
รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2564 
ประเภททุนสมาชิก 

ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ระดับช้ัน 

1 นายธนากร  โสเสมอ 2224 โรงพยาบาลพนา ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

2 นายพชร  สารราษฎ์ 3037 โรงพยาบาลลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

3 นายณัฐวุฒิ  ใจทน 2826 โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 

4 นายปภาวิชญ์  อุค า 3139 โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 

5 นางสาวขนิษฐา  บุญแก้ว 3079 โรงพยาบาลหัวตะพาน ปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 

6 นางสาวธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร 3248 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ สูงกว่าปริญญาโท  

7 นายพงษ์ศักดิ์  มงคลมาตย์ 1925 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 

8 นายนิศักดิ์  คติอุดมพร 2749 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 

9 นายอัครพล  วุฒิเสลา 2795 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 

10 นางสาวมุธิตา  พิลา 2159 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 

11 นางสาวสุลักขณา  อุดมมา 2724 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 

12 นางสาวพยอม  ทองใบ 2389 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 

13 นายชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธนบูรณ์ 1158 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 
 

ประเภทบุตรสมาชิก 
ระดับอนุบาล 

ล าดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด ช่ือบุตร 

1 นางสาวศรีสุดา  ฐานวิเศษ 2433 ข้าราชการต่างจังหวัด เด็กหญิงสิริชาตา  เมาแรต 

2 นางสาวสายไหม  อรอินทร์ 1281 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายปุณณวิช  สาจีน 

3 นางสาวเกศรินทร์  เสียงหวาน 2441 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายนราธิป  เสียงหวาน 

4 นางสาวดุฏฐณียา  ปัดส าราญ 2768 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายวชิรวิทย์  นุ้ยน้อย 

5 นางสินใจ  เสนามาตย์ 1988 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายกฤตนัย  เสนามาตย์ 

6 นางสุชาดา  สวยพันธ์ 2150 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายชนนน  สวยพันธ์ 

7 นางวารุณี  ลาเลิศ 2153 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปวริศา  ลาเลิศ 

8 นางจิราวรรณ  ชาภักดี 2802 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวรรณภา  ชาภักดี 

9 นางสาวสวรรค์  สายบัว 2028 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายภูสิษฐ์  นภาเพชร 

10 นายชัยวัฒน์  เจริญชัยสงค์ 1138 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงทักษอร  เจริญชัยสงค์ 

11 นางเกศกนก  นาสืบ 2082 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงกวิยา  นาสืบ 

12 นางสาววารุณี  บุตรศิลาฤทธิ์ 2186 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงวีริสา  มะลิลา 

13 สิบเอกหญิงรุ่งอรุณ  บาระมี 2189 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงแพรวพรรณราย บาระมี 

14 นางวรางคณา  ศรีสมบัติ 2227 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายวฤษฎินทร์  ศรีสมบัติ 

15 นางสาวภัทราวดี  แสงสว่าง 2260 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงไอริน  ทองพูน 



ล าดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด ช่ือบุตร 

16 นางสาววิภาวรรรณ  เผ่าหอม 2375 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าหอม 

17 นางตติยา  พรหมบุตร 2438 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงพรรณพร  พรหมบุตร 

18 นางนาตยา  สวัสดิ์พล 2567 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวัสดิ์พล 

19 นายพงศธร  บาระมี 2657 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงแพรวพรรณราย บาระมี 

20 นางสาวดาวฤทัย  กาญจนพงศ์กิจ 2031 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร  กาญจนพงศ์กิจ 

21 นางนรัฐภรณ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์ 2154 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสหัชพงษ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์ 

22 นางสาวสุวรรณา  โสมรักษ์ 2474 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปรินทร  บุญเคล้า 

23 นางสาวภาวิณี  ขันธ์เพชร 2475 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงพชรมลย์  บุปผาชาติ 

24 นายภานุพงศ์  ราศี 2568 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงกัณต์ญานิน  ราศี 

