
 
   

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
   เรื่อง รายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2565          

...................................................................... 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธ์ิขอรับ
ทุนการศึกษาประจ าปี  2565 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2565 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปี 
2565 ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 24 กันยายน 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทสมาชิกและประเภท
บุตรสมาชิก ประจ าปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - ประเภททุนสมาชิก  จ านวน 26  ทุนๆ ละ 2,500  บาท    เป็นเงิน    65,000  บาท 
  - ประเภทบุตรสมาชิก  ดังนี ้
     1. อนุบาลและประถมศึกษา จ านวน 125 ทุนๆ ละ 1,000  บาท   เป็นเงิน   125,000  บาท 
     2. มัธยมศึกษา   จ านวน 116 ทุนๆ ละ 2,000  บาท   เป็นเงิน   232,000  บาท 
     3. สูงกว่ามัธยมศึกษา   จ านวน 115 ทุนๆ ละ 2,500  บาท   เป็นเงิน   287,500  บาท 
      รวมจ านวน 382 ทุน             รวมเป็นเงิน   709,500  บาท 
 

  สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกแต่ละหน่วยได้ตรวจสอบรายช่ือและประเภทของทุน หากพบว่าข้อมูลไม่
ถูกต้องให้แจ้งกลับมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว เข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันท าการหลังประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565   

  จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นายอนุชิต  ประแดงปุย) 

ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาทุนการศึกษา ประจ าปี 2565 
สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายชื่อสมาชิก… 



รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565 
ประเภททุนสมาชิก 

ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ระดับชั้น 

1 3016 นางสาววัชราภรณ์  ใจแก้ว โรงพยาบาลชานุมาน ปริญญาโทชั้นปีที่ 4 

2 3375 นายธนากร  คนเพียร โรงพยาบาลชานุมาน ปริญญาโทชั้นปีที่ 1 

3 2494 นางวลัยพร  เหล็กกล้า โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาโทชั้นปีที่ 5 

4 2901 นางสาวสุธิดา  ปาบุตร โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาโทชั้นปีที่ 1 

5 2941 นายกฤษดา  ทองเลิศ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

6 2422 นางสาวศิรินทิพย์  ตะวงศ์ โรงพยาบาลพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

7 2086 นางกัญญาภัค  ตุละวรรณ์ โรงพยาบาลลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

8 2175 นายธนวัฒน์  สิงห์ชู โรงพยาบาลลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

9 1955 นายเดชา  ปริญญาสกุลวงศ์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 

10 2827 นางสาวจุรีภรณ์  ประทุมชาติ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 

11 3333 นางสาวสุพิชชา  เเสนโท โรงพยาบาลหัวตะพาน ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 

12 2197 นายนราธิป ชมภูบุตร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 

13 3028 นางสาวณัฐสุดา  สาโท โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

14 3266 นายชัยวัฒน์  สีงาม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

15 1995 ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญมล  ช่วงโชติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 

16 2030 นายเอกฤทธ์ิ  ช่วงโชติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

17 2790 นางสาวศฤงคาร  ค ามูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

18 952 นางประภัสสร  ทองเทพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 

19 2997 นางสาวนงลักษณ์  มากดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

20 3150 นางสาวอักษร  จารุวงศ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

21 2112 นางสาวน้ าทิพย์  ธุมาชิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

22 1218 นางสาววิไล  พรหมบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ปริญญาโทชั้นปีที่ 4 

23 2146 นางดารุณี  วาทิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

24 2856 นางสาวจิตติมา  ค าหล้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

25 3047 นางสาวก าไลขวัญ  รัตนศร ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 

26 2583 นางเพ็ญประภา  กมะณีย์ ต่างจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565 
ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 

 

ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

1 1646 นางวรวรรณ  สุวรรณไตรย์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายชินธีร์ธาม  สุวรรณไตรย์ 

2 1699 นายปัญญา  กระบวนศรี โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายปัณณ์  กระบวนศรี 

3 1921 นางสาวเบญจวรรณ  กุระจินดา โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายศุภกร  กุระจินดา 

4 2341 นางสาวขนิษฎา  กลิ่นอ้ม โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงจรัสรัตน์  หอยสังข์ 

5 2386 นายภูวนันท์  สุวรรณไตรย์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายชัยณวินท์  สุวรรณไตรย์ 

6 2883 นางสาวรัชดา  อุทิตสาร โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงปวริศา  ปาวงค์ 

7 3220 นายศราวุฒิ  แสนโท โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงเกวลิน  แสนโท 

8 1259 นางสาวอรอนงค์  วันทนียกุล โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทะโสม 

9 1790 นางฐิติชญา  วงค์เทพ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวิมล  วงค์เทพ 

10 1791 นายประศาสน์   โพธิ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงมธุรส  โพธิ 

11 1876 นางปุณยนุช  ชิดทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายปุณณัตถ์  ชิดทอง 

12 1877 นางวราภรณ์   ใจเย็น โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงวรุณพร  ใจเย็น 

13 1878 นางสุริยง  พัวพันธ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงเอวารินทร์  พัวพันธ์ 

14 1916 นางพุทธรัตน์  ศรีลาศักดิ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีลาศักดิ์ 

