รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561

เขต 1
ระดับ อนุบาล หรือชั้นอนุบาลสู งสุ ดของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่
ที่

ชื่ อ-สกุล (บุตร)

ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)

ทะเบียน

สังกัด

1 ด.ญ.ชญาภรณ์ พิมพ์ศิริ

นายสันทัด พิมพ์ศิริ

31230 บานาญ สพป.ชย.1

2 ด.ช.ปุณวิชญ์ บุญโสม

น.ส.ธิ ตินนั ท์ ตอพล

34749 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโสก

3 ด.ญ.จีรภัสสร บุปผา

น.ส.ประภัสสิ ริ บุปผา

32616 โรงเรี ยนโนนสาราญวิทยา

4 ด.ช.จารุ วฒั น์ ช่างปลูก

นางอุไรวรรณ ช่างปลูก

34937 โรงเรี ยนบ้านวังกาแพง

5 ด.ญ.สริ วลั ณ์ นองสิ น

น.ส.สุ รีรัตน์ โพธิ์ ชัย

35008 โรงเรี ยนบ้านวังตะเฆ่

6 ด.ญ.กิติยาภรณ์ ขันธวุฒิ

นางภัทรา ขันธวุฒิ

33933 โรงเรี ยนอนุบาลหนองบัวแดง

7 ด.ญ.จิฎารัตน์ ผลกอง

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง

34884 สพม.เขต 30

8 ด.ญ.ณิ ชารดี ทนงค์

นายพิชิต ทนงค์

33989 สานักงานศึกษาธิ การจังหวัดชัยภูมิ

9 ด.ช.กตัญญู กอโพธิ์ ศรี

นายสุ นนั ท์ กอโพธิ์ ศรี

35086 โรงเรี ยนบ้านหนองตะครอง

10 ด.ช.ภูวะสิ ทธิ์ พรหมนา

ดร.สุ ภาภรณ์ พรหมนา

30616 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล

11 ด.ญ.โชตินฤมาศ โชติพนั ธ์

นางพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพนั ธ์ 35298 โรงเรี ยนบ้านยางหวาย

12 ด.ช.ภัทรพงศ์ ใยดา

น.ส.ปภัสรา ประยูรหาญ

33178 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา

13 ด.ช.ปั ณณวิชญ์ จานงชอบ

นายเกรี ยงไกร จานองชอบ

34970 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ

14 ด.ญ.ธันทิพา บุญสู งเนิ น

นางนงค์นุช บุญสู งเนิน

23774 โรงเรี ยนบ้านกุดไผ่

15 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เชื้ อโนนแดง นางภัทรวดี เชื้ อโนนแดง

33251 โรงเรี ยนบ้านกุดไผ่

16 ด.ญ.กัณฐภรณ์ อัคราช

34949 โรงเรี ยนบ้านซับชมภู

นายไพศาล อัคราช

17 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บู่ทองจันทร์ นางจันทิมา บู่ทองจันทร์

30270 โรงเรี ยนห้วยต้อนวิทยา

18 ด.ญ.พชรกร ขนชัยภูมิ

33526 โรงเรี ยนบ้านท่าฉาง

น.ส.สุ วิภา ขนชัยภูมิ

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561

ที่

ชื่อ-สกุล (บุตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ด.ญ.พลอยปภัส เขียวหนู
ด.ช.สุ รพัศ ตุม้ ทอง
ด.ญ.จันทมณี หล่อแหลม
ด.ญ.ธัญรดา คูณจันทร์ ทึก
ด.ญ.กชกร ลบบารุ ง
ด.ญ.อลิศา สิ งคาลวณิ ช
ด.ญ.จุฑามาศ นะพุทธะ
ด.ญ.กวินกาญจน์ เจริ ญภักดี
ด.ญ.พิมพ์สุภคั นาจะหมื่น
ด.ญ.ปุญญพัฒน์ ปะกัง
ด.ช.ยศกร บุตรตะเขียว
ด.ช.วิริทธิ์ พล พรหมริ นทร์
ด.ช.ธนกฤต อิงชัยภูมิ
ด.ญ.พัชราภา บุญประเสริ ฐ
ด.ญ.ชนิดาภา ปี ชัยภูมิ
ด.ญ.คณาภรณ์ เวชทองคา
ด.ช.ณพชร ภาระหันต์
ด.ช.ปารเมศ เมืองงาม
ด.ช.กฤษฎิ์ธเนศ คาอาษา
ด.ญ.กนกพิชญ์ คุม้ กลางดอน
ด.ญ.อักษราภัค ปราบพยัคฆ์
ด.ญ.ธนิษฐา การประกอบ
ด.ญ.พิชญาดา วรรณพงศ์
ด.ช.ณัฐดิษฐ์ มีชยั ภูมิ
ด.ช.คุณากร สลักกาย
ด.ช.ปั ณณทัต สังข์รอด
ด.ช.วรพล โคกม่วง
ด.ญ.ปวันรัตน์ วงค์สุวรรณ์