25 นายณฐาภพ  ระวะใจ 2649 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายติณณภพ  ระวะใจ 

26 นางสาวชนนิกานต์  พงษ์ประเสริฐ 2661 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายอนิรุทธ์  อุ้มญาติ 

27 นางสาววิราวรรณ  ใจทอง 2741 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงณพิชญา  คล่องดี 

28 นางพัชรา  ศุภเสถียร 3199 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายพัฒนศักดิ์  ศุภเสถียร 

29 นางศรันยา  บุญยะมาตย์ 2200 สอ.สสจ.อ านาจเจริญ จ ากัด เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะมาตย์ 

30 นางสาวธาริดา  แก้วหลวง 3056 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงนริดา  แก้วหลวง 

31 นายกิตติพงษ์  สุริโย 3097 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายจิรพล  สุริโย 

33 นางสาวรภัทร  เกษหงษ์ 2653 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กหญิงภัทร  เกษหงษ์ 

34 นางกัลยา กุลอมรวิวัฒน์ 2908 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายณัฐนันท์  กุลอมรวิวัฒน์ 

35 นางสาวจันทร์สุดา  สุดใจ 3190 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายธีรภัทร  รักโครต 

36 นางสาวมยุรา  อ่อนหวาน 1959 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนหวาน 

37 นางสาวกาณ์นิดา  ขามผลา 2174 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายชนกันต์  ป้อมหิน 

38 นางสาววัชรีพร  จันทะโสม 2458 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงปัทมพร  กอทอง 

39 นางเสาวลักษณ์  ลาภสาร 1954 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์แดง 

40 นางวิกรชตรา  โปร่งจิต 1622 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงบัณฑิตา  โปร่งจิต 

41 นางนิรัชยา สิงห์ศรี 1644 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายศรัณ  สิงห์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทบุตรสมาชิก 
ระดับประถมศึกษา 

ล าดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด ช่ือบุตร 

1 นายเอกชัย  รักสวย 1519 ข้าราชการต่างจังหวัด เด็กหญิงนลิน  รักสวย 

2 นางจินตนา ปะถะมา 2498 ข้าราชการต่างจังหวัด เด็กหญิงวรรณวิสา  ปะถะมา 

3 นางสาวอรทัย  บัวค า 961 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงพิชชาดา  บุญหอม 

4 นางสาวจุฑาทิพย์  ปัญญาดิษฐ์ 2001 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายกรวิชญ์  บุตรวงศ์ 

5 นางณัฐวรา  พันธ์หมุด 2640 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร  พันธ์หมุด 

6 นางสาวศรัญญา  ไชยชาติ 2799 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายก้องกิดากร  หอมนวน 

7 นางจิราวรรณ  ใจทัศน์ 2832 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายปัณณวิชญ์  พาหา 

8 นายธีระพัฒน์  บุญหอม 2953 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงจิรัชญา  บุญหอม 

9 นางภานุชนาถ  คงทน 1463 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงหฤทชนัน  คงทน 

10 นางสาวภัทรสุดา  ชุ่มชื่น 2943 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายพงศ์ปณต  วิเศษณ์แก้ว 

11 นางศิริรักศ์  ติณนรเศรษฐ์ 1723 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงศิริญารากรด์  ติณนรเศรษฐ์ 

12 นางเพ็ญพักตร์  ประสพดี 1769 โรงพยาบาลพนา เด็กชายพันธกานต์  พันแสน 

13 นายน าพล  ศรีสงคราม 1784 โรงพยาบาลพนา เด็กชายพชร  ศรีสงคราม 

14 นายสันทัศน์  โกศล 3050 โรงพยาบาลพนา เด็กชายณฐภัทร  โกศล 

15 นายสุชาติ  ต้นเชื้อ 3263 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงพิพรรษพร  ต้นเชื้อ 

16 นายสถาน  อุตสาหพันธ์ 1235 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงญานิภัทร  อุตสาหพันธ์ 

17 นางสาวพิไลพรรณ จันทประสาร 1569 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงพรรณภัทร จันทประสาร 

