
ระดบั  ระดบั  ระดบั  ระดบั

อนบุาล  ประถมศกึษา  มธัยม4-6  ปวช

1,500                                         1,800                2,000                      2,000

1 น.ส.นชุจรินทร์  ศรีวิชยั งานอบุตัเิหต-ุฉกุเฉิน ด.ญพรรณรมณ   ชยัชนะยานนท์ 1,500                    

2 น.ส.สมฤดี   อตุรสกั งานห้องผ่าตดั ด.ญ.สมฤดี   อตุรสกั 1,500                    

3 น.ส.พชัรกญัญ์  วรรณพฒัน์ ศนูย์บริการ ด.ญ.ณิชกมล   อินทนนท์ 1,500                    

4 นายยทุธนา      สนิธปัุน งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ญ.ณฏัฐ์ชยา  สนิธปัุน 1,500                    

5 นายกฤษฎา   มณีจอม ศนูย์เปล ด.ญ.ภชัชา   มณีจอม 1,500                    

6 น.ส.กณัญาวีย์  ปู่ ยาว งานทนัตกรรม ด.ช.รดีธนกลุ  ไชยเวียง 1,500                    

7 นางกรรณิการ์   อะกะยอง งานห้องผ่าตดั ด.ญ.จทัราภา   อะกะยอง 1,500                    

8 น.ส.ธญัลกัษณ์  จลุศริิ งานผู้ ป่วยหนกัทารกวิกฤต ด.ญ.ปริยากร  ปัญญาอทุยั 1,500                    

9 นางนชุรี  สรัสยะนนัทน์ งานจกัษุวิทยา ด.ช.สหรัก   สรัสยะนนัทน์ 1,500                    

10 นายศราวธุ   ศรีบญุเรือง งานเภสชักรรม ด.ญ.ณฐัณิชา  ศรีบญุเรือง 1,500                    

11 นายสมเกียรต ิ  คํามาเมือง งานบริการ ด.ญ.ฉนัท์สดุา  คํามาเมือง 1,500                    

12 น.ส.อาภทัรสรา    ภิญโญจิตร งานแพทย์แผนไทย ด.ช.ศภุณฐั   ภิญโญจิตร 1,500                    

13 นายเฉลมิพล   ศรีสริุนทร์ งานเปล ด.ญ.ฐิญาพร  ศรีสริุนทร์ 1,500                    

14 น.ส.อรวรรณ   มลูชนะ งานอายรุกรรมชาย 1 ด.ช.พีรวิชญ์   ชิโนรส 1,500                    

15 น.ส.ภทัราภรณ์  ศรีวิชยั งานการเงิน ด.ญ.ปณุญภา   อาทิ 1,500                    

16 น.ส.รัชนี   อปุาลี งานสตู-ินรีเวช ด.ญ.ธญัรัตน์   กนัทาเขียว 1,500                    

17 น.ส.อลษิา   สริุนต๊ะ งานผู้ ป่วยหนกั 2 ด.ช.ชชัพงศ์   คําจา 1,500                    

ลําดบั ชื�อ-สกลุ บิดา - มารดา หน่วยงาน ชื�อผู้ขอทนุ

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจาํปี 2562
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18 น.ส.จิตราภรณ์   รัตนโทกาศ งานเวชระเบียน ด.ช.บวรทตั  รัตนโทกาศ 1,500                    

