รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
1 นาง สุ รางค์ วิถีเทพ
3444 เด็กชาย ฐิตากร วิถีเทพ
2 นาย แดน แสนมี
5363 เด็กหญิง ปั ทมพร แสนมี
3 นาง ศริ ญญา(เพลิน) จันเทือง
5432 เด็กหญิง ธิ ดารัตน์ จันเทือง
4 นาง สุ ธิดา จันทร์ ลุน
6261 เด็กหญิง ณัฐธิ ดา จันทร์ลุน
5 นาย อ่อนศรี แก้วศิริ
6554 เด็กหญิง ฐิติภทั รา แก้วศิริ
6 นาง ปรี ชญา จันทรประทักษ์
6685 เด็กหญิง นภสร จันทรประทักษ์
7 นาง อุไร ศรี ชมภู
6691 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรี ชมภู
8 นาย โกวิท ชินคาหาญ
6703 เด็กชาย ณัฐภัทร ชินคาหาญ
9 นาย สราวุธ ศรี งาม
6850 เด็กหญิง ปั ณฑา ศรี งาม
10 นาง พรทิพย์สมัย โมลี
7053 เด็กชาย ประธานา โมลี
11 นาง อรดา สี หาราช
7062 เด็กหญิง รมิดา สี หาราช
12 นาง ณิ ชนันทน์ สงคราม
7079 เด็กหญิง ณัฐธนชล สงคราม
13 นาง จันทร์ ฉาย แสงแก้ว
7197 เด็กชาย กรพัฒน์ แสงแก้ว
14 นาง ดวงฤดี จังตระกูล
7279 เด็กชาย ปาณัสม์ จังตระกูล
15 นาง สุ นนั ทา แผ่นจินดา
7286 เด็กชาย เลิศวิวฒั น์ แผ่นจินดา
16 นาง พิมพ์ใจ จิตรจักร
7343 เด็กชาย พัสกร จิตรจักร
17 นาง อุไร คาสวาท
7355 เด็กหญิง จิตตานันท์ คาสวาท
18 นาย คัชริ นทร์ ศิริวงศ์
7379 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ศิริวงศ์
19 นาง สุ ดารัตน์ สุ ทธิ สา
7385 เด็กชาย พศวีร์ นานอก
20 นาง รุ่ งฤทัย ดรอ่อนเบ้า
7470 เด็กชาย กันต์สิรวิชญ์ ดรอ่อนเบ้า
21 นาง ลัดดาวัลย์ ภักดีราช
7471 เด็กชาย พัทธนล ภักดีราช
22 นาง ดวงสมร แสนเมือง
7532 เด็กชาย กฤตยชญ์ แสนเมือง
23 นาง พวงเพ็ชร พิลาวรรณ
7547 เด็กหญิง รักชนก พิลาวรรณ
24 นาง สมจิตต์ รุ่ งอยูศ่ ิริ
7589 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รุ่ งอยูศ่ ิริ
25 นาง เพ็ญประภา พรมบัญชา
7638 เด็กชาย พชรพล พรมบัญชา
26 นาย วรวุฒิ นามแดง
7665 เด็กชาย วรกฤต นามแดง
27 นาง สิ ราวรรณ สุ ระพร
7684 เด็กชาย สิ ทธิ พร สุ ระพร
28 นาย ชานาญ เขื่อนแก้ว
7691 เด็กชาย พิภชั เขื่อนแก้ว
29 นาง พรรณวษา พลล้ า
7738 เด็กหญิง พรพรรษา พลล้ า
30 นางสาว มยุรี หอมหวล
7753 เด็กหญิง พรพักตร์ พินราช
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
31 นาง มยุรา น้อมในธรรม
7781 เด็กหญิง ทรงพรชนก น้อมในธรรม
32 นาง จิราภรณ์ พิมพ์พรม
7804 เด็กหญิง จิณต์จุฑา พิมพ์พรม
33 นางสาว เสาวนี ย ์ ศรี หาราช
7808 เด็กหญิง ปภาวริ นท์ ศรี บุญเรื อง
34 นาง วาสนา ตติยะพงษ์กุล
7885 เด็กชาย แทนคุณ ตติยะพงษ์กุล
35 นาง อังคณา ศรี ขนั ธ์
8001 เด็กหญิง สุ ประวีณ์ ศรี ขนั ธ์
36 นางสาว สุ ธาสิ นี ทัพพสารพงศ์
