
ล ำดบัที่ ช่ือสกุล  (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 ด.ญ.บุญยาพร   จ  าเริญดี นางอริยพร  จ  าเริญดี 22279 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

2 ด.ช.กวินณวิชญ ์ วงษชู์ นายวฒิุพงษ ์ วงษชู์ 20293 บา้นหนองไผ่ลอ้ม

3 ด.ช.ณภทัร  นพธรรม นางนวลอนงค ์ สิงหรา ณ อยธุยา 33627 เกษตรศิลปวิทยา

4 ด.ญ.ธมลวรรณ  ประกายเพชร นางธญัญารัตน์  ประกายเพชร 34553 สพป.ชย. 2

5 ด.ญ.ภฏัฏนีญาภรณ์  รอดตรง นางสาวภทัราวดี  ขนุเดช 33024 พระธาตุหนองสามหม่ืน

6 ด.ญ.ปัญฑารีย ์ ชยัจกัร นายคเนศ  ชยัจกัร 28538 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

7 ด.ช.ปัณณธร  เลิศขามป้อม นางเปล่ียมศรี  เลิศขามป้อม 34053 ภูเขียว

8 ด.ช.ชยนัตี  ภูสีดวง นางปณิดา  ภูสีดวง 30345 ชุมชนบา้นหนั

9 ด.ช.ธนกฤต  แพงค าสี น.ส.กุลธีรา  แพงค าสี 35030 บา้นโนนดินจ่ี

10 ด.ญ.ปุณยวีร์     สุดแสง นางสาวกนกพร  แสงพรมมา 33306 บา้นทุ่งพระ

11 ด.ช.ธนาธิศ   เอ้ียงทอง นางปริญญาพร  เอ้ียงทอง 29619 เนรมิตศึกษา

12 ด.ญ.อณัศยา  ตติยนนัทพร นางสาวขวญัเรือน  ตติยนนัทพร 31981 บา้นดงขีสะเดาหวาน

13 ด.ช.เลิศชนตพิ์พฒัน์  วณิชาชีวะ นางจรุดา  วณิชาชีวะ 29636 บา้นหนองบวั

14 ด.ช.ณฐัสิทธ์ิ  เสมพงค์ นายวิโรจน์  เสมพงค ์ 31364 ชยัชุมพลวิทยา

15 ด.ญ.ลกัษิกา  ข่าทิพยพ์าที นางธีรนาฏ  ข่าทิพยพ์าที 32995 ชยัชุมพลวิทยา

16 ด.ญ.วฒันายากร  โตชยัภูมิ นางสาววฒันา  สระสิริ 35751 บา้นเป้าวิทยา

17 ด.ช.รณพีร์   ปัญญายิง่ นางกลัยา  ปัญญายิง่ 33843 บา้นสารจอดเก่า

18 ด.ญ.ทิพนภา  คงโนนกอก นางอนงค ์ คงโนนกอก 33153 บา้นเมืองกลางวิทยา

19 ด.ญ.หฤทชนนั  มาขมุเหล็ก นางหรรษา  มาขมุเหล็ก 25541 บา้นโนนง้ิวงาม

20 ด.ญ.พิริยา  ทีนอ้ย นายพิมาน  ทีนอ้ย 28592 บา้นเด่ือดอนกลาง

21 ด.ญ.กนิษฐนาฏ  วรรณขามป้อม นางอชิวะ  วรรรณขามป้อม 34006 พระธาตุหนองสามหม่ืน

22 ด.ญ.ญาณจัฉรา    อภยันอก นางนยัเนตร  อภยันอก 34121 แกง้คร้อวิทยา

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
เขต 2

ระดับ อนุบำล 3 หรือช้ันอนุบำลสูงสุดของสถำนศึกษำที่ศึกษำอยู่   



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 ด.ญ.กรองขวญั  ภาชนะ นายปรีชากร  ภาชนะ 35683 ภูเขียว

2 ด.ญ.จิณณพตั  อรรคพิน นางสุดารัตน์  อรรคพิน 31913 บา้นโคกกุง 

3 ด.ญ.ณฐภรณ์   โซ้สิมา น.ส.สุพรรณี  ศรีโท 31788 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

4 ด.ญ.เอ้ืองชมพไูพร  เคนโพธ์ิ นางพิสมยั  เคนโพธ์ิ 33408 แกง้คร้อวิทยา

5 ด.ญ.กษิรา   สารฤทธ์ิ วา่ท่ี พ.ต.เทพฤทธ์ิ  สารฤทธ์ิ 30083 ภูเขียว

6 ด.ช.กิตติภูมิ  สิรินนัทเกตุ นายสุทารักษ ์ สิรินนัทเกตุ 33331 แกง้คร้อวิทยา

7 ด.ญ.นารีญาดา  บาลี นายสันสกฤต  บาลี 34900 แกง้คร้อวิทยา

8 ด.ช.พฒิุพงศ ์ พิมพสิ์งห์ นางพยอม  พิมพสิ์งห์ 33056 บา้นท่าขามไร่เด่ือสามคัคี

9 ด.ญ.ณฐัชนนัท ์ แกมจินดา นายศิวฒัน์  แกมจินดา 35692 นาหนองทุ่มวิทยา

10 ด.ญ.กาญจณ์เกลา้  สุคนธสาคร น.ส.เจริญรัตน์  รักษม์ณี 33680 บา้นสระหว้ยยางอุปถมัภ์

