
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
เรื่อง  รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 

………………………………… 
 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพ่ือสวัสดิการ 
สมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2559 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด                 
เรื่อง  ทุนเพ่ือสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก  ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 นั้น 

 

บัดนี้  การพิจารณาจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี  2561  ได้เสร็จสิ้นแล้ว            
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนา
ชุมชน จ ากัด ประจ าปี 2561  โดยจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ทั้งสิ้น จ านวน 335 ทุน  เป็นเงิน 
659,000 บาท  (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกในส่วนกลาง ข้าราชการบ านาญ และสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น จ านวน 12 คน  
เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

2. สมาชิกในส่วนภูมิภาค  จ านวน 323 คน  เป็นเงิน  629,000 บาท  (หกแสนสองหมื่น- 
เก้าพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  
   

ทั้งนี้  สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
อเนกประสงค์ของสมาชิก ในเดือนกันยายน  2561  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                          ประกาศ ณ วันที่  31  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

                             (นางสาวขนิฏฐา   กาญจนรังษีนนท์) 
                                   ประธานกรรมการ 

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
 



ล าดบั เลขทะเบียน สังกัด ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
1 12514 นางเอมอร ศิริสุทธิ์ กรมทรัพยากรน้้า ด.ญ.พรศิรินทร์ ศิริสุทธิ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00      

2 13311 นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ด.ญ.นันทัชพร เนียมสินธุ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00      

3 13383 นายนพดล ดาวอรุณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด.ญ.ธันยภัทร์ ดาวอรุณ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00      

4 14400 น.ส.ธนพร คดอ่า้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ด.ช.สัพพัญญู คดอ่า้ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00      

5 13662 นางวราพรรณ บุญวัฒน์ กองการเจ้าหน้าที่ ด.ช.นฤบดี บุญวัฒน์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00      

6 11375 นางนุชจรีย์ ภารตะวงศ์ เทศบาล น.ส.ภารัศมิ์ ภารตะวงศ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00      

7 5453 นางเบญญาภัทร์ นามเคน ข้าราชการบ้านาญ นายปวรนันท์ นามเคน อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00      

8 5662 นางณิชารีย์ ศุภานันทน์ ข้าราชการบ้านาญ นายปฐมพร ศุภานันทน์ อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00      

9 9396 นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน น.ส.กญัจน์พชิชา บุญเรืองยศศิริ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00      

10 9537 นางสิรินญา เดชข้า ศาลปกครอง น.ส.ธนสภรณ์ เดชข้า อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00      

11 12371 นางอาภร โพธิเ์จริญ สน.เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายสุรภัทร โพธิเ์จริญ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00      

12 15700 นายเศรษฐพงษ์ สุมณฑา สมาชิกกลุ่มพิเศษ น.ส.ธนธันย์ชนก สุมณฑา อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00      

30,000.00 

รายชื่อสมาชกิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชกิประจ าปี 2561
สมาชกิในส่วนกลาง  ขา้ราชการบ านาญ  และสมาชกิสังกัดหน่วยงานอ่ืน

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การมการพัฒนาชมุชน จ ากัด ลงวันที ่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อบุตรสมาชกิ

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น

เอกสารแนบ 1 



1

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
1 16117 นางวรรณมณี กลมนอก ด.ญ.ชญานินท์ กลมนอก ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
2 12891 ว่าทีร่.ต.สมโชค จักร์หรัด ด.ญ.ณัฐฌา จักร์หรัด มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
3 12477 นายสมชาย สร้อยรักษา น.ส.พรชนก สร้อยรักษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
4 12827 นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ ด.ญ.ชัญญารัตน์ พลอยศรีธรรมชาติ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
5 15742 นายบัญญัติ อาจหาญ ด.ญ.สุคนธรส อาจหาญ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
6 14265 นางศรีธารา แหยมคง ด.ญ.สิรามล แหยมคง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
7 16272 น.ส.พรรณธิภา นักรบ ด.ช.ภูวิศ นักรบ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
8 13362 นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด ด.ช.มนต์ชัย ทรงสีสด มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
9 16838 นางบุษกร หมอมูล ด.ญ.กัญญาวีร์ หมอมูล มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
10 10028 นายสมชาย มาสิงห์ ด.ญ.ฑิมพิกา มาสิงห์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
11 16872 นายไพโรจน์ บุญมณี ด.ญ.ชิชชนก บุญมณี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