19 น.ส.นํ �าฝน  ชมุภวูนั งานศลัยกรรมหญิง ด.ช.จีรชยั  ช่อแล 1,500                    

20 น.ส.อรอนงค์  มณีแก้ว งานผู้ ป่วยหนกั 3 ด.ช.ณฐักิตติ�   แสงลอ 1,500                    

21 น.ส.จีรนนัท์  นนัตา งานผู้ ป่วยหนกั 2 ด.ญ.ณฐัชนนัท์   วงค์สถาน 1,500                    

22 น.ส.กนกวรรณ  วิเชียรน้อย งานผู้ ป่วยนอก ด.ญ.จิตตานนัท์  วิเชียรน้อย 1,500                    

23 น.ส.เรณ ู    ภดูอนตอง งานสตู-ินรีเวช ด.ช.นฤบดนิทร์   ไวปัญญา 1,500                    

24 นายวฒุิชยั   วนัจนัทร์ งานรักษาความปลอดภยั ด.ช.จิรายทุร์   วนัจนัทร์ 1,500                    

25 น.ส.ประภสัสร     อินไชย งานวิสญัญี ด.ญ.ภสัสร  ไชยพรหมมา 1,500                    

26 น.ส.ณธิดา  จี �รัตน์ งานทนัตกรรม ด.ญ.ภิญาดา  สภุานนัต์ 1,500                    

27 น.ส.เฟื� องฟา้   ศรีปัญญา งานพสัดุ ด.ช.ภวูดล   อินทา 1,500                    

28 นางช่อผกา  โปธายะ งานอายรุกรรมหญิง ด.ญ.กิ�งกาญจน์    โปธายะ 1,500                    

29 น.ส.ชาคริยา   เชื �อหมอ งานอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน ด.ช.ชตุเิดช   เชื �อหมอ 1,500                    

30 นางภสัลกัษณ์  ปินตาวะนา งานแผนและสนเทศ ด.ญ.วราลกัษณ์   ปินตาวะนา 1,500                    

31 น.ส.มณิสรา    จินามา งานประชาสมัพนัธ์ ด.ญ.มิลนิธิดา   ปัญญาเหลก็ 1,500                    

32 นายสายณัห์  กนัธิยะ งานบริหารทั�วไป ด.ช.สถิตคณุ   กนัธิยะ 1,500                    

33 นายสทุศัน์     หลีกเลี�ยง งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ญ.พทิยาภรณ์  หลีกเลี�ยง 1,500                    

34 นางจิราวรรณ   พยาเทพ ฝ่ายการพยาบาล ด.ญ.อมลวรรณ   พยาเทพ 1,500                    

35 น.ส.อมัรา   พทุธิมา งานอายรุกรรมชาย 1 ด.ญ.กมลชนก   ทองบริสทุธิ� 1,500                    

36 น.ส.สดุารัตน์   สทิธิมลู งานศลัยกรรมกระดกูหญิงและเดก็ ด.ช.กวีวชัน์  สทิธิมลู 1,500                    

37 นายกรกิจ    สายเปียง งานซกัฟอก-ตดัเย็บ ด.ญ.จิรัชยา   สายเปียง 1,500                    

38 นางแพรสดุา    แสนสามารถ งานพสัดุ ด.ญ.ธนชัชา   แสนสามารถ 1,500                    
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39 น.ส.อรวรรณ    แสนสมปาน งานพยาธิ ด.ญ.ภทัรดา  หอมจนัทร์ 1,500                    

40 น.ส.จฬุาลกัษณ์   คําธิตา งานจดัเก็บรายได้ ด.ช.ชยพล   ฟทูอง 1,500                    

41 นางเดือนเพญ็   เป็งมชัยา งานศลัยกรรมชาย ด.ช.ธนวิทย์  กนัทะวงค์ 1,500                    

42 น.ส.สายทอง  ทาลาว งานบริหารทั�วไป ด.ช.ปกรณ์   วงศ์ละม่อม 1,500                    

43 นายไพรัช  วรรณพฒัน์ งานยานพาหนะ ด.ช.พชร   วรรณพฒัน์                      1,800

44 นายเฉลมิชาต ิ มงคลเจริญชื�น งานทนัตกรรม ด.ญ.ดาลียา  ชวลติเรืองรอง                      1,800

45 นายพชิญ์  ศรีวฒันพงศ์ ศนูย์เปล ด.ญ.บญัฑิตา  ศรีวฒันพงศ์                      1,800

46 นางลดาวลัย์   คําจินา งานผู้ ป่วยนอก ด.ญ.กีรตกิานต์   คําจินา                      1,800

47 น.ส.อจัจิมา   อินทอง งานเวชกรรมสงัคม ด.ญ.เมษญาภรณ์  สธุรรมมา                      1,800

48 น.ส.อไุรพรรณ  นนัติ เวชกรรมสงัคม ด.ช.ปฏิภาณ  สมนาบตัิ                      1,800

49 น.ส.ธญัยรัตน์   ทะนชุิต งานผู้ ป่วยนอก ด.ช.ธนภทัร  ศรีรัตนกณุชยั                      1,800

50 นางสายหยดุ  กิตศิกัดิ� งานผู้ ป่วยนอก ด.ช.สรชชั กิตศิกัดิ�                      1,800

51 น.ส. ธารารัตน์  ณะปัญญา ศลัยกรรรมกระดกูและข้อ ด.ช. วชิรวิทย์  จิตหตัถะ                      1,800