8021 เด็กหญิง สุ รียว์ รรณ ทัพพสารพงศ์
37 นาง ณิ ชาพร แก้วนพจิตร
8032 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ แก้วนพจิตร
38 นางสาว สมบูรณ์ ชัยชนะ
8067 เด็กหญิง ชัญญาณัฏฐ์ ทองอินทร์
39 นาง รุ่ งราตรี ดีนอก
8068 เด็กหญิง เมธาวี ดีนอก
40 นาง ชุติมา งามเจริ ญวงศ์
8100 เด็กหญิง วริ นยุพา งามเจริ ญวงศ์
41 นาง รัชนา วงษ์อุ่น
8101 เด็กหญิง อภิชญา วงษ์อุ่น
42 นาง วิรัตน์ พรมหา
8133 เด็กหญิง กัญพัชญ์ พรมหา
43 นางสาว กรวิภา พูลผล
8148 เด็กหญิง กรวริ นทร์ คาโฮง
44 นาง ลภาพร จิตวิริยนนท์
8195 เด็กหญิง นันท์นภัส จิตวิริยนนท์
45 นาง อรุ ณศรี นาคมะณี
8211 เด็กหญิง พิชชาภา นาคมะณี
46 นางสาว อังสนา ใจแน่น
8214 เด็กชาย ปั ณณวัชร์ จันระภู
47 นาง นวลปรางค์ ประตังถาโต
8225 เด็กหญิง ปวริ ศา ประตังถาโต
48 นาง พิมพ์ปภัสสร ศรี สุนนท์
8280 เด็กหญิง ปุณิกา ศรี สุนนท์
49 นาย เสถียร พิมพ์บึง
8293 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ พิมพ์บึง
50 นาง เนาวรัตน์ แก้วตา
8301 เด็กหญิง ตุลยดา แก้วตา
51 นางสาว พูลศิลป์ เผ่าบ้านฝาง
8363 เด็กหญิง ปรี ยาพร ดวงผุยทอง
52 นางสาว ณัฐนพินน์ คุม้ ทรัพย์
8402 เด็กหญิง พลอยชมพู คุม้ ทรัพย์
53 นาง ประกาย ขาวพล
8504 เด็กหญิง ธนภรณ์ ขาวพล
54 นางสาว รัญจวล เรื อนทอง
8605 เด็กหญิง ภัคนัน พลสุ วรรณ
55 นาย ครรชิต จันทร์ โท
8606 เด็กชาย สรธร จันทร์โท
56 นาง วะนิ ชดา มาตย์สุด
8611 เด็กชาย ธนภัทร มาตย์สุด
57 นางสาว อรทัย วันทา
8649 เด็กชาย พีรณัฐธ์ วันทา
58 นาง รุ จิรา แพงพรมพรึ ก
8660 เด็กหญิง รมิตา แพงพรมพรึ ก
59 นาง สุ กญั ยา หว่างแสง
8680 เด็กหญิง ฐิติภาพันธ์ หว่างแสง
60 นาง กรรณิ การ์ พิมสะกะ
8692 เด็กหญิง วริ ศรา พิมสะกะ
หน ้าที่ 2 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
61 นาง กรรณิ การ์ สี ชมภู(แก้วมุลตรี )
8708 เด็กชาย ภาษิต สี ชมภู
62 นาย มานพ ศรี อุทธา
8726 เด็กชาย ก้องภพ ศรี อุทธา
63 นาง สิ นีนาฏ พรานบุญ
8747 เด็กหญิง พีรชยา พรานบุญ
64 นาย สุ รพล เนสุ สินธุ์
8785 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ เนสุ สินธุ์
65 นาง ศรี นวล ภักดี
8815 เด็กหญิง รัตนวดี ภักดี
66 นางสาว จันทร์ เพ็ญ หลักงาม
8887 เด็กหญิง ธัญรัศม์ น้อยโนนงิ้ว
67 นางสาว ษิญาภา กาญจนางกูร
8930 เด็กชาย พลรวิศ กาญจนางกูร
68 นาย ศุภชัย มูลตรี ศรี
8950 เด็กชาย ศุภฤกษ์ มูลตรี ศรี
69 นาง หทัย ทิพฤาตรี
8978 เด็กหญิง ธัญชนก ทิพฤาตรี
70 นาง พัชริ นทร์ สกุลดี
8983 เด็กชาย แทนคุณ สกุลดี
71 นางสาว ศิริญา คันธิ ยงค์
8989 เด็กชาย ศิริวฒั น์ ภูครองเพชร
72 นาง สุ วิมล บุญพา
