
 

 

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

ฉบับท่ี  14/2562 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจ าปี 2562 

          ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2562 โดยเปิดรับสมัครรับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2562 และมีผู้
ยื่นขอรับทุนจ านวน 135 ราย ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศและระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562 มีจ านวน 81 ราย สหกรณ์พิจารณาให้ได้รับทุนทั้ง 81 ราย  

สหกรณ์ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 มีผู้ยื่นขอรับทุน
จ านวน 54 ราย ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ จ านวน 39 ราย สหกรณ์พิจารณาให้ทุนด้วยวิธีจับฉลากจ านวน 
19 ราย โดยการสุ่มเชิญผู้สมัครขอทุนเป็นผู้จับฉลาก และขอยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ  จ ากัด ฉบับที่ 13/2562 เรื่องผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 
2562 
 ที่ประชุมคณะกรรมการการด าเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติ
อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 รวมจ านวน 100 ทุน  
ทุนละ 1,000 บาท ดั้งนี้ 

ล ำดับ ชื่อสมำชิก 
เลข

สมำชิก 
ชื่อบุตร ชั้นเรียน 

1 นายศุภชัย สมบูรณ์ 12 นายพงศ์เทพ สมบูรณ ์ ป. ตรี 

2 นางกิ่งกานต์ คล่องแคล่ว 64 นางสาวกิตติยา คล่องแคล่ว ป. ตรี 

3 นางล าดวน กานัง 189 นางสาวพรกมล กานัง ม. 4 

4 นางปัทมา คุณวันดี 249 เด็กชายปรีธาร ประทุมถิ่น ม. 1 

5 นางอรดี ชัยลาด 262 เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยลาด ป. 3 

6 นางเยาวเรศ พันธุ์เกิด 277 เด็กชายพันธกานต์ พันธุ์เกิด ป. ตรี 

7 นางกนกทิพย์ ประสานเชื้อ 279 นางสาวปรียาพร ประสานเชื่อ ม. 4 

8 นางปริศนา วรวงษ์ศา 285 เด็กชายเทวาพิทักษ์ หินประกอบ ม. 1 



ล ำดับ ชื่อสมำชิก 
เลข

สมำชิก 
ชื่อบุตร ชั้นเรียน 

9 นางวัฒนายุวดี ตัตวศาสตร์ 292 เด็กหญิงจิรัชญา ตัตวศาสตร์ ม. 2 

10 นางพรนิภา ลีละธนาฤกษ ์ 310 เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ป. 5 

11 นางสุคนธ์ วอทอง 319 นางสาวนัจนันท์ วอทอง ม. 5 

12 นางสุรีรัช บุตรชา 329 นางสาวกัญยนันท์ บุตรชา ป.ตรี 

13 นายฉลอง ทวีชีพ 333 เด็กชายธนโชติ ทวีชีพ ป. 5 

14 นางยุภา โพธิจักร 336 เด็กชายพลกฤต โพธิจักร ป. 4 

15 นางกฤษณา พิมพลีชัย 340 นายธนวัฒน์ พิมพลีชัย ป. ตรี 

16 นางวงเดือน  สิมศิริวัฒน์ 343 นางสาววรกมล สินศิริวัฒน์ ป. ตรี 

17 นางโสลัดดา จวงเงิน 345 เด็กหญิงปาณิสรา จวงเงิน ม. 2 

18 นางวิไลลักษณ์ ทิพย์รักษ์ 351 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิพย์รักษ์ ม. 4 

19 นางอัมพิกา ธรรมกุล 355 เด็กชายพูนภัทร ธรรมกุล ป. 5 

20 นายจิต พิทักษ์พล 397 นางสาวศุภรัตน์ พิทักษ์พล ป. ตรี 

21 นายวัชรินทร์ เปล่งวรรณ์ 400 นายฐาปกรณ์ เปล่งวรรณ์ ป. ตรี 

22 นางร าไพ คุ้มถิ่น 433 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น ป. ตรี 