52 น.ส. ทยิดา  ปันกาศ อายรุกรรมหญิง ด.ช. ธนภทัร  แก้วมา                      1,800

53 นายณฐัพงษ์  เรือนทวี งานทนัตกรรม ด.ช.ณฐัวฒัน์  เรือนทวี                      1,800

54 น.ส.ชลธิชา  นิธิเมสานนท์ งานผู้ ป่วยนอก ด.ญ.กญัญาณฐั  วงค์ฝั �น                      1,800

55 นายธนศกัดิ�   สวุรรณริน ศลัยกรรมกระดกูและข้อชาย ด.ญ.กรรณิการ์  ใจใหญ่                      1,800

56 นางสายพนิธ์ สนิธบุญุ ศลัยกรรมกระดกูและข้อชาย ด.ช. จิรชยนัต์  สนิธบุญุ                      1,800

57 น.ส.อญัชลี  เขื�อนแก้ว งานพเิศษสงฆ์ 4 ด.ญ. อาทิตยา  มาลา                      1,800

58 น.ส. รัตนาภรณ์  มะโนพงิค์ งานห้องผ่าตดั ด.ช. ธณฐัพงษ์  ดาศรี                      1,800

59 นายสบุิน  อินตนั งานโครงสร้างพื �นฐาน ด.ญ.ศศวิิมล   กลิ�นพยอม                      1,800
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60 น.ส.สพุตัรา  ถาอินทร์ งาน NICU ด.ญ.ชาลดิา  พรหมพฤกษ์                      1,800

61 นายนราทิตย์  อินต๊ะพงิค์ งานรักษาความปลอดภยั ด.ช.พีรพฒัน์   อินต๊ะพงิค์                      1,800

62 น.ส.ดวงนภา   ม่อยเงิน งานอายรุกรรมหญิง ด.ญ.ขวญัชนก   วงค์คํา                      1,800

63 นางวรางคณา โนธะนะ อายรุกรรมหญิง ด.ญ. ชโลทร  ถาใจ                      1,800

64 น.ส.ฐิรฉตัร  โยกาศ งานสตู-ินารีเวช ด.ช.ชวลัวิทย์  โยกาศ                      1,800

65 นางสริินธร  เมืองอินทร์ งานห้องผ่าตดั ด.ญ.ธญัวลยั  ฟักนาค                      1,800

66 นายปฐมพงศ์   สริุนทร์ งานโครงสร้างพื �นฐาน ด.ช.พงศกร  สริุนทร์                      1,800

67 น.ส.ปางหนนั  นนัทขว้าง งานเภสชักรรม ด.ช. ณฐัภทัร  ฉิมมากรม                      1,800

68 นางนงนชุ  กนัทะอโุมงค์ งานเภสชักรรม ด.ญ. กญัญาณฐั  กนัทะอโุมงค์                      1,800

69 น.ส. สภุานนัท์ อินมา งานเวชระเบียน ด.ช. ถิรพทิย์  อินมา                      1,800

70 นางรตชิา เทพสงิห์แก้ว งานเวชระเบียน ด.ญ.สริิทิพย์   ไทยมี                      1,800

71 น.ส.สริินทรา  ขนดกนก งานพสัดุ ด.ญ.ฐิตมิา  ปัญญาพฤกษ์                      1,800

72 น.ส.ฐิตรัิตน์   เนาวประสทิธิ� งานห้องผ่าตดั ด.ญ.ณฏัฐ์ฐารัตน์   เนาวประสทิธิ�                      1,800

73 นายพพิฒัน์   ศรีรัตน์ งานรักษาความปลอดภยั ด.ช.ธนวฒัน์   ศรีรัตน์                      1,800

74 นายศกัดิ�นรินทร์   บวัเรียว งานโครงสร้างพื �นฐาน ด.ช.เอกบดนิทร์   บวัเรียว                      1,800

75 นายธนัวา   ประพนัธ์ลขิิตกลุ งานห้องผ่าตดั ด.ช.กนัต์กมล  ประพนัธ์ลขิิตกลุ                      1,800

76 นายศกัดิ�สทิธิ�  คําแก้ว งาน พรส. ด.ช. กิตตกิวิน  คําแก้ว                      1,800

77 นางธญัพร ธญัหล้า งานทนัตกรรม ด.ญ. ธญัญลกัษณ์  ธญัหล้า                      1,800