9018 เด็กหญิง กมลพิสุทธิ์ บุญพา
73 นาง จันทร์ เพ็ญ ศรี พรรณ์
9027 เด็กชาย กฤตวัฒน์ ศรี พรรณ์
74 นาง เมตตา ดอกบัว
9070 เด็กชาย จิรายุทธ อุทยั กัน
75 นาง อารุ ณี มีศรี
9089 เด็กหญิง อภิชญา มีศรี
76 นาง ธาริ ตวดา โพธิ์ เทศ
9092 เด็กชาย ยศรชต โพธิ์ เทศ
77 นางสาว สาเนียง ปั กเขมายัง
9175 เด็กชาย กษิดิส ลือชาคา
78 นาง แสงมุขดา สาราษฎร์
9178 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พงษ์คาผาย
79 นาง รุ่ งรัชวรรณ อภิแสงปั ญญา
9185 เด็กหญิง ชญาดา อภิแสงปั ญญา
80 นาง อาภาพร ศรี โพธา
9204 เด็กชาย พงศ์ศิริ ศรี โพธา
81 นาง ทิฆมั พร ตลับทอง
9241 เด็กหญิง กิตติ์นภัส ตลับทอง
82 นาง ดวงจันทร์ สื บแก้ว
9273 เด็กหญิง ญาดา สื บแก้ว
83 นาง ภาวิณี จิตรนอก
9291 เด็กชาย กรวิชญ์ จิตรนอก
84 นางสาว วันทนี ย ์ วงค์นากลาง
9305 เด็กหญิง กุลกนก นารัตน์โท
85 นาง ปารี ณา พลชาย
9312 เด็กหญิง วณิ ชย์ชญา พลชาย
86 นางสาว เนตรทิพย์ มะสี โย
9328 เด็กชาย กรภัทร พรมเลา
87 นาย วีระกิตติ์ ศรี เกียรติเกษม
9358 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ ศรี เกียรติเกษม
88 นาย สุ ภสั ร์ สุ บงกช
9363 เด็กหญิง สิ ดารัศมิ์ สุ บงกช
89 นางสาว จิราพร พูนวุฒิพงศ์
9382 เด็กชาย ภีมร์ พูนวุฒิพงศ์
90 นางสาว เขมิกา สมศรี
9427 เด็กชาย ธนกฤษ สมศรี
หน ้าที่ 3 จาก 10
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ชื่ อ- สกุล สมำชิก
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ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รับทุนหน่ วยที่
นางสาว เนตรนภา ปาวงค์
9453 เด็กหญิง ทิพย์ธารา ปาวงค์
6
นางสาว ชุตินนั ท์ พันธ์จรุ ง
9466 เด็กหญิง อิงขวัญ วงศ์พฒ
ุ
6
นางสาว นที มณี วรรณ์
9572 เด็กหญิง กมลชนก ศรี บุรินทร์
6
นาง ดุจกานต์ สุ วรรณธาร
9626 เด็กหญิง ธี รดา สุ วรรณธาร
6
นาง สนิ ตา จันทร์ เทพ
9646 เด็กหญิง ธนกชกร จันทร์ เทพ
6
นางสาว ลัดดา กัลยา
9715 เด็กชาย โฆษิต แงวกุดเรื อ
6
นาง รังค์รอง ศรี สวัสดิ์
9751 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรี สวัสดิ์
6
นาย สันติ ทิมนตรี
9791 เด็กหญิง ปวีณา ทิมนตรี
6
นาง สุ ชาดา นิลบรรพต
9812 เด็กชาย นนพัทธ์ นิลบรรพต
6
นาง สมปรารถนา ดาผา
9838 เด็กชาย ธี รพัฒน์ ดาผา
6
นาง อรทัย แสนบน
9854 เด็กชาย ภัทรพล แสนบน
6
นาง เกษมสุ ข ด้วงแพง
9864 เด็กหญิง เปี่ ยมสุ ข ด้วงแพง
6
นางสาว บังอร ละเอียดออง
9870 เด็กหญิง อรชิสา ไชยราษฏร์
6
นาง แสงจันทร์ นะจะคูณ
9896 เด็กหญิง จิรภา นะจะคูณ
6
นาง พัชรี ศรี อุทธา
9920 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรี อุทธา
