รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนทัว่ ไป ระดับประถมศึกษำ จำนวน 146 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
1 นาย สมปอง บุญตา
6038
เด็กชาย วสุ พล บุญตา
2 นาง นุจนา สี สวยหูต
6069
เด็กหญิง ปฏิมาพร สี สวยหูต
3 นาง ภัณทิพา วะสาร
6465
เด็กหญิง ธิ ดาพัจน์ วะสาร
4 นางสาว รัชนี สะตะ
7304
เด็กชาย ศุภฤทธิ์ ศรี วิลาศ
5 นาง สมหญิง สิ งห์ปี
7386
เด็กชาย วาริ ษ สิ งห์ปี
6 นางสาว ดวงมณี ยะอัมพันธุ์
7530
เด็กหญิง สุ ณฏั ฐา ลีลาลาวัณย์
7 นาง ราตรี พรหมหลวงศรี
7646
เด็กชาย สิ รวิชญ์ พรหมหลวงศรี
8 นาง สุ ธิดา ยาทองไชย
7660
เด็กชาย ธี ธชั ธนบดีศิริรัตน์
9 นาง ลิลณี พันธ์เพ็ง
7675
เด็กชาย วิลเลี่ ยม ฟิ ลลิป เพียดสิ งห์
10 นาย ประหยัด สาตร์ นอก
7715
เด็กชาย กฤตยชญ์ สาตร์นอก
11 นาง นิตยา ปานเพชร
7782
เด็กหญิง ธัญชนก ปานเพชร
12 นาง รัตนาภรณ์ รัตนโกเศศ
7858
เด็กหญิง วนัสนันท์ รัตนโกเศศ
13 นาง หวานใจ เพียสุ พรรณ์
7872
เด็กชาย อภิธาร เพียสุ พรรณ์
14 นาง ชไมพร จาปาศรี
7932
เด็กหญิง พิชญาภา จาปาศรี
15 นาง นิอร พันธ์แสง
8002
เด็กชาย ธนกฤต พันธ์แสง
16 นาง นรากร คณาศรี
8403
เด็กชาย ศุภกร คณาศรี
17 นาง พิรุณพร ปะวะลัง
8452
เด็กชาย ตุลธร ปะวะลัง
18 นาง สุ อารี ละราคี
8632
เด็กหญิง ภัทรภร ละราคี
19 นางสาว มุกดา สี แนน
8738
เด็กหญิง สวิชญา กองสมบัติ
20 นาย สุ ชาติ เทพภูเขียว
8837
เด็กชาย ภูเทพ เทพภูเขียว
21 นาง จิราพร กลัน่ เขตรกรรม
8962
เด็กชาย ปกรณ์ กลัน่ เขตรกรรม
22 นางสาว ศศิธร พระธานี
8993
เด็กหญิง พัชญาพร ธู ปทิศศาล
23 นาย สุ รพงษ์ เสนาสุ
8998
เด็กหญิง สุ ภสั สร เสนาสุ
24 นาง จิตกนก อารมณ์ดี
9083
เด็กชาย อริ ยธ์ ชั อารมณ์ดี
25 นาย ปิ ยะ คาแหวน
9272
เด็กชาย พชร คาแหวน
26 นางสาว กนกวรรณ ชินอ่อน
9300
เด็กชาย ปุณณวิชญ์ พรมสี แก้ว
27 นาง มธุ สร ตันตระกูล
9301
เด็กชาย แทนคุณ ตันตระกูล
28 นาง ทองสุ ข ศรี ประดู่
9365
เด็กชาย ชวกร ศรี ประดู่
29 นางสาว จิระพรรณ์ โพธิ์ แข็ง
9407
เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ ป้ องเรื อ
30 นาย มนตรี โคตะวี
9422
เด็กชาย ศุภณัฐ โคตะวี
หน ้าที่ 1 จาก 5

รับทุนหน่ วยที่
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนทัว่ ไป ระดับประถมศึกษำ จำนวน 146 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รับทุนหน่ วยที่
