รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้น อนุบาล 3
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 ด.ช.พุทธพัฒน์ โคตรมา

ศรี แก้งคร้อ

นางเพิ่มจิตร ศรี บุญเรื อง

33588 ศรี แก้งคร้ อ

2 ด.ญ.อมรพรรณ บุญเกื้อ

บ้านนาแก

นายพงษ์ศกั ดิ์ บุญเกื้อ

25414 บ้านโปร่ ง

3 ด.ช.พิพฒั นาพร สัจจะสังข์ บุปผาราม

นายวิริยะ สัจจะสังข์

34757 สระโพนทอง

4 ด.ช.สิ ทธิ ชยั ภูทองขาว

นางพรรณี ภูทองขาว

33443 บ้านดงบัง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บ้านนาบัว

ด.ญ.นภัสนันทร์ ถนอมชีพ เกษตรศิลปวิทยา
นางนันทภรณ์ ถนอมชี พ
ด.ช.ธนดล เตโพธิ์
มารี ยแ์ ก้งคร้ อ
นางณัฐจีรา เตโพธิ์
ด.ช.ภัทรวิชญ์ นามูลเพ็ง ศรี แก้งคร้อ
น.ส.ชนะกาญจน์ นามูลเพ็ง
ด.ช.ทีปรกร เทพเรี ยน
พุฒิชยั วิทยา
น.ส.วิราภรณ์ ชาวประพันธ์
ด.ญ.ภัณฑิลา กัก๊ สู งเนิ น บ้านท่าศาลา
นายวิวชั ร์ กัก๊ สู งเนิ น
ด.ช.ชิ ษณุ พงศ์ คัชเขียว
บ้านหนองไรไก่
นางวิภา คัชเขียว
ด.ญ.กนกพิชา จันทรนิ มะ อนุบาลกาฬสิ นธุ์
นางกนกวรรณ จันทรนิ มะ
ด.ญ.นิ พพิชฌน์ เข็มทอง อนุบาลบ้านรักเรี ยน
นางนวลจันทร์ เข็มทอง
ด.ญ.ณิ ชากร วณิ ชาชี วะ อนุบาลเด็กน่ารัก
นางจรุ ดา วณิ ชาชี วะ
ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองภู
บ้านหนองผักหลอด
นายมนตรี ทองภู
ด.ญ.ณัชชนม์ ชานาญ
ศรี แก้งคร้อ
นางอุมาพร ชานาญ
ด.ช.กันต์ธีร์กร กัญญาเขียว ศรี แก้งคร้อ
นายศุภชัย กัญญาเขียว
ด.ญ.ธัญญานิ นทร์ โพธิ์ ทัง ภูมิวิทยา
นางธัญญากร โพธิ์ ทัง
ด.ช.จักรพัฒน์ เจริ ญคุณ มารี ยแ์ ก้งคร้ อ
นางสุ มาพร เจริ ญคุณ
ด.ช.ธนภร ทัพซ้าย
อนุบาลบ้านทับทิม
นางเนตรชนก ทับซ้าย
ด.ญ.อังควิภา โสภณ
อนุ บาลเทศบาลตาบลภูเขียว นางธัญญารัตน์ โสภณ
ด.ช.ธนภัส สนเจริ ญ
บ้านหนองแสงวิทยา
นางภัสรา รักชาติ
ด.ช.รณพีร์ ปั ญญายิ่ง
บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา) นางกัลยา ปั ญญายิ่ง
ด.ช.รัชชานนท์ พระสาร ชุมแพวิทยา
นางอรัญญา พระสาร
ด.ญ.กุลฉัตร บารุ งราษฎร์ อนุบาลบ้านทับทิม
นางสุ จิราภรณ์ บารุ งราษฎร์
ด.ญ.สุ กลั ปั ญาภรณ์ พรมสื บ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นางจิราภรณ์ พรมสื บ
ด.ช.เกริ กกษิต สี ชุมภู
บ้านธาตุ
นางอุบล สี ชุมภู

35201
34699
33177
35963
28314
30872
30733
35260
29636
25633
33471
30992
31859
32076
34233
35658
31626
33843
30807
33173
33169
33529

บ้านโจดพิทยาคาร
บ้านหนองสังข์
บ้านหนองสังข์
บ้านแก้งโนนส้มกบ
บ้านท่าศาลา
บ้านหนองไรไก่
สามสวนวิทยา
โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
บ้านหนองบัว
บ้านหนองผักหลอด
แก้งคร้อวิทยา
แก้งคร้อวิทยา
บ้านดอนนกเอี้ยงเก่า
เทศบาลแก้งคร้ อ
ภูเขียว
บ้านหนองงูเหลือม
บ้านธาตุ
บ้านสารจอดเก่า
พระธาตุหนองสามหมื่น
บ้านหนองผักหลอด
ชุมชนบ้านแก้งคร้ อหนองไผ่
บ้านทุ่งพระ

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

27
28
29
30

ด.ช.ปิ ยเทพ บุญบารุ ง
ด.ญ.สุ ทชั ชา ภูวงษ์
ด.ญ.อภิชญา ไชยชุน
ด.ญ.กมลพร โซ้สิมา

โรงเรี ยน
บ้านทุ่งพระ
อนุบาลบ้านทับทิม
บ้านสารจอด

ชื่อสกุล บิดา/มารดา

นายสมบัติ บุญบารุ ง
นางสุ ปราณี ภูวงษ์
น.ส.จิรฐา หอมชาลี
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ น.ส.สุ พรรณี ศรี โท