11 ด.ญ.ขวญัแกว้   นาโพธ์ิ นางนิตยา  นาโพธ์ิ 35309 แกง้คร้อวิทยา

12 ด.ช.ณฐัคริน  ผลเงิน นางทิพวลัย ์ ผลเงิน 21637 บา้นเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

13 ด.ช.ชนินทร์   ประจงกลา้ นางสาวจิราพร  ปล้ืมโชค 35345 บา้นกุดโงง้ดงสวรรค์

14 ด.ญ.ณฎัฐณิชาพร  โตนชยัภูมิ น.ส.ดาริน  ภาสกุล 35735 สวนวิทยา

15 ด.ช.ธนชัชา  ภูมิคอนสาร น.ส.ศิริสุดา  ภูมิคอนสาร 35736 สวนวิทยา

16 ด.ญ.สุนชัชา  วิเศษสัตย์ นางสุภาวดี  วิเศษสัตย ์ 31535 สพป.ชย. 2

17 ด.ญ.กญัญาณฐั    นุชภิเรนทร์ นายกฤษฎาวฒิุ  นุชภิเรนทร์ 28406 เนรมิตศึกษา

18 ด.ช.ธนวตั  มหาชยั นายปรีชา  มหาชยั 33793 คอนสารวิทยาคม

19 ด.ช.ภวฒัน์กุล  ชาติขยนั นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 35315 บา้นแท่นวิทยา

20 ด.ช.นธัทวฒัน์  มดัศรี นายวฒิุศกัด์ิ  มดัศรี 28208 บา้นแข ้(เจริญราษฎร์วิทยา)

21 ด.ช.เตชิต  นาระหดั น.ส.อรนุช  หลา้เพชร 33671 ภูมิวิทยา

22 ด.ญ.ปิญาดา  ค  าอู นายสนธยา  ค  าอู 30925 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

23 ด.ช.รชต   เกตุทรัพย์ นางสาวนนัทิชา  ฦาชา 34652 แกง้คร้อวิทยา

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561

เขต 2

  ระดับ  ประถมศึกษำปีที่ 3 



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

24 ด.ญ.บณัฑิตา  วิชาจารย์ นายเดชตระกร  วิชาจารย ์ 32837 บา้นท่ามะไฟหวาน

25 ด.ญ.เปมิกา  สุขเอนกนนัต์ นางเนตรชนก  สุขเอนกนนัท ์ 23285 บา้นหนองแซง

26 ด.ช.ธนาทรัพย ์ จะชาลี นางวีณา  จะชาลี 22598 บา้นโนนง้ิวงาม

27 ด.ญ.มนตล์ดา  เสาศิริ นายมนตรี  เสาศิริ 26416 หนองเบนประภากร

28 ด.ช.ศิวกร  กุลแกว้ นางสาวสุภาวดี  กุลแกว้ 35371 นางแดดวงัชมภูวิทยารัชมงัคลาภิเษก

29 ด.ช.ศุภวิชญ ์  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ นายวรพกัตร์  ศิริรุ่งเรืองวิชญ ์ 33981 บา้นเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)

30 ด.ช.ปองคุณ   ขจรสัตย์ นางบุษยา  ขจรสัตย ์ 33626 บา้นหนองแตร้าษฎร์สามคัคีวิทยา

31 ด.ญ.กญัญาณฐั    อินทรจินดา นางจนัทร์เพญ็  อินทรจินดา 29825 คอนสารวิทยาคม

32 ด.ญ.ศรีชนก   เรืองสุทธ์ิ นายบณัฑิต  เรืองสุทธ์ิ 29378 บา้นหนองแซง

33 ด.ญ.อรินทพ์ร  บุญเก้ือ นายพงษศ์กัด์ิ  บุญเก้ือ 25414 บา้นโปร่ง

34 ด.ญ.จารุณิชา  ผลผดุง น.ส.จนัทรัตน์  สวนกุดเลาะ 26793 บา้นโนนเขวา

35 ด.ญ.พรปวีณ์  วงษโ์ท นางภาคินี  วงษโ์ท 30414 ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน

36 ด.ช.เตชินท ์ มลยัแกว้ นางนฐัภรณ์  มลยัแกว้ 35158 นาหนองทุ่มวิทยา

37 ด.ญ.ชญาดา  มีอิสระ นางจนัทิดา  มีอิสระ 34634 อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม

38 ด.ญ.กุลจิตรา  กุนอก นางดาวรุ่ง  กลางวงค ์ 34180 นาหนองทุ่มวิทยา

39 ด.ญ.สุภาวี  จ  านงคบ์ุญ นางปภาวี  จ  านงคบ์ุญ 34635 อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
เขต 2

  ระดับ  ประถมศึกษำปีที่ 3 



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 ด.ช.พชร  รักเหล่า นางจนัทร์เพญ็  รักเหล่า 32996 บา้นดงกลาง

2 ด.ญ.กนกอร  ช านาญ นางสรารัตน์  ช านาญ 34007 แกง้คร้อวิทยา

3 ด.ช.รัฐภูมิ  จนัทร์มะโฮง นายสุธีย ์ จนัทร์มะโฮง 25677 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