18 นางสาววรรณิภา  ภูมิศรี 2796 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายวิชญ์ภาส  ไกยนารถ 

19 นางสาวสุกัญญา  ขยันท า 2998 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายภูดิส  ขยันท า 

20 นางสาวพรปภัส  โคนพันธ์ 1040 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายณัฐภูมิ  สีลาบุตร 

21 นางนรารัตน์  ทองแสง 1087 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเขมจิรา  ทองแสง 

22 นางอัจษราพร  จ านงค์ 3102 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงพรกรัณย์  ต าหนิดี 

23 นางขนิษฐา  ธนะวิโรจน์ 1461 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธนะวิโรจน์ 

24 นายสมพรชัย  แก้วค าจันทร์ 1521 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วค าจันทร์ 

25 นางเยาวราภรณ์  ยืนยงค์ 1564 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสุวิชญา  ยืนยงค์ 

26 นางจุฑารัตน์  เร็วรุด 1761 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงเบญญาภา  เร็วรุด 

27 นางสาวจรรยมณฑน์  สายสุข 2168 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายไกรศิริ  ศิลาวิเศษ 

28 นางสาวรัฒิยา  ไชยสีมา 2571 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธีรดนย์  ไชยสีมา 

29 นายธีรวัฒน์  ยืนยงค์ 2711 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสุวิชญา  ยืนยงค์ 

30 นางวลัยพร  แปลงมาลย์ 2736 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงรชพร แปลงมาลย์ 

31 นางสาลินี  บุญรอด 2755 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปิยวัฒน์  บุญรอด 

32 นางสินใจ  บึงกลาง 2785 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปัญญากร  บึงกลาง 



 

ล าดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด ช่ือบุตร 

33 นางสาวดวงตา  อุ่นทอง 2875 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงพรวลัย  พันธมา 

34 นางอุมาวดี  เจนณิชชานนท์ 2891 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธนวรรธน์  เจนณิชชานนท์ 

35 นางสาวอัคริมา  ภาชื่น 2984 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชา 

36 นางสาวนริศรา  ไผ่ป้อง 2992 สอ.สสจ.อ านาจเจริญ จ ากัด เด็กชายรชฏ  นิลเลิศ 

37 นางสุคัณทะมาลา  ไวยพันธ์ 581 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทิพระษาหาร 

38 นายวิษณุ  จ านงค์ 3307 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายกัณณฆฤณ  จ านงค์ 

39 นางกนกพร  ตั้งตระกูล 3326 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายการยุทธ  ตั้งตระกูล 

40 นายณัฐวัฒน์  กุลอมรวิวัฒน์ 1407 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลอมรวิวัฒน์ 

41 นายรันดร  ศรีริรมย์ 1444 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีริรมย์ 

42 นางจิราวรรณ  ศรีสงคราม 1785 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กชายพชร  ศรีสงคราม 

43 นางสาวรัตนากร  เผ่าหอม 1755 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงนิชาภัทร  เผ่าหอม 

44 นางวิภารัตน์  ไกยะวินิจ 1958 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธนาธิป  ไกยะวินิจ 

45 นายชวลิต  มหาไชย 1974 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายสิปปกรณ์  มหาไชย 

46 นางสาวนงค์รักษ์  ชาค ารอด 2010 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทรเทศ 

47 นายรัชพล  โคนพันธ์ 2420 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายพรพิพัฒน  โคนพันธ์ 

48 นายสมชาย  เจริญส่ง 2952 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายสหภัทร์  เจริญส่ง 

49 นางอรชร  สุดตา 571 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงกชกร  สุดตา 

50 นายกานต์  ค ามั่นทูล 1642 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายบุริศร์  ค ามั่นทูล 

51 นายนฤบดินทร์  พลราชม 1695 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงแก้วบดินทร์  พลราชม 

52 นางจารุวรรณ  ไชโยกุล 1759 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงปุณย์ณดา  ไชยโยกุล 

