
เม่ือวันท่ี   13  กันยายน 2565         ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565  ดังน้ี 

หมายเลข

สมาชิก

1 นางพัชริน  ทองเหลือง 9705 เด็กชายธรรมรักษ์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.2

2 นางสาวอนงค์  มะโร 5135 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลส าโรง อ.3

3 นางอลิชา  ชาญสมร 10584 เด็กหญิงอริสรา  ชาญสมร โรงเรียนปทุมวิทยกร อ.2

4 นางสาวชนนิกานต์  ฉายาวรรณ 10484 เด็กชายณัฎฐกิตต์ิ ผลพิมาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.2

5 นางกุลิสรา  ศรีวิบูล 4899 เด็กชายธาราดล  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

6 นางประภาทิพย์  แสนทวีสุข 9964 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

7 นางปัญญาพร  อนุทุม 10591 เด็กชายกฤตยชญ์  อนุทุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.2

8 นางสาวฐาปนี  สุทธิสน 4721 เด็กชายฐานพัฒน์  ทวีจิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด อ.1

9 นางสาวกฤตยา  พรหมสีใหม่ 5163 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิชาชาติ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.1

10 นางอมรรัตน์  สาวันดี 4763 เด็กชายนิติธร  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

11 นางสาวอัญชลี  กาญจนะรัตน์ 10508 เด็กชายกันต์นภัทร    กาญจนะรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมละ อ.3

12 นายรณชัย  พงษ์ธนู 10462 เด็กหญงพิชญาภา  พงษ์ธนู โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ อ.2

13 นายสน่ัน  อุทังสังข์ 3532 เด็กหญิงกัญญ์ชลิดา  อุทังสังข์ โรงเรียนอาเวมารีอา อ.1

14 นางสาววรินทร์พร  ภาระเวช 10809 เด็กชายทัพฟ้า  คงทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไทร อ.1

15 นางเบญจมาศ  ตรีโรจน์พร 4674 เด็กชายปรินทร  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

16 นางสาวปวีณา  ลาลุน 4581 เด็กหญิงเขมิกา  พูลสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.1

17 นางสาวอารีภรณ์  บุญเนาว์ 4852 เด็กหญิงพิชญาภา  สายนะรา โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ อ.2

18 นางปูริดา  ศรีธัญ 4910 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีธัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

19 นางสาวทาริกา  โพธิทองดี 10678 เด็กชายชนะวิทย์  ใจวงศา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม อ.1

20 นางสาวณฤดี  วิเศษรุ่งเจริญ 4990 เด็กชายธัชชัย  ละออเอ่ียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

21 นางสาวณหทัย  อุณาภาค 5059 เด็หชายพิสิษฐ์  อุณาภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

22 นางพัชรวรรณ  สลักค า 3926 เด็กหญิงณฐมน  สลักค า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

23 นางเจนจิรา  กรมขันธ์ 5101 เด็กชายเจนรบ  กรมขันธ์ โรงเรียนจตุพักตรพิมาน อ.2

24 นางอดิณา  พรประเสริฐศักด์ิ 4594 เด็กหญิงฐานิตา  พรประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.1

25 นางสาวสุนันทา  ก้อนทอง 4879 เด็กชายธนภัทร  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลลูกรัก อ.1

26 นางสาวมนัสนันท์  วงษ์ครุธ 10679 เด็กชายธรนัส  ลุผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

27 นางสาวสุดารัตน์  พรมมาศ 10687 เด็กชายจิระเมธ  พรมมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.2

28 นางสุวิมล  สุดสุข 3866 เด็กชายนักบุญ  สุดสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.1

29 นางสาวสุกัญญา  บัวซ้อน 10577 เด็กหญิงมนัสนันท์  บักแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.1

30 นางจ าเนียรพันธ์ุ  บุญเชิญ 4576 เด็กชายพชร  บุญเชิญ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี อ.1

31 นางสาวอุบลวรรณ  นามบุญ  10274 เด็กชายรัชชานนท์  ชิดสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ อ.1

32 นางณัฐปภัสร์  สังข์ทอง 4638 เด็กหญิงจิณัฐตา  สังข์ทอง โรงเรียนสิริปราชญ์วิทยา(ยุวทูตศึกษา 2) อ.2

ระดับช้ัน

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2565

ระดับอนุบาล สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 40 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก

    ประกาศ

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

          เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565

       ท่ี 26/2565

สถานศึกษา

                  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ ากัด ชุดท่ี 48 คร้ังท่ี 22 /2565

