
ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 ด.ช.พทุธพฒัน์   โคตรมา ศรีแกง้คร้อ นางเพ่ิมจิตร  ศรีบุญเรือง 33588 ศรีแกง้คร้อ

2 ด.ญ.อมรพรรณ  บุญเก้ือ บา้นนาแก นายพงษศ์กัด์ิ  บุญเก้ือ 25414 บา้นโปร่ง

3 ด.ช.พิพฒันาพร  สัจจะสังข์ บุปผาราม นายวิริยะ  สัจจะสังข์ 34757 สระโพนทอง

4 ด.ช.สิทธิชยั  ภูทองขาว บา้นนาบวั นางพรรณี  ภูทองขาว 33443 บา้นดงบงั

5 ด.ญ.นภสันนัทร์  ถนอมชีพ เกษตรศิลปวิทยา นางนนัทภรณ์  ถนอมชีพ 35201 บา้นโจดพิทยาคาร

6 ด.ช.ธนดล   เตโพธ์ิ มารียแ์กง้คร้อ นางณัฐจีรา  เตโพธ์ิ 34699 บา้นหนองสังข์

7 ด.ช.ภทัรวิชญ ์ นามูลเพง็ ศรีแกง้คร้อ น.ส.ชนะกาญจน์  นามูลเพง็ 33177 บา้นหนองสังข์

8 ด.ช.ทีปรกร  เทพเรียน พฒิุชยัวิทยา น.ส.วิราภรณ์  ชาวประพนัธ์ 35963 บา้นแกง้โนนส้มกบ

9 ด.ญ.ภณัฑิลา  กัก๊สูงเนิน บา้นท่าศาลา นายวิวชัร์ กัก๊สูงเนิน 28314 บา้นท่าศาลา

10 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ คชัเขียว บา้นหนองไรไก่ นางวิภา  คชัเขียว 30872 บา้นหนองไรไก่

11 ด.ญ.กนกพิชา  จนัทรนิมะ อนุบาลกาฬสินธุ์ นางกนกวรรณ  จนัทรนิมะ 30733 สามสวนวิทยา

12 ด.ญ.นิพพิชฌน์  เขม็ทอง อนุบาลบา้นรักเรียน นางนวลจนัทร์  เขม็ทอง 35260 โนนคูณวิทยาคารรัชมงัคลาภิเษก

13 ด.ญ.ณิชากร  วณิชาชีวะ อนุบาลเด็กน่ารัก นางจรุดา  วณิชาชีวะ 29636 บา้นหนองบวั

14 ด.ญ.พิมพม์าดา  ทองภู บา้นหนองผกัหลอด นายมนตรี  ทองภู 25633 บา้นหนองผกัหลอด

15 ด.ญ.ณัชชนม ์ ช านาญ ศรีแกง้คร้อ นางอุมาพร  ช านาญ 33471 แกง้คร้อวิทยา

16 ด.ช.กนัตธี์ร์กร   กญัญาเขียว ศรีแกง้คร้อ นายศุภชยั  กญัญาเขียว 30992 แกง้คร้อวิทยา

17 ด.ญ.ธญัญานินทร์  โพธ์ิทงั ภูมิวิทยา นางธญัญากร  โพธ์ิทงั 31859 บา้นดอนนกเอ้ียงเก่า

18 ด.ช.จกัรพฒัน์  เจริญคุณ มารียแ์กง้คร้อ นางสุมาพร  เจริญคุณ 32076 เทศบาลแกง้คร้อ

19 ด.ช.ธนภร  ทพัซ้าย อนุบาลบา้นทบัทิม นางเนตรชนก  ทบัซ้าย 34233 ภูเขียว

20 ด.ญ.องัควิภา  โสภณ อนุบาลเทศบาลต าบลภูเขียว นางธญัญารัตน์  โสภณ 35658 บา้นหนองงูเหลือม

21 ด.ช.ธนภสั  สนเจริญ บา้นหนองแสงวิทยา นางภสัรา  รักชาติ 31626 บา้นธาตุ

22 ด.ช.รณพีร์  ปัญญายิ่ง บา้นเป้า(ส าราญไชยวิทยา) นางกลัยา  ปัญญายิ่ง 33843 บา้นสารจอดเก่า

23 ด.ช.รัชชานนท ์ พระสาร ชุมแพวิทยา นางอรัญญา  พระสาร 30807 พระธาตุหนองสามหม่ืน

24 ด.ญ.กุลฉตัร  บ  ารุงราษฎร์ อนุบาลบา้นทบัทิม นางสุจิราภรณ์  บ  ารุงราษฎร์ 33173 บา้นหนองผกัหลอด

25 ด.ญ.สุกลัปัญาภรณ์  พรมสืบ ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นางจิราภรณ์  พรมสืบ 33169 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

26 ด.ช.เกริกกษิต  สีชุมภู บา้นธาตุ นางอุบล  สีชุมภู 33529 บา้นทุ่งพระ

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ัน อนุบาล  3 

เขต 2



ที่ ช่ือสกลุ (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกลุ บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

27 ด.ช.ปิยเทพ  บุญบ ารุง บา้นทุ่งพระ นายสมบติั  บุญบ ารุง 23616 บา้นทุ่งพระ

28 ด.ญ.สุทชัชา  ภูวงษ์ อนุบาลบา้นทบัทิม นางสุปราณี  ภูวงษ์ 34214 บา้นสารจอด

29 ด.ญ.อภิชญา  ไชยชุน บา้นสารจอด น.ส.จิรฐา  หอมชาลี 36190 บา้นวงัม่วง

30 ด.ญ.กมลพร  โซ้สิมา ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ น.ส.สุพรรณี  ศรีโท 31788 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 ด.ช.เวชพิสิทธ์ิ  กญัญาสุด อนุบาลศุภมลฯ นายธีรพจน์  กญัญาสุด 33604 บา้นหินรอยเมย

2 ด.ช.ยทุธนนท ์ พรมศรีแกว้ บา้นนาแก น.ส.ฝนงาม  พลสีลาด 33978 บา้นนาหนองทุ่ม

3 ด.ช.ชยับูรณ์  ไชยรัตน์ ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นางชญัญม์ล  ทวีทรัพย์ 30016 แกง้คร้อวิทยา