15 2261 นางกาญจนาภรณ์  สังสนา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์  สังสนา 

16 2459 นางอรุณรัตน์  วันทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปุณยาพร  วันทอง 

17 2580 นางรัตนาภรณ์  ขันติมัง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายยุทโธปกรณ์  ขันติมัง 

18 2794 นางสาวอุไร  เทพพันธา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงกชกร  ไตรยวงค์ 

19 2981 นายชูติพันธ์  พัวพันธ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงเอวารินทร์  พัวพันธ์ 

20 3272 นายวิมล  ชาภักดี โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวรรณภา  ชาภักดี 

21 1632 นางเจนจิรา  คงประเสริฐศรี โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงจิระภัสสร  คงประเสริฐศรี 

22 1809 นายอภัย  สนามเหล่า โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงโปรดปราน  สนามเหล่า 

23 1911 นายด ารงค์เดช  สิ้นภัย โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงกวินธิดา  สิ้นภัย 

24 1930 นางรุจิราวรรณ  พลพวก โรงพยาบาลพนา เด็กชายกันตวิชญ์  พลพวก 

25 1962 นางจิราวัฒน์  ราชภักดี โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงปุณณดา  ราชภักดี 

26 2456 นางสุพัตรา  ไชยภูมิ โรงพยาบาลพนา เด็กชายปัณณธร  ไชยภูมิ 

27 2630 นางนุชจรีพร  ทองวรณ์ โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงนภสร  ทองวรณ์ 

28 2646 นายพงศกร  บัวลา โรงพยาบาลพนา นายพงศกร  บัวลา 

29 3337 นายรัตนชัย  ด าบรรพ์ โรงพยาบาลพนา เด็กชายธนวินท์  ด าบรรพ์ 

30 2610 นางภคอร  ธนูศิลป์ โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงณัฐรดา  ธนูศิลป์ 

31 3401 นางสาววิลาวัลย์  มหาไชย โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายปัณณทัต  มหาไชย 

32 1640 นางยุพิน  ศรีสุพรรณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายภูดิส  ศรีสุพรรณ 

33 1834 นางสาววราภรณ์  พินโย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงวีริศา  ชิณวรรณะ 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

34 2491 นางจุฑารัตน์  ทองลอง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายธนภัทร  ทองลอง 

35 2599 นางสาววิชญาพร  ยืนยั่ง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงกฤตชญาพร  เดชผล 

36 1605 นางสาวฐานิยา  พันธ์ศิลป์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายภากร  มหาโชติ 

37 1920 นายการุณ  งามเถื่อน โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามเถื่อน 

38 1951 นางสาวธัญญาภรณ์  ธัญญศรีสมบัติ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายธนวรรธน์  ธัญญศรีสมบัติ 

39 1996 นายธวัชชัย  ลวดทอง โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายสมศักดิ์  ลวดทอง 

40 2003 นายศิริฤกษ์  คณาดี โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายโกศล  คณาดี 

41 2587 นางเมวดี  ชูจิตต์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชูจิตต์ 

42 2797 นางประณิดา  งามเถื่อน โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามเถื่อน 

43 2864 นางสาวนรินธร  ภูตะอินทร์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายกฤตกร  ศิลาวงษ์ 

44 3092 นางสาวชัญญานิษฐ์  สายสะอาด โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงชลินทรา  สายสะอาด 

45 3226 นางสาวจุรีรัตน์  มุกดา โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายจิรคุณ  พันธ์ตา 

46 1410 นายคมศักดิ์  ธานีโรจน์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงเมธาวีร์  ธานีโรจน์ 

47 1505 นางวรรณรัฐ  เรียบเรียง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงวรรณยารัฐ  เรียบเรยีง 

48 1514 นางจุราภรณ์   เสงี่ยมศักดิ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงกรณัฐ  เสงี่ยมศักดิ์ 

49 1542 นายอนิวรรต  เสงี่ยมศักดิ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงกรณัฐ  เสงี่ยมศักดิ์ 

50 1657 นางอัญชลี  ประสีระตา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสีระตา 

51 1968 นางสาวคณิตตา  ทองมหา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายเก่งกาจ  ทองสันต์ 

52 2033 นางสาวนุชรีรัตน์  สีสมยา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธนกฤต  ทองศิริ 

53 2259 นางจุฑามาส  บุญเหลือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงกมลชนก  บุญเหลือ 

54 2328 นางสาวดวงกมล  ทองโส โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายศุภณัฐ  ทองโส 

55 2473 นางสาวพิไลวรรณ  บุญภา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายภาณุวัฒน์  สมขาว 

56 2589 นางสาวมะลิวัลย์  นามแสน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายจิณณ์  กัลยบุตร 

57 2632 นางสาวเสาวลักษณ์  อุ้ยเว้ง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธาวินท์  อุ้ยเว้ง 

58 2729 นางศิริพร  หอมหวล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายณัฏฐากร  หอมหวล 

59 2743 นางสุดารัตน์  กลิ่นบุพชาด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบุญธีรา  กลิ่นบุพชาด 

60 2756 นางสาวชิดชนก  แก้วหลวง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วหลวง 

