
ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ

1 ด.ญ.ชญาภรณ์  พิมพศิ์ริ นายสันทดั  พิมพศิ์ริ 31230 บ านาญ สพป.ชย.1

2 ด.ช.ปุณวิชญ ์ บุญโสม น.ส.ธิตินนัท ์ ตอพล 34749 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก

3 ด.ญ.จีรภสัสร  บุปผา น.ส.ประภสัสิริ  บุปผา 32616 โรงเรียนโนนส าราญวิทยา

4 ด.ช.จารุวฒัน์  ช่างปลูก นางอุไรวรรณ  ช่างปลูก 34937 โรงเรียนบา้นวงัก าแพง

5 ด.ญ.สริวลัณ์  นองสิน น.ส.สุรีรัตน์  โพธ์ิชยั 35008 โรงเรียนบา้นวงัตะเฆ่

6 ด.ญ.กิติยาภรณ์  ขนัธวฒิุ นางภทัรา  ขนัธวฒิุ 33933 โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง

7 ด.ญ.จิฎารัตน์  ผลกอง นายยทุธศกัด์ิ  ผลกอง 34884 สพม.เขต 30

8 ด.ญ.ณิชารดี  ทนงค์ นายพิชิต  ทนงค์ 33989 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ

9 ด.ช.กตญัญู  กอโพธ์ิศรี นายสุนนัท ์ กอโพธ์ิศรี 35086 โรงเรียนบา้นหนองตะครอง

10 ด.ช.ภูวะสิทธ์ิ  พรหมนา ดร.สุภาภรณ์  พรหมนา 30616 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

11 ด.ญ.โชตินฤมาศ  โชติพนัธ์ นางพีรพรรณ  บุญเพลิงโชติพนัธ์ 35298 โรงเรียนบา้นยางหวาย

12 ด.ช.ภทัรพงศ ์ ใยด า น.ส.ปภสัรา  ประยรูหาญ 33178 โรงเรียนสามหมอวิทยา

13 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ จ  านงชอบ นายเกรียงไกร  จ  านองชอบ 34970 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

14 ด.ญ.ธนัทิพา  บุญสูงเนิน นางนงคนุ์ช  บุญสูงเนิน 23774 โรงเรียนบา้นกุดไผ่

15 ด.ญ.ชุติกาญจน์  เช้ือโนนแดง นางภทัรวดี  เช้ือโนนแดง 33251 โรงเรียนบา้นกุดไผ่

16 ด.ญ.กณัฐภรณ์  อคัราช นายไพศาล  อคัราช 34949 โรงเรียนบา้นซบัชมภู

17 ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ บู่ทองจนัทร์ นางจนัทิมา  บู่ทองจนัทร์ 30270 โรงเรียนหว้ยตอ้นวิทยา

18 ด.ญ.พชรกร  ขนชยัภูมิ น.ส.สุวิภา  ขนชยัภูมิ 33526 โรงเรียนบา้นท่าฉาง

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 1

ระดับ  อนุบาล  หรือช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่



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

1 ด.ญ.พลอยปภสั  เขียวหนู น.ส.พรพิมพ ์ เขียวหนู 35412 โรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า

2 ด.ช.สุรพศั  ตุม้ทอง นางวิมลรัตน์  ตุม้ทอง 32782 โรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า

3 ด.ญ.จนัทมณี  หล่อแหลม นางรัชนี  หล่อแหลม 34351 โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า

4 ด.ญ.ธญัรดา  คูณจนัทร์ทึก นางพิมลพรรณ  คูณจนัทร์ทึก 23465 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

5 ด.ญ.กชกร  ลบบ ารุง นางสิรินนัท ์ ลบบ ารุง 28630 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)

6 ด.ญ.อลิศา  สิงคาลวณิช นางภาวินี  สิงคาลวณิช 30681 โรงเรียนบา้นหว้ยหนองจนัทิ

7 ด.ญ.จุฑามาศ  นะพทุธะ นางรัศมี  นะพทุธะ  29684 หน่วยพิเศษ

8 ด.ญ.กวินกาญจน์  เจริญภกัดี นางวอระพนั  เจริญภกัดี 32390 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

9 ด.ญ.พิมพสุ์ภคั  นาจะหม่ืน นางมชัฌิมา  นาจะหม่ืน 33584 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา

10 ด.ญ.ปุญญพฒัน์  ปะกงั นางภควรรณ  จิตรโคตร 33658 สพป.ชย. 1

11 ด.ช.ยศกร  บุตรตะเขียว นางกาญจนา  บุตรตะเขียว 29592 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง

12 ด.ช.วิริทธ์ิพล  พรหมรินทร์ นางวิลาวลัย ์ พรหมรินทร์ 33829 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง

13 ด.ช.ธนกฤต  อิงชยัภูมิ นายคมสันต ์ อิงชยัภูมิ 34188 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ

14 ด.ญ.พชัราภา  บุญประเสริฐ นางชะวรี  บุญประเสริฐ 33100 โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง

15 ด.ญ.ชนิดาภา  ปีชยัภูมิ นายชูศกัด์ิ  ปีชยัภูมิ 34783 สพม.เขต 30

16 ด.ญ.คณาภรณ์  เวชทองค า นางอรชร  เวชทองค า 34245 โรงเรียนเทศบาล 4

17 ด.ช.ณพชร  ภาระหนัต์ นายหารศึก  ภาระหนัต์ 29048 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง

18 ด.ช.ปารเมศ  เมืองงาม นายวิโรจน์  เมืองงาม 35317 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

19 ด.ช.กฤษฎ์ิธเนศ  ค  าอาษา นางสาวภควรรณ  ค  าอาษา 33893 โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน

20 ด.ญ.กนกพิชญ ์ คุม้กลางดอน นางพรทิพย ์ คุม้กลางดอน 25030 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ

21 ด.ญ.อกัษราภคั  ปราบพยคัฆ์ นางสาวทวีนุช  แฝงฤทธ์ิ 34621 โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง

22 ด.ญ.ธนิษฐา  การประกอบ นายสมศกัด์ิ  การประกอบ 11902 โรงเรียนบา้นหวันาค า

23 ด.ญ.พิชญาดา  วรรณพงศ์ นางพิจิตรา  เคนจตุัรัส 34728 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

24 ด.ช.ณฐัดิษฐ์  มีชยัภูมิ นายไพโรจน์  มีชยัภูมิ 31056 โรงเรียนบา้นกุดไผ่

25 ด.ช.คุณากร  สลกักาย นายค าพอง  สลกักาย 18016 โรงเรียนบา้นซบัชมภู

26 ด.ช.ปัณณทตั  สังขร์อด นางปรีดาภรณ์  สังขร์อด 33488 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

27 ด.ช.วรพล  โคกม่วง น.ส.อรรยา  สิงห์ขนุทด 35182 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

28 ด.ญ.ปวนัรัตน์  วงคสุ์วรรณ์ นางสาวพชัชา  ทะนารี 33659 โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 1
ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 3



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 ด.ญ.อรปรียา  อาราษฎร์ นางส่องแสง  อาราษฎร์ 27835 โรงเรียนบา้นนาเจริญ
2 ด.ญ.ปวริศา  แกว้โรจน์ นางกลัยกร  แกว้โรจน์ 35254 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
3 ด.ช.วชัรวีร์  กมลกรศรีโรจน์ นางธนัชนก  กมลกรศรีโรจน์ 35136 สพม.เขต 30
4 ด.ช.ภาคิน  ศิริพงศ์ นางมจัฉา  ศิริพงศ์ 13855 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
5 ด.ช.ณฐันนัท ์ เทพยายน นางนนัธิตา  เทพยายน 32670 โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้
6 ด.ญ.พิชญต์รีญา  งามประเสริฐ นางกญัญารัตน์  งามประเสริฐ 26312 โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้
7 ด.ญ.อญัมณี  ต่อโชติ นางสุภาพ  ต่อโชติ 30911 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก
8 ด.ญ.กฤษณา  แคนชยัภูมิ นายประสิทธ์ิ  แคนชยัภูมิ 33188 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ
9 ด.ช.กอ้งภพ  พลอยครบุรี นางสุธาสินี  พลอยครบุรี 33718 โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้