4 ด.ช.ฌาณกฤต  ไพโรจน์ ศรีแกง้คร้อ นายชาญวิทย ์ ไพโรจน์ 33867 นาหนองทุ่มวิทยา

5 ด.ช.ไชยสิทธ์ิ  พรมนิล บา้นกุดจอก นายศิริลกัษณ์  พรมนิล 25339 บา้นกุดจอก

6 ด.ช. ภูภูมิ  เพิดวงัม่วง บา้นขามป้อม นายสมรภูมิ  เพิดวงัม่วง 36298 บา้นขามป้อม

7 ด.ญ.วรดา  ปัญญาศิลป์ มารียแ์กง้คร้อ นายสนอง  ปัญญาศิลป์ 34677 บา้นโปร่งสงัข์

8 ด.ช.วิชชธ์ยาน์  แสงจนัทร์ บา้นเมืองกลางวิทยา นางแพรวทิพย ์ แสงจนัทร์ 30077 บา้นเมืองกลางวิทยา

9 ด.ญ.มดัไหม  ไชยแสน บา้นเป้า (ส าราญไชยวิทยา) นางสุดาวรรณ  ไชยแสน ชยัภูมิ บา้นวงัม่วง

10 ด.ช.ภูชิชย ์ รอดตรง ภูมิวิทยา น.ส.ภทัราวดี  ขนุเดช ชยัภูมิ พระธาตุหนองสามหม่ืน

11 ด.ช.เอกบดินทร์  ด ารงเช้ือ บา้นระหดั นางอจัฉรา  ด ารงเช้ือ ชยัภูมิ บา้นส้มกบฯ 

12 ด.ช.ทนุธรรม  ประทีปเมือง ภูมิวิทยา นางเทียนทอง  ประทีปเมือง ชยัภูมิ สพป.ชย. 2

13 ด.ญ.รวิภา   สิงห์นอก ภูมิวิทยา นางสาวรัตนาพร  ฤาชา ชยัภูมิ ภูมิวิทยา

14 ด.ญ.กมลณัฐ  อรุณฉาย ภูมิวิทยา นางพิรุณรัตน์  พัว่ดี 34416 ภูมิวิทยา

15 ด.ญ.ศิริจรรยา  สาสีธีรวฒัน์ ภูมิวิทยา นางพรอนนัท ์ สาลีธีรวฒัน์ 35026 ภูมิวิทยา

16 ด.ช.พงศกร  แก่นนาดี บา้นหนองปลาป่ึงหนองเบ็น นางวนัสวา่ง  แก่นนาดี 35115 บา้นซ ามูลนาก

17 ด.ญ.พิมพพิ์สุทธ์ิ  คุณประทุม ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นายเกียรติศกัด์ิ  คุณประทุม 35125 บา้นโคกล่าม

18 ด.ญ.อโรชา  ฦาชา บา้นโพธ์ิ (คุรุราษประสิทธ์ิ) นางทศัศินีย ์ ฦาชา 33127 สพป.ชย. 2

19 ด.ช.นิรภฏั  วิญญาสุข สุนทรวฒันา นายปรีชา  วิญญาสุข 28457 บา้นนาแก

20 ด.ญ.ชยา  มณีสุทธ์ิ บา้นโนนคอม นางสุณิตา  บุริมาศ 36154 บา้นคอนสาร

21 ด.ช.บดินทร์พชัร  พวงพนัธ์ คุรุราษฎร์วิทยา นายถนอม  พวงพนัธ์ 19088 คุรุราษฎร์วิทยา

22 ด.ญ.พชัริดา  คุม้เงิน ภูมิวิทยา นางสาวพรรณิภา  ศรีหาวตัร 33402 ภูมิวิทยา

23 ด.ช.ศิววงศ ์ นกแกว้ ภูมิวิทยา นางขนิษฐา  นกแกว้ 35149 ภูเขียว

24 ด.ญ.วนิดา  ปล้ืมใจ รักเรียนพิทยา นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ปล้ืมใจ 34285 บา้นนาวงเดือน

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

เขต 2



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

25 ด.ช.ณพทัร์  อินตะ๊หา บา้นเด่ือดอนกลาง(ประชุสงเคราะห์) นางสุพตัรา  อินตะ๊หา 25707 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

26 ด.ช.อิงอร  ประจกัษเ์มือง บา้นหนองงูเหลือม น.ส.จารุพรรณ  หมู่โสภิญ 34170 บา้นดอนไก่เถ่ือน

27 ด.ญ.อทิตยา  ผมเวียง บา้นหนองกุงใหม่ นางชญานี  ผมเวียง 33145 บา้นหนองกุงใหม่

28 ด.ญ.กญัญาภคั  ชยับุญ บา้นโนนสง่า นางนุชลี  ชยับุญ 34211 บา้นกุดแคน

29 ด.ญ.เบญจวรรณ  เหล่าวิชยัภูมิ มารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นางนิชาพฒัน์  นพคุณวุฒิศกัด์ิ 33803 บา้นหนองผกัหลอด

30 ด.ช.ณัฐดนยั  หาญฉวะ บา้นกวางโจนโนนทอง น.ส.ณัฎฐ์ดารินทร์  หาญฉวะ 36295 บา้นกวางโจนโนนทอง

31 ด.ญ.ปริมรตา  จิตรธร บา้นเด่ือดอนกลาง(ประชุสงเคราะห์) นางธิดารัตน์  จิตรธร 32268 สพป.ชย. 2
32 ด.ช.อนนัตยศ  ชาวเชียงตุง ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นายปรีชา  ชาวเชียงตุง 30149 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

33 ด.ญ.ณัฎฐวรัตน์  ตูภู้มิ บา้นป่าวา่น นายวฒิุพงษ ์ ตูภู้มิ 35130 บา้นวงัม่วง



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 ด.ญ.นิธิสุตรา  อ่างชิน สวนวิทยา นายธนาการ  อ่างชิน 34293 บา้นหนองข่า