61 2784 นางสาวกฤษณาพร  สุระ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มหม่ืนไวย 

62 2789 นางปราณี  ทิพอินพรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงภทพร  ทิพอินพรม 

63 2859 นายศรายุทธ  ทองโส โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนฐอร  ทองโส 

64 2925 นางสาวอรพรรณ  บุญยะมาตย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายวีรคณิศร์  บุญยะมาตย์ 

65 2945 นายพงศกร  วันทาพงษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิชญธิดา  วันทาพงษ์ 

66 2963 นางสาววิลาวัลย์  นามสุวรรณ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายเกียรติขจร  มุทุกันต์ 

67 3018 นางปวีณา  บัวลา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายพลกฤษ  บัวลา 

68 3051 นายปัญญา  วงศ์เสนา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายนพปกรณ์  วงศ์เสนา 

69 3189 นางขนิษฐา  หวานค า โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงกานต์ญาดา  หวานค า 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

70 3208 นางสาวมุขคะริน  ไกยชาติ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธีรกรณ์  ภูศิริ 

71 3235 นางสาวนิภาภรณ์  มาตขาว โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองโส 

72 3293 นายปภินวิช  สารทอง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายวรชัย  สารทอง 

73 3368 นางนัฐพร  ลาทา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนลินนิภา  ลาทา 

74 3390 นางเมตตา  แอกทอง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงอินทุอร  แอกทอง 

75 1633 นางสาวพรรณวรท  นักบุญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงพัฒนียา  จันทศร 

76 1641 นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงเมธาพร  หวังล้อมกลาง 

77 1655 นางสาวอนุสรา  ธนาคุณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงปรมาพร  ธนาคุณ 

78 1773 นายนัฐวุฒิ   พัวพิทยาเลิศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงนาราชา  พัวพิทยาเลิศ 

79 1782 นางวีรยา  พัวพิทยาเลิศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงนาราชา  พัวพิทยาเลิศ 

80 1904 นายธีระพงษ์  หลักทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายพัฒนศักดิ์  หลักทอง 

81 1998 นางสิริธร  ชาววัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงชนัฐประภา  ชาววัง 

82 2181 นายอนุวัตร  ทรัพย์ทวีเศรษฐ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงธวัลพร ทรัพย์ทวีเศรษฐ์ 

83 2971 นางสาวกมลนุช กีรตินันท์วัฒนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงอิสรา  กีรตินันท์วัฒนา 

84 3048 นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายศุภณัฐ  บุญวิจิตร 

85 3090 นายกัลยา  มีชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายชินวาคิณ  มีชัย 

86 3225 นางสาววริศรา  มหิศยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายพีรพัฒน์  เหลาเคน 

87 3351 นางวาทินี  แสงอ่อน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงปวริศา  แสงอ่อน 

88 1647 นายทรงภพ  แพงศรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายพลกฤต  แพงศรี 

89 2136 นางณัฐนี  ภูมิพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายณัฏฐากร  ภูมิพันธ์ 

90 2652 นางพิศมัย  ศรีริรมย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีริรมย์ 

91 3009 นางสุพรรษา  เมืองฮาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน เด็กชายแทนคุณ  เมืองฮาม 

92 1287 นายศิริโชค  ถือโคตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนัญญา  ถือโคตร 

93 1630 นางสาวขัตติยา  จันทร์แดง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายชนะชัย  โพธ์ิไทรย์ 

94 1650 นางมาลา  บุญเก้ือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์  บุญเก้ือ 

95 2155 นางจินตนา  พลเทพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายสินชัย  พลเพท 

96 2425 นางสาวพุทธธิดา  ศรีวิชา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายปุญญพัฒน์  มาลุน 

97 2426 นางคนึงนิจ  โสมรักษ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงคันธรส  โสมรักษ์ 

98 65 นายภัทรวรรธน์  ค าดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กชายกฤติเดช  ค าดี 

99 537 นายนิสสัน  พันทะนาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กชายธฤตวัน  พันทะนาม 

100 1977 นายอดิศร  อ่อนหวาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนหวาน 
 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

101 1700 นางสาวธิดารัตน์  บรรหารบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายศิวกร  พันธ์สุวรรณ 

102 1701 นายมัธยัสถ์  ธรธนสิริวัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธัญยธรณ์  ธรธนสิริวัฒน์ 

103 1923 นางสาวบัวไล  วงศ์จันทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงภัทรบดินทร์  แพงจ่าย 

104 1952 นายสุระเดช  พรมนต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายกิตติรัชชานนท์  พรมนต์ 

105 2194 นางสาวชนิพร  ศรีระมาตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  วงษ์พิจิตร 

106 2731 นางสาวสุดารัตน์  โมระดา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงณฉัตร  สุทธิพรชัย 

107 2812 นายอนุรักข์  ธัญญศรีสมบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธัญญศรีสมบัติ 

108 3228 นางสาวแคทลียา  การะกิจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายเติมตระกูล  สุดาศักดิ์ 

109 960 นางบังอร  เสาหงษ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายพงศกร  เสาหงษ์ 

110 1143 นางขนิษฐา  พิมพ์โพธ์ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมพ์โพธ์ิ 