10 ด.ญ.ณฐักฤตา  แน่นอุดม นายสมหมาย  แน่นอุดม 18009 โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้
11 ด.ญ.กรกมล  มีศรี นางนฤมล  มีศรี 29651 โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน
12 ด.ญ.พิมพช์นก  บ าเหน็จพนัธ์ นางพีรยา  บ  าเหน็จพนัธ์ 33487 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
13 ด.ญ.ปาลิตา  ศรีโฉม นางณฐัธภา  ศรีโฉม 25887 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั
14 ด.ช.ชนมภูมิ  ถือชยัภูมิ นางนภา  ถือชยัภูมิ 28561 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
15 ด.ญ.พชรมน  ศรีวงคษ์า นางมาณิสา  ศรีวงคษ์า 25074 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
16 ด.ช.พทัธนนัท ์ เตมินทร์ นางจิตติมา  เตมินทร์ 36059 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
17 ด.ช.พฤทธ์ิ  ชยับุญ นางจารุณี  ชยับุญ 33197 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชยัอุทิศ)

18 ด.ช.จิรเมธ  แกว้ช่วย นายจเร  แกว้ช่วย 26605 โรงเรียนบา้นนาโจด
19 ด.ญ.ชนญัชิดา  ไชยสงคราม นายชยัวฒัน์  ไชยสงคราม 33809 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชยัอุทิศ)

20 ด.ช.ปฏิพทัธ์ิ  แก่นอินทร์ นางศิริโสภา  สะทา้นถ่ิน 33110 โรงเรียนบา้นหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

21 ด.ญ.กรชนก  วรรณพงษ์ นางศิรินทร์รัตน์  วรรณพงษ์ 25779 สพป.ชย.1
22 ด.ช.พชัรพล  พาตา นายพีรพล  พาตา 28930 โรงเรียนบา้นหนองขาม (ทองงามวิทยา)

23 ด.ญ.ทอฝัน  เนียมไธสง นางศศิธร  เนียมไธสง 33308 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชยัอุทิศ)

24 ด.ช.ณชัพล  ทาท่าหวา้ นายบุญเพง็  ทาท่าหวา้ 13108 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
25 ด.ช.ฑีฆาย ุ ค  าหวา่น นางชญานุตม ์ ค  าหวา่น 34036 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
26 ด.ช.พิพฒัพงษ ์ มณีจนัทร์ นายสุขสันต ์ มณีจนัทร์ 23292 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
27 ด.ญ.สุขกมล  กุลสุวรรณ น.ส.สุภญัญา  กุลสุวรรณ 30457 โรงเรียนหว้ยตอ้นวิทยา
28 ด.ช.ศุภวิชญ ์ แช่เตีย นางอมรรัตน์  แซ่เตีย 29745 โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้
29 ด.ญ.ศิรประภา  ดน้ประดิษฐ์ นางเอ้ือมพร  ดน้ประดิษฐ์ 34399 โรงเรียนบา้นค่ายหางเรียง
30 เด็กชายกณัตินนัท ์ มีช านาญ นางอมรรัตน์  มีช านาญ 23389 หน่วยพิเศษ

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  ประถมศึกษา ปีที ่6



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 ด.ช.กิตติภณ  จนัทร์บวั นางนาตยา  จนัทร์บวั 26274 โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางคก์ู่วิทยาคาร)

2 ด.ช.ภูริภทัร  ประดบัวงษ์ นางเจนจิรา  ประดบัวงษ์ 24423 โรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ
3 ด.ช.ปัญญวฒัน์  ปรุงชยัภูมิ นางสุภาพรรณ  ปรุงชยัภูมิ 20978 สพม.เขต 30
4 ด.ช.ศิวกร  แถวไธสง นางเวียงพิง  แถวไธสง 32075 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชยั อุทิศ)

5 นายชวลัลกัษณ์  สุนนท์ นายพงษพ์ฒัน์  สุนนท์ 34557 สพม.เขต 30
6 ด.ช.กิติภูมิ  สมณะ นายมนสั  สมณะ 31947 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
7 นายธนะบดินทร์  มีนารี นางมจัฉา  ไกรใหญ่ 34521 โรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า
8 ด.ญ.กญัญาณฐั  ฟุ้ งสกุล นายสมพร  ฟุ้ งสกุล 28602 สพม.เขต 30
9 ด.ญ.ณฐัฐิกานต ์ พงษธ์ชัณชัคุณ นางปรียาพทัส์  พงษธ์ชัณชัคุณ 27875 โรงเรียนบา้นสามแยกดงสวรรค์