31 นาง พัชลี พวงคต
9461
เด็กชาย ณฐวัฒน์ พวงคต
2
32 นาง ผ่องโสภา สมปั ญญา
9472
เด็กชาย พรหมบดินทร์ สมปั ญญา
2
33 นาย สายลม จ้ายหนองบัว
9609
เด็กชาย วายุภทั ธ จ้ายหนองบัว
2
34 นาย หัตถะ วงศ์แสน
9878
เด็กชาย ภานุเมศวร์ วงศ์แสน
2
35 นางสาว อาภา มากึ
9909
เด็กหญิง ธนัชพร ไพรโสภา
2
36 นาย สมคิด จันนาฝาย
10053
เด็กหญิง ปั ณณ์ จันนาฝาย
2
37 นางสาว ผ่องพรรณ แสงสุ วรรณ
10060
เด็กหญิง นลพรรณ พลเยีย่ ม
2
38 นางสาว วรุ ณกาญจน์ วีระพัฒนพรรณ
10331
เด็กชาย พิชาภพ วังสระ
2
39 นางสาว รัชดา สมีแจ้ง
10358
เด็กชาย กฤษดา ขันตี
2
40 นางสาว อัมพรพรรณ อันอาจ
10377
เด็กชาย พีรวิชญ์ หอมลา
2
41 นางสาว วรรณา บัวศรี
10389
เด็กชาย ชานนท์ ปั กสมบูรณ์
2
42 นาย บุญฤทธิ์ หลอดคา
10471
เด็กชาย วิชานัน หลอดคา
2
43 นางสาว ฤทัยรัตน์ สะท้าน
10520
เด็กชาย ปุญณพัฒน์ โสภา
2
44 นางสาว กุลนันท์ พรมดี
10626
เด็กชาย ชัยทัต ใสงาม
2
45 นางสาว จุฑารัตน์ อุ่นแก้ว
10774
เด็กชาย นโม เจริ ญไวย์
2
46 นาย ปฏิภาณ ทมถา
11001
เด็กชาย เศวตฉัตร ศิริธร
2
47 นางสาว ศุรินทร์ ธร วิญคาม
11026
เด็กหญิง จิระภิญญา ทัศนพงศ์
2
48 นางสาว สุ รางค์รัตน์ ใจคง
11063
เด็กชาย ปกป้ อง ใจคง
2
49 นาง กีรติพร จูตะวิริยะ
11262
เด็กหญิง เรมิตา จูตะวิริยะ
2
50 นาง ศิโรรัตน์ สุ ขวัน
11374
เด็กชาย ตรัยคุณ สุ ขวัน
2
51 นาง สุ ธาทิพย์ ซามาตรา
11518
เด็กชาย ศุภชัย ซามาตรา
2
52 นาย วัฒนชัย พรมอุ่น
11562
เด็กชาย ธนันทร พรมอุ่น
2
53 นาง พรทิพย์ มรกตศรี วรรณ
11652
เด็กหญิง พัฒน์นรี มรกตศรี วรรณ
2
54 นาง ยุภาภรณ์ วงษ์จารย์
11742
เด็กหญิง มนัสนันท์ภรณ์ วงษ์จารย์
2
55 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ศรี ชาติ
11790
เด็กชาย สุ กฤษฏิ์ อยูป่ ระคอง
2
56 นาง กรรณิ การ์ การปลูก
11868
เด็กชาย กัลยกฤต การปลูก
2
57 นาง นิตยา พลศักดิ์
12003
เด็กชาย พงศ์วิชญ์ ถุระพัฒน์
2
58 นางสาว จีราวรรณ ประดับการ
12016
เด็กหญิง นิภาวรรณ โปร่ งกลาง
2
59 นางสาว เปรมปรี ด์ ิ น้อยสุ วรรณ
12042
เด็กชาย กฤษฏ์ แผ่นทอง
2
60 นางสาว อรอนงค์ โนนทิง
12150
เด็กชาย จิณณะ โนนทิง
2
หน ้าที่ 2 จาก 5

รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนทัว่ ไป ระดับประถมศึกษำ จำนวน 146 คน
ลำดับที่
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รับทุนหน่ วยที่
