
ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 เด็กหญิงพชรสุดา วงษพ์ฒุ โรงเรียนบา้นลาดชุมพล ว่าท่ี ร.ต.พร้อมพงษ ์วงษพ์ฒุ 34080 โรงเรียนบา้นลาดชุมพล

2 เด็กหญิงนลินรัตน ์หาญรบ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นายสมจิต หาญรบ 26746 ขา้ราชการบ านาญ

3 เด็กหญิงมุกดารัศม์ิ ศรีวงษช์ยั โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม นางอรุณี ศรีวงษช์ยั 35902 โรงเรียนคอนสวรรค์

4 เด็กชายพฒิุภทัร พฒันชูสกุล โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายตะวนั พฒันชูสกลุ 35229 โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ์

5 เด็กหญิงปชิูตา สุ่ยหลา้ โรงเรียนชุมชนบา้นจอกฯ นางชุลีพร สุ่ยหลา้ 32768 โรงเรียนบา้นคอนสวรรค์

6 เด็กชายขุนเงิน ประครองศรี โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายเอกสิทธ์ิ ประครองศรี 36528 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

7 เด็กชายชิษณุพงศ ์หีดนุย้ โรงเรียนเทศบาลแกง้คร้อ นางล าพลู ขวญัยืน 33599 โรงเรียนบา้นหลุบเพก็ซบัม่วงไข่

8 เด็กชายพิพฒัน ์ตั้งชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นางวิชุดา ตั้งชูวงษ์ 34327 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

9 เด็กชายนนัทิพฒัน์ พิลาสุทธ์ิ โรงเรียนบา้นพฒันาสามคัคี นายภานุวฒัน ์พิลาสุทธ์ิ 34407 โรงเรียนบา้นคลองจนัลา

10 เด็กหญิงอภิชญา คชลยั โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเดก็น่ารัก) นางนนัทน์ภสั คชลยั 32657 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้

11 เด็กชายณฐัธนนัชยั อ่ิมเนย โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า นางสุภคัพิชชา อ่ิมเนย 33426 โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า

12 เด็กหญิงณฐันรี ด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลบา้นสิทธิวงศ์ นางอนุสรา ด่านกลาง 32368 โรงเรียนบา้นหว้ยหนั

13 เด็กชายภูผา บญุแกว้ โรงเรียนมารียแ์กง้คร้อ นางนวพนัธ ์บญุแกว้ 34454 โรงเรียนบา้นห้วยไร่วิทยานุกูล

14 เด็กชายพชรณน พลศกัด์ิ โรงเรียนบา้นโนนเหม่า นายถนอม อาจสามนต์ 29482 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

15 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ บะคะ โรงเรียนบา้นหนองบวัเพวงัฯ นายปฏิวติั  บะคะ 35334 โรงเรียนบา้นหนองบวัเพวงัฯ

16 เด็กหญิงณชัณิชา สูงชยัภูมิ โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นายเฉลิมยศ สูงชยัภูมิ 32032 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

17 เด็กชายจารุวฒัน ์ช่างปลูก โรงเรียนบา้นนาโจด นางอุไรวรรณ ช่างปลูก 34937 โรงเรียนบา้นนาโจด

18 เด็กหญิงณฏัฐธิดา สารครศรี ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล ต าบลคอนสวรรค์ นางอาภาพร สุทธิสน 31297 โรงเรียนชุมชนบา้นจอกฯ

19 เด็กหญิงนิชาภทัร นาถมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวัแดง นางเจนจิฬา นาถมทอง 35011 โรงเรียนบา้นนารี

20 เด็กชายจิรสิน ฐานมัน่ โรงเรียนเทศบาล 1 นางณฐัาพร  ฐานมัน่ 33210 โรงเรียนเทศบาล 1
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เขต 1
ระดับ  อนุบาล  หรือช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 เด็กหญิงณฐัณิชา เรืองบญุ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง นางณฐิัยา เรืองบญุ 29541 โรงเรียนบา้นกดุชุมแสง
2 เด็กชายปลุภทัร แสงขรัุง โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง นางสาวสุวฒันา แสงขรัุง 34155 โรงเรียนบา้นนางแดดเหนือ
3 เด็กหญิงภิรัญญา ศรีธญัรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางสุพรรณี ศรีธญัรัตน์ 26884 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร
4 เด็กชายขวญัเมือง เกตุกล่ิน โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นางญาติมา เกตุกล่ิน 34828 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร
5 เด็กหญิงเมยทิ์ญา พิมพศิ์ริ โรงเรียนอนุบาลบา้นเดก็ดี 2 นายสนัทดั พิมพศ์รี 31230 ขา้ราชการบ านาญ
6 เด็กชายธนโชติ อาราษฎร์ โรงเรียนบา้นนาเจริญ นางส่องแสง อาราษฎร์ 27835 โรงเรียนบา้นนาเจริญ
7 เด็กชายไกรวี จ  านงชอบ โรงเรียนอนุบาลบา้นเดก็ดี 2 นายเกรียงไกร จ านงชอบ 34970 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
8 เด็กหญิงปาลิตา ลาดนอก โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง นางสาวส าเรือง ดวงสุพรรณ์ 30261 โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง

9 เด็กชายแทนคุณ นิตยารส โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง นายปรีดา นิตยารส 34514 สพม.30
10 เด็กชายสกลวรรธน์ วิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบา้นเดก็ดี 2 นางสุประดิษฐ ์วิลาวรรณ 34271 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวัแดง

11 เด็กชายสิทธิกร มีมัง่ค ัง่ โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ นางสุภาพร ยอดทา่หวา้ 29821 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้
12 เด็กชายพิชญา ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลวนัชยักุล นายวีระพล ศรีสะอาด 36065 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
13 เดก็หญิงพิชญสิ์นี งามประเสริฐ โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นางกญัญารัตน์ งามประเสริฐ 26312 โรงเรียนอนุบาลบา้นคา่ยหม่ืนแผว้

14 เด็กหญิงกนกเพชร ทิพยรั์กษ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้ นายดุสิตร์ ทิพยรั์กษ์ 29400 โรงเรียนบา้นเขวา้วิทยายน
15 เด็กชายฌาณภทัรศิริ จนัทร์จิต โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม นางรุจิรัตน ์จนัทร์จิต 34165 โรงเรียนดอนหนัราษฎร์อุปถมัภ์

16 เด็กชายวรินทร เจริญวงค์ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง นางฐิติรัตน ์เจริญวงค์ 34513 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง

17 เด็กหญิงพิมพล์ดา ศรีสุพรรณ โรงเรียนบา้นโนนเหม่า นายค าโพธ์ิ ศรีสุพรรณ 32159 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

18 เด็กหญิงกญัญก์ุลณจั เจริญชยัชนะ โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา นางณฎัฐ์ชญาภา เจริญชยัชนะ 31976 โรงเรียนบา้นพฒันาสามคัคี

19 เด็กชายธีรดนย ์พรหมวงศ์ โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา นางเกษมศรี พรหมวงศ์ 35246 โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา

20 เด็กชายวรัทภพ ศิริพรรณ บุญเสน โรงเรียนบา้นลาดใต้ นางสาวสโรชา ศิริพรรณ บุญเสน 35020 โรงเรียนบา้นโสกรัง
21 เด็กชายวรวิช เจริญแนว โรงเรียนบา้นลาดใต้ นายสุขสนัต ์เจริญแนว 28181 โรงเรียนบา้นลาดใต้
22 เด็กชายนนัทภพ เทพยายน โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ นางนนัธิตา เทพยายน 32670 โรงเรียนอนุบาลบา้นคา่ยหม่ืนแผว้

23 เดก็ชายธญักวินท ์ประเสริฐแกว้ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางศิริฉตัร ประเสริฐแกว้ 35795 โรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ
24 เด็กชายบรูณ์พิภพ ลาปะ โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง นางภณัฑิรา ลาปะ 36407 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง
25 เดก็ชายธนาพิพฒัน์ ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวัแดง นายวชัรินทร์ ไมตรีแพน 35512 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
26 เด็กชายอมัรินทร์ พิมพค์  า โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง นางสาวสายชล อุ่นค า 36408 โรงเรียนบา้นโนนเหม่า
27 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปัตตะเน โรงเรียนกรุณาศึกษา นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน 35534 โรงเรียนบา้นซบัใหม่
28 เด็กชายฑีฆาย ุพิมสิม โรงเรียนชุมชนบา้นจอกฯ นายพิรชชั พิมสิม 24836 โรงเรียนชุมชนบา้นจอก
29 เด็กหญิงณิชฌาภฏัฐ์ ธรินทราวฒัน์ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวฒัน์ 34330 โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