23 นางสาวจันทร์ฉาย เติมผล 563 นายพัชรพล ฐานวิเศษ ปวส. 2 

24 นางจิณห์นิภา วรจิตร 564 เด็กหญิงปรีชญา วรจิตร ม. 2 

25 นางสมัคร ถนอมพันธุ์ 570 นายศรัณย์ ถนอมพันธุ์ ม. 6 

26 นางอารีย์ สมางชัย 582 เด็กหญิงนทริน สมางชัย ป. 1 

27 นางนุชจรี พวงเงิน 600 นายพีรชาติ พวงเงิน ม. 5 

28 นางเอ็มไพร ชูประยูร 602 นางสาวมินทรา ชูประยูร ป. ตรี 

29 นางปุณณภัทร ศิริรัตน์ 608 เด็กหญิงพรรณปพร ศิริรัตน์ ม. 3 

30 นายบุญทม โคตรนาวัง 609 เด็กหญิงปณญาพร โคตรนาวัง ม. 2 

31 นางพรนิมิตร กองจันทร์ 614 นางสาวอัญชลี กองจันทร์ ป. ตรี 

32 นายกมล หิรัญค า 620 นายณัฐชานนท์ หิรัญค า ป. ตรี 

33 นางวิจิตรา บุญเสริม 628 เด็กหญิงวิชชานันท์ บุญเสริม ป. 5 

34 นางสาวจารุวรรณ พิลาวรรณ์ 657 เด็กชายฐปณวัฒน์ แพทย์เพียร ม. 2 

35 นายทองใบ ทิพย์รักษ์ 660 นางสาวณัฐวดี ทิพย์รักษ์ ป. ตรี 



ล ำดับ ชื่อสมำชิก 
เลข

สมำชิก 
ชื่อบุตร ชั้นเรียน 

36 นางส ารอง พิทักษ์พล 663 นายพงศ์ภัค พิทักษ์พล ป. ตรี 

37 นายด ารงศักดิ์ อบรมชอบ 675 เด็กหญิงธัญรดา อบรมชอบ ป. 5 

38 นางสุนิตย์ แคนมี 685 นายณัฐชนน แคนมี ม. 4 

39 นางศิริพร มาสูงเนิน 688 นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา ม. 6 

40 นางอรทัย สิทธิเวช 715 นางสาวอชยาภรณ์ สิทธิเวช ปวส.2 

41 นายศานิต ภัทรทรงโสภณ 752 นายอัษฎาวุธ ภัทรทรงโสภณ ปวส. 2 

42 นางจรรยา สมานญาติ 771 เด็กหญิงลักษิกา สมานญาติ ป. 4 

43 นางพิไลพร ด ารงพันธ์ 812 เด็กหญิงพิชชญาพร ด ารงพันธ์ ป. 4 

44 นางจตุพร สุทธิวิเศษ 838 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร สุทธิวิเศษ ป. 1 

45 นางมาริษา ชูต ิ 919 เด็กชายมาณัฎฐภัทร ชูต ิ ม. 1 

46 นางสาวศิริวรรณ์ จุมมะเริง 924 นางสาวพุท รูปชัยภูมิ ม. 6 

47 นางสุนทรียา โยธา 944 เด็กชายวรณัทร โยธา ม. 1 

48 นางวิภารัตน์ ส าราญพิศ 974 เด็กหญิงญานิศา ส าราญพิศ ป. 5 

49 นางสุภาพร ศรีภูธร 979 นายพงษ์พิสิษฐ ์ ศรีภูธร ปวช. 2 

50 นางเนตรนภา ฐานวิเศษ 985 เด็กหญิงมธุรดา ฐานวิเศษ ป. 3 

51 นางศุภัทษร ทัดโกสุม 992 เด็กชายใบบุญ ทัดโกสุม อนุบาล 2 

52 นางสาวิตรี บุระดา 1022 เด็กชายณัฐนนท์ บุระดา ป. 3 

53 นางปฐมา หารโยธี 1046 เด็กหญิงวราภรณ์ หารโยธี ม. 2 

54 นางสาวพรมดี เผ่าชัย 1047 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญปลอด ป. 1 