53 นางสุภา  โสมรักษ์ 3320 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กชายทยุตติธร  โสมรักษ์ 

54 นางสาวอมรรัตน์  บุตรจันทร์ 1504 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงนันทพันธ์  ปัททุม 

55 นางกัลยากุล  สมบูรณ์ทรัพย์ 1855 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงกิ่งรดา  สมบูรณ์ทรัพย์ 

56 นางสาวศศิธร  ยานิพันธ์ 1872 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายธนัตถ์บดี บุศดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทบุตรสมาชิก 
ระดับมัธยมศึกษา 

ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ช่ือบุตร 

1 นางสาวพวงเพชร  แสงสว่าง 2011 ข้าราชการต่างจังหวัด นางสาวพวงชมพู  ถาวร 

2 นางวันดี  ศิลลา 394 ข้าราชการบ านาญ นายพัชร  ศิลลา 

3 นางนภัสสร  ขุนจิตรงาม 799 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวสุพิชญา  ขุนจิตรงาม 

4 นายพัฒนา  ขุนจิตรงาม 974 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวสุพิชญา  ขุนจิตรงาม 

5 นางวิไลวรรณ  พิพัฒน์เทวกุล 1042 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวณัฎฐ์  พิพัฒน์เทวกุล 

6 นางจุไรวรรณ์  เบญมาตย์ 1318 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงชวัลรัตน์  เบญมาตย์ 

7 นายเชิดชัย  สีทาเลิศ 1320 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ 

8 นางสาวปนิตา  ปัณธพันธ์ 1645 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม 

9 นางนุชรา  เต็มใจ 2368 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ 

10 นางสาววารุณี  ผางพันธ์ 2769 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาววีร์สุดา  สิทธิทองสี 

11 นางปรียาภรณ์  โสมรักษ์ 1118 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ 

12 นางนันทนา  เขียวเข็ม 1321 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข็ม 

13 นางอนุลักษณ์  บุญสะอาด 2631 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายพิภัช  บุญสะอาด 

14 นางนุ่มนวล  กฤษแก้ว 1284 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงณัฐธิดา  กฤษแก้ว 

15 นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธ์ิ 1967 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  พึ่งโพธ์ิ 

16 นายภิญโญ  ตลุนจันทร์ 3306 โรงพยาบาลพนา นายภูวดล  ตลุนจันทร์ 

17 นางจันทร์ฉาย  วิชางาม 747 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายเวชการ  เวชกามา 

18 นางพินิตย์  ทานะขันธ์ 866 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวพิชญ์ภัทร  ทานะขันธ์ 

19 นางมิรา  วุฒิชา 1148 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวณกมล  สมบัติวงศ์ 

20 นางสาวอัมพร  สุขศรี 1237 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวพิรญาณ์  สุขศรี 

21 นางพิมพ์ประไพ  ถาวรฟัง 2077 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายศุกลณัฏฐ์  ถาวรฟัง 

22 นางจุฬาลักษณ์  พลชนะ 2101 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายพีรพุฒ  พลชนะ 

23 นางสาวนัชธกัญ  หาระสาร 2369 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงวริยา  สิงห์บรรณ 

24 นางเจตสุภา  ตระการไทย 313 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายพงศธร  ตระการไทย 

25 นายทักษิณ  โสเสมอ 329 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวปานตะวัน  โสเสมอ 

26 นายชวลิต  ศรีเนตร 576 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร 

27 นางกิรณา  กัลยบุตร 992 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายอารยชน  กัลยบุตร 

28 นายนิธิพงศ์  คงบุญ 1056 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายพชร  คงบุญ 

29 นางวงเดือน  แก้วตา 1183 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายธีระภัค  แก้วตา 

30 นางสาวภันญรมษ์  อุนาภาค 1312 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายศุภสินธุ์  ชนแดง 

31 นางจินรัตน์  ประชุมฉลาด 2188 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด 

32 นางนฤมล  บุรมย์ 1198 โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ 



ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ช่ือบุตร 

33 นางเกศริน  เรืองบุตร 1047 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภัคจิรา  เรืองบุตร 

