
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 

 ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ ํากัด ได้ประกาศ
ใหส้มาชิกยื�นใบสมคัรขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี 
 บัดนี+  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
กรกฎาคม 2561 ไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ 

ระดบั

การศึกษา 
ที$ ชื$อ-สกลุ

 
ประถมศึกษา 

 

 

1 นางจิราวรรณ  โคทนา
2 นางอารยา  พยคัฆพนัธ์
3 นางวริากานต ์ คุณโคตร
4 นางสาวกญัญานุช  บุญยะ
5 นางนภาพร  บุญธรรม
6 นางพรรณทิพา  สุตาสุข
7 นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
8 นางวไิล  ธรรมศรี
9 นางสมพกัตร์  ดาํพะธิก

10 นางนิ�มหทยั  สายบุตร
11 นางนิตยา  สมภาวะ
12 นางสาวรจนา  พวงทอง
13 นางสุภาภรณ์  เทศา
14 นางพชันี  บุญวงั 
15 นางนยันา  อุบลจร
16 นายสายนัต ์ โสดาจนัทร์
17 นางสาวจิตรา  ทองไทย
18 นางเนตรนพิศ  จิตรวขิาม

 

ม.ต้น 

1 นางสุภสัตา  ชุมเสน
2 นางสาวธญัภทัร์  ตรงกรณ์
3 นายสุคนธ์  ตงัคโณบล
4 นางระพีพร  แกว้ขาว

  

 

 

 

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื$อง  ผลการพจิารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 25
 

ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ ํากัด ได้ประกาศ
ใหส้มาชิกยื�นใบสมคัรขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี 2561 ระหวา่งวนัที� 

บัดนี+  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที�  40 ในคราวประชุมครั+ งที�  
ร่วมกนัพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี 

สกลุ 
เลข

ทะเบียน 
หน่วยงาน/โรงเรียน 

นางจิราวรรณ  โคทนา 9459 ร.ร.นาเยียศึกษารัชมงัคลาภิเษก

พยคัฆพนัธ์ 9513 ร.ร.บา้นขวัแคน อ.ศรีเมืองใหม่

นางวริากานต ์ คุณโคตร 8804 ร.ร.เดชอุดม 
นางสาวกญัญานุช  บุญยะ 10079 อบต.ขามเปี+ ย 
นางนภาพร  บุญธรรม 9684 ร.ร.บา้นคาํลาง อ.โพธิ> ไทร
นางพรรณทิพา  สุตาสุข 6526 ร.ร.ท่าโพธิ> ศรีพิทยา 
นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์ 10047 ร.ร.ท่าโพธิ> ศรีพิทยา 
นางวไิล  ธรรมศรี 9869 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 
นางสมพกัตร์  ดาํพะธิก 8656 ม.ราชภฎัอุบลราชธานี 
นางนิ�มหทยั  สายบุตร 7817 ร.ร.บา้นไหล่สูง อ.ตระการพืชผล

นางนิตยา  สมภาวะ 10257 ร.ร.อุบลปัญญานุกลู 
นางสาวรจนา  พวงทอง 6887 ร.ร.อุบลปัญญานุกลู 
นางสุภาภรณ์  เทศาราช 9690 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี

 8929 ร.ร.ชุมชนบา้นระเว อ.พบิูลมงัสาหาร

นางนยันา  อุบลจร 9929 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 
นายสายนัต ์ โสดาจนัทร์ 9219 ร.ร.มธัยมตระการพืชผล 
นางสาวจิตรา  ทองไทย 10039 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ อุบลราชธานี

นางเนตรนพิศ  จิตรวขิาม 7394 ร.ร.เดชอุดม 

รวม 18 ราย เป็นเงิน 27,000 บาท --สองหมื$นเจ็ดพนับาทถ้วน

นางสุภสัตา  ชุมเสน 9395 ร.ร.ประชาสามคัคี อ.เมือง
นางสาวธญัภทัร์  ตรงกรณ์ 8820 ร.ร.บา้นนาบวั อ.โขงเจียม
นายสุคนธ์  ตงัคโณบล 6908 สนง.สพป.อบ.1 
นางระพีพร  แกว้ขาว 10080 อบต.ขามเปี+ ย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

2561 

ตามที�สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ ํากัด ได้ประกาศ                   
ระหวา่งวนัที� 1 - 29 มิถุนายน 2561 นั+น 

คราวประชุมครั+ งที�  10/2561 เมื�อว ันที�  24              
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี 2561 ดงัรายชื�อต่อไปนี+  

 สังกดั 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
นาเยียศึกษารัชมงัคลาภิเษก สพม.29 1,500.00 

ศรีเมืองใหม่ สพป.อบ.3 1,500.00 
สพม.29 1,500.00 

หน่วยอื�นๆ 1,500.00 
โพธิ> ไทร สพป.อบ.2 1,500.00 

สพม.29 1,500.00 
สพม.29 1,500.00 
สพม.29 1,500.00 

หน่วยอื�นๆ 1,500.00 
ตระการพืชผล สพป.อบ.2 1,500.00 

หน่วยอื�นๆ 1,500.00 
หน่วยอื�นๆ 1,500.00 

วฒันธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี หน่วยอื�นๆ 1,500.00 
พบิูลมงัสาหาร สพป.อบ.3 1,500.00 

สพม.29 1,500.00 
 สพม.29 1,500.00 

อุบลราชธานี สพม.29 1,500.00 
สพม.29 1,500.00 

สองหมื$นเจ็ดพนับาทถ้วน)-- 27,000.00 

เมือง สพป.อบ.1 2,000.00 
โขงเจียม สพป.อบ.3 2,000.00 

สพป.อบ.1 2,000.00 
หน่วยอื�นๆ 2,000.00 
.../ม.ตน้(ต่อ)..5.นายรัศมี... 