111 1658 นางไข่มุก  นิลเพ็ชร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายวัชรากร  นิลเพ็ชร์ 

112 2104 นายอ าพร  ธนูศิลป์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงณัฐรดา  ธนูศิลป์ 

113 2604 นางพุทศรี  จุลจรูญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงเวียรยา  จุลจรูญ 

114 3329 นางสาอิสรียา  อินท์บุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงธัญญรัตน์  คัชวา 

115 1189 นายกมล  แพงจ่าย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กชายภัทรบดินทร์  แพงจ่าย 

116 1621 นายเทคนิค  ทองศรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กชายธนปกรณ์  ทองศรี 

117 1969 นายสันติชัย  ระหงษ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงสิริภัทรา  ระหงษ์ 

118 1975 นางสาวดาภวัลย์  บุญทศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงนิชาภา  ค าภาทู 

119 2149 นางสาวสุกัญญา  โล่ห์ค า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กชายติณณภพ  ระวะใจ 

120 3163 นางสาวกุลธิดา  กุลเสรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงแก้วบดินทร์  พลราชม 

121 1080 นายประสิทธ์ิ  ยืนสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กชายปณิธาน  ยืนสุข 

122 1987 นางสาวปัทมา  เกษหอม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงธนพร  ฉวีวงศ์ 

123 2380 นางรุ่งสวรรค์  นวลวรรณ ข้าราชการต่างสังกัด เด็กหญิงกนกพร  นวลวรรณ 

124 3094 นางสาวอริชา  ตาวะศรี ข้าราชการต่างสังกัด เด็กชายณฐนนท์  พลหงสา 

125 2360 นางวนิดา  กระบวนศรี ข้าราชการบ านาญ เด็กหญิงนีรา  กระบวนศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565 
ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับมัธยมศึกษา) 

ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

1 2601 นางเขมจิรา  ศิริรักษ์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรักษ์ 

2 905 นางอุไรวรรณ  วิลัยรัตน์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ 

3 973 นางสาวประภา  โสพะสิงห์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงศศิวิมล  สมเนตร 

4 1182 นางนิตยา  นพเก้า โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า 

5 1185 นางมะลิวรรณ  ปรือทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปลิตานันท์  ปรือทอง 

6 1300 นายวิเชียร  เขียวเข้ม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวชลฎา  เขียวเข้ม 

7 1328 นางนรินทร์ทิพย์  จันทวงศ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์ 

8 1373 นางกานต์ธีรา  ถือโครต โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร 

9 1712 นางณัฏฐินี  วิลัยรัตน์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวศศิธร  วิลัยรัตน์ 

10 1879 นางพิมพ์วลัญช์  จ าปาหอม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงวณิชญา  จ าปาหอม 

11 2822 นางไพจิตร  มฎารักษ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ 

12 764 นางนิชานันท์  ไกยรัตน์ โรงพยาบาลพนา นายวายุ  ไกยรัตน์ 

13 933 นายสุพล  แก้วเรือง โรงพยาบาลพนา เด็กชายสุพศิน  แก้วเรือง 

14 1167 นางวิไล  พลเขต โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงเบญญาภา  พลเขต 

15 1215 นางมะลิวัลย์  สารสอน โรงพยาบาลพนา นายวีรภัทร  สารสอน 

16 1397 นางวันเพ็ญ  ภูมิสิงห์ โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงวรวลัญช์  ภูมิสิงห์ 

17 1423 นางรจนา  สุดตา โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงติณณารัตน์  สุดตา 

18 1668 นางศิริพร  บันลือ โรงพยาบาลพนา เด็กชายบวรรัตน์  บันลือ 

19 2382 นางจิรวดี  พูลทรัพย์ โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงจรรยภรณ์  พูลทรัพย์ 

20 2803 นางอรอนงค์  สุขไชย โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวชลนพัส  สุขไชย 

21 1045 นางมัณฑนา  พิลาไชย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย 

22 1209 นางสนอง  นรารักษ์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศศิธารา  นรารักษ์ 

23 2985 นางสาวรุ่งรัตน์  กรทอง โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกฤตภาส  ดีมูล 

24 479 นางนพพร  แก้วกล้า โรงพยาบาลหัวตะพาน นายเกษมศักดิ์  แก้วกล้า 

25 755 พ.จ.ต.ชลิต  ถีระพันธ์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเณศรา  ถีระพันธ์ 

26 856 นายถนอม  นิตะโคตร โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงศิรภัสสร  นิตะโคตร 

27 1021 นางปุณยวีร์  อามาตย์มนตรี โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายพีรวิชญ์  เคนเหลา 

28 1133 นางสมพร  เชิญนิยม โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวเบญจพร  เชิญนิยม 

29 1241 นางนิตยา  ปฏิกานัง โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงพัตร์พิมล  ปฏิกานัง 

30 1691 นางสาวปิยะนุช  อรัญโชติ โรงพยาบาลหัวตะพาน นายปรัชญา  บุญชอบ 

31 659 นางสาวขนิษฐา  คงทนศิวะกุล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวจณิสตา  คงทนศิวะกุล 

32 704 นางสุปราณี  อาจธะขันธ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวสิรินาฏ  อาจธะขันธ์ 