รายชื่อสมาชกิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชกิประจ าปี 2561
สมาชกิในสังกัดส่วนภูมภิาค

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การมการพัฒนาชมุชน จ ากัด ลงวันที ่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนสระบุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดกระบี่
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนชลบุรี  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนล าปาง   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

ส่วนภูมภิาค 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนนครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชนนครศรีธรรมราช  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

เอกสารแนบ 2 



2
12 13982 นายปัณณทัต คงน้อย ด.ญ.สุธีรา คงน้อย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
13 8953 นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล ด.ญ.ชนากานต์ สถาพรจิตรกุล ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
14 13401 นางส.พรชนก แสงทอง ด.ญ.ณัฐนิตา สังข์คต มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี        2,000.00
15 13606 นายศรายุฑ ส่องแก้ว ด.ช.จักรภพ ส่องแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี        2,000.00
16 12240 นายจรูญ ละงู ด.ญ.เพ็ญพิชชา ละงู มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
17 15852 นางปพิชญา วิมูลชาติ น.ส.อธิษพร วิมูลชาติ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
18 12634 นายสมพร พุม่ช่วย ด.ช.พชร พุม่ช่วย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
19 17392 น.ส.วงเดือน อยู่เอี่ยม ด.ช.กันตพงศ์ พูลสวัสด์ิ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
20 9789 นางรัชนี โพธิสัตยา ด.ญ.ชวิพร โพธิสัตยา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
21 12531 ว่าทีร่.ท.วีระ สมพงษ์ นายธนิสร สมพงษ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
22 13929 นางอัฎฐมา กั้วนามน ด.ช.ภาณุ กั้วนามน ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
23 12526 นายชัยวิชิต พลศักด์ิขวา ด.ญ.พิชชานันท์ พลศักด์ิขวา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
24 16498 น.ส.อรทัย แฝงจันดา ด.ญ.อมรสิริ แฝงจันดา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
25 15903 นายวิจิตร ศรีบ้านโพน น.ส.คัมภีรพรรณ ศรีบ้านโพน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
26 17103 น.ส.วนิดา ขาลถม ด.ญ.ฐิติวรดา มณีแผลง มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
27 12498 นางเพชรมี ตันเจริญ ด.ญ.สุนิษสา ตันเจริญ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
28 14469 นายพงศ์วิทย์ บุง่นาแซง นายพอภพ บุง่นาแซง มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
29 12566 นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสด์ิ น.ส.นันท์ลินี ภูมิสวัสด์ิ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
30 12997 นายเชาว์รัตน์ กว้างสวาสด์ิ นายพิรุณเมตต์ กว้างสวาสด์ิ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
31 11247 นางปรียาวรรณ พัสดร นายพงษภัส พัสดร มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
32 12481 นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล น.ส.หทัยชนก พงษ์นุ่มกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
จังหวัดก าแพงเพชร   

ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดกาฬสินธุ์   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ



3
33 11549 นางฐานิต ศรีมหาพรหม ด.ญ.ศรัณย์พร ศรีมหาพรหม ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
34 17294 น.ส.อ าพรรัตน์ ลพเกตุ ด.ญ.พิชญาภัทร ลพเกตุ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
35 9992 น.ส.เกษร กันสุ่ม ด.ญ.ธนภรณ์ เจนธัญกรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
36 11038 นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ ด.ญ.ธนัชชา นาทองห่อ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
37 11942 นางปิยะดา สิงห์สาย ด.ญ.พิชญาดา สิงห์สาย มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
38 16487 นายสุริยา พรานไพร ด.ช.ฐาปกรณ์ พรานไพร มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
39 12737 นางลาภมณี ขวัญยืน ด.ช.กฤตยชญ์ ขวัญยืน มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
40 13015 น.ส.กนกอร สุนทรพิทักษ์ นายจีรพล สุนทรพิทักษ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
41 14781 ส.ต.ต.หญิงณัฐมนทกาญจน์ เชื้อสาวะถี นายกวิน เจริญวิภาส อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
42 10249 นางทองสุข พิมพา น.ส.ทักษพร พิมพา อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
43 13613 นายสมพงษ์ จวงพันธ์ ด.ญ.ศิภาพรรณ จวงพันธ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
44 16456 นางศิริรัตน์ สัจจาธรรม น.ส.สุธาสิณี อินทร์เลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
45 12167 นางประพิณ พรรณศิริ น.ส.ณัฐวดี พรรณศิริ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
46 9526 นายนคร มณีสุวรรณสิน น.ส.นรี มณีสุวรรณสิน อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
47 10902 นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ น.ส.ญาณิศา พงษ์เจริญ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
48 14894 นางพรปวีณ์ จรครบุรี ด.ญ.ปุญญวีณ์ จรครบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
49 12716 นายธรรมนูญ พินิจการ ด.ช.ศุภวิชญ์ พินิจการ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
50 12925 นางศรีสุดา ศรีสุวรรณ น.ส.รักษ์สุดา ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
51 15771 นางเพ็ญพักตร์ จันทรัตนันท์ นายชิษณุพงศ์ จันทรัตนันท์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

จังหวัดชยันาท   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดจันทบุรี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดชลบุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดขอนแก่น   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
52 15376 นายดาวเรือง แสงพล ด.ช.อัษฎาวุธ แสงพล มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
53 17012 น.ส.วรัญญา สีลาสม ด.ช.ศรัณย์รพี สีลาสม ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
54 14712 นางชลิดา เกื้อบุญแก้ว ด.ญ.นิชาภา เกื้อบุญแก้ว ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
55 12592 นางเครือวัลย์ พวงแก้ว น.ส.วรัญญา พวงแก้ว อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
56 10669 น.ส.นงลักษณ์ กันทสาร ด.ญ.ชนิกานต์ วิสูตรโยธิน ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
57 12752 นางโสภิชา หงษ์ค า ด.ญ.ชญานิษฐ์ หงษ์ค า ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
58 14732 นางณัฐณิชา วุฒิชมภู ด.ญ.ณัชชนม์ วุฒิชมภู ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
59 14733 น.ส.แสงวรรณ สมปาน ด.ช.ณัฐวรรธน์ ถามัง ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
60 12990 นางศรัญญา สมวรรณ์ ด.ญ.พิรดา สมวรรณ์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
61 16982 น.ส.วัชรากร สะลังษา นายสุทธิพงษ์ บุญรักษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
62 15076 นายกรณิศ กุสาวดี นายไกรวิชญ์ กุสาวดี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
63 14182 นางวรรณภา ตาค า ด.ช.พารินทร์ เรือนน้อย ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
64 16899 นางมธุรส วงษ์ต๊ะ ด.ญ.สุวพร วงษ์ต๊ะ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
65 11904 นางพรชลี มีบุญ ด.ญ.อรจิรา มีบุญ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
66 16020 นางณัฐยา ค าแสน ด.ญ.ณัฐกฤตา ค าแสน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
67 12591 นางสุพิม พรหมแก้ว ด.ญ.ณฐนนท์ พรหมแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
68 14849 นางศุทธดา สายปินตา ด.ญ.บุญญาภา สายปินตา มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
69 14937 น.ส.สุพัฒนา ว่องไว นายศศิรพัศ หมื่นคิด มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

