพบุญมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวส.

2 นางสมหมาย  พลเทพ 11087 นางสาวสุกัญญา  พลเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป.ตรี

             จึงประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่  17 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับชั้น

ลําดับ ชื่อสมาชิก ชื่อบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับชั้น

                      สหกรณฯ จะมอบทุนการศึกษาบุตร ใหสมาชิก โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีกับสหกรณฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

                                                         สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี จํากัด

                                                   ประธานกรรมการดําเนินการ

                                                     (นางวันเพ็ญ    ดวงมาลา)

 ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. สมาชิกสมทบ ทุนละ 3,000 บาท จํานวน 2 ทุน


	ทุน2564

