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

1 เด็กชายเกียรติขจร  พนัธ์เพช็ร โรงเรียนบา้นวงัตะเฆ่ นางสาวอรทยั  จ  าปาทอง 33225 โรงเรียนบา้นวงัตะเฆ่

2 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขใหม่ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นางสาววาสนา  พงษป์ระเทศ 31236 โรงเรียนบา้นบะเสียว

3 เด็กหญิงสุภาสินี  สะเริญรัมย์ โรงเรียนศรีเทพบาล นายสุนทร  สะเริญรัมย์ 35351 โรงเรียนบา้นโกรกกลุา

4 เด็กหญิงรุจาภา  สวา่งเนตร โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ นางสาวภทัรนนัท ์ สวา่งเนตร 33342 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร

5 เด็กหญิงนาราชา  จนัตรี โรงเรียนอนุบาลนงคเ์ยาว์ นายวีระพงษ ์ จนัตรี 25597 โรงเรียนบา้นหว้ยทราย

6 เด็กชายดนุพฒัน์  จองค า โรงเรียนหนองประดู่วิทยา นางกนกวรรณ  จองค า 32946 โรงเรียนบา้นกุ่ม (คุรุประชาสามคัคี)

7 เด็กชายณฐัธญัพงศ ์ ค  าภู โรงเรียนอนุบาลบา้นเดก็ดี นายสงกรานต ์ ค  าภู 29588 โรงเรียนบา้นหนองดินด า

8 เด็กชายกฤษกร  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นายขจรภพ  วรรณพงษ์ 34834 โรงเรียนบา้นร่วมมิตร

9 เด็กหญิงญาตาวี  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลนงคเ์ยาว์ นางสาวดุจดาว  พงศสุ์วรรณ 35688 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

10 เด็กหญิงปญุญพฒัน์  วงศธ์รรม โรงเรียนรังงามวิทยา นางสาวเกษร  วงคธ์รรม 33104 โรงเรียนรังงามวิทยา

11 เด็กชายสิทธิชยั  สุสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพบาล นางก่ิงแกว้  สุสูงเนิน 34101 โรงเรียนบา้นซบัใหม่

12 เด็กชายชยางกูร  กองสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา นายกิตติศกัด์ิ  กองสูงเนิน 32103 โรงเรียนบา้นหนองกองแกว้

13 เด็กชายนิธิศ  อุ่นโคตร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นายศรัณย ู  อุ่นโคตร 35092 โรงเรียนวงัใหมพ่ฒันา

14 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศกัด์ิภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางสาวมนฤดี  เช้ือจ ารูญ 35563 โรงเรียนบา้นหนองฉิม(สิงห์จนัทร์บ ารุง)

15 เด็กชายภูริณฐั  บุญชู โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ นายอภิชาติ  บุญชู 24199 โรงเรียนบา้นโนนฝาย

16 เด็กชายพชรณน  พลศกัด์ิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจนั นายวิทลู  พลศกัด์ิ 34230 โรงเรียนบา้นเสลาประชารัฐ

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2562

เขต 3
อนุบาล 3 หรือช้ันอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่



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

1 เด็กชายศรวสั  อร่ามชยั โรงเรียนบา้นท่าโป่ง นางสาวสุจิตรา  โรมรัน 35336 โรงเรียนบา้นท่าโป่ง

2 เด็กหญิงรมิตา  สากุล โรงเรียนบา้นท่าโป่ง นางรังษิยา  สากุล 26207 โรงเรียนบา้นท่าโป่ง

3 เด็กชายชยาวิชญ ์ นาดี โรงเรียนบา้นท่าโป่ง นายปรัชยาน์  นาดี 35406 โรงเรียนบา้นสะพานยาว

4 เด็กชายพชร  ภูจ  านงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นางอาทิตยา  ปราณีต 34862 โรงเรียนบา้นประดู่งาม

5 เด็กชายพทุธคุณ  ไทยประสงค์ โรงเรียนบา้นวงัเสมาฯ นางอมรรัตน ์ ไทยประสงค์ 32521 โรงเรียนบา้นวงัเสมา

6 เด็กหญิงอรธญา  นาใจตรึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล นางวรัญญา  นาใจตรึก 35547 โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ

7 เด็กหญิงอลิอนัดา  หมู่ไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหวัทะเล นางสาวพิมพม์าดา  พูนเกษม 29348 โรงเรียนบา้นหวัทะเล(ผ่องประชาสรรค)์

8 เด็กชายธนรัตน์    โสภกุล โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี นายสุรพล  โสภกุล 19556 โรงเรียนชุมชนบา้นห้วยยายจ๋ิว

9 เดก็หญิงหยาดนรินทิพย ์ ประสมทรัพย์ โรงเรียนบา้นปะโคตะกอ (ประชาสามคัคี) นายบรรเจิด  ประสมทรัพย์ 31568 โรงเรียนบา้นโนนมะกอกงาม

10 เด็กหญิงกีรติญาภชัณ์  เพ่ือนสงคราม โรงเรียนมะนะศึกษา นางสาวสุมาลี  สุริยประทานพร 31754 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

11 เด็กชายกวินท ์ ตะวงษ์ โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก นางสาวนิภาพร  ทองภู 35089 โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก

12 เด็กหญิงนิรมล  พิมพศ์รีจนัทร์ โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก นางสาวชวนพิศ  แสงพล 33949 โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก

13 เด็กชายนพพร  แสงทอง โรงเรียนบา้นป่าเป้า นางสาวสยมุพร  แสงทอง 35281 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

14 เด็กหญิงชณิดาภา  เกลาโคกสูง โรงเรียนบา้นซบัยาง นางสาวกนกนภสั  โกมุท 33882 โรงเรียนบา้นซบัยาง

15 เดก็หญิงเพญ็พิชชา  คูณกลาง โรงเรียนมะนะศึกษา นางสาวศิริขวญั  มีชยั 32470 ร.รงชุมชนบา้นห้วยยายจ๋ิว

16 เด็กชายสิริชญานนท ์ โภคา โรงเรียนตาเนิน นายส าเริง  โภคา 32741 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3
ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 3



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

1 เดก็หญิงสุภคัพร  ไชยทองศรี โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายสันติสุข  ไชยทองศรี 34617 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

2 เด็กชายธีรรัตน์  แสงรัตน์ โรงเรียนศรีเทพบาล นายธิชยั  แสงรัตน์ 27566 ร.รงบา้นหนองฉิม (สิงห์จนัทร์บ ารุง)

3 เด็กหญิงชญานิศ  ตวงวิไล โรงเรียนภูมิวิทยา นายนิพนธ์  ตวงวิไล 23909 สอ.ครูชยัภูมิ จ  ากดั 

4 เด็กชายปลง  มิตรศิลา โรงเรียนบา้นหนองตะไก้ นายสมชาย  มิตรศิลา 33947 บ านาญ

5 เด็กชายนภสั  ธนูศร โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุง่เสมียรตราชยัภูมิ นางสาววชัรี  วิจิตร์วงษ์ 32063 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุง่เสมียรตราชยัภูมิ

6 เด็กหญิงเปรมสิริ  สิงห์มณี โรงเรียนพงษศิ์ริวิทยา นางศรีประภา  สิงห์มณี 26307 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง (ครุราษฎร์อุปถมัภ)์

7 เด็กชายกษิดิศ  แดขนุทด โรงเรียนมะนะศึกษา นางกญัญาลกัษณ์  แดขนุทด 29255 โรงเรียนบา้นตาลาดสมบุรณ์

8 เด็กหญิงธนญัชนก  กระจายกลาง โรงเรียนมะนะศึกษา นางประพิมพพ์ร  กระจายกลาง 26990 โรงเรียนบา้นหัวทะเล (ผอ่งประชาสรรค)์

9 เดก็ชายเจตน์สฤษฎ์ิ  สนิทไทย โรงเรียนชุมชนบา้นเพชร(วนัครู2100) นางสาวจิรสุดา  วิชาจารย์ 33221 โรงเรียนหนองกกสามคัคี

10 เด็กชายพีรวฒิุ  รุ่งรัตนต์ระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล 30659 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง

11 เด็กชายจีรวฒัน ์ ยอดจนัทึก โรงเรียนโคกสวา่ง นางยพุาภรณ์  ยอดจนัทึก 33270 ร.รงบา้นหนองตะไก้

12 เด็กหญิงเกจ็พลอย  หังสวนสั โรงเรียนมะนะศึกษา นางพรศิริ  หงัสวนสั 30053 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

13 เด็กชายจิรชยนัต ์ ปาปะกงั โรงเรียนมะนะศึกษา นายศรายทุธ  ปาปะกงั 34706 โรงเรียนบา้นบุฉนวน

14 เด็กหญิงกุลนดัดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ นางสาวพวงรัตน ์ คุม้คง 35502 โรงเรียนบา้นหนองตานา

ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 6

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3



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

1 เด็กชายคีตวีร์  เคนชมภู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร นางมะลิ  เคนชมภู 31878 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

2 นางสาวพิพฒัธิดา  ตาปราบ โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา นางพิไลลกัษณ์  ตาปราบ 32614 โรงเรียนบา้นโคกแฝกดอนทะยงิ

3 เด็กหญิงมณีมาดา  วาปีทะ โรงเรียนมารียวิ์ทยานครราชสีมา นางไพรมณี  วาปีทะ 32000 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุง่เสมียนตราชยัภูมิ

4 เด็กชายณฎัฐกิตต์ิ  จิตรพิลยั โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางศรีสุดา  จิตรพิลยั 25070 โรงเรียนรังงามวิทยา

5 เด็กชายจิราวุฒิ  จูหม่ืนไวย์ โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม นางนภสันนัท ์ จูหม่ืนไวย์ 32876 โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

6 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางหทัยา  ชาลีวรรณ 27553 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

7 เด็กชายจิราย ุ เตือนสายออ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางมยรีุ  นรินทร์รัมย์ 33684 โรงเรียนบา้นหนองแขม

8 เด็กหญิงณฎัฐาพร  ประจวบสุข โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายสมยั  ประจวบสุข 29193 โรงเรียนบา้นเข่ือนลัน่

9 เด็กชายวชัรพล  ยงัทินนงั โรงเรียนมารียวิ์ทยา นางปพรภทัร  ภรณ์ถาวรชาติ 31751 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

10 เด็กชายกนัตพงศ ์ กุณโฮง โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางสาวิตรี  กุณโฮง 24387 โรงเรียนบา้นหนองฉิม(สิงห์จนัทร์บ ารุง)

11 เดก็หญิงภทัรวดี  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา นายวิชยั  สร้อยสูงเนิน 25509 โรงเรียนบา้นสะพานยาว

12 เด็กชายธีรภาพ  วงศศ์รีจนัทร์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายพีระพงษ ์ วงศศ์รีจนัทร์ 27270 โรงเรียนซบัมงคลวิทยา

13 เด็กหญิงพิชชาพร  จุลยโ์ชค โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางศานตมล  จุลยโ์ชค 27032 โรงเรียนบา้นดอนกอก

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3
ระดับ  มธัยมศึกษา ปีที่ 3



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

1 นางสาวศิริวรรณ  คุณกณัหา โรงเรียนมารียวิ์ทยา นางเสวีวรรณ  คุณกนัหา 23494 โรงเรียนบา้นโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)

2 นางสาวปิยรักษ ์ บอขนุทด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัชยัภูมิ นายบุญลือ  บอขนุทด 11657 โรงเรียนบา้นโคกคึม(สง่าประชาสรรค)์

3 นางสาวฐิติรัตษ ์ ปิณฑะคุปต์ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางจตุพร  จนัทร์น ้าใส 22505 สพป.ชย.เขต 3

4 นางสาวศิรดา  พงศส์มยั โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายทนง พงศส์มยั 17500 โรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตรขนัธ์ราษฎร์บ ารุง)

5 นายธนภทัร  เจียวชญานนท์ ร.เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ นางวชิราภรณ์  เจียวชญานนท์ 23236 สอ.ครูชยัภูมิ  จ  ากดั

6 นางสาวกรวรรณ  วงศรั์ตนชยั โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร นายชยัพนม  วงศรั์ตนชยั 30663 สพป.ชย.เขต 3

7 นายชยตุ  สังขท์อง โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางชุลีพร  สังขท์อง 28621 โรงเรียนหนองบวับานวิทยา

8 นายศริมงคล  นอ้ยเทียม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัชยัภูมิ นางสุดา นอ้ยเทียม 21486 โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

9 นางสาวอจัฉราวรรณ์  แตงทิพย์ โรงเรียนมารียวิ์ทยา นายสายทอง  แตงทิพย์ 20444 สพป.ชย.เขต 3

10 นางสาวปรีญาลกัษณ์  สารรัตน์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายอดิศกัด์ิ  สารรัตน์ 30136 โรงเรียนบา้นโกรกกลุา

11 นายแทนภูมิ  คุม้คง โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางเทพกลัยา  จตุัภทัรกุล 20969 ร.รงบา้นโสกคร้อ

12 นายสรวิชญ ์ พรมจนัทึก โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางกรกนก  กอ้นสนัเทียะ 27694 โรงเรียนบา้นหนองตะไก้

13 นางสาวแพรวา  ยามขามป้อม โรงเรียนชุมแพศึกษา นายกลา้หาญ  ยามขามป้อม 16533 โรงเรียนบา้นตาล

14 นายพทัธดนย ์ แกว้พรม โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์ นายสมคิด  แกว้พรม 17498 บ านาญ

15 นางสาวสิริยากร  โสพิลา โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายเวชพิสิฐ  โสพิลา 31713 โรงเรียนบา้นวงักุง

16 นายปฏิพล  สุขสวา่ง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา นางบงัอร  สุขสวา่ง 29536 โรงเรียนบา้นหนองดินด า

17 นางสาวพิมณดา  แสงกอ้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นางอธญัญารัตน์  แสงกอ้น 25600 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

18 นางสาวธิติมา  บวัแพ โรงเรียนบ าเหน็จณรงควิ์ทยาคม นางอุษา  บวัแพ 27550 โรงเรียนบา้นซบัใหม่

19 นางสาวสุริชาดา  ดวงลูกแกว้ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายวนัชยั  ดวงลูกแกว้ 31089 โรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตรขนัธ์ราษฎร์บ ารุง)

20 นางสาวภูริชญา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายหาญ  ดิเรกศิลป์ 16408 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

21 นางสาวจิรารัก  คา้โค โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นายจารึก  คา้โค 27923 โรงเรียนบา้นโกรกกลุา

22 นายคุณาธิป  ผาดไธสง โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางชโรพร  ผาดไธสง 35959 โรงเรียนบา้นหนองดินด า

23 นางสาวปิยธิดา  อยูเ่ยน็ โรงเรียนสตรีชยัภูมิ นางประยรู  อยูเ่ยน็ 32955 โรงเรียนบา้นโสกปลาดุก

24 นายเรียว  โพยนอก โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล นางร าพึง  โพยนอก 32425 โรงเรียนบา้นหนองตานา

เขต 3
ระดับ  มธัยมศึกษา ปีที่ 6

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  



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

1 นายเด่นนภา  คุปตโ์รจน์องักูล วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษา นางสุวรักษ ์ คุปตโ์รจน์องักลู 25830 โรงเรียนบา้นวงัใหม่พฒันา

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3
ระดับ  ปวช.3



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

1 นายชโยธร  พรมสอาด วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ นางชชัจิรา  พรมสอาด 20624 โรงเรียนโคกเริงรมยศิ์ลปาคาร

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3
ระดับ  ปวส. ปี 2 หรืออนุปริญญา ปีสุดท้าย



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

1 นางสาวนฤมล  ประทมุวนั มหาวิทยาลยับูรพา นางรัศมี  บุญศิริ 24118 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

2 นางสาวกนกพร  ผงโนนแดง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ นายบุญถม  ผงโนนแดง 35286 โรงเรียนบา้นหนองตานา

3 นายวีรภทัร  ขามเกาะ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ นางวนาลิน  ขามเกาะ 18452 สพป.ชย.เขต 3

4 นางสาวบุษยมาส  บุกสนัเทียะ มหาวิทยาลยัตา้เหลียน ประเทศจีน นางส าราญ  บุญสันเทียะ 13069 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี

5 นางสาวปรัชญา  ภิรมยกิ์จ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางพยอม  ภิรมยกิ์จ 32217 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี

6 นางสาวศุภลกัษ ์ ศุภรตรีทิเพศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายสุรพล  ศุภรตรีทิเพศ 16605 โรงเรียนบา้นโสกคร้อ

7 นางสาวกรัณยาดา   แทน่นอก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคงธญับุรี นางนนทิรา  แท่นนอก 26732 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

8 นายณฐัวฒัน์  ภูอ่าว มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นายวสันต ์ ภูอ่าว 29096 โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ

9 นางสาวณฏัฐณิชา  อาชา สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม นายประวิทย ์ อาชา 24867 โรงเรียนบา้นหนองอีหล่อ

10 นายสิปปกร  สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี นางจุไรรัตน์  สิทธิวงศ์ 22877 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวงฯ

11 นางสาวกาญจนา  สุปัด มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม นางรัศมี  สุปัด 22917 โรงเรียนบา้นโป่งเกต

12 นายวชัรพงศ ์ เพชรประไพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางรวีวรรณ  เพชรประไพ 36485 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

13 นางสาวกลัยา  พรหมเจริญ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางวชิรารัตน์  พรหมเจริญ 35584 โรงเรียนบา้นปะโคตะกอ (ประชาสมคัคี)

14 นางสาวมฎัฐินี  กอ้นภูธร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางสุวรรณรัตน ์ กอ้นภูธร 30324 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

15 นางสาวณฐัธิดา  เลิศตะคุ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม นางประภาศรี  บุญภูมิ 13712 โรงเรียนบา้นหนองม่วง

16 นางสาวกาญจนา  ผาดี วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี นางสายหยดุ  ผาดี 28524 โรงเรียนบา้นละหาน(อภิรักษวิ์ทยา)

17 นายพนัธกานต ์ อารีชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นายภวพล  อารีชาติ 28279 โรงเรียนบา้นโคกแพงพวย

18 นางสาวสโรชินี  ตนัวิรัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร นางสุรัชนี  ตนัวิรัตน์ 11380 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัระเหว

19 นางสาวสกุนตลา  สารวิทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นายวงเดือน  สารวิทย์ 20623 โรงเรียนหนองบวับานวิทยา

20 นางสาวศุภนิดา  อาจกลา้ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายเฉลิม  อาจกลา้ 28986 โรงเรียนรังงามวิทยา

21 นายอษัฎาวธุ  เศษฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นางจีรวรรณ  เศษฤทธ์ิ 31356 โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก

22 นายกฤษณล  เก้ินโนนกอก มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางอมรรัตน ์ เก้ินโนนกอก 24853 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร

23 นายกิตติชยั  ผลสุข มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นายอนุวฒัน์  ผลสุข 32526 โรงเรียนชุมชนบา้นห้วยแย้

24 นายวสุพล  จ๋ายเจริญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นางพจณี  จ๋ายเจริญ 24860 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

25 นางสาวกลัยารัตน ์ พรศิวกุลวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา นางอารีรัตน ์ พรศิวกลุวงศ์ 19454 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

26 นางสาวรัตติญาภรณ์  รัตนวิชยั มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นางสาวพชรภรณ์  รัตนวิชยั 29106 โรงเรียนบา้นดอนกอก

27 นายสหพนัธ ์ ซ่ือสตัย์ มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ นายวิศิษฎ ์ ซ่ือสตัย์ 17617 บ านาญ เขต 3

ระดับ  ปริญญาตรี (ปีสุดท้าย)

รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีทางบัญชี  2561  

เขต 3