6
นาง อัญชุลี ฉวีราช
9925 เด็กชาย วรสิ ทธิ์ ฉวีราช
6
นาง ณัฐฌา ขาศิริ
9935 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ขาศิริ
6
นาย เอกลักษณ์ ครุ ธแก้วสกุณี
9945 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ครุ ธแก้วสกุณี
6
นาง ยุวดี รี งสี วิจิตรประภา
9959 เด็กหญิง พิมพ์ชนก รังสี วิจิตรประภา
6
นาง สมบูรณ์ ศิริสาราญ
9983 เด็กชาย ธี รภัทร์ ศิริสาราญ
6
นางสาว สุ พรรษา อินทะเกตุ
9985 เด็กหญิง ณิ ชาภัทร อินทะเกตุ
6
นาง มันจณา คงทวี
10026 เด็กชาย พัชญะกันษ์ คงทวี
6
นาง ลลนา อุทโท
10054 เด็กหญิง พิชญาภา อุทโท
6
นาง ดวงกมล ศรี เชียงหวาง
10058 เด็กชาย อินทร์ทิระ ศรี เชียงหวาง
6
นางสาว บัวผัน วงค์ตลาด
10108 เด็กหญิง พิชชาภา วงค์ตลาด
6
นาง พัชรา ธรรมวิรัตน์
10115 เด็กชาย ภาคภูมิ ธรรมวิรัตน์
6
นาย พิษณุ เล่งพาณิ ชย์
10144 เด็กชาย กิตติภูมิ เล่งพาณิ ชย์
6
นางสาว ประภาพร ศิริธร
10168 เด็กชาย ณัฐนนท์ ศิริธร
6
นาง พูนทรัพย์ ศรี พารา
10239 เด็กชาย พชรพล ศรี พารา
6
นาย สมศักดิ์ โสภณ
10244 เด็กชาย บรรณาราม โสภณ
6
หน ้าที่ 4 จาก 10

ลำดับที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง ศิรินธร สุ วรรณทอง
10254 เด็กหญิง ชญาดา สุ วรรณทอง
นาง อรอุรา สารี พร
10277 เด็กหญิง พีรดา สารี พร
นาย เกรี ยงเดช เพียสุ พรรณ์
10304 เด็กหญิง ชฎาพร เพียสุ พรรณ์
นางสาว สุ มาลี จาปาคา
10307 เด็กชาย ภานุพงศ์ เพ็งนาริ นทร์
นาง นภา คาโสม
10322 เด็กหญิง ศิรประภา คาโสม
นางสาว พิศมัย โนนแสง
10336 เด็กชาย ณัฐภูมิ โนนแสง
นาย พิพฒั น์ ทนกล้าหาญ
10340 เด็กชาย ธี รภัทร ทนกล้าหาญ
นาง ศิริพร คานอก
10381 เด็กชาย ศุภโชค คานอก
นาง บุศราภรณ์ ศรี หงษ์
10423 เด็กชาย ณัชพล ศรี หงษ์
นาง วิไลรัตน์ เถาวัลย์ดี
10495 เด็กหญิง กุลปริ ยา เถาวัลย์ดี
นาง อมาริ นทร์ ข้อยุน่
10514 เด็กชาย ชัชริ นทร์ ข้อยุน่
นาง ปวีณา สุ วรรณไตรย์
10532 เด็กหญิง สุ ริยว์ ิภา สุ วรรณไตรย์
นางสาว นงนุช เอื้อบัณฑิต
10547 เด็กหญิง ธนิ สร ซื่ อตรง
นาง ปรดา เพชรสุ ก
10568 เด็กหญิง พิมรดา สร้อยรักษ์
นาง กิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์
10571 เด็กหญิง ญาณิ ษา โคตรพัฒน์
นาย ธี รศักดิ์ สมดี
10600 เด็กชาย กฤตวัฒน์ สมดี
นาง ธนัชพร ปลัดขวา
10608 เด็กชาย ชัยพล ปลัดขวา
นาง วรัชยา สายยนต์
10613 เด็กหญิง ฑิตยา สายยนต์
นางสาว วิภาพร พลับนิ ล
10618 เด็กหญิง วริ ศราภรณ์ พลับนิ ล
นาง วิลาพร สนิ ทเชื้ อ
10672 เด็กหญิง ภัทรวดี สนิทเชื้ อ
นาย อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์