10 ด.ญ.จิรัชญา  กดัโกนา นางสุวฒันา  กดัโกนา 32432 โรงเรียนบา้นหนองหอย
11 ด.ญ.ยทุธาทิพย ์ ช านาญศก นางสาวอญัชลี  จ  าปีกลาง 30323 โรงเรียนสุนทรวฒันา
12 ด.ช.ภูม์ิภนทัร์  มีทอง นางทิพวลัย ์ มีทอง 28883 โรงเรียนสุนทรวฒันา
13 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ เจริญ นางเลอลกัษณ์  เจริญ 35139 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
14 ด.ช.ชยัภทัร  เชชยัภูมิ นางจูมรี  เชชยัภูมิ 34145 โรงเรียนบา้นโนนแดง
15 ด.ช.ปฏิภาณ  วรแสง นางฑิชา  วรแสง 32199 โรงเรียนสุนทรวฒันา
16 ด.ญ.นลินทิพย ์ วรรณพงษ์ นางกาญจนา  วรรณพงษ์ 32748 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
17 ด.ช.ชยัธนาธิป  ศิริ นางสิริประยรู  แซ่ตั้ง 21621 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร
18 ด.ญ.สุคนธ์ทิพย ์ จุลอกัษร นางกญัญณ์ณฎัฐ์  จุลอกัษร 27277 โรงเรียนบา้นวงัตะเฆ่
19 ด.ช.ธนบดินทร์  เดชพลกรัง นางพชัรินทร์  เดชพลกรัง 25120 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ

20 ด.ช.ศุภโชค  พรมแดง นายสิงหพล  พรมแดง 19886 โรงเรียนบา้นโนนเปลือย
21 ด.ช.ประเทศ  ธงภกัด์ิ นางอุไรรัตน์  ธงภกัด์ิ 27842 โรงเรียนบา้นผือวิทยายน
22 ด.ช.อจัฉณฐัพงศ ์ จิวาลกัษณ์ นางถาวร  จิวาลกัษณ์ 28758 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ
23 ด.ช.สุวิวฒัน์  เพียรแท้ นางมนสัชนก  เพียรแท้ 29904 โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง
24 ด.ญ.วรินทร  กุลจนัทร์ นางนภาพร  กุลจนัทร์ 28745 โรงเรียนชุมชนบา้นจอก (คอนสวรรควิ์ทยากร)

25 ด.ช.ธรรมดล  ถนอมพนัธุ์ นายชูชีพ  ถนอมพนัธุ์ 35886 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล
26 ด.ช.พีรณฐั  ชยัเนตร นางธญัธร  ชยัเนตร 27737 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ
27 ด.ญ.วิรากร  วงษจ์นัทึก นางส าราญ  จ่าบาล 28923 โรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ
28 น.ส.พิมพก์มล  ตรีรัตนก์ลุดิลก นางชุลีนนัทน ์ ตรีรัตนก์ลุดิลก 32945 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั มัธยมศึกษา ปีที ่3



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
29 ด.ช.พิทยา  กลา้ขยนั นางเยาวภา  กลา้ขยนั 32793 โรงเรียนบา้นนาระยะพฒันา
30 ด.ญ.ปภาวรินทร์  เส้ียมแหลม นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม 22771 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล
31 ด.ช.ปรเมษฐ์  เรืองศรี นางสุมาลา  เรืองศรี 35148 โรงเรียนชยัชุมพลวิทยา
32 ด.ญ.พิณเพญ็วดี  ครองเคหา นายณรงค ์ ครองเคหา 15081 โรงเรียนชุมชนบา้นจอก (คอนสวรรควิ์ทยากร)

33 ด.ช.วรวิทย ์ ทางชยัภูมิ นายส าราญ  ทางชยัภูมิ 31645 สพป.ชย.1
34 ด.ญ.จิลลาภทัร  ดิลกลาภ นางปวีณา  ดิลกลาภ 25637 โรงเรียนบา้นคอนสวรรค์
35 ด.ญ.ธญัจิรา  ศรีวงษช์ยั นายไสว  ศรีวงษช์ยั 29957 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง
36 ด.ช.พฒิุพงศ ์ นพคุณ นางน ้าฝน  นพคุณ 35045 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล
37 ด.ญ.เนธิชา  ดงัชยัภูมิ นายพิพฒัน์  ตะภา 34254 โรงเรียนสุนทรวฒันา
38 นายณภทัร์  แกว้สุพรรณ์ นางถวิกรณ์  แกว้สุพรรณ์ 32165 โรงเรียนสามหมอวิทยา
39 ด.ญ.ภทัรภรณ์  คลงัเงิน นางกมลณทั  คลงัเงิน 32156 โรงเรียนคอนสวรรค์