33 910 นางวิไลวรรณ์  ช้อนทอง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง 

34 934 นางสาวพรทิวา  วันดีวงษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์ 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

35 939 นางขนิษฐา  ทองย้อย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย 

36 941 นางจิราภรณ์  จันทมูล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา 

37 1009 นางอรณิชชา  คะเนนิล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายวาทิต  คะเนนิล 

38 1044 นางฐิติมา  ทองสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายสุทธนา  แดนโพธ์ิ 

39 1081 นางทัศนีย์  ณุวงษ์ศรี โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี 

40 1089 นางกาญจนา  พลราช โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายภูรี  พลราช 

41 1253 นางทิตา  โพธิสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธีรนาถ  โพธิสาร 

42 1308 นางจุฑามาศ  รวมวงศ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสุภัทร  รวมวงศ์ 

43 1348 นางวริศรา  บุญเหลือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวบุญสิตา  บุญเหลือ 

44 1355 นางลัดดาวัลย์  เบคแมน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธนภร  ทัศบุตร 

45 1357 นางปิยมาภรณ์  ทองโส โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายปิยพัทธ์  ทองโส 

46 1409 นางสาวนิอร  จันดีสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ 

47 1436 นางประยูร  ฟาร์โบ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาววรปภา  ศรีก าพล 

48 1485 นางรัชนี  บุกกลาง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายณัฐยศ  บุกกลาง 

49 1537 นายสรศักดิ์  สันลักษณ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ 

50 1552 นางสาวกัณธิชา  นันทะวงค์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธีรภัทร์  ค าสุข 

51 1578 นางเสาวานีย์  ขีระมาตย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวีร์  ขีระมาตย์ 

52 1595 นายพินิจ  ถูระวรณ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ 

53 1677 นายสมศักดิ์  สาระราช โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายปฐมฤกษ์  สาระราช 

54 1725 นางส ารี  ปัญญานุภาพ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ 

55 1756 นางยุพิน  สุขประเสริฐ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายกฤตเมธ  สุขประเสริญ 

56 1849 นางวราภรณ์  ถูระวรณ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ 

57 1896 นางศิตา  พทาเพชร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร 

58 1905 นายปริญญา  นพเก้า โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า 

59 1927 นายพงษ์สิทธ์ิ  ศรีคะเณย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายภูมิรพี  ศรีคะเณย์ 

60 1990 นางธนิษฐา  เอ่ียมรุ่งพาณิชย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายธนดล  เอ่ียมรุ่งพาณิชย์ 

61 2035 นายพินโย  ขีระมาตย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวีร์  ขีระมาตย์ 

62 2166 นางจิริณี  วงศ์ละคร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนฏพร  วงศ์ละคร 

63 2645 นายโกวิทย์  พิกุล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวฐิตาภรณ์  พิกุล 

64 2669 นางสรินนา  ฤทธิทิศ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวชยสร  ฤทธิทิศ 

65 2851 นางปัณณธร  หนันอ้าย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายสิรวัชร์  หนันอ้าย 

66 2961 นางนิพารัตน์  พิกุล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวฐิตาภรณ์  พิกุล 

67 2996 นางสิริกาญจณ์  กุลสุทธ์ิ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอชิรญาภรณ์  กุลสุทธ์ิ 

68 3077 นางวชิราภรณ์  สาระราช โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายปฐมฤกษ์  สาระราช 

69 3147 นางสาวพันตรี  สุทธิอาคาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกุลยา  กลิ่มเกลี้ยง 

70 3149 นางสรัญรัตน์  หอมนวล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอชิรญาณ์  หอมนวล 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

71 3212 นางอัชรา  พิลาทอง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นาวสาวปวริศา  พิลาทอง 

72 3345 นายฤทธ์ิ  วงศ์ละคร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนฏพร  วงศ์ละคร 

73 3360 นางสุภาพร  ไชยสัจ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายนภัทร  ไชยสัจ 

74 639 นางพิมพ์ธิดา  สายเนตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวพรนารินทร์  สายเนตร 

75 768 นางชุติกาญจน์  คลังแสง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายปภังกร  คลังแสง 

76 1292 นางพัทยา หวังสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข 

77 1548 นางสาวเครือวรรณ ศรีสารคาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ 

78 1799 นางศิริภรณ์  กตะศิลา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวศิรัณย์พร  ท าชอบ 

79 1847 นางกรรณิกา  จ านงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายกรรณวิษณ์  จ านงค์ 

80 2173 นายไกรวุฒิ  บุตตะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ 

81 2858 นายณรงค์ศักดิ์  นวลทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายพสธร  ด าบรรพ ์

82 3182 นางนันทพร  กาญจนดา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวธวัลรัตน์  กาญจนดา 

83 3315 นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์ 

84 870 นายเสน่ห์ศักดิ์  สีหารัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวพิชญ์สินี  สีหารัตน์ 

85 886 นายไมตรี  แก้วมงคล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายอิสรายุทธ  แก้วมงคล 

86 1286 นายสน่ัน  ปรือทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวนภัสนันท์  ปรือทอง 

87 1420 นางนวลอนงค์  ปะตะสังค ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์ 

88 1852 นางสาวไพรรินทร์  จันทร์ดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายอิสรายณ  แก้วมงคล 