                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ ากัด



หมายเลข

สมาชิก

33 นางสาวทิพย์ภาพร  เพียรหา 5269 เด็กหญิงพรประภัสสร์  ก่อกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

34 นางสาวอังษนาวรรณ  พันธ์ุศรี 10732 เด็กชายเกล้าเกียรติ  อนุชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.1

35 นางสาวนันทนา  บุตรจันทร์ 10705 เด็กหญิงพบพร  ทวัพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

36 นางสุชาดา  เกษมสุข 9751 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.2

37 นางขนิษฐา  พนาสันต์ 9752 เด็กหญิงวรกานต์  พนาสัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.1

38 นางสาวจันดี  หอมหวล 4072 เด็กหญิงณิชารีย์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว อ.1

39 นายวุฒิพงษ์  บังศรี 9624 เด็กหญิงสุภาพรรณ  บังศรี โรงเรียนชุมชนบ้านค าพระ อ.3

40 นางอ านวยพร  คุณมี 9518 เด็กชายณัชพล  คุณมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.2

หมายเลข

สมาชิก

1 นางขวัญฤทัย  สุพล 9147 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

2 นางสาวร าไพ  อุดมดี 4578 เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

3 นางวรรัตน์  สุระนรากุล 4017 เด็กชายรุจธรา  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

4 นางวิไล  แก้วกัญญา 3636 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

5 นายเสฐียรพงษ์  มณีขาว 9023 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  มณีขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

6 นางดรุณี  ส าราญร่ืน 4847 เด็กหญิงปานชรีฎา  ส าราญร่ืน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

7 นายสุทิน  คงได้ 9288 เด็กชายญาณาธิป  คงได้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.1

8 นางสาวจรรยรัศม์ิ  กุลณัชสรณ์ 4876 เด็กหญิงภิมพ์พิชญา  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านกระโพ ป.1

9 นายวิสิทธ์ิ  วิเศษรอด 9251 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเศษรอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

10 นางอินธุออน  โพธิบุตร 4783 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

11 นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์มณี 9571 เด็กหญิงวรญาดา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

12 นางสาวรัมภา  ศุภลักษณ์ 10602 เด็กชายอนาวิล  นาธิกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

13 นางชนัญญกร  พลเห้ียมหาญ 9946 เด็กหญิงนวรัตน์  พลเห้ียมหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

14 นางศรันรัชต์  สมนึก 4547 เด็กหญิงอัญรสา  สมนึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

15 นางสุพรรณี  ทองค า 4703 เด็กหญิงงวรรณวนัช  ทองค า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.3

16 นางสาววรรณกร  คงเจริญ 5018 เด็กหญิงวรัญญา  แพงแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

17 นางอริศรา  สินเติม 4383 เด็กหญิงณัจฉรียา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.3

18 นางสาวจุฑามาศ  อินทร์โทน 10390 เด็กชายกวินเกียรติ  ละดาดก โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก ป.1

19 นางสาวพิชชากร  สืบแล 9505 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สถานสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

20 นางยุพา   พระอารักษ์ 4545 เด็กชายภัคพล  พระอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

21 นางธันยนิษฐ์  ทองบาง  4571 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ทองบาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.2

22 นายจามิกร  โอสถศรี 9908 เด็กหญิงพิชามณธ์  โอสถศรี โรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิ ป.3

23 นางสมคิด  ตาทิพย์ 3916 เด็กชายสรวัฒน์  ตาทิพย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ ป.1

24 นายสุวิทธ์  ศิริมา 10502 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศิริมา โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ป.3

25 นางดรุณี  นฤดีศรีอุทัย 4209 เด็กหญิงจิรัญญา นฤดีศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

26 นางปรีชยา  ไชยกาล 4810 เด็กชายณรงค์เดช  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

27 นางจิตรา  มาถาวร 3360 เด็กชายพัฐกฤษณ์  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.3

28 นางลมัย  หอมเย็น 10564 เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมเย็น โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ป.1

29 นางสาวปวีณา  จ าปารัตน์ 4854 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  สมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรชธานี ป.3

30 นางณิชาภา  ง้ิวไชยราช 4558 เด็กชายภาคิน  ง้ิวไชยราช โรงเรียนอาเวมารีอา ป.2

31 นางสาวกฤตพร  บุญเรืองศรี 4697 เด็กหญิงพรรณวษา  ลูนัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.1