เขต 1
ระดับ ประถมศึกษา ปี ที่ 3
ชื่อ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน
น.ส.พรพิมพ์ เขียวหนู
นางวิมลรัตน์ ตุม้ ทอง
นางรัชนี หล่อแหลม
นางพิมลพรรณ คูณจันทร์ทึก
นางสิ รินนั ท์ ลบบารุ ง
นางภาวินี สิ งคาลวณิ ช
นางรัศมี นะพุทธะ
นางวอระพัน เจริ ญภักดี
นางมัชฌิมา นาจะหมื่น
นางภควรรณ จิตรโคตร
นางกาญจนา บุตรตะเขียว
นางวิลาวัลย์ พรหมริ นทร์
นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ
นางชะวรี บุญประเสริ ฐ
นายชูศกั ดิ์ ปี ชัยภูมิ
นางอรชร เวชทองคา
นายหารศึก ภาระหันต์
นายวิโรจน์ เมืองงาม
นางสาวภควรรณ คาอาษา
นางพรทิพย์ คุม้ กลางดอน
นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์
นายสมศักดิ์ การประกอบ
นางพิจิตรา เคนจัตุรัส
นายไพโรจน์ มีชยั ภูมิ
นายคาพอง สลักกาย
นางปรี ดาภรณ์ สังข์รอด
น.ส.อรรยา สิ งห์ขนุ ทด
นางสาวพัชชา ทะนารี

35412
32782
34351
23465
28630
30681
29684
32390
33584
33658
29592
33829
34188
33100
34783
34245
29048
35317
33893
25030
34621
11902
34728
31056
18016
33488
35182
33659

สั งกัด
โรงเรี ยนบ้านโนนศรี สง่า
โรงเรี ยนบ้านโนนศรี สง่า
โรงเรี ยนบ้านปรางค์มะค่า
โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
โรงเรี ยนบ้านห้วยหนองจันทิ
หน่วยพิเศษ
โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
โรงเรี ยนบ้านห้วยกนทา
สพป.ชย. 1
โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรี ยนอนุบาลหนองบัวแดง
สพม.เขต 30
โรงเรี ยนเทศบาล 4
โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรี ยนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านโนนผักหวาน
โรงเรี ยนบ้านคลองเจริ ญ
โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง
โรงเรี ยนบ้านหัวนาคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรี ยนบ้านกุดไผ่
โรงเรี ยนบ้านซับชมภู
โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุก

หมายเหตุ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ประถมศึกษา ปี ที่ 6
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
หมายเหตุ
ด.ญ.อรปรี ยา อาราษฎร์
นางส่ องแสง อาราษฎร์
27835 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ
ด.ญ.ปวริ ศา แก้วโรจน์
นางกัลยกร แก้วโรจน์
35254 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
ด.ช.วัชรวีร์ กมลกรศรี โรจน์ นางธันชนก กมลกรศรี โรจน์
35136 สพม.เขต 30
ด.ช.ภาคิน ศิริพงศ์
นางมัจฉา ศิริพงศ์
13855 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา
ด.ช.ณัฐนันท์ เทพยายน
นางนันธิ ตา เทพยายน
32670 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ด.ญ.พิชญ์ตรี ญา งามประเสริ ฐ นางกัญญารัตน์ งามประเสริ ฐ
26312 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ด.ญ.อัญมณี ต่อโชติ
นางสุ ภาพ ต่อโชติ
30911 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโสก
ด.ญ.กฤษณา แคนชัยภูมิ
นายประสิ ทธิ์ แคนชัยภูมิ
33188 โรงเรี ยนบ้านคลองเจริ ญ
ด.ช.ก้องภพ พลอยครบุรี
นางสุ ธาสิ นี พลอยครบุรี
33718 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ด.ญ.ณัฐกฤตา แน่นอุดม
นายสมหมาย แน่นอุดม
18009 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านเขว้า
ด.ญ.กรกมล มีศรี
นางนฤมล มีศรี
29651 โรงเรี ยนบ้านโนนผักหวาน
ด.ญ.พิมพ์ชนก บาเหน็จพันธ์ นางพีรยา บาเหน็จพันธ์
33487 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
ด.ญ.ปาลิตา ศรี โฉม
นางณัฐธภา ศรี โฉม
25887 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จากัด
ด.ช.ชนมภูมิ ถือชัยภูมิ
นางนภา ถือชัยภูมิ
28561 โรงเรี ยนหนองเบ็นเจริ ญวิทย์
ด.ญ.พชรมน ศรี วงค์ษา
นางมาณิ สา ศรี วงค์ษา
25074 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
ด.ช.พัทธนันท์ เตมินทร์
นางจิตติมา เตมินทร์
36059 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
ด.ช.พฤทธิ์ ชัยบุญ
นางจารุ ณี ชัยบุญ
33197 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ด.ช.จิรเมธ แก้วช่วย
นายจเร แก้วช่วย
26605 โรงเรี ยนบ้านนาโจด
ด.ญ.ชนัญชิดา ไชยสงคราม นายชัยวัฒน์ ไชยสงคราม
33809 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ด.ช.ปฏิพทั ธิ์ แก่นอินทร์
นางศิริโสภา สะท้านถิ่ น
33110 โรงเรี ยนบ้านหนองเป็ ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ )
ด.ญ.กรชนก วรรณพงษ์
นางศิรินทร์ รัตน์ วรรณพงษ์
25779 สพป.ชย.1
ด.ช.พัชรพล พาตา
นายพีรพล พาตา
28930 โรงเรี ยนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)
ด.ญ.ทอฝัน เนียมไธสง
นางศศิธร เนี ยมไธสง
33308 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ด.ช.ณัชพล ทาท่าหว้า
นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
13108 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
ด.ช.ฑีฆายุ คาหว่าน
นางชญานุตม์ คาหว่าน
34036 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
ด.ช.พิพฒั พงษ์ มณี จนั ทร์ นายสุ ขสันต์ มณี จนั ทร์
23292 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา
ด.ญ.สุ ขกมล กุลสุ วรรณ
น.ส.สุ ภญั ญา กุลสุ วรรณ
30457 โรงเรี ยนห้วยต้อนวิทยา
ด.ช.ศุภวิชญ์ แช่เตีย
นางอมรรัตน์ แซ่เตีย
29745 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ด.ญ.ศิรประภา ด้นประดิษฐ์ นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
34399 โรงเรี ยนบ้านค่ายหางเรี ยง
เด็กชายกัณตินนั ท์ มีชานาญ นางอมรรัตน์ มีชานาญ
23389 หน่วยพิเศษ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ด.ช.กิตติภณ จันทร์ บวั
ด.ช.ภูริภทั ร ประดับวงษ์
ด.ช.ปั ญญวัฒน์ ปรุ งชัยภูมิ
ด.ช.ศิวกร แถวไธสง
นายชวัลลักษณ์ สุ นนท์
ด.ช.กิติภูมิ สมณะ
นายธนะบดินทร์ มีนารี
ด.ญ.กัญญาณัฐ ฟุ้ งสกุล
ด.ญ.ณัฐฐิกานต์ พงษ์ธชั ณัชคุณ

ด.ญ.จิรัชญา กัดโกนา
ด.ญ.ยุทธาทิพย์ ชานาญศก
ด.ช.ภูม์ ิภนัทร์ มีทอง
ด.ช.ปั ณณวิชญ์ เจริ ญ
ด.ช.ชัยภัทร เชชัยภูมิ
ด.ช.ปฏิภาณ วรแสง
ด.ญ.นลินทิพย์ วรรณพงษ์
ด.ช.ชัยธนาธิ ป ศิริ
ด.ญ.สุ คนธ์ทิพย์ จุลอักษร
ด.ช.ธนบดินทร์ เดชพลกรัง
ด.ช.ศุภโชค พรมแดง
ด.ช.ประเทศ ธงภักดิ์
ด.ช.อัจฉณัฐพงศ์ จิวาลักษณ์
ด.ช.สุ วิวฒั น์ เพียรแท้
ด.ญ.วริ นทร กุลจันทร์
ด.ช.ธรรมดล ถนอมพันธุ์
ด.ช.พีรณัฐ ชัยเนตร
ด.ญ.วิรากร วงษ์จนั ทึก
น.ส.พิมพ์กมล ตรี รัตน์กลุ ดิลก

