
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ฉบบัที่ 34/2561 

เร่ือง  รายช่ือผู้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล  าภู จ  ากัด ไดจ้ัดให้มีสวสัดิการทุนการศึกษาส าหรับ
สมาชิกและบุตรของสมาชิกเป็นประจ าทุกปี นั้น ส าหรับปี 2561 ผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษา ซ่ึงผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 24 ไดรั้บทุนการศึกษามีจ  านวนทั้งส้ิน 47 ทุน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
ล าดับ ช่ือ - สกลุ (สมาชิก) เลขที่ 

(สมาชิก) 
หน่วยงาน ประเภททุน

ที่ขอ 
ช่ือ - สกลุ (บุตร) ระดับการ 

ศึกษาปัจจุบัน 

          1.  ทุนส าหรับบุตรสมาชิก  ระดบัอนุบาล  จ านวน  4  ทุน  ทุนละ  1,000  บาท  ดังนี ้
1 นางพรรณทิพย ์เกษรทอง 2546 รพ.นากลาง อนุบาล ด.ช.อคัรวฒัน์ เกษรทอง เดก็เลก็ ปี 2 
2 น.ส.ณัฐชยา จนัทร์ค า 1816 รพ.โนนสัง อนุบาล ด.ช.ณัฐภูมินทร์ โพธ์ิศรี อนุบาล 3 
3 น.ส.ศิริพร จนัทะสิม 2689 สสอ.เมือง อนุบาล ด.ช.วริทธ์ิธร มาตโยธี อนุบาล 2 
4 นางชลาลยั กนัค าภา 2671 รพ.นาวงั อนุบาล ด.ญ.ชนญัธิดา กนัค าภา อนุบาล 

          2.  ทุนส าหรับบุตรสมาชิก  ระดบัประถมศึกษา  จ านวน  15  ทุน  ทุนละ  1,500  บาท  ดังนี ้
1 น.ส.รจนา หมัน่วิชา 338 รพ.นากลาง ประถมศึกษา ด.ช.ศุภกฤษ สีหาบุตร ป.1 
2 นางนยันา ภู่เป่ียมศกัดิ์  2410 รพท. ประถมศึกษา ด.ช.นราวิชญ ์ภู่เป่ียมศกัดิ์  ป.6 
3 นางอ านวย ลนุละวงษ ์ 841 รพท. ประถมศึกษา ด.ญ.อกัษิพร ลุนละวงษ ์ ป.6 
4 นายเทวญั หินพรม 853 รพท. ประถมศึกษา ด.ช.ศุภณัฐ หินพรม ป.4 
5 นางณัฏฐาปวีร์ แกว้แสนชยั 2848 สมทบ รพ.นากลาง ประถมศึกษา ด.ช.ธนกร แกว้แสนชยั ป.3 
6 นางพิมลทิยา พนัสนิท 946 รพ.ศรีบุญเรือง ประถมศึกษา ด.ช.ณัฐพฒัน์ พนัสนิท ป.4 
7 นายปิยวฒัน์ แดงนา 1102 สสอ.เมือง ประถมศึกษา ด.ช.ก  าพลพฒัน์ แดงนา ป.6 
8 น.ส.รวิวรรณ แสนสากล 2723 สมทบ รพ.ศรีบุญเรือง ประถมศึกษา ด.ญ.สุพิชฌาย  ์สุขใจ ป.4 
9 นายสราวุธ ชยัปัญหา 1170 สสอ.ศรีบุญเรือง ประถมศึกษา ด.ช. ธนกร ชยัปัญหา ป.4 

10 นางวิลยัวรรณ สุทธสิงห์ 1173 สสอ.โนนสัง ประถมศึกษา ด.ญ.ขวญัเพียงดาว สุทธสิงห์ ป.4 
11 นางกลัยา บารชน 1133 รพ.ศรีบุญเรือง ประถมศึกษา ด.ช.นรสิงห์ บารชน ป.6 
12 น.ส.ส าราญ ศรีสุวอ 2432 สมทบ รพ.นากลาง ประถมศึกษา ด.ญ.สุชญัญา กณัหา ป.1 
13 นางสุขค าแสน บุญรอด 1460 สสอ. นากลาง ประถมศึกษา ด.ช.แทนคุณ บุญรอด ป.4 
14 น.ส.วิลยัพร แสงพูล 1501 สมทบ รพท. ประถมศึกษา ด.ช.นพกร นิยมเหลา ป.2 
15 นายเลอศกัดิ์  สุริยะสิงห์ 1571 สสอ.เมือง ประถมศึกษา ด.ญ.ทิชา สุริยะสิงห์ ป.3 

 



ล าดับ ช่ือ - สกลุ (สมาชิก) เลขที่ 
(สมาชิก) 

