
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

ฉบับที่  17 / 2564 
เร่ือง  ประกาศรายช่ือสมาชิกที่ได้รับสวสัดิการทนุส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี  2564 

************************* 
ดว้ยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชัยภูมิ จ ากดั ชุดที่ 23 

คร้ังที่ 15 เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2564 มีมติอนุมติัให้เงินสวสัดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 
2564 ให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบติัตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยสวสัดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
พ.ศ.2563  จ านวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  บุตรของสมาชิก 
1 546 นายสุริยนั รักษาชนม ์ ด.ช.นพรัตน์  รักษาชนม ์
2 552 นายพฒักร คุม้หมู ่ นายฤทธิพงษ ์ คุม้หมู่ 
3 559 นางประนอม เสมียนชยั น.ส.ธนัยรัศมิ์   เสมียนชยั 
4 561 นางศิริพร ก าลงัเหลือ น.ส.ชชัชรี  สะลมชยั 
5 563 น.ส.จนัทร์ฉาย เติมผล นายพชัรพล  ฐานวิเศษ 
6 564 นางจิณห์นิภา วรจิตร น.ส.ปรัชญา  วรจิต 
7 566 นางธนภรณ์ จรูญพนัธ์ น.ส.ชนิษฐา  จรูญพนัธ ์
8 570 นางสมคัร ถนอมพนัธ์ุ นายศรัณย ์ ถนอมพนัธ์ุ 
9 571 นางเนตรณพิศ รัตนกฤษฎาธาร นายเสฎธวุฒิ  รัตนกฤษฎาธษร 
10 573 นายเทพพิทกัษ์ ฐานวิเศษ น.ส.กญัญารัตน์  ฐานอาคาร 
11 581 นางส าราญ แกว้คอนไทย น.ส.ศศิธร  แกว้คอนไทย 
12 582 นางอารีย ์ สมางชยั นายธีรพนัธ์ุ  สมางชยั 
13 583 นางไพฑูรย ์ ส าราญพิศ ด.ช.ณภทัร  ส าราญพิศ 
14 593 นางชุราพร โชคเหมาะ น.ส.ปณิสรา  โชคเหมาะ 
15 597 นางสุชิรา ตนัวิเศษ น.ส.พชัรพร  ตนัวิเศษ 
16 600 นางนุชจรี พวงเงิน นายพีรชาติ  พวงเงิน 
17 602 นางเอ็มไพร ชูประยรู น.ส.มินทรา  ชูประยรู 
18 607 นางศรีนวล หาญบุ่งคลา้ นายหฤษฎ์  พงษไ์พร 
19 608 นางปุณณภทัร ศิริรัตน์ น.ส.พรรณปพร  ศิริรัตน์ 
20 

609 นายบุญทม โคตรนาวงั นายอลงกรณ์  
กิจสมชีพ  
(บุตรบุญธรรม) 

 



ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  บุตรของสมาชิก 
21 612 นางสุฤทยั สุโพนทอง นายภทัราวุธ  สุขส าราญ 
22 622 นายเรวตัร ป่วงสันเทียะ นายสุรกร  ป่วงสันเทียะ 
23 625 นายพิเชษฐ ก าลงัศิลป์ น.ส.พุทธิดา  ก าลงัศิลป์ 
24 628 นางวิจิตรา บุญเสริม นายวิชชากร  บุญเสริม 
25 644 นางเพียงใจ ศรีสมบูรณ์ น.ส.จิรกานต ์ ศรีสมบูรณ์ 
26 649 นางเกศินี ชาวสวนแกว้ ด.ช.ชนนน  ชาวสวนแกว้ 
27 657 น.ส.จารุวรรณ พิลาวรรณ์ ด.ช.ฐปณวฒัน์  แพทยเ์พรียร 
28 663 นางส ารอง พิทกัษพ์ล นายพงศภ์คั  พิทกัษพ์ล 
29 670 นายเกียรติรัตน์ คิดนอก น.ส.ศศิภาดา  คิดนอก 
30 671 นางพนิดา ศรีจ านงค์ น.ส.อกัษราภคั  ศรีจ านงค ์
31 672 น.ส.สุฑาทิพย ์ วรพล ด.ช.อิทธิพทัช์  วรพล 
32 684 นางทศันีย ์ บุญนา น.ส.นนัทน์ภสั  พิกุล 
33 685 นางสุนิตย ์ แคนม ี นายณัฐชนน  แคนมี 
34 693 นางบุบผา แปลงคา้งพลู นายปวริศ  คณะแสวง 
35 701 นางอรทยั พลอยเพช็ร น.ส.ฤทยัพฒัน์  พลอยเพช็ร 
36 703 นางดวงเดือน พิมพศ์ร น.ส.กุลณัฐ  พิมพศ์ร 
37 706 นางกานดา พ่อบาล นายอษัฎา  พ่อบาล 
38 709 นายพฒันพงษ ์ ชนะพาล ด.ญ.อนญัญา  ชนะพาล 
39 721 นายสุภาพ บุญเหลือ ด.ช.สัณห์พิชญ ์ บุญเหลือ 
40 742 นางศิริลกัษณ์ สิมาชยั นายธนพศ  สิมาชยั 
41 744 นางประวิณา พองชยัภูมิ น.ส.ปวีณกร  พองชยัภูมิ 
42 751 นางอญัชล ี ฟากสระ ด.ช.ศกัดินนท ์ ฟากสระ 
43 752 นายศานิต ภทัรทรงโสภณ นายอษัฎาวุธ  ภทัรทรงโสภณ 
44 753 นางธีรนาท คะนาวงั ด.ญ.ศญัญภทัร  คะนาวงั 
45 754 นางศิริพร หงส์สระแกว้ นายกิตติพงศ ์ ค าเพชร 
46 760 นางดาวประกาย งอกค า ด.ญ.ปภาวรินทร์  งอกค า 
47 762 นางบุษบา บุบผา ด.ช.กฤษฎ์ติณห์  บุบผา 
48 765 นายวิรัตน์ ราญศึก น.ส.ประภาพร  ราญศึก 
49 766 นายสุเมธ สีเพียแกว้ น.ส.สุภคั สีเพียแกว้ สีเพียแกว้ 
50 768 นางอรสา ชยัจนัดี ด.ญ.อภณัตรี  ชยัจนัดี 
51 771 นางจรรยา สมานญาต ิ ด.ญ.ลกัษิกา  สมานญาติ 
52 784 นางนิตยา บวรพีระวงศ์ ด.ญ.พิชามญช์ุ  บวรพีระวงค ์

 



 

ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  บุตรของสมาชิก 
53 790 น.ส.หยาดฝน ทาล ี ด.ช.ธมกร  ทวีวฒัศิริกุล 
54 792 น.ส.สุกญัญา แสงสุริยะโยธิน ด.ช.สุวณัฎฐ ์ ดีอยู ่
55 798 นายสุชาติ ธงภกัด์ิ ด.ช.ภทัรนนัท ์ ธงภกัด์ิ 
56 801 นางพนิตนาฎ รักษม์ณี นายนภทัร  พงษจ์ตุรา 
57 807 น.ส.เกศนี พรมสุคนธ์ ด.ญ.อภิชา  ปรางคช์ยัภูมิ 
58 812 นางพิไลพร ด ารงพนัธ์ ด.ช.พิชชยดล  ด ารงพนัธ์ 
59 817 นางวาริน หาญชนะ ด.ญ.รินลดา  หาญชนะ 
60 838 นายจตุพร สุทธิวิเศษ ด.ช.ปวรุตม ์ สุทธิวิเศษ 
61 840 นางพรทิพย ์ ฉ่ิงส าโรง น.ส.ปนดัดา  ฉ่ิงส าโรง 
62 842 น.ส.มธุริน ธีรธนดลเดช นายนนัทพงศ ์ ชีวะตานนท ์
63 849 นายปรีชา ลาภเกิด นายฤทธิศาสตร์  ลาภเกิด 
64 854 นางบงัอร จ าพนัธ์ น.ส.ศิริลกัษณ์  ทางชยัภูมิ 
65 864 นางไพรวลัย ์ สีหมอก ด.ญ.ชญาภา  สีหมอก 
66 898 นางศิราภรณ์ รักษาชนม ์ ด.ช.นพรัตน์  รักษาชนม ์
67 905 นางปวีณา วิชยัระหัด ด.ช.ปริญ  วิชยัระหัด 
68 910 นางหทยัทิพย ์ แนวโนนทนั ด.ช.ณัฐวฒัน์  แนวโนนทนั 
69 914 นางสายสุนีย ์ ประสานเช้ือ นายวิทวสั  ประสานเช้ือ 
70 918 นางจุไรรัตน์ อินบญัชา น.ส.ชนกานต ์ อินบญัชา 
71 919 นางมาริสา ชูต ิ นายมาณัฐนิธิ  ชูต ิ
72 923 นางปัทมา แต่งภูมิ ด.ช.กฤษดา  แต่งภูมิ 
73 924 น.ส.ศิริวรรณ์ จุมมะเริง น.ส.พุทธ  รูปชยัภูมิ 
74 926 นางเพชรรัตน์ ผดุงชาติ ด.ญ.ชญัารัตน์  ผดุงชาติ 
75 730 นางพีชามญช์ุ จนัดีศรี ด.ช.พุฒินาท  จนัดีศรี 
76 930 นางจ ารัส โมครัตน์ น.ส.นนัทน์ภสั  โมครัตน์ 
77 932 นางอาภสัรา เติมสมบตัิ น.ส.ปาณิศรา  เติมสมบตัิ 
78 934 น.ส.อนญัญา จ านงนรินทรรักษ์ ด.ช.ปุญชรัศมิ์   คุณอุดม 
79 941 นายพิทกัษ ์ วรพล ด.ญ.พชร พร วรพล 
80 944 นางสุนทรียา โยธา ด.ช.วรณัทร  โยธา 
81 945 น.ส.ณัฐสุรีภรณ์ รุ่งเรือง ด.ญ.วริศรา  สมนาแซง 
82 947 นางภทัธีญา ธนะสุนทร ด.ญ.จารุพิชญา  ธนะสุนทร 
83 949 นายพฒันพงษ ์ ภกัติยานุวรรตน์ ด.ช.พลธร  ภกัติยานุวรรตน์ 
84 954 นางไพรวรรณ์ ชาวประทุม น.ส.ณัธชา  ชาวประทุม 