จังหวัดเชยีงใหม่
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดชมุพร   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดเชยีงราย
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดชยัภูม ิ  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
70 12949 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ ด.ญ.กุลปริยา บุญจันทร์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
71 13215 นางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ ด.ญ.ธนพร ศรีเกตุ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
72 14543 นางอรนุช ทองแกมแก้ว ด.ช.ณัฐกรณ์ ทองแกมแก้ว ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
73 15152 นางศิริรัตน์ ไพสมบูรณ์ ด.ญ.กรวรรณ ไพสมบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
74 15085 นางอนุรีย์ ปาติปาเลท ด.ญ.ชนัญทิตา ปาติปาเลท มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
75 15137 นายวินัย พุทธรัตนัง นายธีรภัทร พุทธรัตนัง มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
76 15388 นางวีนา สิทธิดา น.ส.ดรัลรัตน์ สิทธิดา มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
77 9240 นางยุพดี มุสิกธรรม ด.ช.ยุติธรรม มุสิกธรรม อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
78 15857 นายประจบ ค าศรี ด.ช.ณฐกร ค าศรี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
79 13039 นางกาญจนา ม่านต๊ะ ด.ช.ธันพิสิฐฐ์ ม่านต๊ะ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
80 8140 นายพิพัฒน์ ปิน่ฑสิริ ด.ญ.พิชญาพร ปิน่ฑสิริ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
81 16870 น.ส.ทักษพร โพธาพรม ด.ช.พชรพล โพธาพรม ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
82 8872 นายนิคม ทับทอง น.ส.ธณัฎฏา ทับทอง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
83 12475 ว่าทีร่.ต.ไพฑูรย์ ปาจันทร์ ด.ญ.ธัญรดา ปาจันทร์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
84 12912 นางลัดดาวัลย์ จงรุ่งโรจน์ นายหสวุฒิ จงรุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
85 14697 น.ส.โรสินี ทองดอนเหมือน ด.ช.ปวเรศ โลวาศรี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
86 17346 นางสุวรรณา พลเพชร ด.ญ.ธารวลี พลเพชร มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
87 12980 นางพิมภา บุญวรรโณ นายมโนนุกูล บุญวรรโณ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
88 12420 นายประภาส สินทับทอง นายปัณณวัฒน์ สินทับทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