32 นางสาวพัชรินทร์  วงสาลี 4478 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงสาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

33 นางทองใบ  วิเศษลา 3368 เด็กชายคุณากร  วิเศษลา โรงเรียนปทมุวิทยากร ป.1

ระดับอนุบาล สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 40 ทุน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน  41 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

34 นางปทุมพร  เบิกบาน 4189 เด็กชายนพพล  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.2

35 นางจริยา  สุมงคล 9397 เด็กชายกฤติพงศ์  สุมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

36 นางทัศนีย์  พิมพาชัย 5098 เด็กหญิงจิณัฐตา  พิมพาชัย UBON ADVENTIST INTERNATIONAL MISSION SCHOOLป.1

37 นางสุกัญญา  แก้วพิลา 3787 เด็กหญิงวัรภัทร  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.1

38 นางสาวเบญจวรรณ    อุปชาใต้ 4598 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  จอมทะรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.2

39 นางเสาวณีย์  วงษาอาจ 9651 เด็กหญิงกัลยกร  วงษาอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรชธานี ป.1

40 นางอนุสรา  รัตนวัน 4914 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนวัน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) ป.1

41 นางมงกุฏ  สายสณะ 9514 เด็กหญิงรดา  สานสณะ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ป.1

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวรจนา  ขาววงศ์ 10850 เด็กหญิงกัญญาภัทร บัวทอง โรงเรียนบ้านนาดูน ป.1

2 นายพัลลภ  กุลเกล้ียง 11114 เด็กชายปัณณธร  กุลเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.2

3 นางสาววัทนา  แสนทวีสุข 11073 เด็กหญิงกวินธิดา  เรพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.1

4 นางสาวหทัยชนก  ดอกเข็มกลาง 11095 เด็กชายเมธัส  สูงเรือง โรงเรียนบ้านพิณโท ป.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สถิตย์ 3513 เด็กหญิงศุภิสรรัชช์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

2 นางสาววรารัตน์  ดอนสิงห์ 4651 เด็กชายนพกร  ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4

3 นางอรทัย  วรพิมพ์รัตน์ 3745 เด็กชายศรัญย์  วรพิพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

4 นายวินัย  ดวงมาลา 5097 เด็กชายธนกฤต  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ ป.5

5 นางสาวจุราวรรณ  กสิพันธ์ 10668 เด็กหญิงณัชชา  กสิพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5

6 นางสาวเยาวเรศ  สายเสมา 3728 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

7 นางสาวสุวรรณรัตน์  บุญเนตร 10690 เด็กหญิงสุทธิศา  วิไลเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

8 นายไกรศักด์ิ  วงศ์จันทร์ 4862 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

9 นางสาววิจิตรา  บึงมุม 4861 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

10 นางสุมาลี  สีส่วน 3804 เด็กหญิงจริยาวดี  สีส่วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

11 นางสาวกาญจนา  เพ่ิมวง 9962 เด็กหญิงกุลภรณ์  เพ่ิมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4

12 นายเด่นชัย  ต้ังมโนกุล 4835 เด็กชายกรฤต  ต้ังมโนกุล โรงเรียนอาเวมารีอา ป.4

13 นายวัฒนา  จันทร์มณี 4732 เด็กหญิงกิติญาดา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

14 นางสุจิตรา  เขตค า 3897 เด็กชายปัณณวัฒ์ เขตค า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

15 นางฤทัย  สมลักษณ์ 4316 เด็กชายสิรภัทร  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

16 นางธีระพร  ต้ังอยู่ดี 3469 เด็กชายนันวัฒน์  ต้ังอยู่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ป.5

17 นางสาวนันทิยา  นันเทพพงษ์ 3851 เด็กหญิงพริมรตา  นันเทพพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

18 นางพัทธนันท์  ใจดี 5362 เด็กหญิงลภัสดา  บุญชอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.6

19 นางนภษร  โสวรรณี 3814 เด็กชายชนุดม  โสวรรณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

20 นางลัดดาวรรณ  กองทุ่งมน 9447 เด็กชายพัฒนศักด์ิ  กองทุ่งมน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6

21 นางสาววราภรณ์  ช่ืนส าราญ 9253 เด็กหญิงมุฑิตา  ช่ืนส าราญ โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮัก ป.5

22 นางอนัญญา  ทาทอง 4149 เด็กหญิงณฉัตร  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

23 นางอรกัญญา  ส่งเสริม 4103 เด็กหญิงชลฉัตร  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