89 2418 นางกรรณิกา  นิตะโคตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงศิรภัสสร  นิตะโคตร 

90 487 นางวิสิฐศนีย์  บุญศักดิ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวฐานิตา  บุญศักดิ์ 

91 682 นางลัดดาวัลย์  โพธ์ิทา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นายธนากร  โพธ์ิทา 

92 1121 นายดิเรก  คณะรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นายเสฏฐวุฒิ  คณะรัตน์ 

93 1432 นายสาคร  ภูมิสิงห์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กหญิงวรวลัญช์  ภูมิสิงห์ 

94 1558 นายโกเวช  ทองเทพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นายชนกันต์  ทองเทพ 

95 1768 นายอิทธิพงษ์  ขุมทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา เด็กหญิงเบญญาภา  ขุมทอง 

96 801 นางอ้อมใจ  เน่ืองเผือก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธนัชชา  เน่ืองเผือก 

97 860 นายภราดัย  ศรีวะวงศ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ 

98 1208 นายสุนทร  โมทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายสิรรัฐกร  โมทอง 

99 1323 นางจุรีพร  สุภสร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายพัชรพล  สุภสร 

100 1624 นางธิดารัตน์  อันทะเดช ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช 

101 1619 นางสาววันธนา  โกมล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว 

102 557 นางนิลวรรณ  คณาบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายศุภกิตติ์  คณาบุตร 

103 734 นางสาวไหมแก้ว  ผาริบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร 

104 843 นายอนุเชษฐ์  ทานะขันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวพิชญ์ณภัทร  ทานะขันธ์ 

105 929 นายณัฐวัชต์  พันธ์ศิลป์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวญานิศา  พันธ์ศิลป์ 

106 985 นายสุริยา  แสนโท ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นายสุวิจักขณ์  คูโคกสูง 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

107 1297 นางบุษบง  สามาเลิศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญสาหัส 

108 1618 นางรัญชิดา  หวังผล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กชายอชิรวัฒน์  หวังผล 

109 1891 นายพงษ์พันธ์   แก้วแสน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร 

110 1808 นางพัชรินทร์  ถีระพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวชลธิชา  ถีระพันธ์ 

111 686 นายสุรวิทย์  เชิญนิยม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวเบญจพร  เชิญนิยม 

112 1601 นายอรรถพล  จันทป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป 

113 1860 นางจารุพร  จารุจิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์ 

114 908 นายปรีดา  นะดาบุตร ข้าราชการต่างสังกัด นายศศธร  นะดาบุตร 

115 1195 นางสาวเรณุกา  มาตรศรี ข้าราชการต่างสังกัด เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง 

116 1361 นายอุทิตย์  สังขฤกษ์ ข้าราชการต่างสังกัด นางสาวอาภัสรา  สังขฤกษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565 
ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับสูงมัธยมศึกษา) 

ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

1 549 นายพิพัฒชัย  กระแสเสน โรงพยาบาลชานุมาน นายบวรพิพัฒน์  กระแสเสน 

2 550 นายคมกริช  พิกุล โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวณัฐธิดา  พิกุล 

3 1261 นางอุมารินทร์  อรอินทร์ โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวอภิชญา  ก้อนสิน 

4 2356 นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์ โรงพยาบาลชานุมาน นายวัชรินทร์  พันธ์เพ็ง 

5 681 นางรุ่งลักษณ์  อนันต์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวปาลิตา  อนันต์ 

6 913 นางสาวอ าพร  บุญหลาย โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวอภิรดา  สีทาเลิศ 

7 989 นางจรรยา  รักษาสัตย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายชนธีร์  จันทะวงศ์ 

8 1278 นางศิรินาถ  กาทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวพิชชาอร  กาทอง 

9 1751 นางวิลาพรรณ   คณารักษ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายชัช  คณารักษ์ 

10 473 นายวิสิฏฐ์  สิงห์ขันธ์ โรงพยาบาลพนา นางสาวภัทรศิษฏา  สิงห์ขันธ์ 

11 633 นางศิริวรรณ  เที่ยงตรง โรงพยาบาลพนา นางสาวปิยาพัชร  เที่ยงตรง 

12 644 นางวชิราพร  คณะรัตน์ โรงพยาบาลพนา นางสาวธิญาดา  คณะรัตน์ 

13 2371 นางอัญชลี  พวงธรรม โรงพยาบาลพนา นางสาวปิยะธิดา  มีผล 

14 2372 นางประภารัตน์  ปาวงค์ โรงพยาบาลพนา นางสาวกีรติกานต์  ปาวงค์ 

15 3088 นายนิวัฒน์  ทองอุบล โรงพยาบาลพนา นางสาวนิศารัตน์  ทองอุบล 

16 882 นางสุมาลี  ตะนุมาตร โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวภัทรพร  ตะนุมาตร 

17 931 ว่าที่ ร.ต.หญิงวริศรา  สินทรัพย์ โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวศิริประภา  สินทรัพย์ 