จังหวัดนครปฐม   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดตาก   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนครนายก   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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89 8936 นายอภิชาติ สวนประเสริฐ นายสุภัทร สวนประเสริฐ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
90 12975 นายสายัณห์ ชุ่มนาเสียว น.ส.นันทนัช ชุ่มนาเสียว อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
91 14244 นางพจนีย์ ค ามุงคุณ ด.ญ.พัณณิตา ค ามุงคุณ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
92 14933 น.ส.ศรัญญา สิทธิ ด.ญ.ศศิกานต์ ญาณปัญญา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
93 13157 นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ ด.ช.ธีรธรรม ไชยริบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
94 7835 นายสุริยันต์ วารี นายภาณุมาศ วารี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
95 14745 น.ส.พชรพร จันทะเล น.ส.จตุรพร พรหมบุตร มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
96 15186 นางภัทรานิษฐ์ ค าสร้าง น.ส.ณัฐชยา ค าสร้าง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
97 13877 น.ส.แสงอรุณ ชวนงูเหลือม ด.ญ.ปาลวี ชวนงูเหลือม มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
98 14212 นางณัฐกานต์ ช่างปรุ ด.ญ.สิริยากร ช่างปรุ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
99 11610 น.ส.กัญจนา สุขสบาย ด.ญ.ปริยากร สุขสบาย มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
100 13927 น.ส.เยาวลักษณ์ อมฤกษ์ ด.ญ.นรีกานต์ พานอนันต์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
101 11933 นางนภัชชา เรไรสระน้อย ด.ญ.มณิชญา เรไรสระน้อย มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
102 10578 นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ ด.ญ.พัชรพฤกษ ขุนเจริญ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
103 16465 นางศิริกัญญา สังข์สงค์ ด.ญ.กัญจน์อมร สังข์สงค์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
104 12582 น.ส.เกวลิน คงทอง ด.ช.ญาณาธร สันติเจริญโรจน์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
105 10879 น.ส.จุธารัตน์ อนันทมาศ ด.ญ.วริษฐา ทองพิจิตร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
106 13117 นางดวงพร คงปาน ด.ญ.ภัทราพร คงปาน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
107 12677 นางสุพิศ บุญทรง ด.ญ.ชญานิศ บุญทรง มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
108 13197 นางกามีละ หลงจิ ด.ญ.สุชัญญา หลงจิ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
109 8990 นายธีระพงศ์ บรรณราช น.ส.ธันย์ชนก บรรณราช มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนครพนม   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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110 11379 นางวรภร ทองน้อย น.ส.ดลภัค ทองน้อย อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
111 8018 นายเจตน์ จิตรจ านอง นายจตุพร จิตรจ านอง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
112 14458 นายสุทธิพงษ์ วัดเมือง นายพุทธิพงศ์ วัดเมือง มัธยศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
113 7456 นางเฉลา มาสง่า นายภาณุพงศ์ พรหมมาลี อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
114 12503 น.ส.ฐิติรัตน์ เกิดเอนก น.ส.วิชญาดา พูลสวัสด์ิ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
115 11423 นางวีณา ปาระมี น.ส.พัชรี ปาระมี อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
116 16609 นายริฎวาน บินอุเซ็ง ด.ช.ชามีณ บินอุเซ็ง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
117 17055 นางอามีเราะห์ บอเถาะ ด.ญ.อิหติฌาม บอเถาะ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
118 13317 นายอนันต์ แสงชาตรี น.ส.ภูษณิศา แสงชาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
119 13356 นางพิมพกานต์ สอนศิริ ด.ช.ชวกร สอนศิริ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
120 13554 นางรัตติยา ศรีสุข ด.ช.ณัฏฐพล ศรีสุข ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
121 12888 นางปาลิกา อินนาอัคราคุณ นายศุภกร อินนาอัคราคุณ อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
122 16352 น.ส.สุดารัตน์ พรมนัด ด.ช.อชิตะ สุนทรชัย ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
123 16425 น.ส.ปณิตา สืบสันต์ ด.ญ.ปริษา สืบสันต์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
124 11143 นางศรีสุดา เอกะวิภาต ด.ช.กันตินันท์ เอกะวิภาต ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
125 8739 นายสวาท จัวนาน นายณัฐนัย จัวนาน อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

 

จังหวัดบุรีรัมย์  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนราธิวาส
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดน่าน   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนครสวรรค์   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดนนทบุรี  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
126 17290 น.ส.น้ าฝน ทิพย์ดาลา ด.ช.ปราชญ์ จ าปาหอม ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
127 17289 น.ส.ลัดดา ผิวนางงาม ด.ญ.จรรยพร กาบิน มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
128 10309 นางณัฐชนกพร ชัยวัฒน์จตุพร น.ส.ศิรดาพร ชัยวัฒน์จตุพร อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
129 16108 น.ส.อรอุมา คีรีศรี ด.ช.ภัทรากรณ์ พรหมทา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
130 14068 นางประดับดวง คงศรี ด.ญ.ณัฏฐธิดา คงศรี ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
131 16906 น.ส.วลัยลักษณ์ มูลมิรัตน์ ด.ช.ศตคุณ อิ่มทัว่ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
132 13102 นางวรรณี สองสี ด.ช.วรรณชนก พิณพรม มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
133 15071 นางกชมน บุษบงค์ น.ส.วรนิษฐา บุษบงค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
134 14907 นางจุฑามาศ ดีวุน่ น.ส.จิดาภา วรศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
135 13453 นางสุรพี โพธิศ์รี นายพริษฐ์พร โพธิศ์รี อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
136 16547 นางฮานาน มะสอและ ด.ญ.นาดา มะสอและ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
137 16746 นายสราวุธ หงษ์ทอง ด.ญ.ชนกานต์ หงษ์ทอง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
138 13773 นางธิดารัตน์ พัฒนจินดา ด.ช.กฤตภาส พัฒนจินดา ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
139 14404 น.ส.ณิชามน วงศ์กระจ่าง ด.ญ.สาวิกา วงศ์กระจ่าง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
140 14002 นางกาญจนา คงเกิด ด.ช.ถิรณัฏฐ์ คงเกิด ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
141 14591 นางนิรุสนี คาเร็ง ด.ญ.นาดา คาเร็ง ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
142 12524 นางยุพา สุวรรณแพทย์ ด.ญ.ทัดรวี สุวรรณแพทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
143 15579 นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร ด.ช.นรภัทร พงศ์เกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
144 15261 นายอุดร ธรรมวิฐาน น.ส.ปภาวรินทร์ ธรรมวิฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