4 ด.ช.เจษฎา  ปานวิเศษ นางชนญัธิดา  ปานวิเศษ 33663 บา้นหนองเมก็

5 ด.ญ.ศิวารยา  นกแกว้ นางขนิษฐา  นกแกว้ 35149 ภูเขียว

6 ด.ช.รัตน์สุพล   รัตนะ นางชุติกาญจน์  รัตนะ 34356 บา้นม่วง

7 ด.ญ.ฉตัรฤทยั  ฦาชา นางปนญัพร  ฦาชา 33007 บา้นฉนวน

8 ด.ช.ธีภพ  เวียงพล นางวฒันา เวียงพล 35384 แกง้คร้อวิทยา

9 ด.ญ.พิชญสิ์นี  สมรูป นางนงลกัษณ์  สมรูป 35724 บา้นส้มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง)

10 ด.ญ.ณฐัธิดา  ศรีวิชยั นางเมธิญา  ศรีวิชยั 26071 บา้นหวัโสก

11 ด.ญ.อนุธิดา   ยศพิทกัษ์ นางจิรัสยา   ยศพิทกัษ ์ 33244 บา้นเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

12 ด.ช.ทรัพยศี์ล  ช านาญ นายสุมิตรสุริยน  ช านาญ 22642 บา้นหินลาดพฒันา

13 ด.ช.นนทกร  แนววิลยั นางนภาภรณ์  แนววิลยั 31202 บา้นโนนข่า

14 ด.ช.พยงุศกัด์ิ   พิลาชยั นางพเยาว ์ พิลาชยั 29208 บา้นหนองคอนไทย

15 ด.ช.ชลมัพ ุ สาลี นางพรชนก  ชาติสุภาพ 31463 บา้นโนนเพ่ิม

16 ด.ช.วิศวยศ  สนเจริญ นางภสัรา  สนเจริญ (รักชาติ) 31626 บา้นธาตุ

17 ด.ช.กิตติ    ลีลา้น นางพชัรินทร์  ลีลา้น 34097 บา้นส้มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง)

18 ด.ญ.ณฐักุล  บุตตะกูล นางนทัพร  บุตตะกุล 33706 บา้นกุดหวัชา้ง

19 ด.ช.จิรพงศ ์  ก่อบุญ นางสุพรรณี  ก่อบุญ 30409 ชุมชนบา้นหนั

20 ด.ช.พงษศิ์ริ   แนวถาวร นางจรีรัตน์  แนวถาวร 33614 บา้นหนองบวัพรม

21 ด.ช.ธนาพิพฒัน์  สุทธิโพธ์ิ นางบุษยา  สุทธิโพธ์ิ 33861 ภูเขียว

22 ด.ญ.กฤตพร  โล่ห์เส็ง นางวลยัพร  โล่ห์เส็ง 35213 คอนสารวิทยาคาร

23 ด.ญ.กานตพิ์ชชา  ไชยแสน นางสุดาวรรณ  ไชยแสน 34759 บา้นวงัม่วง

24 ด.ช.ไวทย     สมศรี นางวนัเพญ็  สมศรี 31592 บา้นหนองแวง

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
เขต 2

ระดับ ประถมศึกษำปีที่ 6 



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

25 ด.ช.นิธิศ  ฉตัรรักษา นางศุภลกัษณ์  กอบการดี 34218 สพป.ชย. 2

26 ด.ญ.กมลลกัษณ์   ผือโย นางหทัยา  ผือโย 33762 บา้นเมืองคง

27 ด.ช.จิตติพฒัน์  ทกัษะวิเรขะพนัธ์ นายพฒันพงษ ์ ทกัษะวิเรขะพนัธ ์ 34873 บา้นแขฯ้

28 ด.ช.ณรงคล์กัษณ์  ณ หนองคาย ว่าท่ี ร.ต.ชนัณรงค ์ ณ หนองคาย 31241 ศรีแกง้คร้อ

29 ด.ญ.ชญัญาลกัษณ์  แก่นบวั นางวิไลลกัษณ์  แก่นบวั 24273 บา้นหนองรวก

30 ด.ช.อฑัฒ ์ ทรงศรี นางวงเดือน  ดลประสิทธ์ิ 34054 ภูเขียว

31 ด.ญ.นภารัตน์   ลีภูเขียว นางสาวอรอิสรา  กระแสร์ 35759 แกง้คร้อวิทยา

32 ด.ญ.ลภสัรดา  ชอบคา้ นางรุ่งทิพย ์ ชอบคา้ 31978 ชยัชุมพลวิทยา

33 ด.ญ.กานตธิ์ดา  เกียนแกง้ นางสุกญัญา  เกียนแกง้ 29730 บา้นหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