78 นางรสสคุนธ์  ออมขนั งานทนัตกรรม ด.ช. ณฐัดนย์  ออมขนั                      1,800

79 น.ส.วาทินี    นพบรีุ งานทนัตกรรม ด.ญ.ภทัรา  บญุธรรม                      1,800

80 น.ส.นิษฐา   นิลเกษ งานอบุตัเิหต-ุฉกุเฉิน ด.ช.ณฐัพฒัน์   เดชนาลกัษณ์                      1,800
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81 นางศริินธร  เมทินิดลท์ งานเวชกรรมสงัคม ด.ญ.ธนชัพร  เมทินิดลท์                      1,800

82 นายปรีชาญ  ยาอินทร์  งานซกัฟอก-ตดัเย็บ ด.ญ. กลุนนัทน์  ยาอินทร์                      1,800

83 นายก้องเกียรติ�   เพช็รบรีุ งานรักษาความปลอดภยั ด.ช.ภาวตั  เพช็รบรีุ                      1,800

84 นางพมิพ์พชิชา   เหลก็ยอง งานการเงิน ด.ช.กฤช   เหลก็ยอง                      1,800

85 นายวิชิต  วรพฒุ งานซกัฟอก-ตดัเย็บ ด.ช.พฤฒิชยั  วรพฒุ                      1,800

86 นายรชตะ   อินขะ งานซกัฟอก-ตดัเย็บ ด.ช.รฐนนท์  อินขะ                      1,800

87  นายเกรียตศิกัดิ�  กนัทอน งานศนูย์เครื�องมือแพทย์ ด.ญ. สชุญา  กนัทอน                      1,800

88 นายชาญณรงค์  ใจศริิ ศนูย์บริการ ด.ช.ธีรวฒัน์   ใจศริิ                      1,800

89 น.ส.วิภา  ลายคํา งานโภชนาการ ด.ช.กฤตภทัร    ศรีวิชยั                      1,800

90 นางพชัรี  อุ่นแก้ว งานโภชนาการ ด.ญ. ปวริศา  หาพฒุพงษ์                      1,800

91 นายลกัษณ์  มาดา งานเภสชักรรม ด.ญ. นฤภร  สตุาราม                      1,800

92 น.ส.นริศรา   คําวินิจ งานเภสชักรรม ด.ญ.กลุนิษฐ์ธิดา  ยะคําแจ้                      1,800

93 นายดนยั เขื�อนแก้ว งานผู้ ป่วยนอก ด.ญ. นชุชิชา  เขื�อนแก้ว                      1,800

94 นางนนัทยา   คําพชิยั งานเวชกรรมสงัคม ด.ช.กฤชณทั  คําพชิยั                      1,800

95 น.ส.สาลกิา   ศรีธง งานบริหารทั�วไป ด.ญ.ธญัสนีิ   ศรีธง                      1,800

96 นางนิภาพชัร์  คําพกิาศ งานศลัยกรรมหญิง ด.ญ. ธญัชนก  คําพกิาศ                      1,800

97 นายธีรโชต ิ เหลืองแสง งานองค์กรแพทย์ ด.ช.ธีรเชษฐ์  เหลืองแสง                      1,800

98 นางทิพย์สดุา มหาวงศ์ งานโภชนาการ ด.ญ. ณฐัธยาน์ดา มหาวงศ์                      1,800

99 น.ส.ทดัดาว  ผดงุพนัธ์ งานพสัดุ ด.ญ.ทอรุ้ง    อนนัชยั                      1,800

100 นางกฤตกร   ภกัดีวงศ์ งานทรัพยากรบคุคล ด.ช.กฤตกร  ภกัดีวงศ์                      1,800

101 น.ส.ฉวีวรรณ  ยืนยาว ศนูย์บริการ ด.ช.ประภวิษณ์  แก้วพงิชยั                      1,800



ระดบั  ระดบั  ระดบั  ระดบั

อนบุาล  ประถมศกึษา  มธัยม4-6  ปวช

1,500                                         1,800                2,000                      2,000

ลําดบั ชื�อ-สกลุ บิดา - มารดา หน่วยงาน ชื�อผู้ขอทนุ

102 นายชิษณ ุโสภา งานเภสชักรรม ด.ญ.กญัญาณฐั  โสภา                2,000

103 นางขวญัใจ  ปัญโญใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล นายวฒุิชยั  ปัญโญใหญ่                2,000