จังหวัดปัตตานี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดปราจีนบุรี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
145 13343 นางวนิชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์ ด.ญ.รฐาพิไล ฐานพีรสิทธิ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
146 16642 น.ส.ฐาพัช วิรัชติ ด.ช.ณพล วิรัชติ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
147 16957 นางจิราภา ลือสาคร ด.ญ.ปัณณพร ลือสาคร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
148 12596 นางรัตนา จันทร์ทาโล ด.ช.ธนโชติ จันทร์ทาโล มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
149 11175 นางรัชฎาภรณ์ จรัสโสภณ น.ส.ปุณณมาส จรัสโสภณ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
150 13209 นางอาชวี ไทยประยูร น.ส.ชนาภา ไทยประยูร อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
151 15058 นางจริยาภรณ์ ปาลวิจิตร์ นายธงฉัตร ฉ่ าวิเศษ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
152 14174 นางปิยนันท์ รักษาแก้ว ด.ช.วรปรัชญ์ รักษาแก้ว ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
153 12915 น.ส.พูลศรี ศรีพิทักษ์ ด.ญ.วรินทร ศรีพิทักษ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
154 12030 นางเฉลิมวงศ์ ล าพุทธา ด.ญ.วรัญญา ล าพุทธา ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
155 17277 น.ส.ลีลาวดี ประมวล ด.ญ.อัญมณี ประมวล ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
156 12777 นางมาลี พรหมมินทร์ ด.ช.รวิเมธ พรหมมินทร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
157 11909 นางไพวัลย์ พรพ่วง ด.ญ.ดุสิตา พรพ่วง มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
158 17213 น.ส.แพนภัค โนพรวน นายพลฐิพัฒน์ จอมเมือง อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
159 16940 นางจิราภรณ์ เทพปินตา ด.ช.ธนวิชญ์ เทพปินตา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
160 15720 นางจิตรา รักวุน่ ด.ช.หัฏฐกร รักวุน่ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
161 13160 นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์ ด.ช.ณัฐจักร์ เจียมประสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
162 12951 นางธัญญรัตน์ โฉมแดง ด.ช.ภิตินันท์ โฉมแดง มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
163 12824 นายสาคร แก้วบัวรมย์ ด.ช.เมธัส แก้วบัวรมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       

จังหวัดพิษณุโลก  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดพังงา   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดพิจิตร   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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164 16930 นางบังอร บางจู นายนนทพัทธ์ บางจู มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
165 12928 นางไพเราะ ขวัญอ่อน น.ส.รัตนมน ขวัญอ่อน มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
166 13957 นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์ น.ส.อสมา วิมลไตรรัตน์ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
167 10007 น.ส.สุพัตรา ธาราวัชรศาสตร์ นายกฤตวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
168 12348 นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ ด.ญ.ณมณ กนกหิรัญธวัฒน์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
169 14090 นางศิริรัตน์ หยกสุริยันต์ ด.ญ.ณัฐชานันท์ หยกสุริยันต์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
170 15612 นายอภัย เอียดชูทอง ด.ญ.พิชชาพร เอียดชูทอง มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
171 11394 นางลัดดาวัลย์ ปัญญาส่าน ด.ญ.สุชัญญา บุญก าพร้า ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
172 11651 นางอรุณศรี หอมตา ด.ญ.วรลัญช์ หอมตา ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
173 17390 น.ส.กาญจนา เงาเงิน ด.ช.กัญจน์ แสนขัติ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
174 16268 นางบุษยมาศ พิณเทพ ด.ช.ถิรภาพ พิณเทพ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
175 10033 นางกฤษณา อธิบดี น.ส.ประภาพร อธิบดี อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
176 14575 นางณัฐพร อินต๊ะสุข ด.ญ.ปวริศา อินต๊ะสุข ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
177 11547 นางชนากาณต์ ค าโพธิ์ ด.ญ.ปาณิสรา ค าโพธิ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
178 13002 นางปราณี แก้วอินัง ด.ญ.พรปวีณ์ แก้วอินัง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
179 11470 นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ นายปภาวินท์ ออธนศิริพงศ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
180 10896 นางดวงมณี นวลจันทร์ นายธนพล นวลจันทร์ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
181 11399 นายไพโรจน์ ขาวล้วน น.ส.แพรวรวี ขาวล้วน อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
182 13660 นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล น.ส.กัญจนพร รักเหล่า อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

