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สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   ประจ าป ี2564 

1. ทุนระดับประถมศึกษา    จ านวน   33  ทุนๆ ละ  1,500 บาท เป็นเงิน   49,500   บาท 

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   18  ทุนๆ ละ  1,700  บาท เป็นเงิน   30,600   บาท 

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   17  ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน   34,000   บาท 

4. ทุนระดับอาชีวะศึกษา      จ านวน    4   ทุนๆ ละ  2,300 บาท เป็นเงิน     9,200    บาท 

5. ทุนระดับปริญญาตรี                 จ านวน    20  ทุนๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน    50,000   บาท 

6.ทุนระดับปริญญาโท    จ านวน    0  ทุนๆ ละ   2,500 บาท เป็นเงิน            0   บาท  
                                   รวม  92 ทุน    เป็นเงินทั้งส้ิน จ านวน  173,300  บาท 

1. ทุนระดับประถมศึกษา   จ านวน   33   ทุน  ๆ  ละ   1,500  บาท  เป็นเงิน     49,500   บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

  1 เด็กหญงิสุชัญญา  เกิดโภคา ร.ร.เทศบาล 1 ป.3 นางสาวนุชจรี  สุขใจ 

2 เด็กหญงิกวินธิดา  ศรีวิไล ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.3 นางสาวศิริพร  ประมวลเจริญกิจ 

3 เด็กชายปพัฒพงษ์  ริทาสี ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นางองุ่น  บุราคร 

4 เด็กชายธนวัฒน์  ทายะน้อย ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวนุชรารถ  นนท์ภายวัน 

5 เด็กหญงิธนัทชา  ศริิขันธ์ ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นายเอกพล  ศริิขันธ์ 

6 เด็กหญงิกัญญาพัชร  มิ่งวงค์ยาง ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.1 นางสาวกุลศรี  ศรีแพง 

7 เด็กหญงิปวณี์ธิดา กรงโพธิ์ศร ี ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางสุรีรัตน์  กรงโพธิ์ศร ี

8 เด็กหญงิณัฐธดิา  ค าตอบ ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นางสาววิลาวรรณ จันทรังษี 

9 เด็กหญงิปพิชญช์ฎาพร โยธาไพร ร.ร.บ้านหนองปลาน้อย ป.3 นายวัชระ  โยธาไพร 

10 เด็กชายกฤษณพัฒน์  โถชัยค า ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นายยงชัย  โถชัยค า 

11 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนค ามา ร.ร.เทศบาล 2 ป.4 นางสาวมลิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

12 เด็กชายชัยชนะ  อาภรณ์แก้ว ร.ร.หนองบัวกลาง ป.3 นางสาวธีวรา  บุญยืน 

13 เด็กหญงิกานดา  ก้อนกงไกว ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.5 นางเจริญจติร  ก้อนกงไกว 

14 เด็กชายปฏิภาน  หลานเศรษฐา ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นางสาวจันทรา  จูมสีสิงห์ 

15 เด็กชายเธยีรวชิญ์  อ่อนชื่นชม ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.2 นางกาญจนา  อ่อนชื่นชม 

16 เด็กชายนันทฉัตร  ศุกรนันทน์ ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวสุนันทา  ประดิษฐสาร 

17 เด็กชายวรีิศ  สีคราม ร.ร.บ้านนาดอกไม้ผดุงวทิยา ป.3 นางสาวเสาวนีย์  จันทะพรม 

18 เด็กหญงิณัฐรุจา  เก็งโทน ร.ร.เทศบาล 4  ป.6 นางสาวมันทะนา  ผาสีดา 

19 เด็กชายภูมิรมี  ซอหนองบัว ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.4 นางสาวน่ิมนภา  ภูทอง 

20 เด็กหญงิสุภาวณิี  พรหมโคตร ร.ร.เทศบาล 1 ป.1 นางสาวสุกัญญา  อาญาสูน 

21 เด็กหญงิปัณน์พัฒน์  ศักดิ์ปรีชากุล ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางกัญจน์วราห ์ ศริิรักษ์ 

22 เด็กชายชนาเมธ  ใยพันธ์ ร.ร.เทศบาล 1 ป.4 นายสายัณห์  ใยพันธ์ 

23 เด็กหญงิปิยะพัชร์  นิ่มมุกดา ร.ร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางณัฐสิน ี นิ่มมุกดา 

24 เด็กหญงิจิดาภา  จงอยู่ ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ป.1 นางพรทิพย์  จงอยู่ 
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ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