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ มัธยมศึกษา ปี ที่ 3
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
หมายเหตุ
นางนาตยา จันทร์ บวั
26274 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (ปรางค์ก่วู ิทยาคาร)
นางเจนจิรา ประดับวงษ์
24423 โรงเรี ยนบ้านโนนโพธิ์
นางสุ ภาพรรณ ปรุ งชัยภูมิ
20978 สพม.เขต 30
นางเวียงพิง แถวไธสง
32075 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
นายพงษ์พฒั น์ สุ นนท์
34557 สพม.เขต 30
นายมนัส สมณะ
31947 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
นางมัจฉา ไกรใหญ่
34521 โรงเรี ยนบ้านโนนศรี สง่า
นายสมพร ฟุ้ งสกุล
28602 สพม.เขต 30
นางปรี ยาพัทส์ พงษ์ธชั ณัชคุณ
27875 โรงเรี ยนบ้านสามแยกดงสวรรค์
นางสุ วฒั นา กัดโกนา
32432 โรงเรี ยนบ้านหนองหอย
นางสาวอัญชลี จาปี กลาง
30323 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นางทิพวัลย์ มีทอง
28883 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นางเลอลักษณ์ เจริ ญ
35139 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
นางจูมรี เชชัยภูมิ
34145 โรงเรี ยนบ้านโนนแดง
นางฑิชา วรแสง
32199 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นางกาญจนา วรรณพงษ์
32748 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
นางสิ ริประยูร แซ่ ต้ งั
21621 โรงเรี ยนโค้งน้ าตับวิทยาคาร
นางกัญญ์ณณัฎฐ์ จุลอักษร
27277 โรงเรี ยนบ้านวังตะเฆ่
นางพัชริ นทร์ เดชพลกรัง
25120 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นายสิ งหพล พรมแดง
19886 โรงเรี ยนบ้านโนนเปลือย
นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์
27842 โรงเรี ยนบ้านผือวิทยายน
นางถาวร จิวาลักษณ์
28758 สานักงานศึกษาธิ การจังหวัดชัยภูมิ
นางมนัสชนก เพียรแท้
29904 โรงเรี ยนบ้านโคกกรวดหนองพวง
นางนภาพร กุลจันทร์
28745 โรงเรี ยนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
นายชูชีพ ถนอมพันธุ์
35886 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
นางธัญธร ชัยเนตร
27737 โรงเรี ยนสตรี ชยั ภูมิ
นางสาราญ จ่าบาล
28923 โรงเรี ยนบ้านโนนโพธิ์
นางชุลีนนั ทน์ ตรี รัตน์กลุ ดิลก
32945 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ มัธยมศึกษา ปี ที่ 3
ที่
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
หมายเหตุ
29 ด.ช.พิทยา กล้าขยัน
นางเยาวภา กล้าขยัน
32793 โรงเรี ยนบ้านนาระยะพัฒนา
30 ด.ญ.ปภาวริ นทร์ เสี้ ยมแหลม นางสุ ดารัตน์ เสี้ ยมแหลม
22771 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
31 ด.ช.ปรเมษฐ์ เรื องศรี
นางสุ มาลา เรื องศรี
35148 โรงเรี ยนชัยชุมพลวิทยา
32 ด.ญ.พิณเพ็ญวดี ครองเคหา นายณรงค์ ครองเคหา
15081 โรงเรี ยนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
33 ด.ช.วรวิทย์ ทางชัยภูมิ
นายสาราญ ทางชัยภูมิ
31645 สพป.ชย.1
34 ด.ญ.จิลลาภัทร ดิลกลาภ
นางปวีณา ดิลกลาภ
25637 โรงเรี ยนบ้านคอนสวรรค์
35 ด.ญ.ธัญจิรา ศรี วงษ์ชยั
นายไสว ศรี วงษ์ชยั
29957 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองแวง
36 ด.ช.พุฒิพงศ์ นพคุณ
นางน้ าฝน นพคุณ
35045 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
37 ด.ญ.เนธิ ชา ดังชัยภูมิ
นายพิพฒั น์ ตะภา
34254 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
38 นายณภัทร์ แก้วสุ พรรณ์
นางถวิกรณ์ แก้วสุ พรรณ์
32165 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา
39 ด.ญ.ภัทรภรณ์ คลังเงิน
นางกมลณัท คลังเงิน
32156 โรงเรี ยนคอนสวรรค์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ มัธยมศึกษา ปี ที่ 6
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
หมายเหตุ
นางสาวจิรัฏฏิญา ศักดิ์ ภูเขียว นางกิติมา ศักดิ์ ภูเขียว
29507 โรงเรี ยนอนุบาลเรื องชาญ