30 เด็กชายภูธเนศ ถาวงษก์ลาง โรงเรียนชุมชนบา้นจอกฯ นายสุโขทยั ถาวงษก์ลาง 19394 โรงเรียนชุมชนบา้นจอกฯ
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เขต 1

ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 3



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 เด็กชายวชิรวชัญ ์พรหมรินทร์ โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง นางวิลาวลัย ์พรหมรินทร์ 33829 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง
2 เด็กชายพนับญุ วิเศษศกัด์ิ โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นางเจนจิรา วิเศษศกัด์ิ 36306 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
3 เด็กชายคีรีภทัร มีแกว้รัตนกุล โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร นางประไพ มีแกว้รัตนกลุ 36206 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร

4 เด็กหญิงวิจิตรา ชยัเนตร โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นางธญัธร ชยัเนตร 27737 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
5 เด็กหญิงวริสรา เห็มมะชาติ โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายอุดมศกัด์ิ เห็มมะชาติ 22657 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด
6 เด็กหญิงทกัษยา ดุจจานุทศัน์ โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนนคูณวิทยา นางประนอม ดุจจานุทศัน์ 31585 โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนนคูณวิทยา

7 เด็กหญิงรัชฎาพร ฦาชา โรงเรียนบา้นหนองหอย นางรัชนี ฦาชา 26324 โรงเรียนบา้นหนองหอย
8 เด็กหญิงสุชญัญา หมอดู โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทมุ นางวิภาวดี หมอดู 32961 โรงเรียนบา้นนามน
9 เด็กชายสิทธินนท ์ชุ่มทองพิทกัษ์ โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทมุ นางเจนจิรา ชุมทองพิทกัษ์ 32235 โรงเรียนบา้นหลุบเพก็ซบัม่วงไข่

10 เดก็ชายจีรภทัร์ ตรีรัตน์กลุดิลก โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวัแดง นางชุลีนนัทน์ ตรีรัตน์กุลดิลก 32945 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

11 เด็กชายแทนคุณ จนัมะโฮง โรงเรียนอนุบาลบา้นหนองบวัแดง นายคุณธรรม จนัมะโฮง 36412 โรงเรียนบา้นหนองเป็ด
12 เด็กชายสิทธานนท ์มีศรี โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน นางนฤมล มีศรี 29651 โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน
13 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บญุหนา โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง นายพิสิฐชยั บญุหนา 30187 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
14 เด็กชายกิตติธชั เอ้ียงพงัเทียม โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง นางเกวรินทร์ ถินชยัภูมิ 33079 โรงเรียนบา้นหนองไฮเหนือ
15 เด็กชายวชิรวิทย ์วงษดิ์นด า โรงเรียนอนุบาลบา้นหนองบวัแดง นางนนัทนา วงษดิ์นด า 32868 โรงเรียนหนองเบน็เจริญวิทย์

16 เด็กชายรัฐธรรมนูญ มูลหา โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) นางส ารวย มูลหา 35023 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)

17 เดก็ชายกนัตด์นย ์ประสานพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นายสุชิน ประสานพนัธ์ 32695 โรงเรียนบา้นหนองหญา้รังกา

18 เด็กหญิงเจา้จิต คงยืน โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางดอกแกว้ ลีโนนอด 30589 วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ
19 เด็กชายธนวิชญ ์บริุวนั โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางวาสนา บริุวนั 33363 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

20 เด็กหญิงเกษศิริ ผลทิพย์ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง นางเกษร โพธ์ิสาลาแสง 34682 โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา

21 เด็กหญิงปัญญารัตน์ นราพล โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2 นางอรพรรณ พราพล 35207 สพป.ชย.1
22 เด็กชายวรวรรธน์ คุม้หมู่ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นายบวร คุม้หมู่ 28129 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

23 เด็กหญิงขวญัขา้ว กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางจิรวรรณ์ กาญจนสุปัญญา 32877 โรงเรียนบา้นโคกมัง่งอยฯ

24 เด็กชายสุภกิณห์ งอกนาวงั โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางบงัอร งอกนาวงั 28458 โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์

25 เด็กหญิงสิริกร จนัทะเรือง โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง นางสุประวีณ์ จนัทะเรือง 28786 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง

26 เด็กชายศกลวฒัน์ วรรณชยั โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายธนกร วรรณชยั 30331 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

27 เด็กชายมหินทรา นาจวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล นายมนูญ นาจวง 34243 วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ

28 เด็กหญิงณฎัฐ์วรีย ์ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นายประเสริฐ ปุมพิมาย 29944 โรงเรียนบา้นกุดฉนวน

29 เด็กหญิงชนิดาภา จงกลกลาง โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายจรูญ จงกลกลาง 27726 วิทยาลยัสารพดัช่างชยัภูมิ

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั  ประถมศึกษา ปีที ่6



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 เด็กชายภสกร ศิริก าเนิด โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางวฒันา ศิริก าเนิด 35793 โรงเรียนบา้นหนองกระทุม่

2 เด็กหญิงจรีพร ค  าจนัทน์ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางสาวประทุมทิพย ์เกรียมโพธ์ิ 30576 โรงเรียนบา้นช่อระกา

3 เด็กชายผาเมือง สาริยา โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางเนาวรัตน ์สาริยา 34886 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

4 เด็กชายจิรายพุงศ ์ตาปราบ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางกนัยสิ์นี ตาปราบ 34251 สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ

5 เด็กชายศุภกร แซ่ลอ้ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางมณีจนัทร์ แซ่ลอ้ 25394 โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนทองวิทยา

6 เด็กชายศิรพศั พลมณี โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายวีระศกัด์ิ พลมณี 31561 โรงเรียนปู่ ดว้งศึกษาลยั

7 เด็กหญิงพลอยสกุล ศรีนวลจนัทร์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางบปุผา ศรีนวลจนัทร์ 27897 โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนทองวิทยา

8 เด็กชายอภิวิชญ ์ทองจ ารูญ โรงเรียนปัญจดี นางวราภรณ์ ทองจ ารูญ 23889 สพป.ชย.1

9 เด็กหญิงศิรภสัสร เติมพงษ์ โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นายอาคม เติมพงษ์ 22816 โรงเรียนบา้นโคกสง่า

10 เด็กหญิงอภิศิริ คุณปรึกษา โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางศิริวฒันา คุณปรึกษา 35055 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

11 เด็กชายภานรินทร์ นิยมถ่ิน โรงเรียนปัญจดี นางธิดารัตน ์นิยมถ่ิน 34889 โรงเรียนบา้นค่ายวิทยา

12 เด็กชายนรวิชญ ์ปคูะธรรม โรงเรียนภูเขียว นางสมปอง ปคูะธรรม 35865 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ

13 เด็กหญิงเบญญาภา แสนวา โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นางรุ่งอรุณ แสนวา 34486 วิทยาลยัการอาชีพแกง้คร้อ

14 เด็กหญิงกนัตินนัท ์มานะ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางนิรัชฎา มานะ 31967 โรงเรียนอนุบาลหลวงภกัดี

15 เด็กหญิงขวญัจิรา ชนะจอก โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางร าไพ ชนะจอก 31495 โรงเรียนคอนสวรรค์

16 เด็กหญิงกลัยกร ชนะชยั โรงเรียนคอนสวรรค์ นายชยัวฒัน ์ชนะชยั 34683 โรงเรียนบา้นโปร่งโก

17 เด็กชายณฐัพงศ ์บรรจงงาม โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางบงัอร บรรจงงาม 28498 โรงเรียนบา้นแจง้ใหญ่

18 เด็กชายชยัภทัร วรรณพงศ์ โรงเรียนปัญจดี นางภทัธีญา วรรณพงศ์ 29743 โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็กดี 2

19 เด็กหญิงชนิดา อาจอาสา โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางมะนิดา วรรณพงษ์ 32843 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ

20 เด็กหญิงพิชญสิ์นี ขาวทอง โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางศุภญาดา ขาวทอง 30262 โรงเรียนเทศบาล (อนุบาลเด็กน่ารัก)

21 เด็กชายชยัภทัร ศิลาพนัธ์ โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นายจกัรพนัธ ์ศิลาพนัธ์ 34676 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบา้นหนองบวัแดง

22 เด็กชายณรงคฤ์ทธ์ิ ตะก่ิมนอก โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางวิภาวลัย ์ตะก่ิมนอก 26498 โรงเรียนบา้นนาทุง่ใหญ่

23 เด็กชายพิสิษญ ์ค  ายง โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นายพิษณุรักษ ์ค  ายง 32124 โรงเรียนบา้นดอนหนัวิทยา

24 เด็กชายสิราวุธ มโนธรรม โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยา นางปิยะนนัท ์มโนธรรม 27473 สพม.30