2 ด.ญ.ปาริตา  กองเยน็ บา้นนาวงเดือน นางภคัวลญัชญ ์ กลุดว้ง 29478 บา้นนาวงเดือน

3 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ฦาชา อนุบาลบา้นทบัทิม นางชุติมา  ฦาชา 24160 ม่วงราษฎร์สามคัคี

4 ด.ญ.สุพาขวญั  ขมุเงิน อนุบาลบา้นทบัทิม นางพรพรรณ์  ขมุเงิน 35293 บา้นหนองปอแดง

5 ด.ญ.นริศรา  พาพลงาม ศรีแกง้คร้อ นางอินทิรา  พาพลงาม 34465 บา้นธาตุ

6 ด.ญ.กญัญาพชัร์  พิมพสิ์งห์ เกษตรศิลปวิทยา นางพยอม  พิมพสิ์งห์ 33056 เกษตรศิลปวิทยา

7 ด.ช.ศกัยศ์รณ์  เพียรรักษ์ สวนวิทยา นางมุกดาวลัย ์ สวสัด์ิศรี 35607 บา้นเมืองกลางวิทยา

8 ด.ญ.ปุณยวีร์  ไพรสิงห์ ชุมแพชนูปถมัภ์ นายมานิต   ไพรสิงห์ 24014 บา้นหนองคู

9 ด.ช.ธนวินท ์ ภิญโญทรัพย์ บา้นเหมือดแอ่หนองโดน น.ส.นงคล์กัษณ์  บ  ารุงญาติ 33528 บา้นเหมือดแอ่หนองโดน

10 ด.ช.ณภทัร  ขิมลาภ อนุบาลบา้นทบัทิม นายสมชาย  ขิมลาภ 30181 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

11 ด.ช.สิรภทัร  ตองติดรัมย์ อนุบาลชุมแพ นายสฤษด์ิ  ตองติดรัมย์ 33617 บา้นหินลาดพฒันา

12 ด.ช.ฐิติวสัส์  ซองวงษห์ลา้ ศรีแกง้คร้อ นางจุฬาลกัษณ์  ซองวงษห์ลา้ 31268 ศรีแกง้คร้อ

13 ด.ช.ยศภทัร  ไพศาลธรรม ศรีแกง้คร้อ นางสายลม  ไพศาลธรรม 33834 ศรีแกง้คร้อ

14 ด.ช.ภูมิพิพฒัน์  ผลกอง ศรีแกง้คร้อ นายยทุธพงษ ์ ผลกอง 30648 ศรีแกง้คร้อ

15 ด.ญ.พิชญาพร  ไคขนุทด ศรีแกง้คร้อ นางศิญาภรณ์  ไคขนุทด 32022 ศรีแกง้คร้อ

16 ด.ญ.แอนนา  เซามาไลเนน มารียแ์กง้คร้อ นางยพิุน  เซามาไลเนน 32529 ศรีแกง้คร้อ

17 ด.ช.สุภศร  ฤทธ์ิแสง บา้นหนองผกัหลอด นางจิราภรณ์  ฤทธ์ิแสง 28029 บา้นหนองผกัหลอด

18 ด.ช.ชยดนย ์ กูป้ระเสริฐ อนุบาลศุภมน นางวราภรณ์  บวัพงษ์ 29448 บา้นหนองหล่มคลองเตย

19 ด.ช.กนัตวิชญ ์ อนุวฒิุ อนุบาลบา้นทบัทิม นายอรุณ  อนุวฒิุ 33675 บา้นระหดั

20 ด.ช.กนัตพล  วรชินา ภูมิวิทยา นายบุญส่ง  วรชินา 26038 บา้นหนองกุงใหม่

21 ด.ญ.ณิชกานต ์ ช่างไสว บา้นข่าเชียงพิน นางบุบผา  ช่างไสว 31609 บา้นข่าเชียงพิน

22 ด.ญ.มนสันนัท ์ อุดมบวั สวนวิทยา นายประครอง  อุดมบวั 31635 บา้นหนองข่าฯ

23 ด.ญ.อิสริยาภรณ์  ชีพอุบติั บา้นนาบวั นางเรณู ชีพอุบติั 34754 บา้นนาบวั

24 ด.ญ.ปวริศา  เมืองพนัธ์ อนุบาลศุภมนฯ ชุมแพ ชยัภูมิ นางปาริชาติ  เมืองพนัธ์

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

เขต 2



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

25 ด.ญ.กิตติกานต ์ หอระสิทธ์ิ อนุบาลเดือนฉาย นางหทยักานต ์ ภิญโญศรี 29486 บา้นหนองผกัหลอด

26 ด.ญ.สุวภทัร  เช่ือมขนุทด บา้นโจดพิทยาคาร นางสุภาพร  มาตรวิเศษ 34095 บา้นโจดพิทยาคาร

27 ด.ช.วชิรวิทย ์ พงศอุ์ทธา บา้นหนองไฮ น.ส.ลดัดาวลัย ์ พงศอุ์ทธา 35962 บา้นภูดินหินกอง

28 ด.ช.กรินทร์  งอกค า บา้นแขฯ้ นางนงลกัษณ์  งอกค า 27093 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั สาขาภูเขียว

29 ด.ญ.สิรยากร  ชอบคา้ มารียแ์กง้คร้อ นางรุ่งทิพย ์ ชอบคา้ 31978 ชยัชุมพลวิทยา

30 ด.ช.ธีรสิทธิ  ครองพวก บา้นท่าศาลา นางทองวรรณ  เรืองเจริญ 29721 บา้นท่าศาลา

31 ด.ญ.เขมนิจ   สารค า ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นางวิชชุดา  มาตรแสง 36358 บา้นหนองคู

32 ด.ญ.วาดจนัทร์  เพชรล ้า ภูมิวิทยา นายสุพจน์  เพชรล ้า 26253 โนนเสลาประสาทวิทย์