นางสาวณิ ชกานต์ เกยพุดซา นางกิ่ งแก้ว เกยพุดซา
28785 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ
นายณภู ธูปพนม
นายสมชาติ ธู ปพนม
24256 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ
นางสาวศศิวิมล ฤทธิ์ ขันธ์ นายวิศิษฏ์ ฤทธิ์ ขันธ์
23737 โรงเรี ยนบ้านฝาย
นายกิตติพนั ธุ์ จันวิสา
นางศุลีพร ประการแก้ว
32716 สพม.เขต 30
นางสาวศุภิสรา จินสมบัติ นางชุติมา จินสมบัติ
23302 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นางสาวรุ่ งไพลิน จุลอักษร นางปรี ชาภรณ์ จุลอักษร
34140 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นายภาณุวฒั น์ พิมพ์เมืองเก่า นางศิริภา พิมพ์เมืองเก่า
28899 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นางสาวจุฑามาศ ชนะหาญ นางจิระพร ชนะหาญ
29923 โรงเรี ยนบ้านห้วยหว้า
นางสาวอัสสุ ชล พันธ์โสรี นายสุ ระชัย พันธ์โสรี
16090 โรงเรี ยนบ้านนาทุ่งใหญ่
นางสาวภักชรัฐ สี มาวงษ์ นางชนสรณ์ สี มาวงษ์
24510 โรงเรี ยนบ้านท่าศิลา
นายจิรายุทธ แสวงชัย
นางวารุ ณี แสวงชัย
33932 โรงเรี ยนอนุบาลหนองบัวแดง
นายอธิ บดี ศรี บุญเรื อง
นายฤาชัย ศรี บุญเรื อง
29855 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองแวง
นางสาวอภิสรา นันนท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค
34100 โรงเรี ยนบ้านหนองกระทุ่ม
นายเมธาสิ ทธิ์ ขวัญคุม้
นางราตรี ขวัญคุม้
25883 โรงเรี ยนบ้านลาดใหญ่
นางสาวกิตติญา หวังกลุ่มกลาง นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลาง
32774 โรงเรี ยนบ้านม่วงเงาะ
นางสาวปฏิมาภรณ์ พลศิลา นางสวภา พลศิลา
34252 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นายอานุภาพ พงษ์อุดทา
นางสุ ภาวดี พงษ์อุดทา
34714 โรงเรี ยนปู่ ด้วงศึกษาลัย
นางสาวรัตนาพร คนคม
นายวิริยะคม คนคม
19264 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองแวง
นางสาวศิริลกั ษณ์ จันทร์ เกตุ นางอนันต์ จันทร์ เกตุ
22994 โรงเรี ยนสาคริ ชวิทยา
นายปรี ติภทั ร อักษร
นางจันทร์ ฉาย อักษร
34750 โรงเรี ยนบ้านยางหวาย
นางสาวสิ ตานันท์ มโนธรรม นางปิ ยะนันท์ มโนธรรม
27473 สพม.เขต 30
นางสาวอรุ ณกมล มะสันเทียะ นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
28947 โรงเรี ยนบ้านคลองจันลา
นางสาวภัทรพร โคตรประทุม นายบุญมี โคตรประทุม
33333 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นางสาวริ นลณี พาณิ ชย์
นายวิรัตน์ พาณิ ชย์
23756 โรงเรี ยนบ้านโนนสะอาด
นางสาวศุภรัตน์ รักษ์มณี
นายสุ ริยะ รักษ์มณี
17972 สพป.ชย.1
นางสาวอารี ยา แก้วมูลมุข นางณัฐนันท์ แก้วมูลมุข
22891 โรงเรี ยนบ้านโปร่ ง
นางสาวปุณยาพร ผลสนอง นางปภาวรรณ ผลสนอง
19409 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ มัธยมศึกษา ปี ที่ 6
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
นายภวินท์ กล้าทา
นางพรพิมล กล้าทา
26922 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
นายชนกชนม์ สุ ขนาแซง นางอนงนาฏ สุ ขนาแซง
22380 โรงเรี ยนชุมชนบ้านจอก
นางสาวภิรัญญา สุ ขสวัสดิ์ นายสังคม สุ ขสวัสดิ์
25921 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา
นางสาวฉัตรสิ ตา คงสมบูรณ์ นายวันชัย คงสมบูรณ์
31497 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา
นางสาวกนกกาญจน์ ชัยสุ ริยะวิรัตน์ นายมารุ ต ชัยสุ ริยะวิรัตน์
33784 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา
นางสาวปพิชญา ศรี จนั ทร์ นายไพบูลย์ ศรี จนั ทร์
35256 โรงเรี ยนพญาแลวิทยา
นายธนภูมิ จันทรแสน
นายสุ รพจน์ จันทรแสน
30185 โรงเรี ยนบ้านฝาย
นายจามรพงศ์ แซ่ ฉวั่
นางจารุ วรรณ แซ่ ฉวั่
32441 โรงเรี ยนบ้านห้วยยาง
นางสาวพิราวรรณ สู ้ศึก
นางศุภลักษณ์ สู ้ศึก
27395 โรงเรี ยนบ้านห้วยยาง
นายเอกราช ดวงจิตร
นางกฤษณา ดวงจิตร
31197 โรงเรี ยนบ้านยางหวาย