10697 เด็กชาย ชินาธิ ป พันธ์สวัสดิ์
นางสาว ปวิตรา คุม้ ปิ ยะผล
10698 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ คุม้ ปิ ยะผล
นางสาว วิไลย์รัตน์ จารู ญศิริ
10707 เด็กหญิง ภาฤดา จันทร์อร่ าม
นาง รัตติกร ศิริขนั ธ์ บุตรลา
10713 เด็กหญิง สิ ปโปทัย บุตรลา
นาง นิตยา โชติการณ์
10728 เด็กหญิง กานต์กมล โชติการณ์
นาง พิไรพร หล้าพลชาย
10881 เด็กหญิง ปดิวรัดดา หล้าพลชาย
นางสาว เสาวนี ย ์ ทองบ้านทุ่ม
10948 เด็กหญิง วิลาสิ ณี ศรี โนนม่วง
นาง อริ สรา อุดจันทร์
11006 เด็กชาย ทรงพล อุดจันทร์
นางสาว ปวีณา ลีลา้ น
11069 เด็กหญิง ปุญญิศา คนล้ า
นาย ธานะขัน ไสยกิจ
11122 เด็กชาย กวิน ไสยกิจ
หน ้าที่ 5 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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ลำดับที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง ศิรินทร นาบุดดา
11135 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นาบุดดา
นางสาว คาเวียง ทินพิษ
11136 เด็กหญิง กมลพร นามโคตร
นาง วรมาศ มาเมือง
11137 เด็กหญิง วรสุ ดา มาเมือง
นางสาว สุ วสั สา นามวิจิตร
11181 เด็กชาย กรัณฑ์ เกียรติศกั ดิ์ ศิริ
นางสาว สุ ดารัตน์ สอนศักดา
11254 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรี โนนยาง
นาง กัลยาณี ดีนอก
11268 เด็กหญิง ปวิชญาดา โยธาทูน
นาย ณัฐพล ไกยวงษ์
11286 เด็กหญิง กัญญาภัค ไกยวงษ์
นางสาว ธัญพิชชา พรมขัน
11302 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ปะนะภูเต
นางสาว วัชรี พิมสา
11315 เด็กหญิง วิชุลดา แมคเค็บ
นาง ธนพร พิมพ์แมน
11321 เด็กชาย กันตพัฒน์ พิมพ์แมน
นาง ณัฐฐิ ชา แขหิ นตั้ง
11367 เด็กหญิง กัญชลิกา แขหินตั้ง
นาง นิภา ศรี มุกดา
11397 เด็กหญิง ศตพร ศรี มุกดา
นาง กิติญาดา พัวพาณิ ชยกุล
11413 เด็กชาย ภาคภูมิ พัวพาณิ ชยกุล
นางสาว วรรณภา สี สังข์
11427 เด็กชาย วชิรวิทย์ สี สังข์
นาง ทีนสั ชา เชิงหอม
11447 เด็กหญิง ปาณิ ฌานันท์ เชิงหอม
นาง สายพิณ โคตรตาแสง
11463 เด็กชาย สิ รภพ โคตรตาแสง
นาง สุ ทิชา กลีบเมฆ
11465 เด็กหญิง สุ ธารัตน์ กลีบเมฆ
นาง กรรณทิวา แสนพรม
11494 เด็กหญิง กุลกิติกร รสหอม
นางสาว ณภามาศ สุ นมา
11495 เด็กหญิง ปานตะวัน สุ นมา
นาง ชลจิต บุษราคัม
11509 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุษราคัม
นางสาว วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์
11532 เด็กหญิง พรปวีณ์ ขันธะติวงศ์
นาง สมพร สามหาดไทย
11534 เด็กชาย นพพร สามหาดไทย
นาง หนูกาล ชัยสิ งห์เหนื อ
11538 เด็กหญิง รศิตา ชัยสิ งห์เหนือ
นาง นงนุช ปราบ ณ ศักดิ์