33 ด.ญ.วีรกาญจน์  ชินบุตร บา้นนาแก นางกาญจนา  ชินบุตร 34867 บา้นหนองไผ่ลอ้ม

34 ด.ช.ชวกร  สอนโกษา ภูมิวิทยา นางสมคิด  สอนโกษา 28134 หนองเบนประภากร

35 ด.ญ.พิชญาภา  จุลละนนัท์ อนุบาลบา้นจ่าสม นางน ้าทิพย ์ จุลละนนัท์ 33151 บา้นนาไฮ

36 ด.ญ.วนสัรินทร์  ต่ออ านาจ อนุบาลชุมแพ นายณัฐชนน  ต่ออ านาจ 24212 บา้นน ้าพหิุนลาด

37 ด.ญ.ธญัชนก  ผ่อนจรุง อนุบาลชุมแพ นายเกียรติศกัด์ิ  ผอ่นจรุง 34093 หนองเมยสามคัคี

38 ด.ญ.นิรมล  งามชดั ศรีแกง้คร้อ นางณัฐพร  งามชดั 29675 บา้นหนองขาม

39 ด.ญ.ฉตัรสุรางค ์ นอ้ยลา ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่ นางพชัรา  นอ้ยลา 26994 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

40 ด.ช.อศัรา  แดงสีดา ชุมชนชุมแพ น.ส.จิตตาวฒันา อ่อนจนัทร์ 36171 คอนสารวิทยาคม

41 ด.ญเพียงพอ  โสมศรี ภูมิวิทยา นางกฤติกา  โสมศรี 33536 บา้นหนองหญา้ขา้วนก

42 ด.ช.ชนาเมธ  ยอดสละ หนองโตงสุรวิทยาคม นางสุดาทิพย ์ ยอดสละ 23508 หน่วยพิเศษ

43 ด.ช.มาติกาญจน์  โคตรโสภา บา้นหนองแซง นางไกรษร โคตรโสภา 33844 บา้นสารจอด

44 ด.ญ.ดาราพร  พลชยั บา้นกุดเลาะ นางวนัเพญ็  พลชยั 24850 บา้นกุดเลาะ

45 ด.ช.กิตติพศ  วานนท์ อนุบาลบา้นทบัทิม นายจิรศกัด์ิ  วานนท์ 24935 บา้นหา้งสูง

46 ด.ญ.ภทัรวดี  ป้อมสุวรรณ สามสวนวิทยา นางธญัญา  ป้อมสุวรรณ 36037 บา้นเหมือดแอ่หนองโดน

47 ด.ญ.พธรพร  อุ่นเมืองเพีย ภูมิวิทยา นางลดัดา อุ่นเมืองเพีย 29373 สามสวนวิทยา

48 ด.ช.เตชสั  สอนชยัภูมิ บา้นโนนคูณ นายสุวิทย ์ สอนชยัภูมิ 36509 บา้นโนนคูณ

49 ด.ญ.นราวดี  หมัน่ค  านวน ศรีแกง้คร้อ นางดวงฤทยั  หมัน่ค  านวน 34637 บา้นฉนวน



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 ด.ญ.โชษิตา  ช านาญวงศ์ แกง้คร้อวิทยา นางสุมาลี  พลสูงเนิน 29393 บา้นตลุกหิน

2 ด.ญ.นนัทน์ภสั  พนัธ์นุรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน นางจ านวนศิลป์  พนัธนุ์รักษ์ 30796 บา้นโนนหวันา

3 ด.ช.พิพฒัน์พงศ ์ งอกนาวงั แกง้คร้อวิทยา นางจนัทณา  งอกนาวงั 23049 บา้นหนองม่วงบ ารุง

4 ด.ช.นวตั  เตม็แสง ชุมแพศึกษา จสอ.สมพร  แตม็แสง 24310 บา้นโนนเพ่ิม

5 ด.ญ.วงศช์นก  เชิดกร แกง้คร้อวิทยา นางรังสิมา  เชิดกร 31440 บา้นโคกกุง

6 ด.ช.ธีรเดช  นิลแกว้ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น นายค าพนู  นิลแกว้ 18543 บา้นหนองแหว้ปรางกู่

7 ด.ช.ธนโชติ  ประเสริฐนู ภูเขียว นางสุกาญจน์ดา  ประเสริฐนู 34232 ภูเขียว

8 ด.ช.กิตตินนัท ์ มุทาพร ภูเขียว นายปรีชา  มุทาพร 28102 บา้นโนนง้ิว

9 ด.ช.เฉลิมเชาวฤทธ์ิ  น าเจริญ ภูเขียว นายเชาวฤทธ์ิ  น าเจริญ 21352 บา้นหนองคอนไทย

10 ด.ญ.เมธาวี  โฉมมงคล ชุมแพศึกษา นางปราณี  โฉมมงคล 33906 โนนคูณวิทยาคารรัชมงัคลาภิเษก

11 ด.ญ.พิชญาดา  พลดงนอก แกง้คร้อวิทยา นางอรอนงค ์ พลดงนอก 33750 ศรีแกง้คร้อ

12 ด.ช.ณัฐเศรษฐ์  วิชาเกวียน บา้นแท่นวิทยา นางอ าภร  วิชาเกวียน 33640 บา้นแท่นวิทยา

13 ด.ญ.ปวรารัตน์  จตุรานนท์ แกง้คร้อวิทยา นายวชัรพงศ ์ จตุรานนท์ 27538 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

14 ด.ญ.ชนกนนัท ์ นอ้ยปัญญา แกง้คร้อวิทยา นายปรีชา  นอ้ยปัญญา 36043 บา้นหนองคนั

15 ด.ญ.จุฑารัตน์  ชมไชย บา้นแท่นวิทยา นางสุภาพรรณ  ชมไชย 27920 ชยัชุมพลวิทยา

16 นายพีรวิชญ ์ สมบูรณ์ คอนสารวิทยาคม นางพรเพญ็  สมบูรณ์ 29298 คอนสารวิทยาคม

17 นายเกียรติพงษ ์ เฟ่ืองฟู ชุมแพศึกษา นางทธัชา  เฟ่ืองฟู 33404 บา้นมูลกระบือ

18 ด.ช.กษิด์ิเดช  สารฤทธ์ิ ภูเขียว ว่าท่ี พ.ต.เทพฤทธ์ิ  สารฤทธ์ิ 30083 ภูเขียว

19 ด.ช.นครินทร์  ณ ระนอง แกง้คร้อวิทยา นางปุณญิศา  ณ ระนอง 33732 บา้นเซียมป่าหมอ้