24 นางกรรณิการ์  ประสานพิมพ์ 9851 เด็กหญิงปุณญนุช  ประสานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5

25 นายกิตติศักด์ิ  พลศักด์ิ 3590 เด็กชายศุภกฤต  พลศักด์ิ โรงเรียนพระกุมารอุบล ป.5

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,000 บาท จ านวน  41 ทุน

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

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 สมาชิกสมทบ  ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 4 ทุน



หมายเลข

สมาชิก

26 นางณิศาอัณณ์  ธนกรณ์วณิช 4560 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ธนกรณ์วณิช โรงเรียนอาเวรีมา ป.5

27 นางสาวประภัสสร  เงินม่ัน 10481 เด็กชายภูริวัฒน์ การบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4

28 นางนิตยา  สาเลศ 3750 เด็กหญิงสุพิชญา  ลาเสศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5

29 นางสาวจิราภรณ์  สมตน 4604 เด็กชายภัทรดนัย  สมตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4

30 นางวันวิสา  แสนลา 4624 เด็กชายคมชาญ  แสนลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ป.5

31 นางสาวรมิตาธนันท์  ภัคธนะผลถิรชัย 3343 เด็กชายจิรภัทร  สวนดอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

32 นางรสริน  สาโยธา 9547 เด็กชายชนภัทร  สาโยธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5

33 นางรุ้งทิวา  กรุดครบุรี 4630 เด็กชายรวิศุทธ์  กรุดครบุรี โรงเรียนส าเร็จวิทยา ป.6

34 นางสาวนรัชย์ภรณ์  ขันธมาลัย 3981 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  ขันธมาลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวอารีรัตน์  จินากุล 10841 เด็กหญิงณัฐพร  จินากุล โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.4

2 นางสาวชมพูนุช  ชาวนา 11135 เด็กหญิงเพชรรดา  สัตตะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม ป.4

3 นางสาวสุวนิดา  ยารักษ์ 10845 เด็กชายนพรุจ  สุตัญต้ังใจ โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.4

4 นางสาวอรดี  บุญมา 10771 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมา โรงเรียนปทุมวิทยากร ป.4

5 นางณัชปภาพินท์  กาญจนาลักษณ์ 11101 เด็กหญิงนันธ์ภรณ์  กาญจนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6

หมายเลข

สมาชิก

1 นางอิสสรีพรรณ  แสงนิล 10239 เด็กชายคุณานนต์  แสงนิล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

2 นางสาวอนงค์ลักษณ์  วงศ์ตรี 3817 เด็กชายปธานิน  สุทธิเวสน์วรากุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

3 นางสาวจุฑารัตน์  ละทะโล 9236 เด็กหญิงสุดารัตน์  ค าแปง โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.1

4 ว่าท่ีร้อยเอกสมาน  บุญช่วย 3418 เด็กหญิงสราญรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1

5 นางอรอุมา  ทองวงศ์ 3525 เด็กหญิงอภิสรา  ทองวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

6 นางภัทรวดี  วรรณาสิน 11044 เด็กหญิงณภัทร  วรรณาสิน โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

7 นายพรสิทธ์ิ  สวัสด์ิตระกูล 9849 เด็กหญิงกานต์สีนี  สวัสด์ิตระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

8 นางสาวรัศมี  เหลาเสนา 4577 เด็กชายระวีวัฒน์  สงภักดี โรงเรียนปทุมวิทยากร ม.2

9 นางฉัตรวิไล  วิเศษสังข์ 4412 เด็กชายพิสิษฐ์ภณ  เสริญไธสง โรงเรียนประสิทธ์ิศึกษาสงเคราะห์ ม.3

10 นางสาวบรรจง  พยุงวงค์ 10385 เด็กหญิงญานิศา  คงได้ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

11 นางนฤมล  โชคนิรัติศัย 3917 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

12 นางภรณ์รวี  พ่ึงวงศ์ 10270 เด็กหญิงพัชพร  พ่ึงวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

13 นางจันทร์เพ็ญ  สามารถ 4672 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

14 นางวนิดา  โคจ านงค์ 4292 เด็กหญิงเบญญาภา  โคจ านงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรธานี ม.1

15 นางสาวทศนร  วงค์มาเกษ 9998 เด็กชายพีรพัฒน์  สายรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิ ม.1

16 นางสุคนธา  คันธจันทร์ 4565 เด็กหญิงประวีณา  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