25 เดก็หญิงพิมพพิ์รุณ ศิริภูมิธนาชยั โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางรัตติกาล ศิริภูมิธนาชยั 30042 หน่วยพิเศษ

26 เด็กหญิงภรณ์ธีรา เกยพดุซา โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางสาวนทัธมน ผาณุกาญจน์ 28785 โรงเรียนบา้นนาเจริญ

27 เด็กหญิงณฐัวดี ชุสกลุ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางกญัลิกา ชูสกลุ 24214 โรงเรียนบา้นหนองไฮใต้

28 นางสาวบณุษิตา ระวิโรจน์ โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นายศุกล ระวิโรจน์ 33209 โรงเรียนเทศบาล (อนุบาลเด็กน่ารัก)

29 เด็กชายเจตนิพทัธ ์มาลยั โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นายลือชยั มาลยั 36018 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั มัธยมศึกษา ปีที ่3



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

30 เด็กชายธีรภทัร์ สุกรี โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นางเนาวรัตน ์สุกรี 31454 โรงเรียนบา้นหนองไฮโคกสง่า

31 เด็กหญิงรมิดา เขตสูงเนิน โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นายสนอง เขตสูงเนิน 34919 โรงเรียนสุนทรวฒันา

32 เด็กชายรชเขตต ์ขวาไทย โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นายพิศาล ขวาไทย 34953 โรงเรียนบา้นโคกมัง่งอยฯ

33 เด็กหญิงอิสริยา มาลยั โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางพรทิพย ์กลุโนนแดง 34146 โรงเรียนบา้นโนนเปลือย

34 เดก็หญิงแพรริสา บ าเหน็จพนัธ์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางพีรยา บ าเหน็จพนัธ์ 33487 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

35 เด็กหญิงสิทธาสินี แกว้วิจิตร โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางสุดา แกว้วิจิตร 26292 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา

36 เด็กหญิงกรชกร มูลเคน โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ นางนนัทน์ภสั มูลเคน 34942 โรงเรียนบา้นโนนเหม่า

37 เด็กหญิงทกัษพร คุม้ไพร โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นายประยงคย์ทุธ คุม้ไพร 27496 โรงเรียนบา้นข้ีเหลก็ใหญ่

38 เด็กชายณฐัภูมิ พิพฒันก์ลุ โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ นายทวีศกัด์ิ พิพฒันก์ลุ 35241 โรงเรียนบา้นนารี

39 เด็กชายกิตติพงศ ์อยูสุ่ภาพ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางสุธิดา อุ่นศรี 21430 โรงเรียนสุนทรวฒันา

40 เด็กหญิงธิราภรณ์ ฐานวิสยั โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นายนิคม ฐานวิสยั 22296 โรงเรียนคอนสวรรค์



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 นายกฤตกาญจน์ งวดชยั โรงเรียนห้วยตอ้นพิทยาคม นางสาวประภา งวดชยั 28546 โรงเรียนบา้นยางนาดีราษฎร์ด ารง

2 นายนรเศรษฐ ์เกษมวงศ์ โรงเรียนภูเขียว นายอภิสิทธ์ิ เกษมวงศ์ 24530 โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน

3 นางสาวเนตรดาว เกิดศิริ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางสาวปิยรัตน์ ขวญัชยัรัตนภูมิ 30454 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั

4 นางสาวอรุณสิริ ขวญัหลาย โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ นางแสงอรุณ ขวญัหลาย 35014 โรงเรียนบา้นโหล่นสามคัคี

5 นางสาวอุนากรรร แกมค า โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางจิตติยา แกมค า 29776 โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง

6 นางสาวชนกนนัท ์หลินศรี โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางอภิญญา หลินศรี 29781 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวัแดง

7 นายชยัวฒัน ์ธนาไสย์ โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ นายบญุมี ธนาไสย์ 30143 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

8 นายรัฐกร สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี นางอนงนาฏ สุขนาแซง 22380 โรงเรียนนาฝายวิทยา

9 นางสาววศัยา เมืองโคตร โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นายสุทธิพร เมืองโคตร 22230 โรงเรียนบา้นล าชี

10 นายณิตร์นนัทร์ วรรณพงษ์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์ 25779 สพป.ชย.1

11 นางสาวขวญัชนก พาตา โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นายพีรพล พาตา 28930 โรงเรียนบา้นโคกมัง่งอยฯ