20 ด.ช.ณัฐวฒัน์  ทุทุมมา โนนคูณวิทยาคารรัชมงัคลภิเษก นางจิรารัตน์  ทุทุมมา 28500 บา้นท่าศาลา

21 ด.ญ.รัชนีพร  ทองนาค ภูเขียว นางนิตยา  ทองนาค 23437 หนองเบนประภากร

22 ด.ช.พทุธรักษ ์ เพียรไทยสงค ์ แกง้คร้อวิทยา นายกิตติ  เพียรไทยสงค์ 26354 บา้นโปร่งสงัข์

23 ด.ญ.มนสัรา  โคตรมา ภูเขียว นางมยรุา  โคตรมา 31480 ชุมชนบา้นหนั

24 ด.ช.เศรษฐศิริ  ฦาชา ภูเขียว นางปนญัพร  ฦาชา 33007 บา้นฉนวน

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เขต 2



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

25 ด.ช.พีรพฒัน์  แนวถาวร ภูเขียว นางจรีรัตน์  แนวถาวร 33614 บา้นหนองบวัพรม

26 ด.ญ.ปะกะตงั  ชยัจกัร แกง้คร้อวิทยา นายคเนศ  ชยัจกัร 28538 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

27 น.ส.ณัฐนรี   อุณาศรี แกง้คร้อวิทยา นางกลัยรัตน์  อ่อนทะ 32801 บา้นเลิงทุ่ม

28 ด.ช.ศุภวิชญ ์ ศรีกุดเลาะ ชุมแพศึกษา นายเทพรังสรรค ์ ศรีกุดเลาะ 34961 บา้นบุ่งสิบส่ีราษฎร์บ ารุง

29 ด.ญ.กนกวรรณ   นาโพธ์ิ แกง้คร้อวิทยา นางนิตยา  นาโพธ์ิ 35309 แกง้คร้อวิทยา

30 ด.ช.พิชเยศ  ผดุงโชค แกง้คร้อวิทยา นางศิริสุข  ผดุงโชค 33520 บา้นหนองไผ่

31 ด.ญ.ดวงพร  หอมวงศ์ ภูเขียว นางมะลิวรรณ  หอมวงศ์ 32967 บา้นแดงสวา่ง

32 ด.ช.ธนกร  พิพิธกุล แกง้คร้อวิทยา นางธญัสินี  พิพิธกุล 30391 พฒิุชยัวิทยา

33 ด.ญ.ศศิวิมล  สอนดี เกษตรสมบรูณ์วิทยาคม นางระวิน  สอนลี 24370 สวนวิทยา

34 ด.ช.วชัรินทร์  สุหญา้นาง เกษตรสมบรูณ์วิทยาคม น.ส.ล าดวน  สร้อยพุ 24679 สวนวิทยา

35 ด.ช.นนทน์นัทน์  ช านาญรบ คอนสารวิทยาคม นางสุบิน  ต่อศรี 9551 บา้นทุ่งลุยลาย(กฟฝ.อุปถมัภ)์

36 ด.ญ.ปิยาพชัร  เช้ือในเขา แกง้คร้อวิทยา นางอรนุช  เช้ือในเขา 33540 บา้นธาตุ

37 ด.ญ.กญัญาลกัษณ์  ณ หนองคาย แกง้คร้อวิทยา ว่าท่ีร.ต.ชยัณรงค ์ ณ หนองคาย 31241 ศรีแกง้คร้อ

38 ด.ญ.กาญจนมณี  ดนเสมอ ภูเขียว นายวีรนนท ์ ดนเสมอ 32680 บา้นหนองข่า

39 ด.ช.เขตตอ์รัญ  บุญเสนา ภูเขียว นางนุจรี  บุญเสนา 34292 บา้นหนองข่า

40 ด.ญ.สุนิตา  สุวารี ชุมแพศึกษา นายสมพงศ ์ สุวารี 25530 ชุมชนหว้ยยาง

41 น.ส.อมัพาพชัร์  พงศอ์ภิวฒัน์ ภูเขียว นางวารุณีย ์ โชคบณัฑิต 33615 บา้นโนนสาทร

42 ด.ญ.ปุณณภา  หม่ืนจิตร ภูเขียว นางณัฐวญั  หม่ืนจิตร 34435 ภูเขียว

43 ด.ช.อภิสิทธ์ิ  เสมอไว ชุมแพศึกษา น.ส.สุมาลี  เสมอไว 33542 บา้นโป่งดินด า
44 ด.ช.ธนาวิทย ์   โทราช แกง้คร้อวิทยา นายวิโรจน์  โทราช 32127 บา้นหนองปลามนัหนองไร่

45 ด.ช.ชนฐักานต ์ มีอิสระ แกง้คร้อวิทยา นางจนัทิดา  มีอิสระ 34634 อนุบาลเทศบาลต.นาหนองทุ่ม

46 ด.ช.พีรณัฐ  ทรงศรี ภูเขียว นางวงเดือน  ดลประสิทธ์ิ 34054 ภูเขียว

47 ด.ช.ธนภทัร  สมทิพย์ แกง้คร้อวิทยา นางจิรนนัท ์ สมทิพย์ 22858 บา้นหนองขาม

48 นายวิชชุวชัร์  วงศว์าน แกง้คร้อวิทยา นางศิริพร  วงศว์าน 30439 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

49 ด.ช.ธรรมรัตน์  จนัทรพรหมรินทร์ ภูเขียว นายบณัฑิต  จนัทรพรหมรินทร์ 24665 บ านาญเขต 2