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั มัธยมศึกษา ปีที ่3



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางสาวจิรัฏฏิญา  ศกัด์ิภูเขียว นางกิติมา  ศกัด์ิภูเขียว 29507 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ
2 นางสาวณิชกานต ์ เกยพดุซา นางก่ิงแกว้  เกยพดุซา 28785 โรงเรียนบา้นนาเจริญ
3 นายณภู  ธูปพนม นายสมชาติ  ธูปพนม 24256 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ
4 นางสาวศศิวิมล  ฤทธ์ิขนัธ์ นายวิศิษฏ ์ ฤทธ์ิขนัธ์ 23737 โรงเรียนบา้นฝาย
5 นายกิตติพนัธุ์  จนัวิสา นางศุลีพร  ประการแกว้ 32716 สพม.เขต 30
6 นางสาวศุภิสรา  จินสมบติั นางชุติมา  จินสมบติั 23302 โรงเรียนสุนทรวฒันา
7 นางสาวรุ่งไพลิน  จุลอกัษร นางปรีชาภรณ์  จุลอกัษร 34140 โรงเรียนสุนทรวฒันา
8 นายภาณุวฒัน์  พิมพเ์มืองเก่า นางศิริภา  พิมพเ์มืองเก่า 28899 โรงเรียนสุนทรวฒันา
9 นางสาวจุฑามาศ  ชนะหาญ นางจิระพร  ชนะหาญ 29923 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้

10 นางสาวอสัสุชล  พนัธ์โสรี นายสุระชยั  พนัธ์โสรี 16090 โรงเรียนบา้นนาทุ่งใหญ่
11 นางสาวภกัชรัฐ  สีมาวงษ์ นางชนสรณ์  สีมาวงษ์ 24510 โรงเรียนบา้นท่าศิลา
12 นายจิรายทุธ  แสวงชยั นางวารุณี  แสวงชยั 33932 โรงเรียนอนุบาลหนองบวัแดง
13 นายอธิบดี  ศรีบุญเรือง นายฤาชยั  ศรีบุญเรือง 29855 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง
14 นางสาวอภิสรา  นนันทนิ์ธิบวรโชค นางปภาภสัส์  นนัทนิ์ธิบวรโชค 34100 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม
15 นายเมธาสิทธ์ิ  ขวญัคุม้ นางราตรี  ขวญัคุม้ 25883 โรงเรียนบา้นลาดใหญ่
16 นางสาวกิตติญา  หวงักลุ่มกลาง นางกมลวรรณ  หวงักลุ่มกลาง 32774 โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ
17 นางสาวปฏิมาภรณ์  พลศิลา นางสวภา  พลศิลา 34252 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ

18 นายอานุภาพ  พงษอุ์ดทา นางสุภาวดี  พงษอุ์ดทา 34714 โรงเรียนปู่ ดว้งศึกษาลยั
19 นางสาวรัตนาพร  คนคม นายวิริยะคม  คนคม 19264 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง
20 นางสาวศิริลกัษณ์  จนัทร์เกตุ นางอนนัต ์ จนัทร์เกตุ 22994 โรงเรียนสาคริชวิทยา
21 นายปรีติภทัร  อกัษร นางจนัทร์ฉาย  อกัษร 34750 โรงเรียนบา้นยางหวาย
22 นางสาวสิตานนัท ์ มโนธรรม นางปิยะนนัท ์ มโนธรรม 27473 สพม.เขต 30
23 นางสาวอรุณกมล  มะสนัเทียะ นางบวัทิพย ์ มะสันเทียะ 28947 โรงเรียนบา้นคลองจนัลา
24 นางสาวภทัรพร  โคตรประทุม นายบุญมี  โคตรประทุม 33333 วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ
25 นางสาวรินลณี  พาณิชย์ นายวิรัตน์  พาณิชย์ 23756 โรงเรียนบา้นโนนสะอาด
26 นางสาวศุภรัตน์  รักษม์ณี นายสุริยะ  รักษม์ณี 17972 สพป.ชย.1
27 นางสาวอารียา  แกว้มูลมุข นางณฐันนัท ์ แกว้มูลมุข 22891 โรงเรียนบา้นโปร่ง
28 นางสาวปุณยาพร  ผลสนอง นางปภาวรรณ  ผลสนอง 19409 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  มัธยมศึกษา ปีที ่6