17 นางณพณภัทร  ยะระเขต 3712 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

18 นางอรินทร์พร  โสภาพันธ์ 4893 เด็กชายธีระวัฒน์  โสภาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

19 นายประพิศ  ทองคู่ 5096 เด็กชายธนบัตร  ทองคู่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ม.1

20 นางสาววรนุช  ประสานทอง 9709 เด็กชายรัชพล  แสงเพชร โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1

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

ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 43  ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

          ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   สมาชิกสมทบ  ทุนละ 1,000 บาท จ านวน 5 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก



หมายเลข

สมาชิก

21 นางณฐมน  สุคนนท์ 3927 เด็กชายณัฐภณ  สุคนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

22 นางสุดา  เช้ือสิงห์ 2799 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เช้ือสิงห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

23 นางนวรัตน์  อรุณยะเดช 4357 เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณยะเดช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

24 นางสาวชลันธร  ไชยศิลา 3896 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

25 นางปฐมาพร  พลอ านวย 4454 เด็กหญิงศตพร  พลอ านวย โรงเรียนอาเวมารีอา ม.1

26 นางจิราพร  นนทะใส 3902 เด็กหญิงพชรกมล  นนทะใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

27 นางกัญจน์รัตน์  สุวรรณโกฎ 4386 เด็กชายทชากร  สุวรรณโกฎ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

28 นางวิศริยาพรรณ  สืบศิรินุกุล 3674 เด็กหญิงณัฎฐวริศรา  สืบศิรินุกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

29 นางณิชาภา  ก าลังงาม 4444 เด็กหญิงกฤชอร  ก าลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

30 นางสาวพรพิมล  สีมาเพชร 4002 เด็กชายภัทรธร  อาจเมือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

31 นางสาวชมพูนุช  ค าทา 9621 เด็กหญิงศิริพร  ค าทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

32 นางหอมหวล  อ่อนม่ิง 4663 เด็กหญิงภัทรอร  อ่อนม่ิง โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1

33 นางสาววันทนา  พรพิพัฒน์  9961 เด็กหญิงอัยลดา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.1

34 นางสาวอรพิน  พูลเพ่ิม 10618 เด็กชายจตุรภัทร  พูลเพ่ิม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

35 นางเลียมใจ  ค ามุงคุล 4442 เด็กชายวัชรพล  ค ามุงคุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

36 นายยุทธพงษ์  อุจรินทร์ 10343 เด็กหญิงอณุภา  อุจรินทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

37 นางสาวณิฏฐิกานต์  บุญประสม 9046 เด็กหญิงวิสารดี  ศรีบรรเทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

38 นายพิมล  พันธ์น้อย 4860 เด็กชายจักรพงษ์  พันธ์น้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2

39 นางพัชรี  ซิงค์ 4352 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3

40 นางสาวล าไพ  อัมพันธ์ุ 3539 เด็กชายพุทธิวัฒน์  กอบัวกลาง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2

41 นางน้ าฝน  ศรีจันน้อย 3822 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีจันน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ม.1

42 นางนิภารัตน์  วงค์สว่าง 4635 เด็กชายปวริศ  วงค์สว่าง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2

43 นางเยาวลักษณ์  สุขช่วย 2542 เด็กหญิงศุภาการ  สุขช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1

หมายเลข

สมาชิก

1 นางรุ่งนภา  นักค าพันธ์ 11176 เด็กหญิงอิสรีย์  นักค าพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1

2 นางสาวนวจพรรณ  ใจจริง 10873 เด็กชายภัทรดนย์  ใจจริง โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.1

3 นางอรทัย  หน่อแก้ว 10769 เด็กหญิงเปรมฤทัย  วิโรจน์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ม.3

4 นางสาวอนันทิตา    ศรีธรรมมา 11166 เด็กชายเอกองค์  บุญเติม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3

หมายเลข

สมาชิก

1 นางมาลีรัตน์  เช้ือแก้ว 3500 นายมนต์ธวัช  เช้ือแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

2 นางพัชรี  ศรีวะวงค์ 9361 นายวชิร  ศรีวะวงศ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ม.ปลาย

3 นางกนกวรรณ  กุลชโร 4973 นางสาวสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

4 นางมณีนารถ  จารุสิทธ์ิ 2697 นายเทวนารถ  จารุสิทธ์ิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

5 นางสุพัตรา  รุ่งโรจน์ 9378 นางสาวปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

6 นางสาวสายสมร  ค าใส 9495 นางสาวอินทิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