เด็กหญงิภัทรศยา  วัฒนสุระ 

เด็กหญงิกัญญ์ณชัชา  พังแสงส ุ

เด็กชายภาสกร  แสนบรรดิษฐ์  

เด็กหญงิพัทธวรรณ  สุนารักษ์ 

เด็กชายปุณภัทร  เชื้อขาวพิมพ์ 

เด็กชายรัชพงศ ์พะโคนิราช 

เด็กหญงิอุสุมา อินทรสิทธิ์ 

เด็กหญงิณัฐธดิา งิว้สุภา 

เด็กชายพัฒนทรัพย์ พรหมสาขาฯ 

ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 

ร.ร.อนุบาลสกลนคร 

ร.ร.อนุบาลสกลนคร 

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส 

ร.ร.เทศบาล 1 

ร.ร.เทศบาล 1 

ร.ร.บ้านดงหลวง 

ร.ร.เทศบาล 1 

ร.ร.อนุบาลสกลนคร 

ป.3 

ป.3 

ป.5 

ป.5 

ป.4 

ป.5 

ป.4 

ป.2 

ป.3 

นายเฉลิมพล  วัฒนสุระ 

นางสาวพิชาพร ศรีนุต 

นางธนาภรณ์  แสนบรรดิษฐ์ 

นางสาวมะลิวรรณ  สุนารักษ์ 

นางทัศนย์ี  เชือ้ขาวพิมพ์ 

นางสาวรัตติยา ภูวงศ์ษา 

นางสาวรุ่งทิพย์  หาดทวายกาญจน์ 

นางสุภาวด ีนามเพ็ง 

นางสาวภาวนิันท์ พรหมสาขาฯ 

 

2.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   18   ทุนๆ ละ  1,700  บาท    เป็นเงิน   30,600  บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 เด็กหญงิปทิตตา  อ่อนชื่นชม ร.ร.ธาตุนารายวทิยา ม.1 นางทฤฒมน  อ่อนชื่นชม 

2 เด็กหญงิภคนันท์  อุปพงศ์ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล ม.2 นางสาวระพีพร ดาโอภา 

3 เด็กหญงิอัจฉริยา  พรมภาพ ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 นายพุทธชิัย  พรมภาพ 

4 เด็กหญงิอนุรดี  ใหมค า ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางขวัญใจ  ใหมค า 

5 นางสาวอนัญญา  ปินตา ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายบุญส่ง  ปินตา 

6 เด็กชายพลาธปิ  การช่างท า ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.3 นางดุษฎี  การช่างท า 

7 เด็กหญงิวริศรา  ชะชาตย์ ร.ร.เทศบาล 3  ม.3 นางดวงมาลา  ชะชาตย์ 

8 เด็กหญงิธนารัตน์  ต้นมูล ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 นางพรทิพย์  ต้นมูล 

9 เด็กชายภูริทัติ รอดภัย ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางศันสุนย์ี  รอดภัย 

10 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางรัชดาภรณ์  มะโนรัตน์ 

11 เด็กชายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์พิชัยกุล 

12 เด็กหญงิปริยากร  นนท์ค าวาศ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 ร.ต.อ.สุริยา  นนท์ค าวาศ 

13 เด็กหญงิกวินธิดา  เพียสา ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นายอดิศักดิ์  เพียสา 

14 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางรุ่งฤดี  บัวดี 

15 เด็กหญงิสุจิรา  จันทร์ธานี ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางจิตรา  จันทร์ธานี 

16 เด็กชายธนกร  ศรีนา ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางสาวนันทิยา  ศรีนา 

17 นายนภสินธ์  จารศรีเพ็ง ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางนุษรา  จารศรีเพ็ง 

18 เด็กชายพลกฤต นันตระกูล ร.ร.ธาตุนารายวทิยา ม.3 นางประภากร นันตระกูล 
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3.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   17   ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นายศวิพงศ ์ ไกรยะสา ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.4 นางสาวรุ่งทิวาพร  ประกิ่ง 

2 นางสาวจณิหน์ิถา ประมวลเจริญกิจ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางอลิษลา  ประมวลเจริญกิจ 

3 นายภิป  เกษมสานต์ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นายเซอร์วิทย์  เกษมสานต์ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

นายสิทธศิักดิ์  ไกยะสา 

นายกิตติธีช  พิมพ์สมแดง 

นางสาวมิ่งมาตา  กงลีมา 

นางสาวฐิตพิร  วงเวยีน 

นายภูพาน  ภูจอมจิตร 

นายภูธนดล  แก้วแสนค า 

นางสาวนฤฌา  นามโยธา 

นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตีย้ 

นางสาวฐิตริัตน์ มูลทองสุก 

นางสาวพรกนก เครือเทียน 

นางสาวพรธรีา สิงห์สุพรรณ 

นายธนากร สมนอก 

นางสาวณฤดี  ชากิจดี 

ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา 

ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา 

ร.ร.สกลนครพัฒนศกึษา 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.ธาตุนารายวทิยา 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.ธาตุนารายวทิยา 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.เทศบาล 3  