ระดบั

การศึกษา 
ที$ ชื$อ-สกลุ

ม.ต้น 
(ต่อ) 

5 นายรัศมี  แกว้มหา
6 นายทวชียั  ถิ�นขาม
7 นางอาจารียา  องัฉกรรจ์
8 นายชาญยศุฐ ์ ภาษิต
9 นางศศิมา  ผาสุขมูล

 

ม.ปลาย 

1 นางปรียา  บุญผง 
2 น.ส.สุพิชญช์ญา  หิรัญกวิณพงศ์

3 นางสาวอมัรา  ชาตรีวงศ์
4 นายธีรวฒัน์  วงษาบุตร
5 นางอุทยั  สืบเชื+อ 
6 นางกาญจนา  ทองจนัดา
7 นางพฒันาการ  ขาววงศ์

 

 

 

อุดมศึกษา 

 
 
 
 

1 นางเอื+องทิพย ์ วไิลสุทธิวงศ์
2 นางวไิลลกัษณ์  ภวงัคว์ฒัน์
3 นางประภาศรี  วเิวก
4 นางสุภตัรา  ปริสุทธิกุล
5 นางวราพร  อุปัญญ์
6 นางมลิวลัย ์ ชุ่มสนิท
7 นายจกัริน  จิตรมั�น
8 นางมาลินี วงษค์าํ 
9 นางจุฬีภรณ์  อุทยัพนัธ์

10 นางณฎัฐญา  มูลมี
11 นางฐิติพร  พรมสาศิลป์

 จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั
  ประกาศ  ณ วนัที�
 
 

 

                             สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

สกลุ 
เลข

ทะเบียน 
หน่วยงาน/โรงเรียน 

นายรัศมี  แกว้มหา 6650 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 
นายทวชียั  ถิ�นขาม 9664 อบจ.อุบลราชธานี 
นางอาจารียา  องัฉกรรจ ์ 9775 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 

ยศุฐ ์ ภาษิต 10148 กศน.จ.อุบลราชธานี 
นางศศิมา  ผาสุขมูล 8826 เจา้หนา้ที�สหกรณ์ 

รวม  9  ราย เป็นเงิน --หนึ$งหมื$นแปดพนับาทถ้วน

 6855 ร.ร.นาจะหลวย 
หิรัญกวิณพงศ ์ 9507 ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 

นางสาวอมัรา  ชาตรีวงศ ์ 10098 อบต.ขามเปี+ ย 
นายธีรวฒัน์  วงษาบุตร 6128 ร.ร.นาจะหลวย 

 8943 อบต.ขามเปี+ ย 
นางกาญจนา  ทองจนัดา 9936 บาํนาญ สพป.อบ.4 
นางพฒันาการ  ขาววงศ ์ 9815 เทศบาลเมืองแจระแม 

รวม  7  ราย เป็นเงิน --หนึ$งหมื$นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน

นางเอื+องทิพย ์ วไิลสุทธิวงศ ์ 10269 ร.ร.เสียมทองพิทยาคม 
นางวไิลลกัษณ์  ภวงัคว์ฒัน์ 5807 ร.ร.นาจะหลวย 
นางประภาศรี  วเิวก 6317 ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช 
นางสุภตัรา  ปริสุทธิกุล 6773 ร.ร.วจิิตราพิทยา 
นางวราพร  อุปัญญ ์ 7396 ร.ร.นารีนุกลู 
นางมลิวลัย ์ ชุ่มสนิท 9311 ร.ร.ม่วงสามสิบ (อาํนวยปัญญา

นายจกัริน  จิตรมั�น 8950 ร.ร.นาส่วงวทิยา 
 9493 ร.ร.นารีนุกลู 

นางจุฬีภรณ์  อุทยัพนัธ์ 6643 ร.ร.นารีนุกลู 2 
นางณฎัฐญา  มูลมี 9729 อบต.โนนกุง 
นางฐิติพร  พรมสาศิลป์ 9381 ร.ร.มธัยมตระการพืชผล 

รวม  11  ราย เป็นเงิน --สามหมื$นสามพนับาทถ้วน

รวมทั;งสิ;น  43  ราย  เป็นเงิน  --เก้าหมื$นห้าพนัห้าร้อยถ้วน

จึงขอประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ  ณ วนัที� 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561  

                             (นายธวชัชยั   จนัดี) 
                             ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

- 2 - 

 สังกดั 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

สพม.29 2,000.00 
หน่วยอื�นๆ 2,000.00 

สพม.29 2,000.00 
หน่วยอื�นๆ 2,000.00 
หน่วยอื�นๆ 2,000.00 

หนึ$งหมื$นแปดพนับาทถ้วน-- 18,000.00 

สพม.29 2,500.00 
สพม.29 2,500.00 

หน่วยอื�นๆ 2,500.00 
สพม.29 2,500.00 

หน่วยอื�นๆ 2,500.00 
สพป.อบ.4 2,500.00 
หน่วยอื�นๆ 2,500.00 

หนึ$งหมื$นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน-- 17,500.00 

สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 

อาํนวยปัญญา) สพป.อบ.1 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 
สพม.29 3,000.00 

หน่วยอื�นๆ 3,000.00 
 สพม.29 3,000.00 

สามหมื$นสามพนับาทถ้วน-- 33,000.00 

เก้าหมื$นห้าพนัห้าร้อยถ้วน-- 95,500.00 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 