7 พญ.สุรีพร  ต้ังสกุลวัฒนา 3980 นางสาวปสุตา  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

8 นางกนกวรรณ์  ไชยสัตย์ 4021 นางสาวกะลยาภัสร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

9 นางเฟืองฟ้า  นามโสภา 10354 นายกฤตภาส  เจริญชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 43  ทุน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.(ม.4-6และ ปวช.)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 52 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)    สมาชิกสมทบ ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 4  ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

10 นางมยุรา  เจตน์เจริญสฤษฎ์ิ 4345 เด็กหญิงธีนีดา  เจตน์เจริญสฤษฎ์ิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

11 นางรัชนีพร  แสงคง 3316 นายภีรพัช   แสงคง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ม.4

12 นายวิชัย  นิปัจการสุนทร 4052 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉายแม้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

13 นางเดือนเพ็ญ  หม่ืนสี 3706 เด็กหญิงบูรณิน  หม่ืนสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

14 นางสาวชัญญภัทร  ศรไชย 9710 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังข์ภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

15 นางเบญจมาศ  พานชัยพิบูล 5076 นางสาวเขมจิรา  พานชัยพิบูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

16 นางวิไลพร  จิตรจันทร์ 4223 นางสาวกรกนก  จิตรจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

17 นายวิฑูรย์  แก่นสุข 9077 นายญาณวุฒิ  แก่นสุข วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.2

18 นางณัฎฐนิช  เกศรินหอมหวล 2760 นางสาวปานิสรา  เกศรินหอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

19 นางสุวรรณหงษ์  ศาลาน้อย 10374 นางสาวณัฐฐินันท์  ศาลาน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.2

20 นางเกษร  ราชิวงศ์ 2688 นายศุภกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

21 นายสมัย  ทองเลิศ 9097 นางสาวธัญภัทร  ทองเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ม.5

22 นางพรพิมล  พันธ์ดี 3986 นายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

23 นางพัชราภรณ์   สวัสดี 9916 นายชวกร  บุญเพท โรงเรียนปากกรานพิทยา ม.5

24 นางสาวสุดใจ  วิเศษรุ่งเจริญ 9681 นายเทียนชัย  สวัสดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.5

25 นางดุษราณี  บุญย่ิง 9682 นายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

26 นางวิมนต์  หอมอ่อน 4834 นายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

27 นางมุกดา  พยุงวงษ์ 9309 นายอนิวรรตน์  พยุงวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวช.2

28 นายปรมะ  บุญอุ้ม 9284 นางสาวฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

29 นางสาวสมใจ  หนองหว้า 9329 นายอนนตพร  นาค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.2

30 นางวิราวรรณ  ธุระอบ 10582 นายภาณุวิชญ์  ธุระอบ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ม.5

31 นางจุไรพร  นนท์ศิริ 3449 นายสรวิชญ์  นนท์ศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

32 นางจันทร์เพ็ญ  ทัพขวา 3628 นางสาวกมลวรรณ  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

33 นางปานทิพย์  การภักดี 3458 เด็กหญิงญาณิศา  การภักดี โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ม.4

34 นางสาววรณี  จินาพร 10409 นายเทวฤทธ์ิ  จินาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.4

35 นางวรารัตน์  แก้วคะตา 9402 นายณัฐชนน  แก้วคะตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.5

36 นางณินทิรา  วามะลุน 3574 นางสาวณัฐวดี  วามะลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

37 นางนธิ  มงคลการ 4111 นายชิษณุพงศ์  มงคลการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

38 นางสุชาดา  ฤทธ์ิน้ าค า 2927 นางสาวนพิดา  ฤทธ์ิน้ าค า โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

39 นายทองสุข  พบบุญ 4859 นางสาวณัฐวลัญช์  พบบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

40 นายปิยพงศ์  สุดสุข 4167 นางสาวปิยะกมล  สุดสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

41 นางนวพร  พลศักด์ิ 4409 นายสุภาวุฒิ  พลศักด์ิ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

42 นางฑิสิญา  อ่อนละมูล 3452 นายทักษดนน์  สุคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

43 นายประภาส  ชาตรี 9238 นางสาวอรยา  ชาตรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

44 นางอรนุช  เรืองบุตร 4250 นางสาวพิชญาภา  เรืองบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

45 นางสาวโศชิญาภา  พูลพันธ์ 3793 นางสาวภวิษย์พร  แซ่หรือ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