ทะเบียน
23616
34214
36190
31788

โรงเรี ยน
บ้านทุ่งพระ
บ้านสารจอด
บ้านวังม่วง
ชุมชนบ้านแก้งคร้ อหนองไผ่

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 ด.ช.เวชพิสิทธิ์ กัญญาสุ ด

อนุบาลศุภมลฯ

นายธี รพจน์ กัญญาสุ ด

33604 บ้านหิ นรอยเมย

2 ด.ช.ยุทธนนท์ พรมศรี แก้ว

บ้านนาแก

น.ส.ฝนงาม พลสี ลาด

33978 บ้านนาหนองทุ่ม

3 ด.ช.ชัยบูรณ์ ไชยรัตน์

ชุมชนบ้านแก้งคร้ อหนองไผ่ นางชัญญ์มล ทวีทรัพย์

30016 แก้งคร้อวิทยา

4 ด.ช.ฌาณกฤต ไพโรจน์

ศรี แก้งคร้อ

นายชาญวิทย์ ไพโรจน์

33867 นาหนองทุ่มวิทยา

5 ด.ช.ไชยสิ ทธิ์ พรมนิ ล

บ้านกุดจอก

นายศิริลกั ษณ์ พรมนิ ล

25339 บ้านกุดจอก

6 ด.ช. ภูภูมิ เพิดวังม่วง

บ้านขามป้ อม

นายสมรภูมิ เพิดวังม่วง

36298 บ้านขามป้ อม

7 ด.ญ.วรดา ปั ญญาศิลป์

มารี ยแ์ ก้งคร้อ

นายสนอง ปั ญญาศิลป์

34677 บ้านโปร่ งสังข์

8 ด.ช.วิชช์ธยาน์ แสงจันทร์

บ้านเมืองกลางวิทยา

นางแพรวทิพย์ แสงจันทร์

30077 บ้านเมืองกลางวิทยา

9 ด.ญ.มัดไหม ไชยแสน

บ้านเป้า (สาราญไชยวิทยา) นางสุ ดาวรรณ ไชยแสน

ชัยภูมิ บ้านวังม่วง

10 ด.ช.ภูชิชย์ รอดตรง

ภูมิวิทยา

น.ส.ภัทราวดี ขุนเดช

ชัยภูมิ พระธาตุหนองสามหมื่น

11 ด.ช.เอกบดินทร์ ดารงเชื้อ

บ้านระหัด

นางอัจฉรา ดารงเชื้อ

ชัยภูมิ บ้านส้มกบฯ

12 ด.ช.ทนุธรรม ประทีปเมือง ภูมิวิทยา

นางเทียนทอง ประทีปเมือง ชัยภูมิ สพป.ชย. 2

13 ด.ญ.รวิภา สิ งห์นอก

ภูมิวิทยา

นางสาวรัตนาพร ฤาชา

ชัยภูมิ ภูมิวิทยา

14 ด.ญ.กมลณัฐ อรุ ณฉาย

ภูมิวิทยา

นางพิรุณรัตน์ พัว่ ดี

34416 ภูมิวิทยา

นางพรอนันท์ สาลีธีรวัฒน์

35026 ภูมิวิทยา

15 ด.ญ.ศิริจรรยา สาสี ธีรวัฒน์ ภูมิวิทยา
16 ด.ช.พงศกร แก่นนาดี

บ้านหนองปลาปึ่ งหนองเบ็น นางวันสว่าง แก่นนาดี

35115 บ้านซามูลนาก

17 ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ์ คุณประทุม ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายเกียรติศกั ดิ์ คุณประทุม 35125 บ้านโคกล่าม
18 ด.ญ.อโรชา ฦาชา

บ้านโพธิ์ (คุรุราษประสิ ทธิ์) นางทัศศินีย ์ ฦาชา

33127 สพป.ชย. 2

19 ด.ช.นิรภัฏ วิญญาสุข

สุ นทรวัฒนา

นายปรี ชา วิญญาสุข

28457 บ้านนาแก

20 ด.ญ.ชยา มณี สุทธิ์

บ้านโนนคอม

นางสุ ณิตา บุริมาศ

36154 บ้านคอนสาร

21 ด.ช.บดินทร์ พชั ร พวงพันธ์ คุรุราษฎร์ วิทยา

นายถนอม พวงพันธ์

19088 คุรุราษฎร์ วิทยา

22 ด.ญ.พัชริ ดา คุม้ เงิน

ภูมิวิทยา

นางสาวพรรณิ ภา ศรี หาวัตร 33402 ภูมิวิทยา

23 ด.ช.ศิววงศ์ นกแก้ว

ภูมิวิทยา

นางขนิ ษฐา นกแก้ว

35149 ภูเขียว

24 ด.ญ.วนิดา ปลื้มใจ

รักเรี ยนพิทยา

นายศักดิ์สิทธิ์ ปลื้มใจ

34285 บ้านนาวงเดือน

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

25 ด.ช.ณพัทร์ อินต๊ะหา

บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชุสงเคราะห์)

26 ด.ช.อิงอร ประจักษ์เมือง

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

25707 บ้านโนนหิ นลาดกุดกว้าง

บ้านหนองงูเหลือม

นางสุ พตั รา อินต๊ะหา
น.ส.จารุ พรรณ หมูโ่ สภิญ

27 ด.ญ.อทิตยา ผมเวียง

บ้านหนองกุงใหม่

นางชญานี ผมเวียง

33145 บ้านหนองกุงใหม่

28 ด.ญ.กัญญาภัค ชัยบุญ

บ้านโนนสง่า

นางนุชลี ชัยบุญ

34211 บ้านกุดแคน

34170 บ้านดอนไก่เถื่อน

29 ด.ญ.เบญจวรรณ เหล่าวิชยั ภูมิ มารี ยอ์ ุปถัมภ์ชยั ภูมิ

นางนิ ชาพัฒน์ นพคุณวุฒิศกั ดิ์ 33803 บ้านหนองผักหลอด

30 ด.ช.ณัฐดนัย หาญฉวะ

บ้านกวางโจนโนนทอง

น.ส.ณัฎฐ์ดาริ นทร์ หาญฉวะ 36295 บ้านกวางโจนโนนทอง

31 ด.ญ.ปริ มรตา จิตรธร
32 ด.ช.อนันตยศ ชาวเชียงตุง

บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชุสงเคราะห์)