61 นาง อภิรดี พิพิธกุล
12152
เด็กหญิง ตั้งพิพิธ พิพิธกุล
2
62 นางสาว ปริ ณดา นามโคกสี
12365
เด็กชาย ธนภูมิ เพียศักดิ์
2
63 นาง ไพฑูรย์ หมู่แสนกอ
12429
เด็กชาย คณิ ศร หมู่แสนกอ
2
64 นาง สุ ฑาทิพย์ แก้วหาวงค์
12434
เด็กหญิง มานี แก้วหาวงค์
2
65 นางสาว พิกุล เศรษฐกิจ
12445
เด็กชาย สายชล ขนไทย
2
66 นางสาว นิภา ปลัดขวา
12486
เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ปลัดขวา
2
67 นางสาว สาวิทย์ตรี บุญยโชติศกั ดิ์
12581
เด็กชาย ภัทรพล บุญยโชติศกั ดิ์
2
68 นาง นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
12652
เด็กหญิง กานต์ธีรา ตั้งไพโรจน์วงศ์
2
69 นางสาว ปภัชญา น้อยเรื อง
12679
เด็กหญิง ปาริ ชาติ สุ วรรณคา
2
70 นาย ชาญณรงค์ จันทร์ พานิชย์
12693
เด็กหญิง พรรณวรท จันทร์ พานิชย์
2
71 นาย ทวี เลพล
12761
เด็กชาย อัครดนัย เลพล
2
72 นางสาว อภิญญา คามะ
12779
เด็กชาย ภัธทสิ ทฐ์ คาสาแก้ว
2
73 นางสาว ธันยนันท์ คาพงศ์ภวัฒน์
12837
เด็กชาย กฤษนพงษ์ ต้นงาม
2
74 นางสาว ทรงสุ ดา ถุงแก้ว
12869
เด็กชาย ศุทธภาพ พรรณพราว
2
75 นางสาว สุ ปรี ยา ประดับการ
13187
เด็กหญิง ปั ณณพร วงศ์วิลาศสกุล
2
76 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฤทธิ ลา
13195
เด็กหญิง ณิ ชาภัทร อดทน
2
77 นางสาว สุ มาลัย โคตรหลักคา
13216
เด็กชาย สิ รวิชญ์ รังมาตย์
2
78 นางสาว กาญจนา บุศรี คา
13218
เด็กหญิง ภัทรธิ ดา โสภาศุภวัตร
2
79 นางสาว จันทิมา หาญสุ ริย ์
13252
เด็กชาย พชร หาญสุ ริย ์
2
80 นาย ประเทือง ขันตี
13267
เด็กหญิง ธนภรณ์ ขันตี
2
81 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์วงั
13268
เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ โคจวงจันทร์
2
82 นางสาว ชลทิพย์ สุ ขในธรรม
13378
เด็กชาย คณัสนันท์ วีระสอน
2
83 นางสาว เสาวณิ ต พลลาภ
13534
เด็กหญิง กัญญาภัค พลลาภ
2
84 นางสาว เจริ ญขวัญ มูลน้อย
13554
เด็กชาย อธิ การ ศรี พนั ธ์ชาติ
2
85 นางสาว รุ่ งทิวา กัลยา
13558
เด็กชาย ธนเดช ศรี เวียง
2
86 นาย ไพฑูรย์ ภูกองชนะ
13650
เด็กชาย พันธกานต์ ภูกองชนะ
2
87 นางสาว จุฑารัตน์ หาญสุ ริย ์
13684
เด็กชาย อนรรฆพงศ์ จันทรเสนา
2
88 นาง ปริ ศนา อานจาปา
13773
เด็กหญิง ปั ญฑารี ย ์ อานจาปา
2
89 นางสาว ดวงฤดี แก้ววิศิษฏ์
13781
เด็กหญิง หยาดรุ้ง แก้ววิศิษฏ์
2