34 ด.ช.ณฐัชยั  ชยับุญ นางนุชลี  ชยับุญ 34211 บา้นกุดแคน

35 ด.ช.ปรมตัถ ์  มาตรวิเศษ นายนภทัร  มาตรวิเศษ 32965 บา้นโจดพิทยาคาร

36 ด.ช.ประวริศ  ประจนันวล นายดรุณ   ประจนันวล 28762 บา้นหนองบวั

37 ด.ญ.กมยัธร  ปะท ามา นายฉลอง  ปะท ามา 18814 บา้นโนนหินแร่

38 ด.ช.สิรภพ  เจริญคุณ นางสุมาพร  เจริญคุณ 32076 เทศบาลแกง้คร้อ

39 ด.ช.ปิยะภทัร  ยงดี นายจรูญ  ยงดี 32914 บา้นเด่ือดอนกลาง

40 ด.ช.ธนปรัชญ ์ หวงัหมู่กลาง นางสายเงิน  หวงัหมู่กลาง 31797 บา้นภูดินหินกอง

41 ด.ญ.กชวรรณ  เกลอสูงเนิน นางรุ่งจิตร  เกลอสูงเนิน 33246 หนองคอนไทยวิทยาคม

42 ด.ญ.ปัณณพร  สมบูรณ์ นางพรเพญ็ สมบูรณ์ 29298 คอนสารวิทยาคาร

43 ด.ญ.สุธาสินี  ป่ินวิเศษ นายสิงหะ  ป่ินวิเศษ 34566 บา้นแท่นวิทยา

44 ด.ญ.กฤษณา  สิมาธรรม นางหนูชิด  สิมาธรรม 33593 ศรีแกง้คร้อ

45 ด.ช.วงศกร  จุมพลภทัร์ นางริณนา  จุมพลภทัร์ 34760 บา้นวงัม่วง

46 ด.ญ.พรพิมล  สมบติัหลาย นางฉลวยศรี  สมบติัหลาย 32660 บา้นโนนเขวา

47 ด.ญ.พิมพช์นก  เสมอไว นางสุมาลี เสมอไว 33542 บา้นโป่งดินด า

48 ด.ช.เมธสั  จนัระภู นางสุปัญญา  นาเจริญ 35267 บา้นหนองแวง

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
เขต 2

ระดับ ประถมศึกษำปีที่ 6 



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 ด.ช.ณฐัพงศ ์ ส าราญพิศ นางจิรวรรณ  ส าราญพิศ 30177 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

2 ด.ญ.จาติกาญจน์  นาเจริญ นางบุญมาก  นาเจริญ 34239 แกง้คร้อวิทยา

3 ด.ช.ศุภวิชญ ์ วานนท์ นายจิรศกัด์ิ  วานนท ์ 24935 บา้นหา้งสูง

4 ด.ช.กฤษฎา  แวงมัง่ นางเดือนแรม  แวงมัง่ 34573 แกง้คร้อวิทยา

5 ด.ญ.พิทยาภรณ์   สมพงษ์ นางพรรณิภา  พนัธ์เนตร 26756 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

6 ด.ช.ธนรัตน์  อาบสุวรรณ์ นางแสงอรุณ  อาบสุวรรณ์ 32960 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

7 ด.ช.ชลกร  ขวญัเกษม นางครองใจ  ขวญัเกษม 20905 บา้นแกง้โนนส้มกบ

8 ด.ญ.ณิชานนัท ์ แนวโนนทนั นางดวงใจ  แนวโนนทนั 33278 บา้นเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

9 ด.ช.ชยณฐั  ศรีขลา สอ.จ าเริญ  ศรีขลา 33606 บา้นดอนอุดม

10 นายเลิศพงษ ์ ผิวขาว นายสุเมธา  ผิวขาว 29724 บา้นโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

11 ด.ช.ปณิธาน  พานนนท์ นางนภาพงษ ์ พานนนท ์ 22834 หนองคอนไทยวิทยาคม

12 ด.ญ.วราลี  วงศต์ะวนั นางเบญจา  วงศต์ะวนั 25798 บา้นโนนเพ่ิม

13 นายธราดล  เมตตา นางอมัพร  เมตตา 23741 สพป.ชย.2

14 นายธราดล   พาพลงาม นางอินทิรา  พาพลงาม 34465 บา้นธาตุ

15 ด.ญ.เมธินี  ศรีวิพฒัน์ นางทศันีย ์ ศรีวิพฒัน์ 33611 ภูมิวิทยา

16 ด.ช.สัณหปรรณ  อนนัเต่า นางอภิลกัขณี  อนนัเต่า 23122 บา้นหนองคู

17 ด.ญ.ภูริชญา  ตลบัแกว้ นางปริชญา  ตลบัแกว้ 26390 หนองเมยสามคัคี

18 ด.ช.พชร  ภูวงษ์ นางสุปราณี  ภูวงษ ์ 34214 บา้นวงัม่วง

19 ด.ช.ปัณณวฒัน์  จนัทร์ดี นายฉตัรชยั  จนัทร์ดี 22293 ภูเขียว

20 ด.ช.ธงชาติ  ฦานาม นายวิสิทธ์ิ  ฦานาม 18873 บา้นเป้าวิทยา

21 ด.ช.พลวรรธท ์  เขาทอง นายอ านาจ  เขาทอง 34169 บา้นโป่งโพธ์ิ

22 ด.ช.ปฐมวรรธน์  พรหมเมตตา นายดุลการ  พรหมเมตตา 36105 บา้นแข ้(เจริญราษฎร์วิทยา)