12 นางสาวนทัธห์ทยั ปาทา โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางชญาดา ปาทา 33833 โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนนคูณวิทยา

13 นางสาวอรกช พรหมฝาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น นายอภิชาติ พรหมฝาย 33154 สพป.ชย.1

14 นางสาวกนัยาพร เช้ือจ ารูญ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นายอดุลย ์เช้ือจ ารูญ 31572 โรงเรียนบา้นนางแดด

15 นายปฏิพล หาญวิชาชยั โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางอมรรัตน ์หาญวิชาชยั 28095 โรงเรียนสุนทรวฒันา

16 นายเมธสัวุฒิ ไสยาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น นางสมพร ไสยาสน์ 12444 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก

17 นางสาวธญัสินี ต่อโชติ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางสุภาพ ต่อโชติ 30911 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก

18 นางสาวณิชาปวีณ์ สิงห์พร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางวาสนา สิงห์พร 24207 โรงเรียนบา้นลาดใต้

19 นายชวลักร อุดมวงค์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายเอกชน อุดมพงษ์ 36163 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

20 นางสาวอมรรัตน ์ศิริสุทธา โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางเนาวรัตน ์ศิริสุทธา 21706 โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม

21 นายพทุธานุภาพ ผิวอ่อน โรงเรียนชยัภูมิบริหารธุรกิจ นางภารวี ผิวอ่อน 25955 วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ

22 นายจกัรวาล พรหมนา โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางสุภาภรณ์ พรหมนา 30616 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

23 นางสาวธนัยพร สิทธิบตุร โรงเรียนปัญจดี นางสุวณีย ์สิทธิบตุร 24980 โรงเรียนบา้นข้ีเหลก็ใหญ่

24 นายประกาศิต แสงฤทธ์ิ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายนาวี แสงฤทธ์ิ 25953 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

25 นายธีธชั คิดฉลาด โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายธีระวฒัน ์คิดฉลาด 29797 โรงเรียนสุนทรวฒันา

26 นางสาวพรรัมภา เลิศอาวุธ โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นางสดใส เลิศอาวุธ 34786 โรงเรียนปู่ ดว้งศึกษาลยั

27 นายณฐัพงษ ์สิทธ์ิสูงเนิน โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางณฐัฐา สิทธ์ิสูงเนิน 19688 โรงเรียนสามพนัตาฯ

28 นายเจตนา ขลงัวิชา โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางสายชล ขลงัวิชา 33491 โรงเรียนบา้นหนองคอนไทย

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั  มัธยมศึกษา ปีที ่6



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

29 นายทกัษิณ  วนัดี โรงเรียนสามพรานวิทยา นางสมคิด วนัดี 34907 โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม

30 นางสาววรรณภา  จิตรมา โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางกณัตนา จิตรมา 35181 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร

31 นายกีรติกานต ์พงษจ์  านงค์ โรงเรียนคอนสวรรค์ นางพชัรินทร์ พงษจ์  านงค์ 20394 โรงเรียนบา้นโคกมัง่งอยฯ

32 นางสาวพชัรินทร์ กองศรี โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นายพีรพล กองศรี 34413 โรงเรียนบา้นโนนนอ้ย



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 นางสาววิภา ไชยลอ วิทยาลยัเทคโนโลยีบางกอก นายวิมาน ไชยลอ 35107 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้

2 นายสาริช กล่ินสุคนธ์ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นางปษุยา กล่ินสุคนธ์ 31027 อบจ.ชยัภูมิ

3 นางสาวสุธีรา สุนคร วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นางวนิดา สุนคร 27718 สพป.ชย.1

4 นายภูริช ศิริสถิตย์ วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นายสุธี ศิริสถิตย์ 30395 สพป.ชย.1

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั  ปวช. ช้ันปีที ่3



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 นายนราธิป จอกทอง วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นายไพฑูรย ์จอกทอง 20358 สนง.วฒันาธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

2 นายภาณุวิชญ ์พรหมสิทธ์ิ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นางนวพร พรหมสิทธ์ิ 32528 โรงเรียนบา้นหนองหอย

3 นายธนชิต จนัทรวิมลพนัธ์ วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ นางรัชดา จนัทรวิมลพนัธ์ 19436 สพป.ชย.1

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั  ปวส. ปี 2 หรืออนุปริญญา ปีสุดท้าย