ที่
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
1 นายปิ ยวิทย์ กุลนอก

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ปวช. ชั้ นปี ที่ 3
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
นายจักรกฤษณ์ กุลนอก
26874 โรงเรี ยนฉิ มพลีวิทยา

ที่
1
2
3
4

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ปวส. ปี 2 หรืออนุปริญญา ปี สุ ดท้ าย
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์
27323 สพม.เขต 30
นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
22787 โรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุก
นางกัลย์ญานันท์ ดุลเปี่ ยมขจร
32766 โรงเรี ยนบ้านขี้เหล็กใหญ่
นางสุ วิมล ยวงทอง
19204 โรงเรี ยนบ้านหนองกระทุ่ม

ชื่ อ-สกุล (บุตร)
นายอภิชาติ สงวนศักดิ์
นายปรัชญา พุทธรักษ์
นายธนกร จุลอักษร
นายศตพร ยวงทอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่ อ-สกุล (บุตร)
นายณัฐวัฒน์ จ้อยภูเขียว
นายเตวิช บุญนา
นายมเหสักข์ ผุดผาด
นายกิตติพิสัย เคนชัยภูมิ
นายวริ นทร์ เสื อใจหาญ
นางสาวนภัสวรรณ ขาวปั้ น
นางสาวกชพิชญ์ พลขันธ์
นายอิศวร์ วงษ์สาหร่ าย
นางสาวกนกวรรณ เงาชัยภูมิ
นายภูวเนตร ถาวงษ์กลาง
นางสาวกชมน ภัสสรประสิ ทธิ์
นายปรัชปวีณ ฦาชา
นางสาวลภัสรดา รักษ์มณี
นายเอกชัย ศรี วรรณะ
นายอภินนั ท์ ธงทอง
นางสาวณัฐวรรณ ชาลี
นางสาวศรวณี ย ์ ตรี เดช
นายชัยฉลอง สวัสดิพละ
นางสาวณัฐกมล จิตรมา
นางสาวคชาภรณ์ ศรี สวัสดิ์
นายวุฒิศกั ดิ์ รักหิ นลาด
นายนภนต์ ภัทราภิรักษ์
นางสาวเบญจพร บุญสอน
นายเกียรติปิติ นาคคา
นางสาวณัฐวรรณ ไตรเสนี ย ์
นางสาวนภัสสร คล้ายพันธ์
นายประดลเดช สาศรี เมือง
นายนันทกรณ์ กิ้วราชแยง