11549 เด็กหญิง นดา ปราบ ณ ศักดิ์
นาย นพพร ไชยราษฎร์
11561 เด็กชาย พรพิพฒั น์ ไชยราษฎร์
นาง กรรณิ กา คาโสภา
11616 เด็กชาย ณัฏฐ์ ตะกรุ ดทอง
นาง ฉวีวรรณ ชัยฤทธิ์
11645 เด็กหญิง ธิ ติมาภรณ์ ชัยฤทธิ์
นาง นิตยา บุญปก
11655 เด็กชาย ธี ร์ธวัช บุญปก
นาย จิรายุ เหลาบ้ง
11704 เด็กหญิง วริ ศรา เหลาบัง
นางสาว นรางคณา ฮอหริ นทร์
11806 เด็กชาย ภีมเดช หมื่นโฮ้ง
หน ้าที่ 6 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาย วิชยั ก้องเกียรตินคร
11821 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ก้องเกียรตินคร
นาง อรุ ณณี ใจเที่ยง
11833 เด็กชาย ชินกฤต ใจเที่ยง
นาง นิตยา อนุภาพ
11877 เด็กชาย ภาสกร อนุภาพ
นาง ณิ ชาภา ตาริ ชกุล
11937 เด็กหญิง ภัทราพร ตาริ ชกุล
นาง มลชนก ศรี ทอง
11945 เด็กหญิง เพียงดาว ศรี ทอง
นางสาว รจนา คฤหัส
11979 เด็กชาย รัตนบัลลังก์ คฤหัส
นาง เนาวรัตน์ ประทุมรัตน์
12037 เด็กหญิง พลอยชมพู ฤทธิ วฒ
ุ ิ
นาง นันทนา สุ ทธิ ประภา
12094 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุ ทธิ ประภา
นาง พีรวรรณ ศรี ยง เทวะประทีป
12114 เด็กชาย สุ วชั รภณ เทวะประทีป
นาง วรรณวิภา โพธิ์ จันทร์
12127 เด็กชาย ธนกฤต โพธิ์ จันทร์
นางสาว มะยุราพร โสภาอุทก
12151 เด็กหญิง พรธี รา สิ นธุ กุม
นาง วณิ ชชา แสนสี หา
12173 เด็กชาย ณัฐนันท์ แสนสี หา
นาง กาญจนา ประเสริ ฐสัง
12407 เด็กหญิง ปุณิกา ประเสริ ฐสัง
นางสาว รัชยาพร อโนราช
12408 เด็กชาย นัทธพงศ์ ภูมิรัตนประพิณ
นางสาว ภัทรภร ไชยแสง
12412 เด็กหญิง บุณยานุช บุญประคม
นาย ประเสริ ฐ สิ มเสน
12432 เด็กหญิง กัญญาภัทร สิ มเสน
นาง อัญชลี มาลาศรี
12487 เด็กหญิง กมลชนก มาลาศรี
นาง อรวรรณ นิ ยมโภค
12488 เด็กชาย ทรงวุฒิ นิยมโภค
นาง เพชรี สุ่ มมาตย์
12489 เด็กชาย พชร สุ่มมาตย์
นาง สุ พตั รา สุ วรรณประเทศ
12518 เด็กชาย รวิพล สุ วรรณประเทศ
นาง ธารญา พรหมโคตร
12546 เด็กหญิง อรณี พรหมโคตร
นาง ดาราพร จันทรเนตร
12575 เด็กหญิง จีรภิญญา จันทรเนตร
นาง จริ นพร จันทร์ เหมือน
12600 เด็กชาย พัทธดนย์ จันทร์เหมือน
นางสาว พัชรี ภร หมัน่ ตรวจ
12635 เด็กหญิง แพรวพรรณ เพชรฤาชา
นาง นุชจรี นะริ นยา
12647 เด็กหญิง จิรสุ ดา นะริ นยา
นาง พรภวิษย์ ปั ญญาสิ ทธิ์
12663 เด็กหญิง ทิชา ปั ญญาสิ ทธิ์
นางสาว วงเดือน ศรี สมพร
12815 เด็กหญิง วรัญญา พูนพุฒ
นาย ศุภชัย สมเพ็ชร
12823 เด็กหญิง พัชรพร เถาว์โมลา
นาง จรรยา จันทร์โพธิ์ ศรี
12891 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์โพธิ์ ศรี
นางสาว สุ บรรณ จัตกุล
12919 เด็กหญิง ณัฐภร แก้วพิภพ
หน ้าที่ 7 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง ศิรินารถ ปริ ยชาตเกษร
12934 เด็กชาย ปองศิริ เวทย์วฒั นพงษ์
นาง สมใจ คงแตง
12962 เด็กชาย ภาคภูมิ คงแตง
นาง ยมนา วงศ์นาค
12989 เด็กหญิง นภัสกร วงศ์นาค
นาย ปรี ชา พระเจริ ญ
13039 เด็กหญิง ปาริ ดา พระเจริ ญ
นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่ น
13049 เด็กหญิง โศภิดา ชูกลิ่น
นางสาว สุ ทธิ กานต์ ก่อสกุล
13056 เด็กหญิง ชนัญญ์นที วีรพัฒน์โสภณ
นาง สุ ชญาดา รัดทะนี
13169 เด็กหญิง ศิรภัสสร รัดทะนี
นางสาว จรัสพร สอนสี
13184 เด็กหญิง ศศิวิมล สอนสี
นาง เยาวนุช อุปปิ ด
13225 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ อุปปิ ด
นาง จุรีรักษ์ อบสุ วรรณ
13346 เด็กหญิง จตุรทิพย์ อบสุ วรรณ
นาง นภัชมล พิมพิวาล
13414 เด็กหญิง ญาติกา พิมพิวาล
นาง ลัดดา ตันวาณิ ชกุล
13513 เด็กหญิง อันนา ตันวาณิ ชกุล
นาง มะลิวลั ย์ นามสิ งห์ขนั
13543 เด็กชาย พีรวิชญ์ นามสิ งห์ขนั
นางสาว สุ จิตตา เข็มลา
13576 เด็กหญิง รมย์ชลี การุ ญ
นางสาว ระวิพร โนนทิง
13593 เด็กหญิง ทักขิณาพร ชานนท์
นางสาว อุไรภร สิ ทธิ โสภา
13601 เด็กหญิง อภิชญา บริ พนั ธ์
นาง อรจิรา จะแรบรัมย์
13640 เด็กชาย ณัฐพงษ์ จะแรบรัมย์
นาย อาทิตย์ ปทุมชัย
13680 เด็กหญิง มฏิมนต์ญา ปทุมชัย
นางสาว จักรี ภรณ์ พลนิ กร
13724 เด็กชาย กฤษณโชค โชคบัณฑิต
นาง มณี พิมาย ไชยชุน
13751 เด็กหญิง ณัฐธี รา ไชยชุน
นางสาว หทัยรัตน์ บุญพิฬา
13754 เด็กชาย กชเมธ บุญสิ ทธิ์
นาง ศศิธร พาบุ
13766 เด็กหญิง ชลธร พาบุ
นาง วัชรี นนั ท์ วรรณคา
13842 เด็กหญิง วริ ศรา วรรณคา
นาย ศักดาเดช สิ งคิบุตร
13851 เด็กหญิง ฟ้ าใส สิ งคิบุตร
นาง รุ จิรา พงษ์คาพันธ์
13864 เด็กหญิง พิมผกา พงษ์คาพันธ์
นาง วัลภา น้อยแก้ว
13946 เด็กหญิง พลอยชมพู น้อยแก้ว
นาง พิกุล ไข่มุกข์
13957 เด็กหญิง พิริยกร ไข่มุกข์
นาง พรรณี ศักดิ์ ทัศนา
13959 เด็กชาย ถิรภัทร ศักดิ์ ทัศนา
นาง อมรรัตน์ สิ ทธิ ศกั ดิ์
13995 เด็กหญิง กวินธิ ดา สิ ทธิ ศกั ดิ์
นาง รัชนี วรรณ์ พันธุ์ชยั
14010 เด็กชาย เมธาวิน พันธุ์ชยั
หน ้าที่ 8 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
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ลำดับที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รับทุนหน่ วยที่
นาง สงกรานต์ สาธา
14023 เด็กชาย สรวิชญ์ สาธา
8
นางสาว เบญจมาภรณ์ ช้อยเครื อ
14269 เด็กชาย ศุภฤกษ์ จัตวัฒนกุล
8
นางสาว กัญญาณัฐ เรื องศรี จนั ทร์
14345 เด็กหญิง กชกร ดีสีคอน
8
นาง สุ ทธิ ลกั ษณ์ รักษาเคน
14388 เด็กชาย นาบุญ รักษาเคน
8
นางสาว ยุวธิ ดา ทรายทอง
14392 เด็กชาย มรุ เดช พุ่มแก้ว
8
นางสาว นภัสกร ปั ญชา
14437 เด็กหญิง ธัญรัตน์ พิมพ์เครื อ
8
นาย นิ กร ชีวาจร
14675 เด็กหญิง กุลปริ ยา ชีวาจร
8
นาย อนัน เค้าสิ ม
14773 เด็กหญิง ตฤณดา เค้าสิ ม
8
นาง ธัญกมล พิมพา
14775 เด็กหญิง นฤมล พิมพา
8
นางสาว อมร เทพนา
14792 เด็กหญิง โชติกา สอนเพ็ง
8
นางสาว กฤติกา แดงรัตน์
14794 เด็กหญิง บุญสิ ตา แดงรัตน์
8
นางสาว สาวิณี มูลตรี ภกั ดี
14881 เด็กหญิง สุ ชานาถ เทียนธู ป
8
นางสาว บุญจันทร์ ส่ งเสี ยง
14925 เด็กชาย วรพล เพียหล้า
8
นาย โชติอนันต์ เพียดสิ งห์
ส08525 เด็กหญิง พัชริ นทร์ เพียดสิ งห์
8
นาง นิติสา เนื่ องสี คา
ส11441 เด็กชาย ธนากร เนื่องสี คา
8
นางสาว นวพร บุดดาน้อย
ส11801 เด็กหญิง อัยยาวีร์ กระจายศรี
8
นาย พิชิต คาไพร
ส12013 เด็กชาย นพนัย คาไพร
8
นาง สวลี แก่นเชียงสา
ส12030 เด็กหญิง ณัฐธิ ดา แก่นเชียงสา
8
นาง ธัญญาเรศ มาจรู ญ
ส12077 เด็กหญิง นาถตยา มาจรู ญ
8
นาง ศิริรัตน์ นามตะคุ
ส12223 เด็กหญิง แทมมาริ นทร์ นามตะคุ
8
นาง วิไลวรรณ เพียอ้ม
ส12238 เด็กหญิง พิรญาณ์ เพียอ้ม
8
นางสาว รัศมี ชิตทอง
ส12334 เด็กหญิง ภิญญารัตน์ ชิตทอง
8
นางสาว สุ วรี ย ์ ศรี วิชา
ส12337 เด็กหญิง ปนัดดา เมืองสนธิ์
8
นาง วราพร บุญคุม้
ส12431 เด็กหญิง พีรยา บุญคุม้
8
นาง แสงเทียน ศรี สถาน
ส12893 เด็กชาย พชร ศรี สถาน
8
นางสาว เพ็ญนภา คนล่า
ส13264 เด็กชาย อัครพนธ์ สี กวนชา
8
นางสาว ชลธิ ญา ดวงพิมพา
ส13321 เด็กหญิง โสวชิรญา ศรัทธามหาดารงค์
8
นาง ระพี วงศ์อนันต์
ส13394 เด็กชาย รวิพล วงศ์อนันต์
8
นางสาว นารี รัตน์ โคตรศรี วงษ์
ส13708 เด็กหญิง ภิชฏาภรณ์ พิมพ์โคตร
8
นาย วิรุณ ภูบุญลาภ
ส13735 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ภูบุญลาภ
8
หน ้าที่ 9 จาก 10

ลำดับที่
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รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนเรียนดี กีฬำเด่ น ระดับประถมศึกษำ จำนวน 276 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นาง กาญจนา จันทร์ เอี่ยม
ส14393 เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันทร์ เอี่ยม
นาย สุ ทธิ ศกั ดิ์ ไกรวงษา
ส14486 เด็กชาย ศานติสุข ไกรวงษา
นาง ชุลีพร นามสี ฐาน
ส14540 เด็กหญิง สุ ชาดา นามสี ฐาน
ส.อ. สัญชัย เสนามงคลชัย
ส14559 เด็กหญิง เครื อวัลย์ เสนามงคลชัย
นาง บุญช่วย เนื่ องสี คา
ส14821 เด็กหญิง ธิ ดาภรณ์ เนื่องสี คา
นางสาว จามจุรี สื บเมืองซ้าย
ส14918 เด็กหญิง แพรวรุ ้ง มาตบันเทา

หน ้าที่ 10 จาก 10

รับทุนหน่ วยที่
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