46 นางมยุรา  พิมพ์ดี 3890 เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

47 นางสาวอารยา  เดชะค าภู 3755 เด็กหญิงอภิชญา  เพียรทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.4

48 นางจันทนา  นิลาศน์ 3637 นางสาวเอ้ือการย์  นิลาศน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.6

49 นางมนัสชนก  บุญถูก 3910 นางสาวสิรินดา  บุญถูก โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

50 นางสาวอรวรรณ  สายสุวรรณ 3508 นายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.5

51 นางสาวเจษฎาภรณ์  บุญบัง 9013 นางสาวจีรณา  เตชะขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

52 นางสาวบุษบา  บัวงาม  4446 นางสาวณัฎฐิกา  บัวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ม.4

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.(ม.4-6และ ปวช.)    สมาชิกสามัญ ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 52 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

1 นางสาวสุธาสินี  พระสุรัตน์ 10915 นายสรวิศ  พระสุรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

2 นางกมลพร  อุ่นอ่อน 11090 นายญาณวุฒิ  ไสว โรงเรียนนารีนุกูล ม.4

3 นางจิรัตน์กันยา  ปรัชวรรณโคตร 11099 นางสาวสิริวิมล  ก้อนแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.6

4 นางสาวพรจิตต์  ขลุ่ยทอง 11093 นายอดิเทพ  ขลุ่ยทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.1

หมายเลข

สมาชิก

1 นางลักขณา  สุขสวาท 4148 นายวาสุกรี  สุขสวาท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นางใจฤดี  เพชรเนตร 10692 นายโชคดนัย  เพชรเนตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.

3 นางลักขณา  ท ามา 3796 นางสาวสุภัสสรา  ท ามา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

4 นางพงษ์ศักด์ิ  ศรีสุข 3171 นางสาวกรชวัล  ศรีสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

5 นายสวัสด์ิ  ทันธิมา 4519 นางสาวธีรกานต์  ทันธิมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

6 นางนงนภัส  ขันแก้ว 3973 นางสาวพัทธนันท์  ขันแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

7 นางพิศมัย  คุณละทิ 9327 นางสาวสุภาพิชญ์  คุณละทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

8 นางกัญญาพร  พรมดอน 3156 นายสิรวิชญ์  พรมดอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาตรี

9 นางปราณี  ทองเสริม 2958 นายชัยวัฒน์  ทองเสริม วิทยาลัยเทคนิคอุบลาชธานี ปวส.

10 นางจันทร์ฉาย  ทองเพ็ญ 3491 นายสุทธิศักด์ิ  ทองเพ็ญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

11 นางอุบลวรรณ  วงค์หนายโกด 2810 นางสาวอนัญพร   วงค์หนายโกด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

12 นางภาวนา  เชิดสูงเนิน 4184 นายกฤษณพจน์  เชิดสูงเนิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

13 นางวรรณา  กระจายศรี 4570 นางสาวแพรพลอย  กระจายศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

14 นางจิราพร  ตระการไทย 9224 นายณัฐ  ตระการไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

15 นางนันทนา  เพชรมาก 3244 นายณัฐพล  เพชรมาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

16 นางวิภาภรณ์  เพ็งอ่อนเนตร 9350 นายปวรุฒม์  เพ็งอ่อนเนตร วิทยาลัยเทคโนโลโยศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ปริญญาตรี

17 นางวันทนีย์  ทองหนุน 3875 นางสาวอภิชญา  ทองหนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี

18 นางวรรณี ดาผา 9905 นายณรงค์เดช  ดาผา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

19 นายวิรัตน์  ศรีลาศักด์ิ 9160 นายธีรภัทร  ศีลาศักด์ิ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.

20 นายบุญสูง  ด าน้อย 9718 นายภานุพงศ์  ด าน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.

21 นางสาวชณัฐตราภรณ์  ฤทธ์ิสันเทียะ 10896 นายปริญญา  ทองคู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

22 นางศรีไพร  คณะเมือง 4422 นายชิตติ คณะเมือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

23 นางเมตตา  บุญขันธ์ 5271 นางสาวปัทมพร  บุญขันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

24 นางวัฒนา  พันธ์ุเพ็ง 2973 นางสาววิภาวรรณ  ไชยโยธิน มหาวิทยาลัยสารคาม ปริญญาตรี

25 นางระพีพรรณ  ประทุมทอง 9830 นายกฤษดาฤทธ์ิ  ประทุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

26 นางปัณชรัสมี  กายแก้ว 3895 นายภัทรชัย  กายแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

27 นางธันย์ละดา  พรมชาติ 3607 นายณภัทรศักด์ิ  ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.