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ปริญญาตรี (ปี สุ ดท้ าย)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว
22189 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา
นายวิรัตน์ บุญนา
15839 โรงเรี ยนบ้านห้วยหว้า
นางพวงเพชร ผุดผาด
17270 โรงเรี ยนบ้านราษฎร์ดาเนิ น
นายเรื องศักดิ์ เคนชัยภูมิ
21082 โรงเรี ยนบ้านยางหวาย
นางลาใย เสื อใจหาญ
7994 บานาญ เขต 1
นางปรี ยารัตน์ ขาวปั้ น
22061 สพม.เขต 30
นางพิสมัย พลขันธ์
20461 โรงเรี ยนโค้งน้ าตับวิทยาคาร
นางพิจิตรา วงษ์สาหร่ าย
34329 โรงเรี ยนบ้านนางเม้ง
นายสมบัติ เงาชัยภูมิ
31739 โรงเรี ยนบ้านช่อระกา
นายสุ โขทัย ถาวงษ์กลาง
19394 โรงเรี ยนบ้านนาฮี
นางจงรักษ์ ภัสสรประสิ ทธิ์
22791 สพม.เขต 30
นายสวาท ฦาชา
35043 สพม.เขต 30
นายเดชา รักษ์มณี
28447 โรงเรี ยนบ้านโนนเปลือย
นายชัยยงค์ ศรี วรรณะ
33158 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
นางนิ ยดา ธงทอง
12085 โรงเรี ยนบ้านห้วยหว้า
นายวิฑูร ชาลี
21190 โรงเรี ยนบ้านซับปลากั้ง
นายบุญเหลือ ตรี เดช
28247 โรงเรี ยนบ้านห้วยหัน
นางอารี ย ์ สวัสดิพละ
25111 โรงเรี ยนบ้านหนองบัวขาว
นางกัณตนา จิตรมา
35181 โรงเรี ยนโค้งน้ าตับวิทยาคาร
นายสุ ขสรรค์ ศรี สวัสดิ์
17781 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
นางบัวไข รักหิ นลาด
12846 โรงเรี ยนบ้านห้วยหว้า
นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์
32093 โรงเรี ยนสุ นทรวัฒนา
นายคาพอง บุญสอน
27633 โรงเรี ยนบ้านโนนผักหวาน
นายเสกสรร นาคคา
29867 โรงเรี ยนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
นางลัดดา ไตรเสนี ย ์
24080 โรงเรี ยนวัดพุทโธวาท
นางน้ าผึ้งจันทร์ คล้ายพันธ์
34843 โรงเรี ยนบ้านห้วยกนทา
นางสิ ริพนั ธุ์ สาศรี เมือง
21302 โรงเรี ยนบ้านนางเม้ง
นางจารุ วรรณ กิ้วราชแยง
19311 โรงเรี ยนบ้านม่วงเงาะ

หมายเหตุ

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ปริญญาตรี (ปี สุ ดท้ าย)
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
หมายเหตุ
นายธนเสฎฐ์ ศิริดิลกภัทร์ นางนลินรัตน์ ศิริดิลกภัทร์
26167 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวณิ ชกุล วงศ์แสง
นางบุญจิรา วงศ์แสง
11061 โรงเรี ยนบ้านเขว้าวิทยายน
นางสาวโศภิตา คะณาเนปะ นายสมหมาย คะณาเนปะ
30305 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
นางสาวปิ ยะธิ ดา แสงขุรัง นางศิวนารถ แสงขุรัง
10902 โรงเรี ยนบ้านโนนตูม
นางสาวจันจิรา กุลแดง
นายพิชิต กุลแดง
17571 โรงเรี ยนบ้านซับสี ทอง
นายอนันต์ มัน่ สติ
นางกมลวรรณ มัน่ สติ
18066 โรงเรี ยนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
นางสาวพีชนัตตา รุ จิภทั ร์ ธาดา นางปุญญ์วรี ย ์ รุ จิภทั ธ์ธาดา
31799 โรงเรี ยนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
นางสาวสิ ริวิภา เค้าโนนกอก นางธันยธร สุ วรรณเสื อ
23202 โรงเรี ยนบ้านกุดชุมแสง
นางสาวอารี ยา ยอดสง่า
นายสุ ริ ยอดสง่า
35941 โรงเรี ยนท่าแกวิทยากร
นางสาวธาริ นี ชมภูพ้ืน
นายลีลวัฒน์ ชมภูพ้ืน
33719 โรงเรี ยนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
นายศรี กฤตย ศรี สุภาพ
นายอร่ าม ศรี สุภาพ
17309 โรงเรี ยนวังก้านเหลืองดรุ ณกิจ
นางสาวศานันทินี ไสยาสน์ นางสมพร ไสยาสน์
12444 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโสก
นางสาวศิวพร ตอพล
นายคานวณ ตอพล
7242 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโสก
นางสาวสุ กลั ยา ทองจารู ญ นายสายันต์ ทองจารู ญ
17555 โรงเรี ยนบ้านห้วยบง
นางสาวธันยา คล้ายขยาย นางฉวีรักษ์ สนิ ทไทย
27442 โรงเรี ยนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
นายเฉลิมพงษ์ ใจสบาย
นางสุ พิน ใจสบาย
19097 โรงเรี ยนบ้านราษฎร์ดาเนิ น
นางสาวศุภิสรา กิตติวิชญกุล นางสุ ภาพ กิตติวิชญกุล
25487 โรงเรี ยนบ้านไร่ ป่าไม้แดงวิทยา
นางสาวพิชญานันท์ บุญพิมพ์ นางอุทยั บุญพิมพ์
25716 โรงเรี ยนบ้านกุดหูลิง
นางสาวปั ญญา บุญตา
นางวราภรณ์ บุญตา
24043 โรงเรี ยนบ้านกุดหูลิง
นายมารุ ต เคนดี
นางพรทิพย์ เคนดี
12225 โรงเรี ยนบ้านโนนสะอาด
นางสาวพรรษชล ธงภักดิ์ นายสิ ริวฒั น์ ธงภักดิ์
22674 สพป.ชย.1
นางสาวเกวลิน กุลนาฝาย นางยุวดี กุลนาฝาย
24295 โรงเรี ยนวังก้านเหลืองดรุ ณกิจ
นายศักราช สมสงวน
นายทองพูน สมสงวน
35654 โรงเรี ยนบ้านยางหวาย
นางสาวสิ ริกานต์ ภูมิเขตต์ นายสุ บิน ภูมิเขตต์
33181 โรงเรี ยนบ้านชีลองกลาง
นางสาวพรรพชร สาลีลาด นางนิ ลุบล สาลีลาด
33657 โรงเรี ยนบ้านลาดใต้
นายธนรัตน์ ชาวคูเวียง
นางจินดารัตน์ ชาวคูเวียง
31890 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
นางสาวจิราธิ ป เรื องสุ ขสุ ด นางกองทรัพย์ เค้าฉิ ม
33780 โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
นางสาวกนกวรรณ ค้ ายาง นางพรทิพย์ ค้ ายาง
27780 โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา
นายกันตพิชญ์ คาดสนิ ท
นางขวัญทิภาพร รอนศึก
34225 โรงเรี ยนสามหมอวิทยา
นางสาวธนวันต์ ทองใหญ่ นางกนกวรรณ ทองใหญ่
22983 บานาญ เขต 1
นางสาวนวพร อาจเวทย์
นางยุพิน อาจเวทย์
26336 โรงเรี ยนบ้านห้วยยาง

รายชื่ อผู้ได้ รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับ ปริญญาตรี (ปี สุ ดท้ าย)
ที่
ชื่ อ-สกุล (บุตร)
ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)
ทะเบียน
สังกัด
60 นายธนวัฒน์ ไชยสอ
นายวิมาน ไชยสอ
35107 โรงเรี ยนบ้านห้วยหว้า
61 นางสาวณัฐมน พิไลวงศ์
นางนุชรา พิไลวงศ์
24821 โรงเรี ยนบ้านกุดไผ่
62 นางสาวจิระรัตน์ จินชัย
นางประยูร จินชัย
25978 บานาญ เขต 1
63 นายเจนภพ ตั้งพงษ์
นางพิมดาว ตั้งพงษ์
28765 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
64 นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี นางบุญศรี นุฤทธิ์ มนตรี
25650 โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์ชยั ภูมิ
65 นางสาวปริ ยากุล จันทรกุล นายนิ เวศน์ จันทรกุล
34608 โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
66 นายกฤชวรรธน์ จิตรปลื้ ม นางยุพเรศ จิตรปลื้ ม
21361 โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
67 นายทักษ์ดนัย สายโส
นายศักดิ์สว่าง สายโส
25654 สพป.ชย.1
68 นางสาวสุ คนธา แสงหงษ์ นายทวี แสงหงษ์
26442 โรงเรี ยนแหลมทองผดุงวิทย์

หมายเหตุ