23 ด.ช.ภทัรดนยั  อนุวฒิุ นายอรุณ  อนุวฒิุ 33675 บา้นดอนจ าปา 

24 ด.ช.ณฐักิตต์ิ  ทองทิพย์ นายไพฑูรย ์ ทองทิพย ์ 34636 บา้นฝายพญานาค

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561

เขต 2

ระดับช้ัน  มธัยมศึกษำปีที่  3  



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

25 ด.ญ.ฑิตฐิตา  หนนัจนัทา นางเบญญาพร  แฝงฤทธ์ิ 32265 บา้นหนองบวั

26 ด.ญ.ชุติกาญจน์  โคตรโสภา นายอุดม  โคตรโสภา 33845 บา้นสารจอดเก่า

27 ด.ญ.กตวรรณ  ท่าหิน นางวิชชุดา  ท่าหิน 35615 อนุบาลบา้นสิทธิวงศ์

28 ด.ช.ฉตัรบดินทร์  ไพจิตร นายศราวธุ  ไพจิตร 32318 เทคโนโลยอีีสานบริหารธุรกิจ

29 ด.ช.ศุภกร  ปานอยู่ นายอาภากร  ปานอยู ่ 34874 เพชรราษฎร์บ ารุง

30 นายเสฏฐวฒิุ  มิถาลา นายเศรษฐพล  มิถาลา 31152 บา้นโนนเขวา

31 นายสิปปนนท ์ ทองมีศรี นางธญัญาลกัษณ์  ทองมีศรี 34168 บา้นกุดแคน

32 ด.ญ.อจัชริยา  อุ่นเกิด นางศศิธร  อุ่นเกิด 31830 บา้นสารจอดเก่า

33 ด.ช.ศรัณยภ์ทัร  ศรีทุมมา นายไพศาล  ศรีทุมมา 22181 บา้นดงขีสะเดาหวาน

34 นายศิรวฒัน์  ค  าหนองไผ่ นางเกษร  ค  าหนองไผ่ 33963 บา้นซ ามูลนาค

35 ด.ญ.ณฐัชา  เพชรล ้า นายสุพจน์  เพชรล ้า 26253 โนนเสลาประสาทวิทย์

36 ด.ช.กิตติพศ  จนัดี นางพิมลวรรณ  จนัดี 31982 สระโพนทอง

37 น.ส.วชิราภรณ์  เปริน นายนิรันดร์  เปริน 35489 บา้นหนองสองหอ้ง

38 ด.ญ.กญัญารัตน์ เอ็มโอษฐ์ น.ส.พรรณทิพา  ลบบ ารุง 29089 ศาลาสามคัคี  

39 ด.ช.เตชรัฐ  บุญประคม นายขงเบง้  บุญประคม 34291 บา้นหนองตากลา้

40 ด.ช.ภูมินทร์  พินิจมนตรี นางสุภทัรา  พินิจมนตรี 23057 บา้นดอนจ าปา 

41 ด.ช.อมรเทพ  เทียนชยั นายนฐันนัทน์  เทียนชยั 32994 บา้นกุดโงง้ดงสวรรค์

42 ด.ช.ยศกร  มัง่คง นายจิตติราช  มัน่คง 20569 แกง้คร้อวิทยา (บุตรบุญธรรม)

43 ด.ช.ธนะสิทธ์ิ  สาลีธีรวฒัน์ นายกิตติวฒัน์  สาลีธีรวฒัน์ 28399 หนองคอนไทยวิทยาคม

44 ด.ญ.สิริบูรณ์  นุชนุ่ม นางวรุณี  นุชนุ่ม 31379 แกง้คร้อวิทยา

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561

เขต 2

ระดับช้ัน  มธัยมศึกษำปีที่  3  



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 นายสหสัวรรษ  มณีวรรณ นายสุนนัท ์ มณีวรรณ 34809 บา้นหนองปลา

2 น.ส.ภีสุดา  วิญญาสุข นายเก้ือธรา  วิญญาสุข 33295 นาหนองทุ่มวิทยา

3 น.ส.ปติพร  จนัทร์สวา่ง นายฉตัรชยั  จนัทร์สวา่ง 23336 บา้นหนองหญา้ขา้วนก

4 นายภูมินทร์  คนัธี นายภกัดี  คนัธี 33864 ภูเขียว

5 นายอภิสิทธ์ิ  จุลละนนัท์ นางอรชร  จุลละนนัท ์ 9939 บา้นหนองโพนงาม

6 น.ส.อญัชิษา  ต่ออ านาจ นายชานนท ์ ต่ออ านาจ 31798 บา้นม่วง

7 น.ส.ชลฏา  ภารา นายดวงดี  ภารา 35972 บา้นหนองคู

8 น.ส.ภาวริน  ด ารงเช้ือ นางอจัฉรา  ด ารงเช้ือ 34361 บา้นส้มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง)

9 นายธีรภทัร   ค  าเรืองศรี นางช่ืนชีวนั  ค  าเรืองศรี 26382 บา้นสระหว้ยยางอุปถมัภ์

10 นายทีปกร  บวัค  า นางละออง  บวัค  า 29221 สวนวิทยา

11 น.ส.สุพรรษา  ดลประสิทธ์ิ นางยวุรี  ดลประสิทธ์ิ 29222 สวนวิทยา

12 นายพศุตม ์ สังฆพฒัน์ นางหอมหวล  สังฆพฒัน์ 31479 บา้นโนนหินแร่

13 นายพฒัน์ปพงษ ์ บุญประภาศรี นายกีรติ  บุญประภาศรี 34464 บา้นหนองบวัพรม

14 น.ส.ปราณปริยา  เช้ือในเขา นางอรนุช  เช้ือในเขา 33540 บา้นธาตุ

15 น.ส.นิชากานต ์ วงศภ์าค  า นางดาวเรือง  วงศภ์าค  า 32931 แกง้คร้อวิทยา

16 น.ส.ณฐัภรณ์  รบศึก นางกาญจนาภา  รบศึก 28107 แกง้คร้อวิทยา

17 น.ส.ณฐัรินีย ์ หม่ืนจิตร นางณฐัวญั  หม่ืนจิตร 34435 ภูเขียว

18 น.ส. ปิยธิดา   เลขนอก นายบุญเริง  เลขนอก 29153 ชุมชนแท่นประจนั

19 นายธนกร  ศรศกัด์ิ นายประดิษฐ์  ศรศกัด์ิ 32055 บา้นโนนข่า

20 นายธนดิตถ ์ เอ้ือประชา นางจนัทกานต์ิ  เอ้ือประชา 24442 บา้นฝายพญานาค

21 น.ส.ศศิภรณ์   กางการ นางวชัรีพร  กางการ 33570 พระธาตุหนองสามหม่ืน

22 น.ส.วนญัภทัร์  วิริยะธรรม นางชลจิตต ์ วิริยะธรรม 19853 บา้นเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