34 นายศุภชัย  เรืองบุตร 1055 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภัคจิรา  เรืองบุตร 

35 นางกัญพัชร์  ศิริพงษ์อาภรณ์ 1059 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงวีรด์ทิตา ศิริพงษ์อาภรณ์ 

36 นางอรอนงค์  นวลทอง 1075 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายพสธร  ด าบรรพ์ 

37 นางสาวชัชฏา  สายพา 1086 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธัญดา  มาตย์วิเศษ 

38 นางเจษปรียา สุระเกษ 1203 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ 

39 นางประภัสสร  จันทะเพชร 1337 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร 

40 นางกนกอร  บุตตะ 1352 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ 

41 นางพาณิชย์  ศรีเนตร 1356 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร 

42 นางพัชรฤดี  อ้วนออ 1484 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวศรันย์ภัทรา  มีทอง 

43 นางขนิษฐา  ยอดสวย 1536 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวศาพิชญ์  ยอดสวย 

44 นายกันตวัฒน์  กุลสุทธิ์ 1553 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์ 

45 นางสาวณิชาดา  ธารนีนันท์ 1567 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายเหมราช  สุขส าราญ 

46 นางอินทาณ์  อาจนิยม 1596 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายภาสวิชญ์อาจนิยม 

47 นางพเยาว์  คนหาญ 1616 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพิรภพ  คนหาญ 

48 นายมงคล  อาจนิยม 1679 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวสุชานาถ  อาจนิยม 

49 นางอรทัย  แสงศรี 1721 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน 

50 นายนริศ  โชติรสนิรมิต 1779 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต 

51 นายจรูญศักดิ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ 2017 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิริพงษ์อาภรณ์ 

52 นางกุลธิดา  โมรา 2024 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภูริชญา  โมรา 

53 นางสาวจีระพร  สุขกุล 2054 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงอนัตตยา  สิโนรักษ์ 

54 นางสุนันท์  ลาผ่าน 2208 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนันท์นลิน  ลาผ่าน 

55 นายชัยสิทธิ์  ฤทธิทิศ 2595 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ 

56 นางจันทร์กระจ่าง  คติอุดมพร 2627 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนิธิวดี  คติอุดมพร 

57 นางปิยะดา  วานิศวณะทอง 2670 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง 

58 นายเกรียง  วานิศวณะทอง 2671 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง 

59 นางสาวสุธาสินี  พันธ์พงษ์ไทย 2721 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ 

60 นางดวงใจ  เกตุกุล 3116 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกัญญาภัค  เกตุกุล 

61 นางสุพัตรา  ปัญญาคง 3162 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง 

62 นางสาวมะลิวัลย์  จ าปาสาร 3215 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธณัญชนก  จ าปาทอง 

63 นางทัศนัย  แสงโสมไพศาล 3301 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล 

64 นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ 43 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวศิริประภา  สินทรัพย์ 

65 นายทรงชัย  ระภาเพศ 806 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายณฐกร  ระภาเพศ 
 



ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ช่ือบุตร 

66 นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง 1077 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวปองกานต์ ปรุโปร่ง 

67 นายอาคม  กินาวงศ์ 1165 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายนาวา  กินาวงศ์ 

68 นายอภิชาติ  วุฒิเสลา 1220 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา 

69 นายจักรพันธ์  ท าชอบ 1798 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวศิรัณย์พร  ท าชอบ 

70 นายสมาน  พรรณรัตน์ 2570 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวธนวรรณ  พรรณรัตน์ 

71 นางสาวกัญจน์กมล  สรสิทธิ์ธีรกุล 2898 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวกัลยกร  พิลาทอง 

72 นายสุริยะเดช  ศรีชาเชษฐ์ 746 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กหญิงรัชนิดา  ศรีชาเชษฐ์ 

73 นางพัชรินทร์  แพงศรี 1041 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน นายธนกฤต  แพงศรี 

74 นางกาญจนา  ผุเพชร 1806 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายชินาธิป  ผุเพชร 