 



 

ที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  สมาชิก ช่ือ – นามสกุล  บุตรของสมาชิก 
85 962 นางประภา ภิรมยศ์รี ด.ญเมธาพร  ภิรมยศ์รี 
86 963 นางสายตา จงัหวดักลาง น.ส.ลลัิชา  จงัหวดักลาง 
87 974 นางวิภารัตน์ ส าราญพิศ ด.ญ.ญานิศา  ส าราญพิศ 
88 978 นางวิไล จนัทร์ชีลอง นายชชันนัท ์ จนัทร์ชีลอง 
89 980 นางนางกลัยากร โคตรภูเขียว ด.ช.ธนดล  โคตรภูเขียว 
90 983 นางพรพิพฒัทน์ ชยัชนะ ด.ญ.นภสัวรรณ  จิตขจร 
91 985 นางเนตรนภา ฐานวิเศษ ด.ญ.มธุรดา  ฐานวิเศษ 
92 987 นางทิพวลัย ์ ประเสริฐสังข ์ ด.ช.ณัฐพชัร์  ประเสริฐสังข ์
93 992 นางศุภทัษร ทดัโกสุม ด.ช.ใบบุญ  ทดัโกสุม 
94 1000 นางจิตติมา ฟ้ารักษา ด.ญ.ธญัชนก  ฟ้ารักษา 
95 1003 นางเคลือวลัย ์ สีเพียแกว้ น.ส.สุภคั  สีเพียแกว้ 
96 1013 นางรุ่งนภา นอ้ยทอง น.ส.กนกวรรณ  นอ้ยทอง 
97 1018 นางลกัขณา ตนัจินดาประทิป ด.ญ.ปภงักร  ตนัจินดาประทีป 
98 1021 นางอรุณรัตน์ แดงสกุล ด.ช.อฑัฒธ์นนั ดร เพญ็หาญ 
99 1022 นางสาริตรี บุระดา ด.ช.ณภทัร  บุระดา 
100 1025 นางดวงพร บุญค าภาว ์ ด.ช.ธนภูมิ บุญค าภาว ์

 
ประกาศ   ณ   วนัที่   25   กนัยายน   พ.ศ.   2564 

  
 
 (แพทยห์ญิงจุฑาทิพย ์ พฤฒิจิระวงศ)์ 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ  จ ากดั   
 

 
 
 
 
 
 

 