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ม.4 

ม.6 

ม.5 

ม.4 

ม.6 

ม.4 
ม.5 

ม.6 

ม.4 

ม.4 

ม.6 

ม.5 

ม.4 

นางสาวสุพรรณษา นาอุดม 

นางรองรัตน์  พิมพ์สมแดง 

นางใฝ่ทอง  นามวงศ์ชัย 

นางใจญา  วงเวยีน 

นางพัชรินทร์  ภูจอมจิตร 

นางจริยาภรณ์  แก้วแสนค า 

นางสาวพิทาภัค เลิศวิริยะกิตติกุล 

นางนันทวรรณ  ไพรเตีย้ 

นางพุทธรักษ์ มูลทองสุก 

นางอรัญญา เครือเทียน 

นางอาวดี สิงห์สุพรรณ 

นางไพรัตน์  ค าประสงค์ 

นางวลิาพร  ชากิจดี 

17 นางสาวเบญญา นนท์ค าวงศ์ ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางอามี่ นนท์ค าวงศ์ 

 

4.  ทนุระดับอาชีวะศึกษา   จ านวน   4  ทุน ๆ ละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  9,200  บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 

2 

3 

4 

นายอัษฎาวุธ  นิดสลีาย 

นายบุริศร์  ปินตา 

นางสาวธีราพร พรหมจันทร์ 

นางสาวศิริวิมล  กลยนี 

วทิยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง สกลนคร 

วทิยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควชิาชีพ 

วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ปวช. 

ปวส. 

ปวช. 

ปวส. 

นางเดือน  นิดสลีาย 

นางนพัฐสุดา  ปินตา 

นางวลิัยวรรณ มาตราช 

นางนิตยา  กลยนี 
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5.  ทุนระดับ ปริญญาตรี   จ านวน   20 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  50,000.- บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นายเชวชิส์  เกษมสานต์ ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางประไพ  เกษมสานต์ 

2 นายนรุตม์ชัย สุวรรณเจริญ ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางสุวรรณี  สุวรรณเจริญ 

3 นายฤทธิชัย สุรินราช ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นายศริิวุฒิ  สุรินราช 

4 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมเชษฐา ม.บูรพา ป.ตรี นางกัญญาภัค  พรหมเชษฐา 

5 นายบดินทร์  นนท์ค าวงศ์ ม.มหาสารคาม ป.ตรี นางเพลินใจ  โอภานุมาศ 

6 นายธนชัย  แตงรัตนา  ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางจิตตมิา  แก้วอุดร 

7 นางสาวมุกดา  กิจดี ม.ราชภฏัร้อยเอ็ด ป.ตรี นางชื่นจิตร  กิจดี 

8 นางาวฉันทพร  วชิาทัพ ม.บูรพา ป.ตรี นางฉวีวรรณ วชิาทัพ 

9 นางสาวเบนจามินพร บุตรโพธิ์ ม.ธรรมศาสตร ์ ป.ตรี นางสาวจุฬาพร  ไตรธิเลน 

10 

11 

12 

นายณภัทร  ศักดิ์ศรีบุญดี 

นางสาวปิยะวรรณ  ยางธสิาร 

นางสาวปารยา  ชาศรี 

ม.มหาสารคาม 

ม.ราชภฏัสกลนคร 

ม.ขอนแก่น 

ป.ตรี 

ป.ตรี 

ป.ตรี 

นางจินลดา  ศักดิ์ศรีบุญดี 

นายประภัสน์  ยางธสิาร 

นางปวริศา  ชาศรี 

13 นางสาวอุษา  มอญดี ม.มหดิล ป.ตรี นางนงคราญ  มอญดี 

14 นายกิตติธัช  สุวรรณเจริญ ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางทรงลักษ์  ศรีหาราช 

15 นางสาวอรณิช   จุงอินทะ ม.พะเยา ป.ตรี นางสาวอรอุมา  ศรีช่วย 

16 นายอภิสทิธิ์  พระกัตติยะ ม.เกษตรศาสตร ์ ป.ตรี นายอรุณ  พระกัตติยะ 

17 นางสาวพัทธ์ทิวากรณ์ พงษ์มะณีศิลป์ ม.ราชภฏัอุดรธานี ป.ตรี นางวไิลลักษณ์ พงษ์มะณีศิลป์ 

18 นางสาวณัฐิชา ทัศคร ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางนพรัตน์ แสงทอง 

19 นายเอกองค์ ค าสวาท ม.เทคโนโลยีสุรินทร ์ ป.ตรี นางสาวอัจฉรียา แก้วพิลา 

20 นางสาวพิมพ์วลัญษ์ ทิพย์สกุลอนันต์ ม.รังสิต ป.ตรี นางพรพิศ มั่นใจ 

 

 6.  ทุนระดับ ปริญญาโท จ านวน 0 ทุน ๆ ละ 2,500. - บาท เป็นเงิน 0 บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

     

 
 
 
 
 
 