104 นายบรรจง  ถากําเลศิ งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ญ.กลุยา  ถากําเลศิ                2,000

105 นางอญัชลกิา  ใจยะสาร งานห้องผ่าตดั ด.ช.พฒุินาท  เนตรแสนศรี                2,000

106 นางพรัิลพชัร  มลูทา งานเวชระเบียน ด.ช.ดนยัณฐั  มลูทา                2,000

107 นางอรวรรณ  อินทรา งานห้องคลอด น.ส.อรพรรณ  อินทรา                2,000

108 น.ส.พาฝัน  บญุชื�น งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ช.ชนวีร์   บญุชื�น                2,000

109 นายพชิาต ิ  นาข้าว ศนูย์บริการ ด.ญ.กนกวรรณ  นาข้าว                2,000

110 นางนชุจรินทร์ ศรีวิชยั งานอายรุกรรมหญิง น.ส.ณฏัฐนิชา  ปั�นเมืองคน                2,000

111 น.ส.นภาลยั  คล้ายณรงค์ งานพเิศษสงฆ์ 4 น.ส.พมิมาดา  คล้ายณรงค์                2,000

112 นายปโยธร  สนิุลหงษ์ งานยานพาหนะ น.ส.ปิยนนัท์  สนิุลหงษ์                2,000

113 นางเข็มทอง   แก้วคํา งานผู้ ป่วยนอก น.ส.พมิพฤกษา  แก้วคํา                2,000

114 นางรุ่งทิวา  คําดวงกาศ งาน NICU ด.ญ. กญัญ์วรา  เตจะถา                2,000

115 นางนิภาพร  ศรีไม้ งานศลัยกรรมหญิง ด.ญ.ณิชกานต์  ศรีไม้                2,000

116 นายวิฑรู   ยศชยั งานนิตเิวช ด.ญ.ปาณิสรา    ยศชยั                2,000

117 น.ส.องัคณา  ยะธรรม งานพเิศษร่มเย็น 5 ด.ช.ธีรกานต์  สีวนั                2,000

118 น.ส.ณฐักฤตา  ตุน่แก้ว งานบญัชี ด.ญ.อจัฉรียา  โลมาสม                2,000

119 น.ส.นนัทรัตน์   ชะบางาม งานศลัยกรรมหญิง ด.ญ.ภวมยั   คํามาวงั                2,000

120 น.ส.พชัชาภคั   อินต๊ะเฝือ ศนูย์บริการ น.ส.ชนิกานต์  ก๋าน้อย                2,000

121 นางปณุยนชุ   หลวงปางอ้าย งานผู้ ป่วยนอก ด.ช.ณฐักฤตา  เอกเรื�อง                2,000

122 นางจนัทร์จิรา  พอใจ งานแพทย์แผนไทย ด.ญ.พชัริดา  พอใจ                2,000
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123 นายคมสนัต์  ปัญญายิ�ง งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ช. ธนวิชญ์   ปัญญายิ�ง                2,000

124 น.ส.เตชินี  ศรีกนัธา งานเภสชักรรม ด.ช.พีรภทัร์  ผาปะคํา                2,000

125 น.ส.เกษณี   ยาวิชยั งานวิสญัญี ด.ญ.จริญญา  ยาวิชยั                2,000

126 น.ส.ภศัศร  ภทัธ์ธนธร งานผู้ ป่วยนอก ด.ญ. อชิรยา  จิน๊ะกาล                2,000

127 นางฉนัทนา  โนราช งานจดัเก็บรายได้ ส.ณ.ฉนัทกร   โนราช                2,000

128 นายอภิเชษฐ์   คําเพิ�ม ศนูย์บริการ ด.ช.สริิศกัดิ�   คําเพิ�ม                2,000

129 นางพชัริณย์   ดวงทิพากร งานทนัตกรรม น.ส.สพุนิดา   ดวงทิพากร                2,000

130 นางสรัุสา  ปัญญาแก้ว งานทนัตกรรม ด.ช.จกัรพนัธ์   ปัญญาแก้ว                2,000

131 นางพรพมิล  ใจคํา งานทนัตกรรม ดญ.พชัราพรรณ  ใจคํา                2,000

132 น.ส.พรรณิภา   วิปันโส งานอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน ด.ญ.จิรัชญา  ปาทะ                2,000

133 น.ส.กนกวรรณ  ธนสูนธิ� งานซกัฟอก-ตดัเย็บ ด.ญ.ศภุิสรา  กามินทร์                2,000