นางธิ ดารัตน์ จิตรธร
ชุมชนบ้านแก้งคร้ อหนองไผ่ นายปรี ชา ชาวเชียงตุง

32268 สพป.ชย. 2
30149 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

33 ด.ญ.ณัฎฐวรัตน์ ตูภ้ ูมิ

บ้านป่ าว่าน

35130 บ้านวังม่วง

นายวุฒิพงษ์ ตูภ้ ูมิ

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน

โรงเรียน

1 ด.ญ.นิ ธิสุตรา อ่างชิน

สวนวิทยา

นายธนาการ อ่างชิน

34293 บ้านหนองข่า

2 ด.ญ.ปาริ ตา กองเย็น

บ้านนาวงเดือน

นางภัควลัญชญ์ กุลด้วง 29478 บ้านนาวงเดือน

3 ด.ช.ปั ณณวิชญ์ ฦาชา

อนุบาลบ้านทับทิม

นางชุติมา ฦาชา

24160 ม่วงราษฎร์สามัคคี

4 ด.ญ.สุพาขวัญ ขุมเงิน

อนุบาลบ้านทับทิม

นางพรพรรณ์ ขุมเงิน

35293 บ้านหนองปอแดง

5 ด.ญ.นริ ศรา พาพลงาม

ศรี แก้งคร้อ

นางอินทิรา พาพลงาม 34465 บ้านธาตุ

6 ด.ญ.กัญญาพัชร์ พิมพ์สิงห์

เกษตรศิลปวิทยา

นางพยอม พิมพ์สิงห์

7 ด.ช.ศักย์ศรณ์ เพียรรักษ์

สวนวิทยา

นางมุกดาวัลย์ สวัสดิ์ศรี 35607 บ้านเมืองกลางวิทยา

8 ด.ญ.ปุณยวีร์ ไพรสิ งห์

ชุมแพชนูปถัมภ์

นายมานิ ต ไพรสิ งห์

9 ด.ช.ธนวินท์ ภิญโญทรัพย์

บ้านเหมือดแอ่หนองโดน น.ส.นงค์ลกั ษณ์ บารุ งญาติ 33528 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน

10 ด.ช.ณภัทร ขิมลาภ

อนุบาลบ้านทับทิม

นายสมชาย ขิมลาภ

11 ด.ช.สิ รภัทร ตองติดรัมย์

อนุบาลชุมแพ

นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ 33617 บ้านหิ นลาดพัฒนา

12 ด.ช.ฐิ ติวสั ส์ ซองวงษ์หล้า

ศรี แก้งคร้อ

นางจุฬาลักษณ์ ซองวงษ์หล้า

13 ด.ช.ยศภัทร ไพศาลธรรม

ศรี แก้งคร้อ

นางสายลม ไพศาลธรรม 33834 ศรี แก้งคร้อ

14 ด.ช.ภูมิพิพฒั น์ ผลกอง

ศรี แก้งคร้อ

นายยุทธพงษ์ ผลกอง

15 ด.ญ.พิชญาพร ไคขุนทด

ศรี แก้งคร้อ

นางศิญาภรณ์ ไคขุนทด 32022 ศรี แก้งคร้อ

16 ด.ญ.แอนนา เซามาไลเนน

มารี ยแ์ ก้งคร้อ

นางยุพิน เซามาไลเนน 32529 ศรี แก้งคร้อ

17 ด.ช.สุ ภศร ฤทธิ์ แสง
18 ด.ช.ชยดนย์ กูป้ ระเสริ ฐ

บ้านหนองผักหลอด

นางจิราภรณ์ ฤทธิ์ แสง 28029 บ้านหนองผักหลอด

อนุบาลศุภมน

นางวราภรณ์ บัวพงษ์

29448 บ้านหนองหล่มคลองเตย

19 ด.ช.กันตวิชญ์ อนุวฒ
ุ ิ

อนุบาลบ้านทับทิม

นายอรุ ณ อนุวฒ
ุ ิ

33675 บ้านระหัด

20 ด.ช.กันตพล วรชินา

ภูมิวิทยา

นายบุญส่ ง วรชินา

26038 บ้านหนองกุงใหม่

21 ด.ญ.ณิ ชกานต์ ช่างไสว

บ้านข่าเชียงพิน

นางบุบผา ช่างไสว

31609 บ้านข่าเชียงพิน

22 ด.ญ.มนัสนันท์ อุดมบัว

สวนวิทยา

นายประครอง อุดมบัว 31635 บ้านหนองข่าฯ

23 ด.ญ.อิสริ ยาภรณ์ ชีพอุบตั ิ

บ้านนาบัว

นางเรณู ชีพอุบตั ิ

34754 บ้านนาบัว

24 ด.ญ.ปวริ ศา เมืองพันธ์

อนุบาลศุภมนฯ

ชุมแพ

ชัยภูมิ นางปาริ ชาติ เมืองพันธ์

33056 เกษตรศิลปวิทยา
24014 บ้านหนองคู
30181 บ้านโนนหิ นลาดกุดกว้าง
31268 ศรี แก้งคร้อ
30648 ศรี แก้งคร้อ