75 นายภูบดินทร์  บุญศักดิ์ 164 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวฐานิตา  บุญศักดิ์ 

76 นางลักขณา  บุตรศรี  455 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นายวิศรุต  บุตรศรี 

77 นางพร้อมจิต  พันธ์อ่อน 1212 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวภานุมาศ  พันธ์อ่อน 

78 นายเฉลิม  รัตนะโสภา 74 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ 

79 นายอิสระ  เถาว์โท 78 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็ฏชายอภิรักษ์  เถาว์โท 

80 นางนลินี  กินาวงศ์ 932 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายนาวา  กินาวงศ์ 

81 นางสาวสุพิฬชาย์  แก้วทอง 1406 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายยศกร  แก้วทอง 

82 นางทิพวรรณ  ทิพวงศ์ 2364 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงศ์ 

83 นางสาววราพร  ทัศบุตร 2423 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร 

84 นางสุภาวดี  อริพันธ์ 1329 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นายภูวดล  จันทะศรี 

85 นางพัชรี  สินอ้วน 2169 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน 

86 นายพัลลภ  สุระเกษ 848 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นางสาวเพชรพันธิตรา  สุระเกษ 

87 นายบุญเกิด  ทองพันธ์ 1933 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงปรียาภา  ทองพันธ์ 

88 นายดุษฎี  ไชยมาตย์ 2060 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นายธนดล   ไชยมาตย์ 

89 นายสมพร  สังขฤกษ์   787 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ 

90 นายอิทธิพล  พิมพบุตร 1242 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร 

91 นางรัตนา  จันทป 1602 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป 

92 นายเอกพันธ์  จันทป 1763 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กชายกิติพันธ์  จันทป 

93 นางกิติยาพร  จันทป 1764 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กชายกิติพันธ์  จันทป 

94 นายสุนทร  แก้วประเสริฐ 1774 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นายสิปปกร  แก้วประเสริฐ 

95 นายแดนชัย  สีนอร์ 2059 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ 
 
 
 
 
 
 



ประเภทบุตรสมาชิก 
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 

 
ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ช่ือบุตร 

1 นางบานเย็น  พิศค า 832 ข้าราชการต่างจังหวัด นายวีรภัทร  พิศค า 

2 นางสาวศิริจรรยา  อุดโท 1098 ข้าราชการต่างจังหวัด นายระพีพัฒน์  ศิริบูรณ์ 

3 นางสิริลักษณ์  คุณุ 837 ข้าราชการต่างสังกัด นางสาวมัลลิกา  คุณุ 

4 นายสิทธิพงษ์  พงษ์เสือ 1383 ข้าราชการต่างสังกัด นายอภิวัฒน์  พงษ์เสือ 

5 นายชาญศักดิ์  ชิดดี 37 ข้าราชการบ านาญ นางสาวชัญญา  ชิดดี 

6 นายประจวบ  เท่ียงตรง 389 ข้าราชการบ านาญ นางสาวปิยาพัชร  เท่ียงตรง 

7 นางมัสยา  อยู่เย็น 1225 ข้าราชการบ านาญ นางสาวกัญชพร  สาธุวงศ์ 

8 นางล าไพย์  พิกุล 1076 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวณัฐธิดา  พิกุล 

9 นาปราศัย  อินธิแสง 344 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวรุจิรา  อินธิแสง 

10 นางสาวทองใส  ทาทอง 740 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวศิริภิชญ์  สุภาคนธ์ 

11 นางจันทร์จรีย์  ดอกบัว 1017 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายสุวิจักขณ์  ดอกบัว 

12 นายศรวัสย์  กลิ่นหวาน 968 โรงพยาบาลพนา นางสาวศุภสุตา  กลิ่นหวาน 

13 นางอรุณี  รัตจินดา 1917 โรงพยาบาลพนา นายนัยนันทน์  จันทร์หอม 

14 นางสาวมัชฌมา  อินลี 2135 โรงพยาบาลพนา นายธนเดช  สอาดรัตน์ 

15 นางละไม  บัวโพธ์ิ 825 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวพีรยา  บัวโพธ์ิ 

16 นายวิโชค  กิ่งแสง 861 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายธนวัฒน์  กิ่งแสง 

17 นางราตรี  จันทะบุตร 865 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายจตุรวิทย์  จันทะบุตร 

18 นางนันทิยา  เกื้อทาน 888 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายกิตินัทธ์  เกื้อทาน 

19 นางสุภาพร  ศรีประชัย 926 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวศิรดา  ศรีโชค 

20 นางกนกวรรณ  ผิวทอง 1594 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายศุภกร  ผิวทอง 

21 นางเพชรา  มานุบุตร 2726 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายกวินพงษ์  มานุบุตร 

22 นายสุวัชชัย  นวลศรี 514 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวณัฐฐพร  นวลศรี 

23 นายเทิดธานี  สิทธิผล 647 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวนริศราภรณ์  สิทธิผล 

24 นางอุบลวรรณ  บุญเลิศ 651 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวนลินทิพย์  บุญเลิศ 

25 นายปัญญา  มานะบุตร 895 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายชวิศา  มานะบุตร 

26 นางรักขณา  มานะบุตร 1096 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายชวิศา  มานะบุตร 

27 นางจันทนา  มีบุญ 810 โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวจิรวดี  มีบุญ 

28 นางอรอินทร์  ขลาลา 893 โรงพยาบาลหัวตะพาน นายศราวุฒิ  ขลาลา 

29 นางกมลรัตน์  ชิณสิทธิ์ 1134 โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวปรีดานันท์  ค าบุดดี 

30 นางจินตนา  โคตรอาษา 1667 โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวณัฐฑริกา  โคตรอาษา 

31 นางนงนุช  ศรีแก้ว 314 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายศกณธ์  ศรีแก้ว 



ล าดับ ช่ือสมาชิก เลขที่สมาชิก สังกัด ช่ือบุตร 

33 นางณัฐวรา  ทัศบุตร 758 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงอริสรา  ทัศบุตร 

34 นางสาวอุบลทิพย์  สายศักดา 791 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวพรติยา  ธุมาชิน 

35 นางพิสมัย  ศาลาลิเลก 902 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธัญญา  ศาลาลิเลก 

36 นางสาวดอกเกด  เอื้อเฟื้อ 942 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกนกพร  สวัสดิรัตน์ 

37 นางกาญจนาภรณ์  พงษ์เสือ 1097 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายอภิวัฒน์  พงษ์เสือ 

38 นางสุภณิดา  เขียวอ่อน 1391 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนัฐชยา  เขียวอ่อน 

39 นางกษัตย์ตา  วีระพันธ์ 1458 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายเมธาสิทธิ์  วีระพันธ์ 

40 นางจิราภรณ์  แสงพันธ์ 1610 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวพรหมพร  แสงพันธ์ 

41 นางรัชฎาภรณ์  ชาตาสุข 1706 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกวินทรา  ชาตาสุข 

42 นายกฤษณะ  ชาตาสุข 1708 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกวินทรา  ชาตาสุข 

43 นางภัครินทร์  ชิดดี 1848 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวชัญญา  ชิดดี 

44 นางศศิธร  อิเซกิ 1858 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ พลต ารวจส ารอง ณัฐดนัย  ไพรีรณ 

45 นางลดาวัลย์  พิเศษ 2471 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวฑยาลัย  พิเศษ 

46 นายต๋อง  ดารุณ 2577 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอาทิตยา  ดารุณ 

47 นางอมรรัตน์  กอบุญช่วย 2889 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายศิวกร  กอบุญช่วย 

48 นางอรุณี รัตนศรี 2931 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี 

49 นางสมพิศ  ลุนชิตร 3143 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิชชาดา  ลุนชิตร 
50 นางมลฑิรา  อ่อนศรีบุตร 959 สอ.สสจ.อ านาจเจริญ จ ากัด นายเศรษฐพงษ์  ไชยสงคราม 

51 นางพนิดา  สายสุด 138 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวนราวดี  สายสุด 

52 นายพรหมพิริยะ  สิงห์ไชย 685 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายรัชชานนท์  สิงห์ไชย 

53 นายสุขเกษม  ร่วมสุข 732 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายนพกร  ร่วมสุข 

54 นายนคเรศ  ชัยศิริ 835 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายนิรวิทธ์  ชัยศิริ 

55 นางทัศนีย์  ร่มเย็น 869 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวชญาณี  ร่มเย็น 

56 นายมนูญธรรม  พิลาทอง 881 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาววรินทร  พิลาทอง 

57 ว่าท่ี ร.ต.ภูเรศ  ศรีระวงศ์ 1244 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายนราวิชญ์  ไชยรักษ์ 

58 นางเอื้องอรุณ  สมนึก 1651 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายจีรกิตติ์  สมนึก 
59 นางฑิฆัมพร  ดิษฐะเนตร 1675 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายดิษฐิพร  ดิษฐะเนตร 

60 นางสาววารุณี  ซ่อนกลิ่น 1786 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายอคีราห์  ซ่อนกลิ่น 

61 นางกาญจพร  จารุสิทธิ์ 2102 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวณัฐกานต์  บุตรจันทร์ 
62 นายอิสระ  หวานอ่อน 797 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน นางสาวชนนี  หวานอ่อน 

63 นายสมร  ไชโยธา 174 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายคุณากร  ไชโยธา 

64 นายประกาย  มิ่งไชย 175 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายรติกร  มิ่งไชย 

65 นายพิชิต  กงทอง 678 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวกัญญาพัชร  กงทอง 

66 นางสาววารุณี  จันทรพรหม 1629 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวพรพรรณ  จันทรพรหม 
 



ล าดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด ช่ือบุตร 

67 นายจักรี  สงตลาด 2907 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวจิรัชญา  สงตลาด 

68 นายวรายุทธ  วงศ์บา 73 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายรัชวุฒิ  วงศ์บา 

69 นางธนสร  เดชะเดชเรืองกุล 441 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายพัฒฐนพงศ์  เดชะเรืองกุล 

70 นางสาวพรทิพย์  จันดีสาร 446 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวชนิสรา  เถาว์ท่อน 

71 นายอัษฎาวุธ  ศรีโชค 857 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวศิรดา  ศรีโชค 

72 นางไพวัลย์  ศิริมณี 896 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายธนศักดิ์  ศิริมณี 

73 นางสิริญา  วงศ์บา 1727 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายรัชวุฒิ  วงศ์บา 

74 นางกนกอร  สันตะวงค์ 1868 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวโศภิษฐ์  สันตะวงค์ 

75 นายอ านวย  ค าตัน 3113 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวกนิษฐา  ค าตัน 

76 นายสวัสดิ์  งามเถ่ือน 892 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวพรชิตา  งามเถ่ือน 

77 นางปุญชรัสมิ์  ละชั่ว 1496 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวสิริยากร  เดชไทย 

78 นางทิพากร  เชื้อหงษ์ 1732 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวจิรัชญา  เชื้อหงษ์ 

79 นายกรรพุม  แสนทวีสุข 1884 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นายจณัตร์  แสนทวีสุข 

80 นายชัยณรงค์  บุรัตน์ 2357 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นายปิติพงษ์  บุรัตน์ 

81 นางสาวศิริวรางค์  วิเศษณ์แก้ว 96 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นางสาววิริยาดา  ชุ่มชื่น 

82 นางแพรวพรรณ  วงศ์สมศักดิ์ 494 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวศิริพิชฌา  วงศ์สมศักดิ์ 

83 นางสุมณี  มาสุข 731 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวกานต์ธีรา  มาสุข 

84 นายสุระศักดิ์  สมดี 936 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นายฐิติวุฒิ  สมดี 

85 นางจิราภรณ์  บุญสะอาด 1028 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวชญาดา  บุญสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