134 นายธนพล  อินต๊ะ งานสิ�งแวดล้อมและภมูิทศัน์ ด.ญ.ฐิตรัิตน์  อินต๊ะ                2,000

135 นายสาธิต  กาคํา พนกังานศนูย์บริการ ด.ญ.ธญัญรัศม์  กาคํา                2,000

136 นายกิตต ิ คําภีระ งานกายอปุกรณ์ ด.ช.ชชัวาล   คําภีระ                2,000

137 น.ส.ณฐัธิดา   สยุะสกั งานอายรุกรรมชาย 1 ด.ช.พีระวิทย์   สยุะสกั                2,000

138 นายชรินทร์   ตาลธิ ศนูย์บริการ น.ส.ศภุิสรา   ตาลธิ                2,000

139 นายชํานาญ   ชนะศกึ น.ส.ดาราพร  ชนะศกึ ศนูย์จ่ายกลาง                2,000

140 นางวชัรากร   มหายศ ศนุย์บริการ นายธนพล  มหายศ                2,000

141 นางธาดารัตน์  ขาเลศกัดิ� งานศลัยกรรมหญิง ดช.ศภุกฤต  ขาเลศกัดิ�                2,000

142 นางจฑุาทิพย์   เทพเสน งานพสัดุ ดช.ฐาปนพงศ์  เทพเสน                2,000

143 น.ส.พสัตราภรณ์  ธิยะพฤกษ์ งานผู้ ป่วยนอก น.ส.สพุรรณษา  ธิยะพฤกษ์                2,000
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144 นางปาริชาต ิ ปัญญาปิง ศนูย์จําหน่ายผู้ ป่วย ดช.วทญั� ู ประเสริฐสงัข์                2,000

145 นายสาคร  ขดัฝั �น งานบริหารทั�วไป น.ส.มทุิตา   ขดัฝั �น                2,000

146 นางอินทศร  กนัธิยะ งานบริหารทั�วไป ด.ญ.อิศริยากรณ์ กนัธิยะ                2,000

147 นางบวัแก้ว   ไชยเมืองยอง ศนูย์การดแูลแผล ด.ช.รัชชานนท์   ไชยเมืองยอง                2,000

148 นายสรุเชษฐ์ ยาชะวะนา ศนูย์บริการ ดญ.อรกญัญา  ยาชะวะนา                2,000

149 นางอารี  ปันพฤกษ์ งานบริหารทั�วไป ส.ณ.อทุกรณ์  ณ ลําพนู                2,000

150 นางนงนชุ  รุ่งแสง งานโภชนการ น.ส.พชัรินทร์  กณัธกลู                2,000

151 นางจนัทร์แรม  จินะคํา งานพเิศษสงฆ์ 4 ด.ช.หสัดนิ  ถาเจริญ                2,000

152 นางแววดาว   กนัทะเรือน งานพเิศษร่มเย็น 4 ด.ช.ทินภทัร  กนัทะเรือน                2,000

153 นายวิเชียร  คําเวียง โครงสร้างพื �นฐาน นายภาคภมูิ  คําเวียง                      2,000

154 นางกนัยา  พรมตนั งานไตเทียม นายธนวฒัน์  พรมตนั                      2,000

155 นายประยทุธ์  ญาณรักษ์ งานผู้ ป่วยนอก นายนิตธิร  ญาณรักษ์                      2,000

156 นายสามารถ  เทพประชมุ งานเปล น.ส.ณฐักานต์  ชิณะญาณ                      2,000

157 นางสพุตัรา  ศริิวงค์ งานเภสชักรรม นายณฐัพล  ตระกลูใต้                      2,000

158 นายวิรัตน์ ยะสง่า งานสขุาภิบาลฯ น.ส.ผกามาศ  ยะสง่า                      2,000

159 นายเกรียงไกร  ใจมา งานยานพาหนะ นายจีระศกัดิ�   ใจมา                      2,000

160 นายณฐัวฒุิ   ชยัสริุยะ งานไตเทียม นายพฒัน์เชษฐ์   ชยัสริุยะ                      2,000

หมายเหต ุ    ผู้ มีสทิธิได้รับทนุการศกึษาบตุรให้นําบตุรมารายงานตวัและลงทะเบียนในวนัที� 21  มิถนุายน 2562 เวลา 07.30 น. และรับทนุ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานจามจรีุ