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน

โรงเรียน

25 ด.ญ.กิตติกานต์ หอระสิ ทธิ์

อนุบาลเดือนฉาย

นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี 29486 บ้านหนองผักหลอด

26 ด.ญ.สุวภัทร เชื่อมขุนทด

บ้านโจดพิทยาคาร

นางสุ ภาพร มาตรวิเศษ 34095 บ้านโจดพิทยาคาร

27 ด.ช.วชิรวิทย์ พงศ์อุทธา

บ้านหนองไฮ

น.ส.ลัดดาวัลย์ พงศ์อุทธา 35962 บ้านภูดินหิ นกอง

28 ด.ช.กริ นทร์ งอกคา

บ้านแข้ฯ

29 ด.ญ.สิ รยากร ชอบค้า

มารี ยแ์ ก้งคร้อ

นางนงลักษณ์ งอกคา
นางรุ่ งทิพย์ ชอบค้า

30 ด.ช.ธี รสิ ทธิ ครองพวก

บ้านท่าศาลา

นางทองวรรณ เรื องเจริ ญ 29721 บ้านท่าศาลา

31 ด.ญ.เขมนิ จ สารคา

ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นางวิชชุดา มาตรแสง

36358 บ้านหนองคู

32 ด.ญ.วาดจันทร์ เพชรล้ า
33 ด.ญ.วีรกาญจน์ ชินบุตร

ภูมิวิทยา

26253 โนนเสลาประสาทวิทย์

บ้านนาแก

นายสุ พจน์ เพชรล้ า
นางกาญจนา ชินบุตร

34 ด.ช.ชวกร สอนโกษา

ภูมิวิทยา

นางสมคิด สอนโกษา

28134 หนองเบนประภากร

35 ด.ญ.พิชญาภา จุลละนันท์

อนุบาลบ้านจ่าสม

36 ด.ญ.วนัสริ นทร์ ต่ออานาจ

อนุบาลชุมแพ

นางน้ าทิพย์ จุลละนันท์ 33151 บ้านนาไฮ
นายณัฐชนน ต่ออานาจ 24212 บ้านน้ าพุหินลาด

37 ด.ญ.ธัญชนก ผ่อนจรุ ง

อนุบาลชุมแพ

นายเกียรติศกั ดิ์ ผ่อนจรุ ง 34093 หนองเมยสามัคคี

38 ด.ญ.นิ รมล งามชัด

ศรี แก้งคร้อ

นางณัฐพร งามชัด

39 ด.ญ.ฉัตรสุรางค์ น้อยลา

ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นางพัชรา น้อยลา

40 ด.ช.อัศรา แดงสี ดา

ชุมชนชุมแพ

น.ส.จิตตาวัฒนา อ่อนจันทร์ 36171 คอนสารวิทยาคม

41 ด.ญเพียงพอ โสมศรี

ภูมิวิทยา

นางกฤติกา โสมศรี

42 ด.ช.ชนาเมธ ยอดสละ

หนองโตงสุ รวิทยาคม

นางสุ ดาทิพย์ ยอดสละ 23508 หน่วยพิเศษ

43 ด.ช.มาติกาญจน์ โคตรโสภา

บ้านหนองแซง

นางไกรษร โคตรโสภา 33844 บ้านสารจอด

44 ด.ญ.ดาราพร พลชัย

บ้านกุดเลาะ

นางวันเพ็ญ พลชัย

24850 บ้านกุดเลาะ

45 ด.ช.กิตติพศ วานนท์

อนุบาลบ้านทับทิม

นายจิรศักดิ์ วานนท์

24935 บ้านห้างสู ง

46 ด.ญ.ภัทรวดี ป้ อมสุ วรรณ
47 ด.ญ.พธรพร อุน่ เมืองเพีย

สามสวนวิทยา

นางธัญญา ป้ อมสุ วรรณ 36037 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน

ภูมิวิทยา

นางลัดดา อุ่นเมืองเพีย 29373 สามสวนวิทยา

48 ด.ช.เตชัส สอนชัยภูมิ

บ้านโนนคูณ

นายสุ วิทย์ สอนชัยภูมิ 36509 บ้านโนนคูณ

49 ด.ญ.นราวดี หมัน่ คานวน

ศรี แก้งคร้อ

นางดวงฤทัย หมัน่ คานวน 34637 บ้านฉนวน

27093

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จากัด สาขาภูเขียว

31978 ชัยชุมพลวิทยา

34867 บ้านหนองไผ่ลอ้ ม

29675 บ้านหนองขาม
26994 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
33536 บ้านหนองหญ้าข้าวนก

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 ด.ญ.โชษิตา ชานาญวงศ์

แก้งคร้อวิทยา

นางสุ มาลี พลสู งเนิ น

29393 บ้านตลุกหิ น

2 ด.ญ.นันท์นภัส พันธ์นุรักษ์

ขอนแก่นวิทยายน

นางจานวนศิลป์ พันธ์นุรักษ์ 30796 บ้านโนนหัวนา

3 ด.ช.พิพฒั น์พงศ์ งอกนาวัง

แก้งคร้อวิทยา

นางจันทณา งอกนาวัง

23049 บ้านหนองม่วงบารุ ง

4 ด.ช.นวัต เต็มแสง

ชุมแพศึกษา

จสอ.สมพร แต็มแสง

24310 บ้านโนนเพิ่ม

5 ด.ญ.วงศ์ชนก เชิดกร

แก้งคร้อวิทยา

นางรังสิ มา เชิดกร

31440 บ้านโคกกุง

6 ด.ช.ธี รเดช นิ ลแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายคาพูน นิ ลแก้ว

18543 บ้านหนองแห้วปรางกู่

7 ด.ช.ธนโชติ ประเสริ ฐนู

ภูเขียว

นางสุ กาญจน์ดา ประเสริ ฐนู 34232 ภูเขียว

8 ด.ช.กิตตินนั ท์ มุทาพร

ภูเขียว

นายปรี ชา มุทาพร

28102 บ้านโนนงิ้ว

9 ด.ช.เฉลิมเชาวฤทธิ์ นาเจริ ญ ภูเขียว

นายเชาวฤทธิ์ นาเจริ ญ

21352 บ้านหนองคอนไทย

10 ด.ญ.เมธาวี โฉมมงคล

ชุมแพศึกษา

นางปราณี โฉมมงคล

33906 โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

11 ด.ญ.พิชญาดา พลดงนอก

แก้งคร้อวิทยา

นางอรอนงค์ พลดงนอก 33750 ศรี แก้งคร้อ

12 ด.ช.ณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน

บ้านแท่นวิทยา

นางอาภร วิชาเกวียน

33640 บ้านแท่นวิทยา

13 ด.ญ.ปวรารัตน์ จตุรานนท์

แก้งคร้อวิทยา

นายวัชรพงศ์ จตุรานนท์

27538 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

14 ด.ญ.ชนกนันท์ น้อยปั ญญา

แก้งคร้อวิทยา

นายปรี ชา น้อยปั ญญา

36043 บ้านหนองคัน

15 ด.ญ.จุฑารัตน์ ชมไชย

บ้านแท่นวิทยา

นางสุ ภาพรรณ ชมไชย

27920 ชัยชุมพลวิทยา

16 นายพีรวิชญ์ สมบูรณ์

คอนสารวิทยาคม

นางพรเพ็ญ สมบูรณ์

29298 คอนสารวิทยาคม

17 นายเกียรติพงษ์ เฟื่ องฟู

ชุมแพศึกษา

นางทัธชา เฟื่ องฟู

33404 บ้านมูลกระบือ

18 ด.ช.กษิด์ ิเดช สารฤทธิ์

ภูเขียว

ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ 30083 ภูเขียว

19 ด.ช.นคริ นทร์ ณ ระนอง

แก้งคร้อวิทยา

นางปุณญิศา ณ ระนอง

33732 บ้านเซี ยมป่ าหม้อ

20 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ทุทุมมา

โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลภิเษก

นางจิรารัตน์ ทุทุมมา

28500 บ้านท่าศาลา

21 ด.ญ.รัชนีพร ทองนาค

ภูเขียว

นางนิ ตยา ทองนาค

23437 หนองเบนประภากร

22 ด.ช.พุทธรักษ์ เพียรไทยสงค์ แก้งคร้อวิทยา

นายกิตติ เพียรไทยสงค์

26354 บ้านโปร่ งสังข์

23 ด.ญ.มนัสรา โคตรมา

ภูเขียว

นางมยุรา โคตรมา

31480 ชุมชนบ้านหัน

24 ด.ช.เศรษฐศิริ ฦาชา

ภูเขียว

นางปนัญพร ฦาชา

33007 บ้านฉนวน

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

25 ด.ช.พีรพัฒน์ แนวถาวร

ภูเขียว

นางจรี รัตน์ แนวถาวร

33614 บ้านหนองบัวพรม

26 ด.ญ.ปะกะตัง ชัยจักร

แก้งคร้อวิทยา

นายคเนศ ชัยจักร

27 น.ส.ณัฐนรี อุณาศรี

แก้งคร้อวิทยา

นางกัลยรัตน์ อ่อนทะ

28538 หนองศาลาป่ าชาดโนนตุน่
32801 บ้านเลิงทุ่ม

28 ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรี กุดเลาะ

ชุมแพศึกษา

นายเทพรังสรรค์ ศรี กุดเลาะ 34961 บ้านบุ่งสิ บสี่ ราษฎร์ บารุ ง

29 ด.ญ.กนกวรรณ นาโพธิ์

แก้งคร้อวิทยา

นางนิ ตยา นาโพธิ์

35309 แก้งคร้อวิทยา

30 ด.ช.พิชเยศ ผดุงโชค

แก้งคร้อวิทยา

นางศิริสุข ผดุงโชค

33520 บ้านหนองไผ่

31 ด.ญ.ดวงพร หอมวงศ์

ภูเขียว

นางมะลิวรรณ หอมวงศ์

32967 บ้านแดงสว่าง

32 ด.ช.ธนกร พิพิธกุล

แก้งคร้อวิทยา

นางธัญสิ นี พิพิธกุล

30391 พุฒิชยั วิทยา

33 ด.ญ.ศศิวิมล สอนดี

เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางระวิน สอนลี

24370 สวนวิทยา

34 ด.ช.วัชริ นทร์ สุ หญ้านาง

เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม น.ส.ลาดวน สร้อยพุ

35 ด.ช.นนท์นนั ทน์ ชานาญรบ คอนสารวิทยาคม

นางสุ บิน ต่อศรี

24679 สวนวิทยา
9551 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟฝ.อุปถัมภ์)

36 ด.ญ.ปิ ยาพัชร เชื้อในเขา
แก้งคร้อวิทยา
37 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ ณ หนองคาย แก้งคร้อวิทยา

นางอรนุช เชื้อในเขา

33540 บ้านธาตุ

ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์ ณ หนองคาย 31241 ศรี แก้งคร้อ

38 ด.ญ.กาญจนมณี ดนเสมอ

ภูเขียว

นายวีรนนท์ ดนเสมอ

32680 บ้านหนองข่า

39 ด.ช.เขตต์อรัญ บุญเสนา

ภูเขียว

นางนุจรี บุญเสนา

34292 บ้านหนองข่า

40 ด.ญ.สุนิตา สุวารี

ชุมแพศึกษา

นายสมพงศ์ สุวารี

25530 ชุมชนห้วยยาง

41 น.ส.อัมพาพัชร์ พงศ์อภิวฒั น์ ภูเขียว

นางวารุ ณีย ์ โชคบัณฑิต

33615 บ้านโนนสาทร

42 ด.ญ.ปุณณภา หมื่นจิตร

ภูเขียว

นางณัฐวัญ หมื่นจิตร

34435 ภูเขียว

43 ด.ช.อภิสิทธิ์ เสมอไว
44 ด.ช.ธนาวิทย์ โทราช

ชุมแพศึกษา
แก้งคร้อวิทยา

น.ส.สุ มาลี เสมอไว
นายวิโรจน์ โทราช

33542 บ้านโป่ งดินดา
32127 บ้านหนองปลามันหนองไร่

45 ด.ช.ชนัฐกานต์ มีอิสระ

แก้งคร้อวิทยา

นางจันทิดา มีอิสระ

34634 อนุบาลเทศบาลต.นาหนองทุ่ม

46 ด.ช.พีรณัฐ ทรงศรี

ภูเขียว

นางวงเดือน ดลประสิ ทธิ์ 34054 ภูเขียว

47 ด.ช.ธนภัทร สมทิพย์

แก้งคร้อวิทยา

นางจิรนันท์ สมทิพย์

22858 บ้านหนองขาม

48 นายวิชชุวชั ร์ วงศ์วาน

แก้งคร้อวิทยา

นางศิริพร วงศ์วาน

30439 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

49 ด.ช.ธรรมรัตน์ จันทรพรหมริ นทร์ ภูเขียว

นายบัณฑิต จันทรพรหมริ นทร์ 24665 บานาญเขต 2

50 ด.ญ.ลลิตา กลิ่นสุ ต

ภูเขียว

นางอรวรรณ กลิ่นสุ ต

29994 ภูมิวิทยา

51 ด.ช.กุลเดช หงษ์บินมา

ภูเขียว

นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา

28047 บ้านหนองโพนงาม

52 ด.ญ.ธี ตาญาดา บาลี

แก้งคร้อวิทยา

นายสันสกฤต บาลี

34900 แก้งคร้อวิทยา

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

53 ด.ช.เมธัส ภิญโญภาพ
54 ด.ช.บุรินทร์ ไกรสกุล

ภูเขียว
ภูเขียว

นางชาดา ภิญโญภาพ
น.ส.วันวิสาข์ โชคคุณ

33055 บ้านหนองข่า
35031 ชุมชนบ้านหัน

55 ด.ช.พงศ์ปณต ประกอบดี

ภูเขียว

นางหทัยพร ประกอบดี

18827 บ้านฉนวน

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

1 นายณภัทร ตรงประสิ ทธิ์

ชุมแพศึกษา

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิ ทธิ์ 25529

โรงเรียน
ข้าราชการบานาญ

2 นายจักรริ นทร์ วันชัย

แก้งคร้อวิทยา

นางยุภาพร วันชัย

25072 บ้านโสกหว้าโนนหอม

3 น.ส.ระริ นพร จาเริ ญดี

แก้งคร้อวิทยา

นางอริ ยพร จาเริ ญดี

22279 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

4 น.ส.ปาณสลิล อาจอนงค์

แก้งคร้อวิทยา

นางจินตนา อาจอนงค์

36331 บ้านนาแก

5 นายภูวมินทร์ สิ นทระ
6 น.ส.สิ ริกญั ญา พิมพ์สราญ

แก้งคร้อวิทยา

นายสฤษดิ์ สิ นทระ

23838 บ้านโสกหว้าโนนหอม

แก้งคร้อวิทยา

นางกัญญาสร พิมพ์สราญ

20946 บ้านธาตุ

7 น.ส.ประภัสสร ประโพศรี

ภูเขียว

นางวาริ นี ประโพศรี

33539

8 นายฐากร บุญเกื้อ

ภูเขียว

นายเด่นชวาล บุญเกื้อ

32130 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน

9 น.ส.วันสุ หิ รัญเกิด

แก้งคร้อวิทยา

นางนงนุช หิ รัญเกิด

32301 แก้งคร้อวิทยา

10 น.ส.รณัฏฐษา บุญโนนแต้

แก้งคร้อวิทยา

นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้ 35155 แก้งคร้อวิทยา

11 นายพีระพัฒน์ หอมจันทร์

แก้งคร้อวิทยา

นางรัชดากรณ์ หอมจันทร์ 33751 ศรี แก้งคร้อ

12 น.ส.สุปรี ยา แสนสระ

หนองบัวแดงวิทยา

นางอรทัย แสนสระ

บ้านหนองดินดา(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

19392 บุปผาราม

13 น.ส.นัชวรรณ สิ นสมุทรโสภณ ภูเขียว

นายสาราญ สิ นสมุทรโสภณ 19996 บ้านฝายพญานาค

14 น.ส.โชติกา สัณหจันทร์

ภูเขียว

นางอรชุลี สัณหจันทร์

30001 เกษตรศิลปวิทยา

15 น.ส.พิชามญชุ์ ชูสกุล

ภูเขียว

นางประไพพร ชูสกุล

24846 เกษตรศิลปวิทยา

16 น.ส.ณัฎฎฌา ภักดีอาสา

ภูเขียว

นางรุ จเรศ ภักดีอาสา

30647 เกษตรศิลปวิทยา

17 น.ส.กุลธิ ดา สุขสูงเนิ น

ชุมแพศึกษา

นางบาเพ็ญ สุ ขสู งเนิ น

24170 บ้านปากช่องผาเบียด

18 นายดารงพล ลานพิบูลย์

ภูเขียว

นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ 25546 ภูเขียว

19 นายวีรภัทร ลีลา้ น

ภูเขียว

นางพัชริ นทร์ ลีลา้ น

34097 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บารุ ง)

20 น.ส.ภัทรจาริ น เงินใย

ภูเขียว

นางจุฬารัตน์ เงินใย

27320 บ้านตลาดอุดมวิทย์

21 นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา

แก้งคร้อวิทยา

นายมนตรี ฉัตรรักษา

25636 บ้านภูดินหิ นกอง

22 นายธี รภัทร แต่งผิว

ขอนแก่นวิทยายน

นางรัตนาภรณ์ แต่งผิว

30990 คอนสารวิทยาคม

23 น.ส.สุวนันท์ ศรี บุญสม

ขอนแก่นวิทยายน

นางพิชยวัลย์ ศรี บุญสม

32919 แก้งคร้อวิทยา

24 นายฉัตรชัย ชาตรี

ภูเขียว

นางศุภวรรณ ชาตรี

27817 บ้านโนนหิ นลาดกุดกว้าง

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

25 นายปวีณ์กร ศรุ ตญานนท์

ชุมแพศึกษา

นางพรทิพย์ แผ้วชานาญ

28263 บ้านหนองบัวพรม

26 นายพีรภัทร รัตนะ

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

นางชุติกาญจน์ รัตนะ

34356 บ้านน้ าพุปางวัว

27 น.ส.งามลักษณ์ ทองมีศรี

ชุมแพศึกษา

นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี 34168 บ้านหนองเชียงรอด

28 น.ส.วิภวานี คาศรี

แก้งคร้อวิทยา

นางประวัติ คาศรี

29 น.ส.สุภาพร มะลิดา

เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางกานติ์สิมา มะลิดา

23297 สวนวิทยา

30 นายคฑาวุธ ค้ายาง
31 นายณรงค์ชยั นามโคตร

ภูเขียว

33683 บ้านโพธิ์

ขอนแก่นวิทยายน

นางปรี ยาภรณ์ ค้ ายาง
นายคงฤทธิ์ นามโคตร

32 นายพลกฤษณ์ โคผดุง
33 น.ส.กุลนันท์ ก้อมอ่อน

ภูเขียว
ขอนแก่นวิทยายน

นางวราพร โคผดุง
นางจุไรรัตน์ ก้อมอ่อน

26904 หัวนานคร
32249 ชุมชนแท่นประจัน

34 น.ส.ทักษิณา ระวิพนั ธ์

สาธิ ต มข.(มอดินแดง)

นายพงศกร ระวิพนั ธ์

32721 ชุมแพศึกษา (หน่วยพิเศษ)

35 น.ส.หทัยศิริ ศรี กุดเลาะ

เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางสมปอง ศรี กุดเลาะ

31113 ศรี แก้งคร้อ

31872 บ้านโนนข่า

30697 สระโพนทอง
30375 หนองศาลาป่ าชาดโนนตุน่

36 น.ส.ภัทรศรี ธิดา ปั ทถาพงษ์ แก้งคร้อวิทยา

น.ส.แววดาว แก้วสว่าง

37 น.ส.อินทิรา ต่อสกุล

แก้งคร้อวิทยา

นางอัมพร หิรัญคา

33758 อนุบาลเทศบาลต.นาหนองทุ่ม

38 น.ส.จิรัชญา ดีแซง

โนนกอกวิทยา

นายสนอง ดีแซง

34701 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

39 น.ส.สุภทั รา ริ นลา

ภูเขียว

นางวารุ นนั ท์ ริ นลา

20252 สามสวนวิทยา

40 นายวริ ทธิ์ ธร ชมภูวิเศษ

แก้งคร้อวิทยา

นายรักเกียรติ ชมภูวิเศษ

22516 บ้านหลุบคา

41 น.ส.กมลชนก ฦากาลัง

ภูเขียว

นายอนุชิต ฦากาลัง

24844 บ้านสารจอด

42 นายธนภูมิ ชาลีเขียว

ภูเขียว

นายไพบูลย์ ชาลีเขียว

11572 หัวนานคร

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้น ปวช. 3
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 น.ส.จารุ กิตติ์ เหล่าคนค้า

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นายศุภณัฐ เหล่าคนค้า

33970 ชัยชุมพลวิทยา

2 นายธี รพงศ์ ดีอินทร์

วิทยาลัยเทคนิ คชัยภูมิ

นางพัชรี ดีอินทร์

34294 บ้านฉนวน

3 นายประกาศิต โสเมือง

วิทยาลัยเทคนิ คขอนแก่น

นายประจักษ์ โสเมือง

28042 บ้านดอนจาปา

ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด สาขาภูเขียว ประจาปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
ลาดับที่

ชื่ อสกุล

โรงเรียน

1 ด.ช.ศิวกร กุลแก้ว

อนุบาลบ้านจ่าสม

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

โรงเรียน

นางสาวสุภาวดี กุลแก้ว (35371)

นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้น ปวส. 2
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 นายผ่านศึก เถาวัลย์

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางวนัชชา จันทร์ครุ ฑ

29879 บ้านหนองกุง

2 นายเอกกร แก้วศิริ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว นางวันเพ็ญนภาลัย แก้วศิริ 33054 บ้านโนนหิ นลาดกุดกว้าง

3 น.ส.ศศิธร ตลับเพชร

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ นายอดุลย์ ตลับเพชร

26361 บ้านโนนสง่า

4 นายปี รติ ปรี ดีวงศ์

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

นางพรพรรณ ปรี ดีวงศ์

31804 บ้านหิ นรอยเมย

5 น.ส.ไปรยา สมพงษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั ภูมิบริ หารธุรกิจ

นางพรรณิ ภา พันธ์เนตร

26756 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด สาขาภูเขียว ประจาปี ทางบัญชี 2561
เขต 1
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
ลาดับที่

ชื่ อสกุล

โรงเรียน

1 ด.ช.ศิวกร กุลแก้ว

อนุบาลบ้านจ่าสม

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

โรงเรียน

นางสาวสุ ภาวดี กุลแก้ว (35371)

นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก

รายชื่ อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี ทางบัญชี 2562
เขต 2
ระดับชั้น ปริญญาตรี
ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

1 น.ส.กนกไทย น้อยเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางเถาวัล น้อยเวียง

25389 บ้านห้วยแก้ว

2 นายสุ พิทภูมิ คุยเพียภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี นางพิทยา คุยเพียภูมิ

19962 บ้านท่ามะไฟหวาน

3 นายนพกมล กาญจนางกูร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางกมลมาลย์ กาญจนางกูร 33401 ภูมิวิทยา

4 นายธนาดล พุทธสิ มมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายนิ กร พุทธสิ มมา

5 นายศิขริ น เทพจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา นางหอมหวล เทพจันทร์

23725 บ้านหนองคอนไทย

6 น.ส.ชนากานต์ สุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางชวลิตร์ สุวรรณ์

21326 บ้านเป้ าวิทยา

7 น.ส.กิตติวรรณ นามสุ ข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31505 แก้งคร้อวิทยา

8 นายพุทธิ พล หนองเสนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชานี

นางทิพย์วรรณ นามสุข
นางรุ่ งทิวา หนองเสนา

12548 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

24931 บ้านธาตุ

9 น.ส.ภัทรจิตตรา ปราบวาริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเพ็ชรมณี ปราบวาริ นทร์ 21311 บานาญ

10 นายชาญธนะ ครบุรีบุญมาตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายกฤษณศักดิ์ ครบุรีบญ
ุ มาตร 31832 สพป.ชย. 2