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
29 นายภวินท ์ กลา้ท า นางพรพิมล  กลา้ท า 26922 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
30 นายชนกชนม ์ สุขนาแซง นางอนงนาฏ  สุขนาแซง 22380 โรงเรียนชุมชนบา้นจอก
31 นางสาวภิรัญญา  สุขสวสัด์ิ นายสังคม  สุขสวสัด์ิ 25921 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
32 นางสาวฉตัรสิตา  คงสมบูรณ์ นายวนัชยั  คงสมบูรณ์ 31497 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
33 นางสาวกนกกาญจน์  ชยัสุริยะวิรัตน์ นายมารุต  ชยัสุริยะวิรัตน์ 33784 โรงเรียนสามหมอวิทยา
34 นางสาวปพิชญา  ศรีจนัทร์ นายไพบูลย ์ ศรีจนัทร์ 35256 โรงเรียนพญาแลวิทยา
35 นายธนภูมิ  จนัทรแสน นายสุรพจน์  จนัทรแสน 30185 โรงเรียนบา้นฝาย
36 นายจามรพงศ ์ แซ่ฉัว่ นางจารุวรรณ  แซ่ฉัว่ 32441 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง
37 นางสาวพิราวรรณ  สู้ศึก นางศุภลกัษณ์  สู้ศึก 27395 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง
38 นายเอกราช  ดวงจิตร นางกฤษณา  ดวงจิตร 31197 โรงเรียนบา้นยางหวาย

ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายปิยวิทย ์ กุลนอก นายจกัรกฤษณ์  กุลนอก 26874 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายอภิชาติ  สงวนศกัด์ิ นายอภิสิทธ์ิ  สงวนศกัด์ิ 27323 สพม.เขต 30
2 นายปรัชญา  พทุธรักษ์ นายวิเชษฐ  พทุธรักษ์ 22787 โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ
3 นายธนกร  จุลอกัษร นางกลัยญ์านนัท ์ ดุลเป่ียมขจร 32766 โรงเรียนบา้นข้ีเหล็กใหญ่
4 นายศตพร  ยวงทอง นางสุวิมล  ยวงทอง 19204 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  มัธยมศึกษา ปีที ่6

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  ปวช. ช้ันปีที ่3

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  ปวส. ปี 2 หรืออนุปริญญา ปีสุดท้าย



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายณฐัวฒัน์  จอ้ยภูเขียว นางจิราวรรณ  จอ้ยภูเขียว 22189 โรงเรียนสามหมอวิทยา
2 นายเตวิช  บุญนา นายวิรัตน์  บุญนา 15839 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้
3 นายมเหสักข ์ ผุดผาด นางพวงเพชร  ผุดผาด 17270 โรงเรียนบา้นราษฎร์ด าเนิน
4 นายกิตติพิสัย  เคนชยัภูมิ นายเรืองศกัด์ิ  เคนชยัภูมิ 21082 โรงเรียนบา้นยางหวาย
5 นายวรินทร์  เสือใจหาญ นางล าใย  เสือใจหาญ 7994 บ านาญ เขต 1
6 นางสาวนภสัวรรณ  ขาวป้ัน นางปรียารัตน์  ขาวป้ัน 22061 สพม.เขต 30
7 นางสาวกชพิชญ ์ พลขนัธ์ นางพิสมยั  พลขนัธ์ 20461 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร
8 นายอิศวร์  วงษส์าหร่าย นางพิจิตรา  วงษส์าหร่าย 34329 โรงเรียนบา้นนางเมง้
9 นางสาวกนกวรรณ  เงาชยัภูมิ นายสมบติั  เงาชยัภูมิ 31739 โรงเรียนบา้นช่อระกา