90 นางสาว นิรบล เขียวอ่อน
14062
เด็กหญิง ณัชชา ชัยเสนา
2
หน ้าที่ 3 จาก 5

ลำดับที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนทัว่ ไป ระดับประถมศึกษำ จำนวน 146 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
รับทุนหน่ วยที่
นาง คนิ ษฐา ทมถา
14173
เด็กหญิง ชิตาภา ทมถา
2
นาง นันท์นภัส ชนะชัย
14177
เด็กหญิง อุบลวรรณา ชนะชัย
2
นาย จิระยุทธ แพงมา
14254
เด็กชาย ปวเรศ แพงมา
2
นาย พิสิทธิ์ ถาวาปี
14294
เด็กชาย ภูมิพฒั น์ ถาวาปี
2
นาง อ้อมใจ เพชรตาด
14302
เด็กชาย ณฐนนท์ เพชรตาด
2
นาง พัณณิ ภรณ์ ศรี โสดาพล
14423
เด็กหญิง บุญญาพร ศรี โสดาผล
2
นาง รัศมี ประสงค์แสงทอง
14500
เด็กชาย กฤติพงศ์ ประสงค์แสงทอง
2
นางสาว ลลิตา มูลมุย
14515
เด็กหญิง ปิ ยรังสิ ยา สิ มเสน
2
นาง สุ ภาวดี พระสุ ริยา
14632
เด็กหญิง สุ ชาวดี จิ๋วน้อย
2
นางสาว กัญญารัตน์ ชาหยอง
14639
เด็กชาย ปั ณฑ์ธร ไชยลอด
2
นาย ศุภชัย สี เรื อง
14701
เด็กหญิง ตวงฤทัย สี เรื อง
2
นางสาว พจนีย ์ ขันศรี มนต์
14740
เด็กหญิง ณัฐธนิ สชา หุ่ นงาม
2
นาง วลาลักษณ์ ช่างสากล
14806
เด็กชาย เอกมงคล ช่างสากล
2
นาย เกียรติศกั ดิ์ เกวใจ
14968
เด็กหญิง ปวริ ศา เกวใจ
2
นางสาว ทิพย์วรรณ นาริ นรักษ์
14970
เด็กชาย ปารมี โชคศิริขจร
2
นาง สุ วรรณี นันคา
ส11105 เด็กหญิง วรรณพร นันคา
2
นาง กาญจนา เชียงนางาม
ส11610 เด็กหญิง ณิ ชานันท์ เชียงนางาม
2
นาง ศศิธร สี หานาม
ส11783 เด็กหญิง นลินทิพย์ สี หานาม
2
นาย สมบูรณ์ บุญรวม
ส11907 เด็กชาย ทิฆมั พร บุญรวม
2
นาง อุไรพร ชาปั ญญา
ส11909 เด็กชาย สุ กวี ไกรวงษา
2
นาย ชัยวิชิต แสนกิ่ ว
ส11983 เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสนกิ่ว
2
นางสาว วิภารัตน์ บุตรตาสี
ส12075 เด็กชาย รัตน์ชยั นันท์ นาชัยสิ ทธิ์
2
นาย ปิ ยะณัฐ สมแวง
ส12224 เด็กหญิง อริ ศรา สมแวง
2
นาย กันตวิชย์ ลามูลชา
ส12245 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ลามูลชา
2
นางสาว ไพจิตร ดาบด้ามแก้ว
ส12281 เด็กหญิง อารี รัตน์ หาญสุ ริย ์
2
นางสาว มธุรส เวียงทอง
ส12301 เด็กหญิง ธัญจิรา เวียงทอง
2
นาง จุไรรัตน์ พรหมกสิ กร
ส12307 เด็กชาย โฆษิต พรหมกสิ กร
2
นางสาว จามลี มีใหม่
ส12382 เด็กชาย จักรภัทร มีใหม่
2
นางสาว รัชดาภรณ์ พลโยธี
ส12393 เด็กหญิง ศศิภา โพธิ์ สิ ม
2
นางสาว สพัชญ์นนั ทน์ คาพิทกั ษ์