11 น.ส.นัสยา ชัยสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา นายพลาวุธ ชัยสงคราม

34364 สพป.ชย. 2

12 น.ส.นิชญ์ฌากาจน์ พรหมเมตตา มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลอีสาน นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี 22008 สพป.ชย. 2
13 นายปรัตถกร วิลาศรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางฐานิฏฐ์กานต์ วิลาศรี

31593 บ้านเซี ยมป่ าหม้อ

14 น.ส.ภัทรา บัวแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

นายสมศักดิ์ บัวแดง

24865 บ้านหนองแวง

15 นายอภิณัฐ โพธิ์ จักร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสมหมาย โพธิ์ จักร์

18187 บ้านโคกไพรวัน

16 น.ส.ณัฏฐนันท์ พรมชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางนิ ภาภรณ์ พรมชัย

27484 แก้งคร้อวิทยา

17 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ศรี จินดา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

นายทวี ศรี จินดา

25981 บ้านเมืองกลาง

18 นายวิชิตวงศ์ สมวงษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุ ชาติ สมวงษา

30076 บ้านโนนหิ นลาดกุดกว้าง

19 น.ส.กนกกาญน์ ลีปา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นางพูนทรัพย์ ลีปา

21623 บ้านหัวหนอง

20 น.ส.ณัฐริ ดา บัวคา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางอุบล บัวคา

35723 บ้านท่าคร้อ

21 นายกรกช ต่อพล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประวิทย์ ต่อพล

22 น.ส.ภัทรวดี วาลย์มนตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุ ภาพ วาลย์มนตรี

26747 บ้านหนองขาม
20924 บ้านน้ าอุน่

23 นายชัยรัตน์ เลขนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นายบุญริ ง เลขนอก

29153 ชุมชนแท่นประจัน

24 นายกรวิชญ์ เหมือนตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายบุญส่ง เหมือนตา

33447 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์ บารุ ง)

ที่

ชื่ อสกุล (บุตร)

โรงเรียน

ชื่ อสกุล บิดา/มารดา

ทะเบียน

โรงเรียน

25 นายธนพัน นบสู งเนิ น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายธารงค์ นบสู งเนิ น

29760 บ้านโพธิ์ (คุรุราษประสิ ทธิ์ )

26 น.ส.พิชามญช์ สมรู ป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางนงลักษณ์ สมรู ป

35724 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์ บารุ ง)

27 น.ส.ฐานุตรา สร้างนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายถวิล สร้างนา

30870 บ้านเซี ยมป่ าหม้อ

28 น.ส.ชุติกาญจน์ วิชาหา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางบวรลักษณ์ วิชาหา

34103 บ้านนาวงเดือน

29 นายบุริศร์ วงศ์ศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุ รวิทย์ วงศ์ศรี

16130 แก้งคร้อวิทยา

30 นายพีรพัฒน์ ดลประสิ ทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายศุภโชค ดลประสิ ทธิ์

30644 บ้านนาไฮฯ

31 น.ส.ชุติมา ธรรมกุล
32 นายดลวรรธก์ เขาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายบันดิษฐ ธรรมกุล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
นายอานาจ เขาทอง

19325 ศาลาสามัคคี
34169 บ้านโป่ งโพธิ์

33 น.ส.กรรณิ กา ประทุมชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33863 ภูเขียว

นายสิ งห์ทอง ประทุมชาติ

34 นายกฤติพงษ์ พีรจรู ญรุ่ งเรื อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางนี รนุช พีรจรู ญรุ่ งเรื อง 29834 สามสวนวิทยา

35 น.ส.วิลาสิ นี ฦานาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวิสิฎฐ์ ฦานาม

36 นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค 20547 บานาญ

37 นายจิระสิ ทธิ์ คงนาวัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางศิริลกั ษณ์ คงนาวัง

20237 พุฒิชยั วิทยา

38 น.ส.ชนกนันท์ ภูแลนปิ ว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางชยารัศน์ ภูแลนปิ ว

12443 บ้านดอนนกเอี้ยงเก่า

18873 บานาญเขต 2

39 นายธนวรรธก์ นันทเมธิ นทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางกนกพร นันทเมธิ นทร์ 33555 บ้านเป้ าวิทยา

40 นายพงษ์ธร พินิจมนตรี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นางสุ จิตรา พินิจมนตรี

18828 บ้านฉนวน

41 น.ส.พรชณิ ตว์ นามโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสิ ทธิ ชยั นามโคตร

26246 บ้านดอนหันนาสวรรค์

42 น.ส.กุลธรา บุรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นางสุ ทธาทิพย์ บุรัตน์

21234 บ้านหนองปลา

43 น.ส.กนกกาญจน์ บัวถนอม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33523 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

44 น.ส.กัญญา วาริ นทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเอื้อมพร บัวถนอม
นางกิตตินนั ท์ วาริ นทร์

45 น.ส.ขวัญฤทัย บุญซื่ อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประสิ ทธิ์ บุญซื่ อ

35214 คอนสารวิทยาคม

46 น.ส.ปาริ ฉตั ร มิ่งแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

นายประยูร มิ่งแก้ว

15636 บานาญเขต 2

47 น.ส.วชิราพร เหมวงษ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางอัมรา เหมวงษ์

33532 ภูมิวิทยา

48 น.ส.กนกรัตน์ เจริ ญดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

นางอาภรณ์ เจริ ญดี

30637 ภูมิวิทยา

49 น.ส.อนันตญา นาคดิลก
50 นายปกรณ์กิต แนวคาดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางอรัญญา นาคดิลก

24877 ภูมิวิทยา

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวทิยาเขตเพชรบูรณ์

นายสมเกียรติ แนวคาดี

29977 บ้านนาบัว

51 น.ส.ขวัญครู แผลงรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

นายนพดล แผลงรักษา

8416 บ้านแก้งตาดไซ

35199 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