28 นางน่ิมนวล  ค าศรีสุข 9021 นางสาวสุภาวดี  ค าศรีสุข วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี ปวส.

29 นางสุภาภรณ์  เช้ือประทุม 9123 นางสาวกรวิภา  เช้ือประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

30 นางกนกวรรณ  ราชยา 4388 นายปฏิภาณ  ราชยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี

31 นางกัญจนพร  เสตพันธ์ 2661 นายพีรพล  เสตพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี

32 นางจุภารัตน์  ป้องภัย 9730 นางสาวณัฐนันท์  ป้องภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

33 นางกมลชนก  จันดีสาร 4060 นางสาวลัทธิพัฒน์  ภาคทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

34 นายสุรชัย  สายโสภา  10646 นางสาวสุภาพร  สายโสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 55 ทุน

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

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

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน



หมายเลข

สมาชิก

35 นางสาวปพิชญา  รุ่งโรจน์ 3608 นายกฤษกร  เจริญนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

36 นางบังอร  ธงไชย  2527 นางสาวนิรชา  ธงไชย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

37 นางวรรณา  ไชยษา 4097 นางสาวบุษกร  ไชยษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

38 นางวิไลลักษณ์  ตียาพันธ์ 3144 นางสาวตระการตา  ตียาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

39 นางมาลี  สอแสง 3504 นายธนกฤต  สอแสง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปวส.1

40 นางเพีงธรรม  ทวีสอน 4971 นางสาวชญานิน  ทวีสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

41 นางสาวนภาพร  พรมโคตร 9959 นางสาวณิชกานต์  งามเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี

42 นางไกรศร  ผาสิน 10581 นางสาวเนตรมณี  เคนสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

43 นางเบญจมาศ  สาธุสิทธ์ิ  2532 นางสาวขวัญพร  สาธุสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

44 นางสมคิด  จันทร์ทรง 9620 นางสาวศิริกัญญา  เทียนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

45 นางวิไลวรรณ  ปาสีโล 3505 นายนรบดี  ปาสีโล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี

46 นางสุปราณี  ชูรัตน์ 4935 นายธีร์  ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี

47 นางสาวนุจรินทร์  บรรบุบผา 10713 นายกระแสนสินธ์ุ  บรรบุบผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

48 นางจันทร์ฉาย  ศรีพิกุล 9636 นายสรวิชญ์  ศรีพิกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

49 นางจุฬาลักษณ์  ศรีวงษ์ 3950 นายกิตติพงษ์  ศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

50 นางจรวยพร  สุขเดชา 9227 นางสาวเพ็ญวิภา  สุขเดชา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ปวส.1

51 นายชัชวาล  ถนอมพันธ์ 9638 นางสาวภิญญดา  ถนอมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี

52 นางอิสรีย์  แต้สงเคราะห์ 4489 นายนธนบดี  แต้สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี

53 นางอวยพร  มีค า 9745 นางสาวสุกัญญา  วงศ์ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี

54 นางสุกัญญา  คูณมี 2669 นางสาววรางคณา  คุณมี มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี

55 นางศุภธิดา  บุญตะวัน 3709 นางสาวฐิติกาญจน์  บุญตะวัน มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี

หมายเลข

สมาชิก

1 นาวพิชชาพร  ศรีพลอย 11147 นายธรณินทร์  ศรีพลอย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี

2 นายศักด์ิชัย   เช้ือประทุม 11045 นางสาวเกศกนก  เช้ือประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

3 นางบานเย็น  วันหนา 10917 นายชลธร  วันหนา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ปริญญาตรี

4 นางสาวกวินทิพย์  คานทอง 11123 นางสาวเน้ือทอง  คานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี

        จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน

                        ประกาศ ณ วันท่ี  19   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565

          ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส.  สมาชิกสามัญ ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 55 ทุน

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

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

                      สหกรณ์ฯ จะมอบทุนการศึกษาบุตร ให้สมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีกับสหกรณ์ฯ ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565

                                                         

                                                     

ล าดับ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก สถานศึกษา ระดับช้ัน

(นายชาญศักดิ์ จึงมั่นคง)                                                                                       
ประธานกรรมการด าเนินการ                                                      

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จ ากัด 