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

1 นางสาวพิชญาลกัษณ์ บุญค าภา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต นางบปุผา บญุค าภา 21206 โรงเรียนสุนทรวฒันา

2 นายนทัธพงศ ์งอกศิลป์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นางพิสมยั งอกศิลป์ 24462 โรงเรียนนาฝายวิทยา

3 นายธนกาญจน์ ชยัสุริยะวิรัตน์ มหาวิทยาลยันเรศวร นายมารุต ชยัสุริยะวิรัตน์ 33984 โรงเรียนสามหมอวิทยา

4 นางสาวณฐันรี หาญเวช สถาบนัการบินพลเรือน นางศิริรัตน ์หาญเวช 20681 สพป.ชย.1

5 นายสิทธิวฒัน ์มะสนัเทียะ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางบวัทิพย ์มะสนัเทียะ 28947 โรงเรียนบา้นคลองจนัลา

6 นางสาวณฐัวรา ศรีนคัรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร นายธรรมนูญ ศรีนคัรินทร์ 19580 โรงเรียนบา้นหนองคอนไทยฯ

7 นายปรมตัถ ์วงษวิ์ไล วิทยาลยัดุสิตธานี นางจงจินต ์วงษวิ์ไล 30751 สพป.ชย.1

8 นางสาวณฐัวดี บ  ารุงกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นางสาวสุวรรณ์ นาคดี 26195 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

9 นางสาวจีรภทัร อาจมิตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นางเยีย่มลกัษณ์ อาจมิตร 25469 โรงเรียนสุนทรวฒันา

10 นางสาวชญานิศวร์ กมลกรศรีโรจน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ นางธญัชนก ชาติประมง 35136 สพม.30

11 นางสาวภรภทัร กลา้ท า มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางพรพิมล กลา้ท า 26922 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

12 นายเพชรสวรรค ์หนูสลุง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางประกอบ หนูสลุง 32080 โรงเรียนสาคริชวิทยา

13 นางสาวณฎัฐกานต ์เยาวพนัธุ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม นางสาวสุภตัรา นามใคร่นุ่น 31950 โรงเรียนอนุบาลบา้นคา่ยหม่ืนแผว้

14 นางสาวพชัรพร กะการดี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต นางสุมาลี มะสุข 35709 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา

15 นางสาวกลัยาวดี วาปีโส มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นายถวิล วาปีโส 23333 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา

16 นางสาวจิตตานนัท ์ศรีสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัศิลปากร นายสุขสรรค ์ศรีสวสัด์ิ 17781 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

17 นายช านาญพงศ ์วงษศิ์ริพนัธุ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นางอภิวรรณ์ วงษศิ์ริพนัธ์ุ 30346 โรงเรียนบา้นนามน

18 นายญาณกร จุลอกัษร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นางปรีชากรณ์ จุลอกัษร 34140 โรงเรียนสุนทรวฒันา

19 นางสาวฐิดารัตน ์ชูเดช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม นางค าเพียร ชูเดช 27215 โรงเรียนบา้นลาดใหญ่

20 นางสาวธญัวรรณ โคตรภูธร มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นางมณฑาทิพย ์โคตรภูธร 26761 โรงเรียนบา้นคอนสวรรค์

21 นายธิติวุฒิ พลชยั วิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขภาญจนาภิเษก นายสุชาติ พลชยั 28089 โรงเรียนโนนหญา้คาหนองสระพิทยาคม

22 นายภทัรภณ พิลาสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย นางประโลม พิลาสุทธ์ิ 24731 โรงเรียนบา้นพฒันาสามคัคี

23 นางสาวเสาวลกัษณ์ คงโนนกอก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายส าเนียง คงโนนกอก 32957 โรงเรียนบา้นคลองเตยโนนพยอมฯ

24 นายพฒัน์เศรษฐพงศ ์ตั้งพงษ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นางพิมดาว ตั้งพงษ์ 28765 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบา้นหนองบวัแดง

25 นายบารมี ศกัด์ิภูเขียว มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางวชัราภรณ์ ศกัด์ิภูเขียว 29716 โรงเรียนบา้นนาทุง่ใหญ่

26 นางสาวสุพิชชา แทนคร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นางพฒันา แทนคร 35803 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

27 นายวชัรพงษ ์แสงภกัดี มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นายสุพรรณ์ แสงภกัดี 30423 โรงเรียนบา้นดอนหนั