ส12448 เด็กหญิง ภิญญดา คาพิทกั ษ์
2
หน ้าที่ 4 จาก 5

ลำดับที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

รำยชื่ อผู้ได้ รับทุนส่ งเสริมเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจำปี 2561
ประเภท ทุนทัว่ ไป ระดับประถมศึกษำ จำนวน 146 คน
ชื่ อ- สกุล สมำชิก
เลขทะเบียน
ชื่ อ - สกุล บุตรสมำชิก
นางสาว ละอองดาว พลเวียงจันทร์
ส12470 เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ แปชน
นางสาว แคทลิยา ริ มเพชร
ส12479 เด็กหญิง กชกร นนท์อาษา
นาย ปิ ระ คงดา
ส12505 เด็กชาย พีรพัฒน์ คงดา
นางสาว ศรัณย์รัชต์ สี สมน้อย
ส12511 เด็กชาย กรณพัฒน์ มีพนั ธ์
นางสาว วราภรณ์ ชนะภักดี
ส12634 เด็กหญิง วราลักษณ์ โนนทิง
นาย ประสิ ทธิ์ นามมุงคุณ
ส12736 เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ นามมุงคุณ
นางสาว สุ ภาพร ขันตรี กรม
ส12811 เด็กชาย สิ นทรน์ ขันตรี กรม
นาง วาศินีย ์ คุม้ สุ วรรณ
ส12850 เด็กชาย อนิวฒั น์ คุม้ สุ วรรณ
นาง พิมกมล ส่ งเสริ ฐ
ส12904 เด็กหญิง กชมน ส่ งเสริ ฐ
นาง รัตนาภรณ์ สุ ปัชชา
ส12912 เด็กชาย พัทธดลย์ สุ ปัชชา
นางสาว ณัฐวี มหามาตย์
ส12952 เด็กหญิง ชนัญชิดา วิเชียรเทียบ
นาย โชติ สมอหา
ส13000 เด็กชาย ชยธร สมอหา
นาง นัดดาวรรณ พิมพ์หิน
ส13066 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ พิมพ์หิน
นาย อุทยั สิ งห์พิมพ์
ส13141 เด็กชาย นฤนาถ สิ งห์พิมพ์
นางสาว จุฬาลักษณ์ ติ๊บปิ นวงค์
ส13158 เด็กชาย ภานุวิชธ์ ติ๊บปิ่ นวงค์
นาง ลัลน์ลดา ป้ องนาม
ส13318 เด็กชาย ชนกันต์ ป้ องนาม
นาง นงค์นุช หล่าแขก
ส13340 เด็กชาย วัชรพล หล่าแขก
นาย เดชา สุ โพธิ์
ส13379 เด็กหญิง กมนฉัตร สุ โพธิ์
นาง อุไรวรรณ นะคาสี
ส13563 เด็กชาย ภูมิสิทธิ นะคาสี
นาง ฉวีวรรณ ผิวแดง
ส14338 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ผิวแดง
นาง สุ ภาสิ น ทัพซ้าย
ส14492 เด็กหญิง กมลชนก ทัพซ้าย
นางสาว ปั ญญา พุทธสร
ส14848 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ดาวัน
นาย ภักดี โสภาวะดี
ส14860 เด็กชาย อัศวิน โสภาวะดี
นาย เอกพงษ์ โฮมละคร
ส14880 เด็กชาย ปวริ ศ โฮมละคร
นาง นงเยาว์ คนล้ า
ส14962 เด็กชาย วิทยา คนล้ า
นางสาว วราภรณ์ การโสภา
ส15001 เด็กชาย อัครเดช สานักบ้านโคก

หน ้าที่ 5 จาก 5

รับทุนหน่ วยที่
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