หน่วยงาน ประเภททุน
ที่ขอ 

ช่ือ - สกลุ (บุตร) ระดับการ 
ศึกษาปัจจุบัน 

          3.  ทุนส าหรับบุตรสมาชิก  ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  6 ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  ดงันี ้
1 นางสิรยาพร วิชยัยา 1557 สสจ.นากลาง มธัยมตน้ ด.ญ.ปิยธิดา วิชยัยา ม.2 
2 นางอุไรวรรณ์ สัมมุตถี 727 สสอ.เมือง มธัยมตน้ ด.ญ.ชลประภทัร สัมมุตถี ม.2 
3 นางอสันีย ์สถิตโพธ์ิศรี 899 รพท. มธัยมตน้ ด.ช.ชาญเศรษฐ์ สถิตโพธ์ิศรี ม.1 
4 น.ส.จิตตานนัท ์ค  าดวง 850 รพ.สุวรรณคูหา มธัยมตน้ ด.ญ.อรปรียา เอมโอษฐ ์ ม.3 
5 นางพิศมยั หลงนุชาติ 953 รพท. มธัยมตน้ ด.ญ.ชวพร หลงนุชาติ ม.1 
6 น.ส.รุ่งนภา ช่วยพนัธ์ุ 1975 สมทบ รพท. มธัยมตน้ ด.ช.อฉริยะ กนัหา ม.3 

          4.  ทุนส าหรับบุตรสมาชิก  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  10  ทุน  ทุนละ 2,500 บาท  ดังนี ้
1 นายวชัรินทร์ วรรณา 247 สสจ. มธัยมปลาย นายธีติวชัร วรรณา ม.5 
2 นางเนตรนภา จนัทรา 1644 รพ.นากลาง มธัยมปลาย น.ส.อรญา จนัทรา ม.6 
3 นายประมิตร คูณบวัลา 537 รพ.ศรีบุญเรือง มธัยมปลาย นายศาสตร์ตรา คูณบวัลา ม.6 
4 น.ส.ธิดารัตน์ ชาวตุม้ 742 สสอ.สุวรรณคูหา มธัยมปลาย น.ส.กุลธิดา ดอกไม ้ ม.4 
5 น.ส.สุมานา เหล่าอุดม 2422 สมทบ รพท. มธัยมปลาย น.ส.จุฑารัตน์ กปัโก ม.5 
6 นางรุ่งนภา ศรีอาษา 921 รพ.นากลาง มธัยมปลาย นายรชต ศรีอาษา ม.4 
7 นางวรัญญา ดาก ่า 1592 รพ.นากลาง มธัยมปลาย น.ส.ปวริศา ดาก า่ ม.5 
8 นางภาวนา จนันา 1242 รพท. มธัยมปลาย น.ส.เพียงตะวนั จนันา ม.6 
9 น.ส.ตุ๊กตา ค  าภูเงิน 1326 สสอ.นาวงั มธัยมปลาย นายทศัน์พล ไทยเจริญ ม.4 
10 นางฉันทนา ศรีมนตรี 1562 สสอ.โนนสัง มธัยมปลาย น.ส.ภทัรพิชญช์า ศรีมนตรี ม.5 

          5.  ทุนส าหรับบุตรสมาชิก  ระดบัอดุมศึกษา  จ านวน  8   ทุน  ทุนละ  3,000  บาท  ดังนี ้
1 นายสินสมุทร ค าภา 134 สสอ.สุวรรณคูหา อุดมศึกษา น.ส.อริศรา ค าภา ป.ตรี 
2 นางรุ่งทิพย ์รงคท์อง 405 รพ.นากลาง อุดมศึกษา นายรณภพ รงคท์อง ป.ตรี 
3 นางนวลศรี ชาจนัทร์ 1559 สสอ.ศรีบุญเรือง อุดมศึกษา น.ส.ปภานนั ชาจนัทร์ ป.ตรี 
4 นายครรชิต ม่วงสนิท 687 สสจ. อุดมศึกษา นายกฤตกร ม่วงสนิท ป.ตรี 
5 นางอติกานต ์ตุม้ทอง 884 รพท. อุดมศึกษา นายณัฐภทัร ผาเนตร ป.ตรี 
6 นางศิริฉัตร ชยัทุมมา 1241 รพท. อุดมศึกษา น.ส.กฤติกา จนัทรา ป.ตรี 
7 นางสหตัถยา ใจหาญ 1373 รพ.โนนสัง อุดมศึกษา น.ส.สุวจันี ใจหาญ ป.ตรี 
8 นางสุรีพร โสมมีชยั 1974 สสอ.เมือง อุดมศึกษา นายสวราชย ์โสมมีชยั ป.ตรี 

          6.  ทุนส าหรับสมาชิก  จ านวน  4  ทุน   3,000  บาท  ดังนี ้
1 น.ส.พชัรินทร์ ประเสริฐสม 3015 รพ.นาวงั อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปริญญาตรี 

2 นางดารุณี ชยัเมือง 1030 รพ.ศรีบุญเรือง อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปริญญาโท 

3 น.ส.ปรีชญาพร ลุนวิรัตน ์ 2533 สสจ. อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปริญญาตรี 

4 นางสุภาพร เจือมา 1163 สสอ.ศรีบุญเรือง อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปริญญาโท 
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