28 นางสาวณภทัร เพญ็จนัทร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายวิชาญ เพญ็จนัทร์ 24189 กศน.อ าเภอคอนสวรรค์

29 นางสาวปัฐยา ประทมุไทย มหาวิทยาลยับรูพา นายวิชยั ประทมุไทย 23529 โรงเรียนบา้นนางเมง้

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562  

เขต 1

ระดบั  ปริญญาตรี  (ปีสุดท้าย)



ที่ ช่ือ-สกลุ (บุตร) สถานศึกษา ช่ือ-สกลุ (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกดั หมายเหตุ

30 นายเฉลิมวิชญ ์แกว้เกิด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายบณัฑิต แกว้เกิด 24741 โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้

31 นายเขมวิทย ์ชมภูพ้ืน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายลีลวฒัน ์ชมภูพ้ืน 33719 โรงเรียนบา้นโนนพนัชาติกุดโดน

32 นายธุวานนท ์ไชยสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นางพินกรณ์ ไชยสิทธ์ิ 30039 วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ

33 นายธนพงษ ์มณีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย นายจ านงค ์มณีโชติ 26343 โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองหญา้ขาว

34 นางสาวยมลภทัร วงศข์นัติกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นางพรทิพย ์วงศข์นัติกลุ 26947 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

35 นายศิรวิทย ์ดวงเงิน มหาวิทยาลยับเทคโนโลยสุีรนารี นางจีราวรรณ ดวงเงิน 21831 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

36 นางสาวกานตธี์รา ก้ิวราชแยง มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นางจารุวรรณ ก้ิวราชแยง 19311 โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ

37 นางสาวพนัธกานต ์จินชยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายสิทธิชยั จินชยั 15203 โรงเรียนบา้นโนนแดง

38 นางสาวธนัยาพร ผดุงชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี นางสมัฤทธ์ิ ผดุงชีพ 34561 โรงเรียนคอนสวรรค์

39 นางสาวจิรภิญญา เจริญภูมิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางจรีรัตน ์เจริญภูมิ 33759 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

40 นางสาวระพีพรรณ แพงโสภา มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายชวชั แพงโสภา 29869 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

41 นายประดลเดช สาศรีเมือง มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นางสิริพนัธ์ุ สาศรีเมือง 21302 โรงเรียนบา้นนางเมง้

42 นายอิศวร์ วงษส์าหร่าย มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นจอมบึง นางพิจิตรา วงษส์าหร่าย 34329 โรงเรียนบา้นนางเมง้

43 นางสาวธนาภทัร์ อินทร์ก ่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายสุพจน ์อินทร์ก ่า 22589 โรงเรียนบา้นโนนถาวร

44 นายนครินทร์ ก าลงัศิลป์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางพิสิษฐก์ลุ ก าลงัศิลป์ 24502 โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้

45 นายพชร วงชยัวรรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางชลทิชา สมดัชยั 32170 โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้

46 นางสาวภคพร รวิวรรณ มหาวิทยาลยัรังสิต นางรพีพร รวิวรรณ 28934 โรงเรียนสุนทรวฒันา

47 นายพงศป์ณต ผลสนอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นางประภาวรรณ ผลสนอง 19409 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)

48 นางสาวพิมพอ์รสรวง น่ิมสนิท มหาวิทยาลยัศิลปากร นางทศพร หงษม์า 11749 โรงเรียนบา้นช่อระกา

49 นายศกัรินทร์ มีมัง่ค ัง่ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นางสุภาพร ยอดทา่หวา้ 29821 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้

50 นางสาวนนัทิชา ตวงวิไล มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นายทิพย ์ตวงวิไล 17888 ขา้ราชการบ านาญ

51 นายพงศกร ไชยนอก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายปรีชา ไชยนอก 24879 โรงเรียนบา้นหว้ยหนั

52 นายเจษฎาพร พงษอุ์ดม มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางสุภาวดี พงษอุ์ดทา 34714 โรงเรียนปู่ ดว้งศึกษาลยั

53 นายจิตรกร ประทมุรุ่ง สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชยัภูมิ นายวิชยั ประทมุรุ่ง 18645 โรงเรียนบา้นหนองตานา

54 นายนิติกร เหรา มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ นายวิเชียร เหรา 34139 โรงเรียนสุนทรวฒันา

55 นางสาวมาริษา ชยัประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต นางกหุลาบ ชยัประสิทธ์ิ 23851 กศน.อ าเภอหนองบวัระเหว