18 1386 นายไชยา  เข็มแก้ว โรงพยาบาลลืออ านาจ นายไกรวิชญ์  เข็มแก้ว 

19 1826 นางดอกบัว  บุรัตน์ โรงพยาบาลลืออ านาจ นายปิติพงษ์  บุรัตน์ 

20 979 นายชัยชาญ  โพธ์ิขาว โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวณัฐวดี  โพธ์ิขาว 

21 1102 นายนเรนทร์  ตาอุตร โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายจิรเดช  ตาอุตร 

22 1107 นางเรียม  กุลสิงห์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายฐิติกร  กุลสิงห์ 

23 1245 นายชัยพร  สนิทนวล โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวสิริกานต์  สนิทนวล 

24 1688 นายธนากรณ์  แก้วยก โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกานต์  แก้วยก 

25 3086 นางพรเพ็ญ  แก้วยก โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกร  แก้วยก 

26 1135 นายเกียรติศักดิ์  โคตรอาษา โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวณัฐฑริกา  โคตรอาษา 

27 336 นางกิรัชชฎา  ปกรณ์วรเดช โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอชิรญา  ปกรณ์วรเดช 

28 444 นางเพ็ญนภา  บุญพุฒ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวจิมินธร  บุญพุฒ 

29 574 นายด ารงรัตน์  ลือนาม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธัญวรัตน์  ลือนาม 

30 667 นางพุทธชาติ  อักษรพิมพ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายกฤษยพงศ์  อักษรพิมพ์ 

31 781 นางมาลัย  ลือนาม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธัญวรัตน์  ลือนาม 

32 872 นางสาลินี  พุทธขิน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอรัชพร  พุทธขิน 

33 978 นายจันที  กุลสิงห์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวฐิติยาภรณ์  กุลสิงห์ 

34 1145 นางสุภาพร  เชื้อวงศ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายณัฐ  สวาสุด 



 

ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

35 1226 นางรัตติมา(เพ็ญศรี)    บุญเชิด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพัชรกัญญ์  บุญเชิด 

36 1306 นางยุพา  เหล่าออง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกัญจน์ชญา  เหล่าออง 

37 1338 นายคมศร  บุญเชิด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพัชรกัญญ์  บุญเชิด 

38 1368 นายยอดรัก  บุญราช โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายฐิตตินันท์  บุญราช 

39 1390 นางปัญจพร  นราชัย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายรชา  นราชัย 

40 1412 นางธิดารัตน์  พรหมกสิกร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธนกาญจน์  พรหมกสิกร 

41 1421 นางอาภรณ์  รัตนโสภา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวจิรชยา  อนุกูล 

42 1437 นายไพศาล ทิวะพล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวปรียานุช  ทิวะพล 

43 1482 นางประกาย  มีชัย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวพิมพ์ชนก  มีชัย 

44 1515 นางเมธินันท์  ผิวข า โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวปุณณมาส  ผิวข า 

45 1517 นางนวมเทวี  บุญมี โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวรมย์ชลี  บุญมี 

46 1526 นางวราภรณ์  สุวรรณกูฏ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายชลวิทย์  วันทนียกุล 

47 1535 นางประไพ  ใจเติบ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภัคจิรา  ใจเติบ 

48 1550 นางติชิลา  มณีกอง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายธนภูมิ  มณีกอง 

49 1580 นางจารุวรรณ  บุญอารีย์รักษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพณวรรตน์  เมืองจันทร์ 

50 1670  นางสุนิสา  จตุพรฤกษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภาวินี  จตุพรฤกษ์ 

51 1750 นางวิไลวรรณ  เบญมาตย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวมุกดา  เบญมาตย์ 

52 1787 นางเบญจลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายภคิน  ภัทรภัคเมธีกุล 

53 1801 นางศิรินทร  มีธรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวปภาวี  มีธรรม 

54 1802 นายเดชา  บุตรมาศ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวญาณิศา  บุตรมาศ 

55 1827 นางธนิดา  นิลนามะ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวสิริกร  นิลนามะ 

56 1875 นางวรินทร์ยุพา พลสมัคร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายวุฒิภัทร  พลสมัคร 

57 1882 นางเยาวลักษณ์  ใจเอ้ือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายกฤตภัทร์  ใจเอ้ือ 

58 1970 นางจิราวัลย์  แป้นสุขเย็น โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธวัลรัตน์  แป้นสุขเย็น 

59 2185 นางวรรณสุฎา  พาประจง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนัชพร  พาประจง 

60 2600 นางอารยา  ดารุณ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอาทิตยา  ดารุณ 

61 2962 นายสุริยา  บุญมี โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวรมย์ชลี  บุญมี 

62 3204 นายสันติ  ฤๅชัย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธิติมา  ฤๅชัย 

63 3214 นายกิตติพร  ลุนชิตร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวพิชชาภา  ลุนชิตร 

64 3336 นางบุญญิสา  ทองใบ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวปิ่นปินัทธ์  ทองใบ 

65 222 นางสมสมัย  โคตรชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวภัทรนิษฐ์  โคตรชุม 

66 541 นายทวี  แฝงบุญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายกิตติวัฒน์  แฝงบุญ 

67 657 นายสายฝน  จันทะบุตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายจตุรวิทย์  จันทะบุตร 

68 836 นายนฤทธ์ิ  ชาตาสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายเจษฎา  ชาตาสุข 