50 ด.ญ.ลลิตา  กล่ินสุต ภูเขียว นางอรวรรณ  กล่ินสุต 29994 ภูมิวิทยา

51 ด.ช.กุลเดช  หงษบิ์นมา ภูเขียว นายไพฑูรย ์ หงษบิ์นมา 28047 บา้นหนองโพนงาม

52 ด.ญ.ธีตาญาดา  บาลี แกง้คร้อวิทยา นายสนัสกฤต  บาลี 34900 แกง้คร้อวิทยา



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

53 ด.ช.เมธสั  ภิญโญภาพ ภูเขียว นางชาดา  ภิญโญภาพ 33055 บา้นหนองข่า
54 ด.ช.บุรินทร์  ไกรสกุล ภูเขียว น.ส.วนัวิสาข ์ โชคคุณ 35031 ชุมชนบา้นหนั

55 ด.ช.พงศป์ณต  ประกอบดี ภูเขียว นางหทยัพร  ประกอบดี 18827 บา้นฉนวน



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 นายณภทัร  ตรงประสิทธ์ิ ชุมแพศึกษา นายสมัฤทธ์ิ  ตรงประสิทธ์ิ 25529 ขา้ราชการบ านาญ

2 นายจกัรรินทร์  วนัชยั แกง้คร้อวิทยา นางยภุาพร  วนัชยั 25072 บา้นโสกหวา้โนนหอม

3 น.ส.ระรินพร  จ  าเริญดี แกง้คร้อวิทยา นางอริยพร  จ  าเริญดี 22279 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

4 น.ส.ปาณสลิล  อาจอนงค์ แกง้คร้อวิทยา นางจินตนา  อาจอนงค์ 36331 บา้นนาแก

5 นายภูวมินทร์  สินทระ แกง้คร้อวิทยา นายสฤษด์ิ  สินทระ 23838 บา้นโสกหวา้โนนหอม

6 น.ส.สิริกญัญา  พิมพส์ราญ แกง้คร้อวิทยา นางกญัญาสร  พิมพส์ราญ 20946 บา้นธาตุ

7 น.ส.ประภสัสร  ประโพศรี ภูเขียว นางวารินี  ประโพศรี 33539 บา้นหนองดินด า(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย)์

8 นายฐากร  บุญเก้ือ ภูเขียว นายเด่นชวาล  บุญเก้ือ 32130 บา้นเหมือดแอ่หนองโดน

9 น.ส.วนัสุ  หิรัญเกิด แกง้คร้อวิทยา นางนงนุช  หิรัญเกิด 32301 แกง้คร้อวิทยา

10 น.ส.รณัฏฐษา  บุญโนนแต้ แกง้คร้อวิทยา นายชาญเกียรติ  บุญโนนแต้ 35155 แกง้คร้อวิทยา

11 นายพีระพฒัน์  หอมจนัทร์ แกง้คร้อวิทยา นางรัชดากรณ์  หอมจนัทร์ 33751 ศรีแกง้คร้อ

12 น.ส.สุปรียา  แสนสระ หนองบวัแดงวิทยา นางอรทยั  แสนสระ 19392 บุปผาราม

13 น.ส.นชัวรรณ  สินสมุทรโสภณ ภูเขียว นายส าราญ  สินสมุทรโสภณ 19996 บา้นฝายพญานาค

14 น.ส.โชติกา   สณัหจนัทร์ ภูเขียว นางอรชุลี  สณัหจนัทร์ 30001 เกษตรศิลปวิทยา

15 น.ส.พิชามญชุ ์  ชูสกุล ภูเขียว นางประไพพร  ชูสกุล 24846 เกษตรศิลปวิทยา

16 น.ส.ณัฎฎฌา  ภกัดีอาสา ภูเขียว นางรุจเรศ  ภกัดีอาสา 30647 เกษตรศิลปวิทยา

17 น.ส.กุลธิดา  สุขสูงเนิน ชุมแพศึกษา นางบ าเพญ็  สุขสูงเนิน 24170 บา้นปากช่องผาเบียด

18 นายด ารงพล  ลานพิบูลย์ ภูเขียว นางประทุมวรรณ  ลานพิบูลย์ 25546 ภูเขียว

19 นายวีรภทัร  ลีลา้น ภูเขียว นางพชัรินทร์  ลีลา้น 34097 บา้นส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง)

20 น.ส.ภทัรจาริน  เงินใย ภูเขียว นางจุฬารัตน์  เงินใย 27320 บา้นตลาดอุดมวิทย์

21 นายพีรณัฐ  ฉตัรรักษา แกง้คร้อวิทยา นายมนตรี  ฉตัรรักษา 25636 บา้นภูดินหินกอง

22 นายธีรภทัร  แต่งผิว ขอนแก่นวิทยายน นางรัตนาภรณ์  แต่งผิว 30990 คอนสารวิทยาคม

23 น.ส.สุวนนัท ์ ศรีบุญสม ขอนแก่นวิทยายน นางพิชยวลัย ์ ศรีบุญสม 32919 แกง้คร้อวิทยา

24 นายฉตัรชยั  ชาตรี ภูเขียว นางศุภวรรณ  ชาตรี 27817 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เขต 2



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

25 นายปวีณ์กร  ศรุตญานนท์ ชุมแพศึกษา นางพรทิพย ์ แผว้ช านาญ 28263 บา้นหนองบวัพรม

26 นายพีรภทัร  รัตนะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัฯ นางชุติกาญจน์  รัตนะ 34356 บา้นน ้าพปุางววั

27 น.ส.งามลกัษณ์  ทองมีศรี ชุมแพศึกษา นางธญัญาลกัษณ์  ทองมีศรี 34168 บา้นหนองเชียงรอด

28 น.ส.วิภวานี  ค  าศรี แกง้คร้อวิทยา นางประวติั  ค  าศรี 31113 ศรีแกง้คร้อ

29 น.ส.สุภาพร  มะลิดา เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางกานต์ิสิมา  มะลิดา 23297 สวนวิทยา

30 นายคฑาวธุ  ค  ้ายาง ภูเขียว นางปรียาภรณ์  ค  ้ายาง 33683 บา้นโพธ์ิ

31 นายณรงคช์ยั  นามโคตร ขอนแก่นวิทยายน นายคงฤทธ์ิ  นามโคตร 31872 บา้นโนนข่า

32 นายพลกฤษณ์   โคผดุง ภูเขียว นางวราพร  โคผดุง 26904 หวันานคร
33 น.ส.กุลนนัท ์ กอ้มอ่อน ขอนแก่นวิทยายน นางจุไรรัตน์  กอ้มอ่อน 32249 ชุมชนแท่นประจนั

34 น.ส.ทกัษิณา  ระวิพนัธ์ สาธิต มข.(มอดินแดง) นายพงศกร  ระวิพนัธ์ 32721 ชุมแพศึกษา (หน่วยพิเศษ)

35 น.ส.หทยัศิริ  ศรีกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางสมปอง  ศรีกุดเลาะ 30697 สระโพนทอง

36 น.ส.ภทัรศรีธิดา  ปัทถาพงษ ์ แกง้คร้อวิทยา น.ส.แววดาว  แกว้สวา่ง 30375 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

37 น.ส.อินทิรา  ต่อสกุล แกง้คร้อวิทยา นางอมัพร  หิรัญค า 33758 อนุบาลเทศบาลต.นาหนองทุ่ม

38 น.ส.จิรัชญา  ดีแซง โนนกอกวิทยา นายสนอง  ดีแซง 34701 บา้นหามแหโนนสงัขส์ามคัคี

39 น.ส.สุภทัรา  รินลา ภูเขียว นางวารุนนัท ์ รินลา 20252 สามสวนวิทยา

40 นายวริทธ์ิธร  ชมภูวิเศษ แกง้คร้อวิทยา นายรักเกียรติ  ชมภูวิเศษ 22516 บา้นหลุบคา

41 น.ส.กมลชนก  ฦาก าลงั ภูเขียว นายอนุชิต  ฦาก าลงั 24844 บา้นสารจอด

42 นายธนภูมิ  ชาลีเขียว ภูเขียว นายไพบูลย ์ ชาลีเขียว 11572 หวันานคร



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 น.ส.จารุกิตต์ิ  เหล่าคนคา้ วิทยาลยัการอาชีพแกง้คร้อ นายศุภณัฐ  เหล่าคนคา้ 33970 ชยัชุมพลวิทยา

2 นายธีรพงศ ์   ดีอินทร์ วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ นางพชัรี  ดีอินทร์ 34294 บา้นฉนวน

3 นายประกาศิต  โสเมือง วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น นายประจกัษ ์ โสเมือง 28042 บา้นดอนจ าปา

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ัน ปวช. 3

เขต 2





ล าดบัที่ ช่ือสกุล โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา โรงเรียน

1 ด.ช.ศิวกร  กุลแกว้ อนุบาลบา้นจ่าสม นางสาวสุภาวดี  กลุแกว้ (35371) นางแดดวงัชมภูวิทยารัชมงัคลาภิเษก

เขต 1

  ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั สาขาภูเขียว  ประจ าปีทางบัญชี  2561



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 นายผ่านศึก  เถาวลัย์ วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น นางวนชัชา  จนัทร์ครุฑ 29879 บา้นหนองกุง

2 นายเอกกร   แกว้ศิริ วิทยาลยัเทคโนโลยภูีเขียว นางวนัเพญ็นภาลยั  แกว้ศิริ 33054 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

3 น.ส.ศศิธร  ตลบัเพชร วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์ นายอดุลย ์ ตลบัเพชร 26361 บา้นโนนสง่า

4 นายปีรติ  ปรีดีวงศ์ วิทยาลยัเทคนิคชุมแพ นางพรพรรณ  ปรีดีวงศ์ 31804 บา้นหินรอยเมย

5 น.ส.ไปรยา  สมพงษ์ วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ นางพรรณิภา  พนัธ์เนตร 26756 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ัน  ปวส. 2

เขต 2





ล าดบัที่ ช่ือสกุล โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา โรงเรียน

1 ด.ช.ศิวกร  กุลแกว้ อนุบาลบา้นจ่าสม นางสาวสุภาวดี  กลุแกว้ (35371) นางแดดวงัชมภูวิทยารัชมงัคลาภิเษก

เขต 1

  ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากดั สาขาภูเขียว  ประจ าปีทางบัญชี  2561



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

1 น.ส.กนกไทย  นอ้ยเวียง มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ นางเถาวลั  นอ้ยเวียง 25389 บา้นหว้ยแกว้

2 นายสุพิทภูมิ   คุยเพียภูมิ มหาวิทยาลยัเทคดนโลยีสุรนารี นางพิทยา  คุยเพียภูมิ 19962 บา้นท่ามะไฟหวาน

3 นายนพกมล  กาญจนางกูร มหาวิทยาลยันเรศวร นางกมลมาลย ์  กาญจนางกรู 33401 ภูมิวิทยา

4 นายธนาดล  พทุธสิมมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายนิกร  พทุธสิมมา 12548 บา้นภูดิน(มิตรผลอุปถมัภ)์

5 นายศิขริน  เทพจนัทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางหอมหวล  เทพจนัทร์ 23725 บา้นหนองคอนไทย

6 น.ส.ชนากานต ์ สุวรรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย นางชวลิตร์  สุวรรณ์ 21326 บา้นเป้าวิทยา

7 น.ส.กิตติวรรณ  นามสุข มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางทิพยว์รรณ  นามสุข 31505 แกง้คร้อวิทยา

8 นายพทุธิพล  หนองเสนา มหาวิทยาลยัอุบลราชานี นางรุ่งทิวา  หนองเสนา 24931 บา้นธาตุ

9 น.ส.ภทัรจิตตรา  ปราบวารินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางเพช็รมณี  ปราบวารินทร์ 21311 บ านาญ

10 นายชาญธนะ   ครบุรีบุญมาตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายกฤษณศกัด์ิ  ครบรีุบญุมาตร 31832 สพป.ชย. 2

11 น.ส.นสัยา    ชยัสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา นายพลาวธุ  ชยัสงคราม 34364 สพป.ชย. 2

12 น.ส.นิชญฌ์ากาจน์  พรหมเมตตา มหาวิทยาลยัเทคดนดลยรีาชมงคลอีสาน นางวรัญญาภรณ์  เพชรภกัดี 22008 สพป.ชย. 2

13 นายปรัตถกร  วิลาศรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางฐานิฏฐ์กานต ์ วิลาศรี 31593 บา้นเซียมป่าหมอ้

14 น.ส.ภทัรา  บวัแดง มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นายสมศกัด์ิ  บวัแดง 24865 บา้นหนองแวง

15 นายอภิณัฐ  โพธ์ิจกัร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายสมหมาย  โพธ์ิจกัร์ 18187 บา้นโคกไพรวนั

16 น.ส.ณัฏฐนนัท ์ พรมชยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางนิภาภรณ์  พรมชยั 27484 แกง้คร้อวิทยา

17 นายสิทธิศกัด์ิ   ศรีจินดา มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นายทวี  ศรีจินดา 25981 บา้นเมืองกลาง

18 นายวิชิตวงศ ์ สมวงษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นายสุชาติ  สมวงษา 30076 บา้นโนนหินลาดกุดกวา้ง

19 น.ส.กนกกาญน์   ลีปา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย นางพนูทรัพย ์ ลีปา 21623 บา้นหวัหนอง

20 น.ส.ณัฐริดา  บวัค  า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นางอุบล  บวัค  า 35723 บา้นท่าคร้อ

21 นายกรกช  ต่อพล มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายประวิทย ์ต่อพล 26747 บา้นหนองขาม

22 น.ส.ภทัรวดี  วาลยม์นตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายสุภาพ  วาลยม์นตรี 20924 บา้นน ้าอุ่น

23 นายชยัรัตน์  เลขนอก มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย นายบุญริง  เลขนอก 29153 ชุมชนแท่นประจนั

24 นายกรวิชญ ์ เหมือนตา มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายบุญส่ง  เหมือนตา 33447 บา้นส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง)

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ปีทางบัญชี 2562

  ระดบัช้ัน ปริญญาตรี

เขต 2



ที่ ช่ือสกุล (บุตร) โรงเรียน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน โรงเรียน

25 นายธนพนั  นบสูงเนิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ นายธ ารงค ์ นบสูงเนิน 29760 บา้นโพธ์ิ(คุรุราษประสิทธ์ิ)

26 น.ส.พิชามญช ์ สมรูป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นางนงลกัษณ์  สมรูป 35724 บา้นส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง)

27 น.ส.ฐานุตรา  สร้างนา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายถวิล  สร้างนา 30870 บา้นเซียมป่าหมอ้

28 น.ส.ชุติกาญจน์  วิชาหา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางบวรลกัษณ์  วิชาหา 34103 บา้นนาวงเดือน

29 นายบุริศร์  วงศศ์รี มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายสุรวิทย ์ วงศศ์รี 16130 แกง้คร้อวิทยา

30 นายพีรพฒัน์  ดลประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี นายศุภโชค  ดลประสิทธ์ิ 30644 บา้นนาไฮฯ

31 น.ส.ชุติมา  ธรรมกุล มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี นายบนัดิษฐ  ธรรมกุล 19325 ศาลาสามคัคี
32 นายดลวรรธก ์ เขาทอง มหาวิทยาลยัมหิดล นายอ านาจ  เขาทอง 34169 บา้นโป่งโพธ์ิ

33 น.ส.กรรณิกา  ประทุมชาติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายสิงห์ทอง  ประทุมชาติ 33863 ภูเขียว

34 นายกฤติพงษ ์ พีรจรูญรุ่งเรือง มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางนีรนุช  พีรจรูญรุ่งเรือง 29834 สามสวนวิทยา

35 น.ส.วิลาสินี  ฦานาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายวิสิฎฐ์  ฦานาม 18873 บ านาญเขต 2

36 นายณฤทธ์ิ  พงษปิ์ติธนโชค มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี นายเชียรศกัดิ  พงษปิ์ติธนโชค 20547 บ านาญ

37 นายจิระสิทธ์ิ  คงนาวงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางศิริลกัษณ์  คงนาวงั 20237 พฒิุชยัวิทยา

38 น.ส.ชนกนนัท ์ ภูแลนปิว มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางชยารัศน์  ภูแลนปิว 12443 บา้นดอนนกเอ้ียงเก่า

39 นายธนวรรธก ์ นนัทเมธินทร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางกนกพร  นนัทเมธินทร์ 33555 บา้นเป้าวิทยา

40 นายพงษธ์ร  พินิจมนตรี มหาวิทยาลยัปทุมธานี นางสุจิตรา  พินิจมนตรี 18828 บา้นฉนวน

41 น.ส.พรชณิตว ์ นามโคตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายสิทธิชยั  นามโคตร 26246 บา้นดอนหนันาสวรรค์

42 น.ส.กุลธรา  บุรัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม นางสุทธาทิพย ์ บุรัตน์ 21234 บา้นหนองปลา

43 น.ส.กนกกาญจน์  บวัถนอม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางเอ้ือมพร  บวัถนอม 33523 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

44 น.ส.กญัญา  วารินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางกิตตินนัท ์ วารินทร์ 35199 ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

45 น.ส.ขวญัฤทยั  บุญซ่ือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายประสิทธ์ิ  บุญซ่ือ 35214 คอนสารวิทยาคม

46 น.ส.ปาริฉตัร  ม่ิงแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นายประยรู  ม่ิงแกว้ 15636 บ านาญเขต 2

47 น.ส.วชิราพร   เหมวงษ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางอมัรา  เหมวงษ์ 33532 ภูมิวิทยา

48 น.ส.กนกรัตน์  เจริญดี มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นางอาภรณ์  เจริญดี 30637 ภูมิวิทยา

49 น.ส.อนนัตญา  นาคดิลก มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางอรัญญา  นาคดิลก 24877 ภูมิวิทยา

50 นายปกรณ์กิต  แนวค าดี มหาวิทยาลยักีฬาแห่งชาติวทิยาเขตเพชรบูรณ์ นายสมเกียรติ  แนวค าดี 29977 บา้นนาบวั

51 น.ส.ขวญัครู  แผลงรักษา มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นายนพดล  แผลงรักษา 8416 บา้นแกง้ตาดไซ