10 นายภูวเนตร  ถาวงษก์ลาง นายสุโขทยั  ถาวงษก์ลาง 19394 โรงเรียนบา้นนาฮี
11 นางสาวกชมน  ภสัสรประสิทธ์ิ นางจงรักษ ์ ภสัสรประสิทธ์ิ 22791 สพม.เขต 30
12 นายปรัชปวีณ  ฦาชา นายสวาท  ฦาชา 35043 สพม.เขต 30
13 นางสาวลภสัรดา  รักษม์ณี นายเดชา  รักษม์ณี 28447 โรงเรียนบา้นโนนเปลือย
14 นายเอกชยั  ศรีวรรณะ นายชยัยงค ์ ศรีวรรณะ 33158 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
15 นายอภินนัท ์ ธงทอง นางนิยดา  ธงทอง 12085 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้
16 นางสาวณฐัวรรณ  ชาลี นายวิฑูร  ชาลี 21190 โรงเรียนบา้นซบัปลากั้ง
17 นางสาวศรวณีย ์ ตรีเดช นายบุญเหลือ  ตรีเดช 28247 โรงเรียนบา้นหว้ยหนั
18 นายชยัฉลอง  สวสัดิพละ นางอารีย ์ สวสัดิพละ 25111 โรงเรียนบา้นหนองบวัขาว
19 นางสาวณฐักมล  จิตรมา นางกณัตนา  จิตรมา 35181 โรงเรียนโคง้น ้าตบัวิทยาคาร
20 นางสาวคชาภรณ์  ศรีสวสัด์ิ นายสุขสรรค ์ ศรีสวสัด์ิ 17781 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
21 นายวฒิุศกัด์ิ  รักหินลาด นางบวัไข  รักหินลาด 12846 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้
22 นายนภนต ์ ภทัราภิรักษ์ นางพรทิพย ์ ภทัราภิรักษ์ 32093 โรงเรียนสุนทรวฒันา
23 นางสาวเบญจพร  บุญสอน นายค าพอง  บุญสอน 27633 โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน
24 นายเกียรติปิติ  นาคค า นายเสกสรร  นาคค า 29867 โรงเรียนบา้นหลุบเพก็ซบัม่วงไข่
25 นางสาวณฐัวรรณ  ไตรเสนีย์ นางลดัดา  ไตรเสนีย์ 24080 โรงเรียนวดัพทุโธวาท
26 นางสาวนภสัสร  คลา้ยพนัธ์ นางน ้าผ้ึงจนัทร์  คลา้ยพนัธ์ 34843 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา
27 นายประดลเดช  สาศรีเมือง นางสิริพนัธุ์  สาศรีเมือง 21302 โรงเรียนบา้นนางเมง้
28 นายนนัทกรณ์  ก้ิวราชแยง นางจารุวรรณ  ก้ิวราชแยง 19311 โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ

รายช่ือผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  
เขต 1

ระดบั  ปริญญาตรี  (ปีสุดท้าย)



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
29 นายธนเสฎฐ์  ศิริดิลกภทัร์ นางนลินรัตน์  ศิริดิลกภทัร์ 26167 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ
30 นางสาวณิชกุล  วงศแ์สง นางบุญจิรา  วงศแ์สง 11061 โรงเรียนบา้นเขวา้วิทยายน
31 นางสาวโศภิตา  คะณาเนปะ นายสมหมาย  คะณาเนปะ 30305 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
32 นางสาวปิยะธิดา  แสงขรัุง นางศิวนารถ  แสงขรัุง 10902 โรงเรียนบา้นโนนตูม
33 นางสาวจนัจิรา  กุลแดง นายพิชิต  กุลแดง 17571 โรงเรียนบา้นซบัสีทอง
34 นายอนนัต ์ มัน่สติ นางกมลวรรณ  มัน่สติ 18066 โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้
35 นางสาวพีชนตัตา  รุจิภทัร์ธาดา นางปุญญว์รีย ์ รุจิภทัธ์ธาดา 31799 โรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่
36 นางสาวสิริวิภา  เคา้โนนกอก นางธนัยธร  สุวรรณเสือ 23202 โรงเรียนบา้นกุดชุมแสง
37 นางสาวอารียา  ยอดสง่า นายสุริ  ยอดสง่า 35941 โรงเรียนท่าแกวิทยากร
38 นางสาวธารินี  ชมภูพ้ืน นายลีลวฒัน์  ชมภูพ้ืน 33719 โรงเรียนบา้นโนนพนัชาติกุดโดน
39 นายศรีกฤตย  ศรีสุภาพ นายอร่าม  ศรีสุภาพ 17309 โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ
40 นางสาวศานนัทินี  ไสยาสน์ นางสมพร  ไสยาสน์ 12444 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก
41 นางสาวศิวพร  ตอพล นายค านวณ  ตอพล 7242 โรงเรียนชุมชนบา้นโสก
42 นางสาวสุกลัยา  ทองจ ารูญ นายสายนัต ์ ทองจ ารูญ 17555 โรงเรียนบา้นหว้ยบง
43 นางสาวธนัยา  คลา้ยขยาย นางฉวีรักษ ์ สนิทไทย 27442 โรงเรียนชุมชนบา้นจอก (คอนสวรรควิ์ทยากร)