23 น.ส.จิดาภา    ดีบา้นโสก นางปิยะวรรณ์  ดีบา้นโสก 27881 หวา้นไพรสามคัคี 

24 น.ส.นภสัสร  พงษจ์นัทร์ นายวิชิต  พงศจ์นัทร์ 30445 บา้นหนองแตร้าษฎร์

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
เขต 2

ระดับช้ัน  มธัยมศึกษำปีที่  6  หรือ ปวช.ปีสุดท้ำย



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

25 น.ส.พีรยา  ค  าชยั นางเอ็มอร  ค  าชยั 33625 บา้นพีพวย

26 น.ส.เพญ็พิชชา  พนัธ์ใย นางศิริพร  พนัธ์ใย 33679 บา้นหนองปลา

27 น.ส.วชิราภรณ์  ศรีชยัปัญญา นางอาภาภรณ์  ศรีชยัปัญญา 32806 บา้นดอนอุดม

28 น.ส.เพญ็พิชชา  เส้ียมแหลม นายสุวิชชา  เส้ียมแหลม 30284 บา้นเรือ

29 นายจุลพจน์  กาญจนสีมา นายบรรพจน์  กาญจนสีมา 28803 บา้นหนองแวง

30 น.ส.รัฐกาญจน์  พน้สมุทร นางพวงแกว้  พน้สมุทร 28979 บา้นโนนงาม

31 นายวรวิธ  สนิทไทย นายศิริชยั  สนิทไทย 13603 บา้นธาตุ

32 นายภูริภทัร์  กล่ินสุต นางอรวรรณ กล่ินสุต 29994 หนองเมยสามคัคี

33 น.ส.ชุลีพร  รักษม์ณี นางศิริรัตน์  รักษม์ณี 30221 อนุบาลบา้นสิทธ์ิวงศ์

34 นายภูมินทร์  ผดุงโชค นางศิริสุข  ผดุงโชค 33520 บา้นหนองไผ่ลอ้ม

35 นายสหสัวรรษ   คงโพธ์ินอ้ย นางพชัรินทร์  คงโพธ์ินอ้ย 8393 บา้นท่ามะไฟหวาน

36 น.ส.ชุติกาญจน์  แกว้ศิริ นายชาญชยัไกลลาส  แกว้ศิริ 33980 บา้นโนนหินแร่

37 น.ส.ศศิกานต ์ แกว้มูลมุข นางเครือจิต  แกว้มูลมุข 24840 เพชรราษฎร์สามคัคี

38 นายนนทกร  เลิศพนัธ์ นางรุ่งอรุณ  เลิศพนัธ์ 32897 บา้นสารจอดเก่า

39 นายปรัชญา  ดีหามแห นางสุกญัญา  ดีหามแห 24983 บา้นเมืองกลางวิทยา

40 นายสรศกัด์ิ  กาสีชา นายกฎมพี  กาสีชา 34417 บา้นหนองปอแดง

41 นายอรรชวฎัฐ์  อาจเวทย์ นางประทุมวนั  อาจเวทย ์ 18823 ศรีแกง้คร้อ

42 น.ส.ชาคริยา  เพชรล ้า นางอรสา  เพชรล ้า 23108 โนนเสลาประสาทวิทย์

43 นายปัณณวิชณ์  จุนขนุทด นายชยานุพนธ์  จุนขนุทด 30005 บา้นหว้ยทรายทอง

44 น.ส.จิตรวดี  แควภูเขียว นายนฐัพนัธ์  แควภูเขียว 31374 บา้นโคกสง่า

45 นายธีรภทัร   พลดงนอก นางอรอนงค ์ พลดงนอก 33750 ศรีแกง้คร้อ

46 นายพีรวสั  ศรีบุญสม นางพิชยวลัย ์ ศรีบุญสม 32919 แกง้คร้อวิทยา

47 นายกฤชณรงค ์ ประสารกลาง นางอรัญญา  ประสารกลาง 33354 ภูมิวิทยา

48 น.ส.พิจิตตรา  แนวค าดี นายสมเกียรติ  แนวค าดี 29977 บา้นนาบวั

49 นายปริยากร  ทองนาค นางนิตยา  ทองนาค 23437 หนองเบนประภากร

50 นายศรัญเทพ  ครองหนองแดง นายสรายทุธ์ิ  ครองหนองแดง 31212 สพป.ชย. 2

51 นายลือเกียรติ  ดนเสมอ นายวีรนนท ์ ดนเสมอ 32680 บา้นหนองขา่ (คุรุประชาวิทยา)

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ปีทำงบัญชี 2561
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ระดับช้ัน  มธัยมศึกษำปีที่  6  หรือ ปวช.ปีสุดท้ำย



ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

52 นายนราวิชญ ์ แคภูเขียว นายชยัวฒัน์  แคภูเขียว 33896 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

53 น.ส.นริศรา  ตลบัเพช็ร วา่ท่ี ร.ต.มิตร ตลบัเพชร 26118 คอนสารวิทยาคม

54 น.ส.ณฐักานต ์ ราชโสม นายอาณติั  ราชโสม 23349 บา้นแดงสวา่ง

55 น.ส.สุนฐัชา  หลา้เพชร นางบณัฑิตา  หลา้เพชร 34358 เพชรราษฎร์สามคัคี

56 น.ส.กรรณิการ์  ลีปา นางพนูทรัพย ์ ลีปา 21623 บา้นหวัหนอง

57 น.ส. บงกชกร  วงศค์  า นางสุภา มาสูงเนิน 34088 ชุมชนแท่นประจนั

58 น.ส.ปนดัดา  ศิริภูมิ นายยรรยง  ศิริภูมิ 24229 ภูมิวิทยา

59 นายกณัฐกะ   สลิดชยั นางอาทิตยา  สลิดชยั 33334 วิทยาลยัการอาชีพแกง้คร้อ

ล ำดบัที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 น.ส.นิศารัตน์ บุตตะเขียว นายคณิต  บุตตะเขียว 33678 บา้นหนองปลา

 ระดับช้ัน ปวส.2  หรืออนุปริญญำปีสุดท้ำย
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ที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

1 น.ส.ธีรยา  ปล้ืมใจ นายทรงฤทธ์ิ  ปล้ืมใจ 26693 บา้นแกง้ (คุรุวิทยานุสรณ์)

2 นายคมเพชร  วรรณพงษ์ นางมนสันนัท ์ วรรณพงษ ์ 24242 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

3 นายธนนัดร  เตียตระกูลวิวฒัน์ นางประไพพิศ  เตียตรกลูวิวฒัน ์ 33869 ภูเขียว

4 น.ส.พชัรากร  ขวญัศกัด์ิ นางแช่มชอ้ย  กา้นสันเทียะ 27541 บา้นหนองสองหอ้ง

5 น.ส.กนกภรณ์  พนัไชย นายบรรพต  พนัไชย 21021 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

6 นายกิตติพศ  เทศสิงห์ นายพฒิุพงศ ์ เทศสิงห์ 33628 บา้นหนองโพนงาม

7 น.ส.จิตรา  บุดดาดวง นางสมศรี  บุดดาดวง 27980 บา้นดงใต้

8 น.ส.ภทัราทิพย ์ แสนตระกูล นายภทัรศกัด์ิ  แสนตระกูล 34038 หนองศาลาป่าชาตโนนตุ่น

9 น.ส.จิราพร  ประมูลศิลป์ นางธญัธนตัถศ์รณ์  ประมลูศิลป์ 31481 บา้นดอนนกเอ้ียงเก่า

10 น.ส.พิริยาภรณ์  ประดบัเพชร วา่ท่ี ร.ต.พิพฒัน์  ประดบัเพชร 23881 บา้นโนนง้ิวงาม

11 นายเฉลิมฤทธ์ิ  บุญซ้อน นายบวัลอง  บุญซ้อน 32023 บา้นหนองปอแดง

12 นายขจรเกียรติ  แต่งสุวรรณ นางสุบรรณ์  แต่งสุวรรณ 20775 บา้นกุดโคลน

13 นายกฤตภาส   บุญโยธา นางทิภาภรณ์  บุญโยธา 28408 บา้นโพธ์ิ (คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

14 นายกรกช  ต่อพล นายประวิทย ์ ต่อพล 26747 บา้นหนองขาม

15 น.ส.สกุลกาญจน์  ยอดบุรี นางสุชีลา  รัตนขนัแสง 34756 บา้นกุดโคลน

16 นายธนภทัร  สงวนรัมย์ นางสุภาพร  สงวนรัมย ์ 34424 เกษตรศิลปวิทยา

17 นายปฐมทรรศน์  นอ้ยลา นายเฉลิมพล  นอ้ยลา 16905 บา้นโคกงาม

18 น.ส.ณฐัฐินี  ขนัทะสีมา นายเฉลิม  ขนัทะสีมา 21912 บา้นหนองบวั

19 น.ส.ณญาดา  พรมชยั นางนิภาภรณ์  พรมชยั 27484 แกง้คร้อวิทยา

20 น.ส.นิษฏสิ์นีอร  พยคัฆพล นายสนิท  พยคัฆพล 18754 ภูเขียว

21 นายธนาธิป  ลาค  า นางดวงนภา  ชีพอุบติั 29067 บา้นนาวงเดือน

22 น.ส.รุจิลกัษณ์   ดวงกาง นายเชาวรักษ ์  ดวงกาง 26256 บา้นพรมหว้ยข่าวิทยา

23 นายชวกรณ์  เพช็รพนู น.ส.นิชาภทัร  โรจนเนติธร 32115 บา้นซ ามูลนาก

ระดับ ปริญญำตรี  (ปีสุดท้ำย)
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ที่ ช่ือสกุล (บุตร) ช่ือสกุล บิดำ/มำรดำ ทะเบียน สังกัด หมำยเหตุ