69 919 นายสุขประสิทธ์ิ  ไชยสงคราม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายเศรษฐพงษ์  ไชยสงคราม 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

70 1173 นางกฤษธิรา  ศรีตัดสูง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวปิยะธิดา  ปานค า 

71 1394 นางกฤษณา  พรรณรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวธนวรรณ  พรรณรัตน์ 

72 1491 นางรัชฎากร  ไชยมาตย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายธนดล  ไชยมาตย์ 

73 2178 นายประวุฒิ  พุทธขิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวอรัชพร  พุทธขิน 

74 2196 นางจิรัชยาอร  ไชโยธา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายคุณากร  ไชโยธา 

75 3049 นายวีระชัย  ผิวข า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวปุณณมาส  ผิวข า 

76 3350 นายทนงศักดิ์  พลอาษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นางสาวเขมจิรา  พลอาษา 

77 889 นายสุริยา  ดอกบัว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน นายสุวิจักขณ์  ดอกบัว 

78 2383 นางประภาศรี  ค่าแพง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน นางสาวพนิดา  ค่าแพง 

79 567 นางบังอร  สุดาชม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวศศิมาภรณ์  สุดาขม 

80 603 นางบังอร  ร่วมสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายนพภร  ร่วมสุข 

81 773 นายไพบูลย์  เจริญวงค์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นายวิทวัส  เจริญวงค์ 

82 1830 นายประยุทธ  โพธิหอม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา นางสาวกัญญารัตน์  โพธิหอม 

83 129 นายมนูญ  พูลเพิ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม 

84 572 นางทานตะวัน  สายทิพย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวฉฬภิญญา  สายทิพย์ 

85 812 นางพิทยารักษ์  โสภา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวธัตตยา  วาทีหวาน 

86 1370 นายนิรุตต์  พันธ์อ่อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา นางสาวภานุมาศ  พันธ์อ่อน 

87 64 นายทศพงศ์  บุญพุฒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวจิมินธร  บุญพุฒ 

88 775 นางศิรินุช  ฉายแสง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายภานุ  ฉายแสง 

89 899 นางแจ่มจันทร์  พุ่มโพธ์ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายพลณภัทร  พุ่มโพธ์ิ 

90 1254 นายชาญยุทธ  เสนาจันทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวชลันดา  เสนาจันทร์ 

91 1696 นางกนกวรรณ  เสนาจันทร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวชลันดา  เสนาจันทร์ 

92 1789 นางอรุณี  เสตพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวปริม  เสตพันธ์ 

93 1794 นายปิยะ  เสตพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวปริม  เสตพันธ์ 

94 1797 นางกฤษฎา  ชาตาสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายเจษฎา  ชาตาสุข 

95 1800 นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นายพลณภัทร  พุ่มโพธ์ิ 

96 1870 นายนพพร  ศรีสุวรรณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวปวพร  ศรีสุวรรณ 

97 2629 นางนลินรัตน์  พลอาษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ นางสาวเขมจิรา  พลอาษา 

98 733 นายชาญ  พวงพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวชื่นชีวัน  พวงพันธ์ 

99 1003 นางขนิษฐา  ศรัณย์ธรรมกุล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นายศรัณย์  ศรัณย์ธรรมกุล 

100 1425 นายประโยชน์  ศรีณรงค์กูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวปวันรัตน์  ศรีณรงค์กูล 

101 1626 นางผุสดี  มหาโยธี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ นางสาวธันยชนก  ทองบุตร 

102 102 นายสมสนุก  โยริพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นางสาวปฐมพร  โยริพันธ์ 

103 2122 นางสาวอ าไพ  มุธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นางสาวชญานิษฐ์  หนองหงอก 

104 2860 นางทัศนีย์  คณาชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม นางสาวน้ าเพชร  คณาชอบ 

105 609 นางสิรินดา  วงศ์ตรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวรดามณี  วงศ์ตรี 



ล าดับ เลขที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร 

106 725 นายปิยะณัติ  สอดศรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวปรียาภรณ์  สอดศรี 

107 798 นางสาวชนิดาภา  สุติบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวธนพร  ประแดงปุย 

108 937 นางกิตติยา  ลอยหา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นายกิตติบดินทร์  ลอยหา 

109 1599 นางปัญจพร  พิมราช ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน นางสาวปิยธิดา  พิมราช 

110 430 นางสาวสุจิลักษณ์  เสนาจันทร์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จ ากัด 

นางสาวปฏิมากานต์  สระน้ าค า 

111 2699 นางอุบล  ณิชชาชัยกุล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายชิษณุพงศ์  วิเชียรชัย 

112 900 นางกนกพร  แก้วเที่ยง ข้าราชการต่างสังกัด นายธนภัทร  แก้วเที่ยง 

113 1501 นางนิจษรา  เข็มทอง ข้าราชการต่างสังกัด นายณัฏฐ์ธนา  เข็มทอง 

114 1598 นางพัชราภรณ์  อุดไชยา ข้าราชการต่างสังกัด นางสาวปภาวี  อุดไชยา 

115 1583 นางสุจิวรรณ  สมควร ข้าราชการบ านาญ นายกฤตย  วรรณสุทธ์ิ 

 
 