55 นางญาณวดี ไชโยแสง 1070 เด็กหญิงภคพร ไชโยแสง ป. 1 

56 นางจงจิต คิดนอก 1078 นางสาวศศิภาดา คิดนอก ม. 6 

57 นางสมปรารถนา ภักติยานุวรรตน์ 1092 เด็กชายพสธร ภักติยานุวรรตน์ ม. 3 

58 นางภัชลี เพื่อนสงคราม 1109 เด็กชายปิยะภัทร เพื่อนสงคราม อนุบาล 2 

59 นางสุพัตร สิงห์ชู 1112 เด็กชายอรรคพล สิงห์ชู ป. 3 

60 นางภัทรนันท์ งอกนาวัง 1142 เด็กหญิงภาพัชร งอกนาวัง ป. 1 

61 นางจริญญา ชัยยุทธ 1182 เด็กหญิงวชิรญา นิสสัยกล้า ป. 3 

62 นายนิโรธ โคตหนองปิง 1190 เด็กหญิงจิราพร โคตหนองปิง ป. 6 



ล ำดับ ชื่อสมำชิก 
เลข

สมำชิก 
ชื่อบุตร ชั้นเรียน 

63 นางรุ่งทิพย์ โชคเหมาะ 1191 นางสาวอภิชญา โชคเหมาะ ป. ตรี 

64 นางสาวรัตรากร ประโจทานัง 1194 เด็กชายภัทรริศร ขจรชัย ป. 1 

65 นางนรินทร์พร กุลด้วง 1238 นายพีรวีส กุลด้วง ม. 6 

66 นางสาวกิ่งกาญจน์ หาญชนะ 1246 เด็กหญิงปาณชญา ตาปราบ ป. 3 

67 นายลิขิต ประดับวงษ์ 1258 นางสาวอภิสรา ประดับวงษ์ ม. 6 

68 นางสาววรรณนา แสนแก้ว 1267 เด็กชายกิตติภัทร ปังชัยภูมิ ม. 1 

69 นางสาวอังธิมา นารีรักษ์ 1269 เด็กหญิงอนิศรา นารีรักษ์ ป. 2 

70 นายกิตติ แนวโนนทัน 1290 เด็กหญิงขวัญหทัย แนวโนนทัน ป. 1 

71 นายเมฆินทร์ ถิ่นชัยภูมิ 1295 เด็กชายปภังกร ถิ่นชัยภูมิ ป. 1 

72 นางสาวหนึ่งฤทัย โสภางค์ 1313 เด็กหญิงธีมาพร ธงชัยภูมิ ม. 1 

73 นายนิคม กอสันเทียะ 1318 เด็กหญิงมลฤดี กอสันเทียะ อนุบาล 1 

74 นายนิรันดร์ แก้วจอหอ 1323 เด็กหญิงพิรญา แก้วจอหอ อนุบาล 1 

75 นางชุติมา สมานญาติ 1331 เด็กชายศักดิธัช สมานญาตื ม. 3 

76 นางพยอม ผจญจิตร 1355 นายธนพงษ์ คุ้มบุ่งคล้า ม. 6 

77 นางสาวพันณภา ข าชัยภูมิ 1368 เด็กชายพัธรพงษ์ บุญนอก อนุบาล 6 

78 นางสาวอรุณี หวังอาษา 1418 เด็กหญิงชุติมณฑน์ หวังอาษา ป. 4 

79 นางทองผัด สุทธิสาย 1422 นายจารุเดช ตรวจนอก ปวช. 1 

80 นางพัชรี ปรุงชัยภูมิ 1448 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรุงชัยภูมิ ป. 3 

81 นางจิตสนา แดงสุวรรณ์ 1453 นายโชติชัย แดงสุวรรณ์ ปวส. 1 

82 นายกัญจน์ อัตศาสตร์ 1454 เด็กชายกัณภัทร อัตศาสตร์ อนุบาล 1 

83 นางสาวศิริมา ศรีหะบุตร 1482 เด็กหญิงธนพร เติมชีพ ม. 2 

84 นางชลิดาพร เพียรวิชา 1485 เด็กหญิงพิณทิพย์ เพียรวิชา ม. 4 

85 นางสาวทองรัก ประจญหาญ 1505 เด็กชายเทอดศักดิ์ แทงตลาด ม. 2 

86 นางสาวนิตยา เพ็งเปิ้น 1527 เด็กหญิงปนิดา ปราโมทย์กิจทวี ป. 3 

87 นางภิญญามาศ พลมณี 1538 เด็กชายปรีชา พลมณี ม. 1 

88 นางสาวรักชนก ยัพตระกูล 1556 เด็กชายณัฐวรรธน์ สร้างการนอก ป. 5 

89 นางปราณี เพชรมณี 1564 เด็กชายปุญญพัฒน์ เพชรมณี อนุบาล 1 



ล ำดับ ชื่อสมำชิก 
เลข

สมำชิก 
ชื่อบุตร 

ชั้นเรียน 

90 นางสาวทิพวรรณ ซ้อมจันทา 1650 เด็กหญิงทิพย์วรินทร์นุช ประสมทรัพย์ ป. 3 

91 นางสาวรสริน พิมสาร 1692 เด็กหญิงสาธิตา ใจบุญ ป. 6 

92 นางสาวศิริรักษ์ บุตรศรี 1700 เด็กชายภิมากร ถาโคตรจันทร์ ป. 4 

93 นางสาวศิรินทร สมศร ี 1712 เด็กหญิงณัฐกฤตา สมศร ี ม. 1 

94 นางสาวณภัทรสร แก้วดวงดี 1743 เด็กชายสุวิจักขณ์ กะรัมย์ ม. 2 

95 นางสาวกัญญารัตน์ พลยางนอก 1761 เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยชี ม. 1 

96 นางรุ่งรัชณี เทือกทา 1765 นางสาวรุ่งทิพย์ เทือกทา ม. 4 

97 นางสาวรสสุคนธ์ พลทะยาน 1767 ด.ญ.ศลิษา วิเชียรพันธุ์ ม. 1 

98 นางสาวทวีพร สีหะบาล 1781 เด็กหญิงธนัชพร วรรณา ป. 5 

99 นางเสาวลักษณ์ เลิกนอก 1882 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไตรเสนีย์ ม. 4 

100 นางสาวราณี ภูมิชัย 1888 เด็กหญิงชญานิน สมพงษ ์ อนุบาล 2 
 

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 