24 น.ส.ณิชาภทัร  ปัญญา นางศุภลกัษณ์  ปัญญา 17698 เกษตรศิลปวิทยา

25 น.ส.ปานทิพย ์ ปทุมานนท์ นางทศันีย ์ ปทุมมานนท ์ 24562 บา้นโนนงาม

26 น.ส.กมลรัตน์   ชายฮวด นายวิชิต  ชายฮวด 28731 กุดเก่านอ้ยบ ารุงวิทย์

27 น.ส.ปาริชาติ  ตั้งตระกูล นายธารา  ตั้งตระกูล 13465 บา้นสารจอด

28 น.ส.วชิรญาณ์  มานะศิลป์ นายดิลก  เมธา มานะศิลป์ 15383 ภูเขียว

29 น.ส.ปวนัรัตน์  ผ่องพนัธุ์งาม นายสุวิทย ์ ผ่องพนัธุ์งาม 31628 บา้นลาด

30 น.ส.ธญัพร  ถนอมเงิน นางณตัตยา  ถนอมเงิน 29377 บา้นโนนข่า

31 น.ส.ศิริลกัษณ์ เรือนมงคล นายวิชยั  เรือนมงคล 15809 บา้นวงัม่วง

32 น.ส.ธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ นายตวงสิทธ์ิ  ป้อมสุวรรณ 32257 ภูมิวิทยา

33 น.ส.อนนัตพร  นาคดิลก นางอรัญญา  นาคดิลก 24877 ภูมิวิทยา

34 น.ส.พรณปพรรณ  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ นางรัตติกร  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 33974 ภูมิวิทยา

35 นายต่อเกียรติ  ทานประสิทธ์ิ นายทองพิง   ทานประสิทธ์ิ 33543 บา้นหวัหนอง

36 น.ส.กนกพร  ตระกูลศรี นายนิคม  ตระกูลศรี 20452 ฉิมพลีมา

37 นายพีรพฒัน์  โคตรมา นายพิชิต  โคตรมา 33517 บา้นหนองแกหนองโน

38 นายจีระพงษ ์  จนัทร นางศรีเพชร  รุจาคม 20575 บา้นสารจอด

39 นายศุภวฒัน์  สร้อยนาค นางสุภาวรรณ  สร้อยนาค 28460 ชยัชุมพลวิทยา

40 นายธิติวฒัน์  เลิศขามป้อม นายสัมคม  เลิศขามป้อม 8201 บา้นเมืองกลางวิทยา

41 นายพชัรนนัท ์ คงอุ่น นางเทพนารี  คงอุ่น 19303 ศรีแกง้คร้อ

42 น.ส.เสาวรส งามเกล้ียง นายสุรัตน์  งามเกล้ียง 30556 บา้นหนองไผ่ลอ้ม

43 น.ส.ศศิวิมล  ลาภทวี นายเชิดศกัด์ิ  ลาภทวี 32917 บึงมะนาววิทยา

44 นายภูมิภกัด์ิ  ทาโบราณ นางผ่องพรรณ  ทาโบราณ 25228 บา้นหนองแวง

45 น.ส.ฉตัรทริดา  บุญรมย์ นายกรการ  บุญรมย ์ 33125 บา้นโนนง้ิวงาม

46 นายธนากร  ช านาญ นางสรารัตน์  ช านาญ 34007 แกง้คร้อวิทยา

47 นายจีรัญศกัด์ิ  จ  าปางาม นายจรัญ  จ  าปางาม 30735 บา้นสระแต้

48 น.ส.ภทัราภรณ์  โสภา นางพรพิมล  โสภา 18784 บา้นมูลกระบือ

49 นายรัฐพงษ ์ ข่าขนัมะลี นายสมยั  ข่าขนัมะลี 30799 บา้นดอนจ าปา

50 นายสมเกียรติ  นวดโอโล นางบุญเสริม  นวดโอโล 27882 บา้นนาแก

เขต 2
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51 นายรัฐพล  แกว้พล นางราชาวดี  แกว้พล 28746 บา้นโนนงาม

52 น.ส.ปฤชยาภรณ์  ดาวศรี นางล าไพ  ดาวศรี 33307 บา้นลาด

53 นายพรภวิษย ์ สายวงศปั์ญญา นายสมพงษ ์ สายวงศปั์ญญา 24667 บา้นหนองแวง

54 นายนนัทวฒัน์  ดวงภมร นายปิยะวฒิุ  ดวงภมร 19723 สพป.ชย. 2

55 น.ส.ณฐักานต ์ สุระพร นางชลธิชา สุระพร 19313 บา้นเด่ือดอนกลาง

56 นายไอศูรย ์ บวัค  า นายชูชาติ  บวัค  า 32814 บา้นธาตุ

57 นายกิดาการ  หาญปราบ นางกิติรัตน์  หาญปราบ 30241 ภูเขียว

58 น.ส.นิศาลกัษณ์  มาฆะเซ็นต์ นายค านวน  มาฆะเซ็นต ์ 33052 บา้นเหมือดแอ่หนองโดน

59 นายกิตติศกัด์ิ  ทรัพยท์วีธร นางชมกญัจนญ์าณ์  ทรัพยท์วีธร 30801 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

60 น.ส.อาทิติยา  ศรีวิชา นางนราวรรณ  ศรีวิชา 35249 บา้นดงขีสะเดาหวาน

61 นายธนพล  ธนทรัพยพ์ล นายพงศกร  ธนทรัพยพ์ล 31211 สพป.ชย. 2

62 น.ส.ทิชากร  วงศใ์หญ่ นางวาสนา  วงศใ์หญ่ 33801 นาหนองทุ่มวิทยา
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