44 นายเฉลิมพงษ ์ ใจสบาย นางสุพิน  ใจสบาย 19097 โรงเรียนบา้นราษฎร์ด าเนิน
45 นางสาวศุภิสรา  กิตติวิชญกุล นางสุภาพ  กิตติวิชญกุล 25487 โรงเรียนบา้นไร่ป่าไมแ้ดงวิทยา
46 นางสาวพิชญานนัท ์ บุญพิมพ์ นางอุทยั  บุญพิมพ์ 25716 โรงเรียนบา้นกุดหูลิง
47 นางสาวปัญญา  บุญตา นางวราภรณ์  บุญตา 24043 โรงเรียนบา้นกุดหูลิง
48 นายมารุต  เคนดี นางพรทิพย ์ เคนดี 12225 โรงเรียนบา้นโนนสะอาด
49 นางสาวพรรษชล  ธงภกัด์ิ นายสิริวฒัน์  ธงภกัด์ิ 22674 สพป.ชย.1
50 นางสาวเกวลิน  กุลนาฝาย นางยวุดี  กุลนาฝาย 24295 โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ
51 นายศกัราช  สมสงวน นายทองพนู  สมสงวน 35654 โรงเรียนบา้นยางหวาย
52 นางสาวสิริกานต ์ ภูมิเขตต์ นายสุบิน  ภูมิเขตต์ 33181 โรงเรียนบา้นชีลองกลาง
53 นางสาวพรรพชร  สาลีลาด นางนิลุบล  สาลีลาด 33657 โรงเรียนบา้นลาดใต้
54 นายธนรัตน์  ชาวคูเวียง นางจินดารัตน์  ชาวคูเวียง 31890 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชยั อุทิศ)

55 นางสาวจิราธิป  เรืองสุขสุด นางกองทรัพย ์ เคา้ฉิม 33780 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล
56 นางสาวกนกวรรณ  ค  ้ายาง นางพรทิพย ์ ค  ้ายาง 27780 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา
57 นายกนัตพิชญ ์ คาดสนิท นางขวญัทิภาพร  รอนศึก 34225 โรงเรียนสามหมอวิทยา
58 นางสาวธนวนัต ์ ทองใหญ่ นางกนกวรรณ  ทองใหญ่ 22983 บ านาญ เขต 1
59 นางสาวนวพร  อาจเวทย์ นางยพิุน  อาจเวทย์ 26336 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง
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ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (บิดา-มารดา) ทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
60 นายธนวฒัน์  ไชยสอ นายวิมาน  ไชยสอ 35107 โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้
61 นางสาวณฐัมน  พิไลวงศ์ นางนุชรา  พิไลวงศ์ 24821 โรงเรียนบา้นกุดไผ่
62 นางสาวจิระรัตน์  จินชยั นางประยรู  จินชยั 25978 บ านาญ เขต 1
63 นายเจนภพ  ตั้งพงษ์ นางพิมดาว  ตั้งพงษ์ 28765 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง
64 นางสาวธนัยากร  นุฤทธ์ิมนตรี นางบุญศรี  นุฤทธ์ิมนตรี 25650 โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ
65 นางสาวปริยากุล  จนัทรกุล นายนิเวศน์  จนัทรกุล 34608 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ
66 นายกฤชวรรธน์  จิตรปล้ืม นางยพุเรศ  จิตรปล้ืม 21361 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง
67 นายทกัษด์นยั  สายโส นายศกัด์ิสวา่ง  สายโส 25654 สพป.ชย.1
68 นางสาวสุคนธา  แสงหงษ์ นายทวี  แสงหงษ์ 26442 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
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