จังหวัดเพชรบูรณ์   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดแพร่
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
183 16158 นางวิมลพรรณ สมคิด ด.ช.ปิยะพัทธ์ สมคิด ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
184 11076 น.ส.เสาวลักษณ์ ไชยเมือง ด.ญ.ณัฏฐ์ธพร ไชยเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
185 7254 นางวนิดา ไชยเมือง นายโชติวิทย์ ธรรมศิลป์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
186 15670 นางมณฑ์ชยานิต พุทธสระพันธ์ ด.ญ.ศุทธินี เงินแท่ง ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
187 9767 นางจินตนา แนมใส นายจักรินทร์ แนมใส มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
188 14045 นางบุบผา แสนทวีสุข ด.ช.ภูริวัฒน์ แสนทวีสุข ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
189 14820 นางนวพร ชุ่มอภัย ด.ช.วรายุส์ ชุ่มอภัย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
190 12706 น.ส.นิรงรอง เลียงลิลา ด.ญ.แพรวา เลียงลิลา ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
191 15963 นายศราวุธ นัดทะยาย ด.ญ.นิชชาภัทร นัดทะยาย ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
192 12537 นางปิยะพร สุทธิทาที ด.ช.สุทธิภัทร สุทธิทาที มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
193 10443 นางสุภาพร ฤทธิท์รงเมือง น.ส.พชรมัย ฤทธิท์รงเมือง มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
194 11749 นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์ น.ส.กมรวรรณ ก.จันทราภานนท์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
195 15199 นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ ด.ช.ญาณภัทร แสนจันทร์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
196 7891 นายเดือน เมืองมูล ด.ญ.ศิรัญญา เมืองมูล ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
197 13777 นายดรุณ ไคร้ศรี ด.ญ.ฐิดาภา ไคร้ศรี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
198 13775 นายกมลวัจน์ อโนทัย ด.ช.ทักษ์ดนัย อโนทัย ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       

จังหวัดแมฮ่่องสอน
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดมหาสารคาม  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดมกุดาหาร
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดพะเยา
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดภูเก็ต   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
199 13781 นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ ด.ญ.ตรีทิพ จันทร์สิทธิ์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
200 13729 นายสมาน มาซิดง ด.ช.อิคลาส มาซิดง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
201 13738 นางสุหะณี นิอาแซ ด.ญ.ต่วนฟาริส นิอาแซ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
202 13803 นางแสงระวี แปเราะ น.ส.สุเฟียนา แปเราะ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
203 16775 นางศิรินภา ชัยเรียบ ด.ญ.กิตติยาพร ชัยเรียบ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
204 14919 น.ส.ณัฐวลัญชน์ บุญญา ด.ญ.ภัควลัญชญ์ บุญญา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
205 11405 นางนัยนา ว่องไว ด.ญ.จตุพร ว่องไว มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
206 13676 นายวินัย สมขาว น.ส.ปรัชญาพร สมขาว มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
207 14352 นางพัทธนันท์ ปานมั่น ด.ญ.บุณณสิริ ปานมั่น ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
208 17374 น.ส.บุญน า พุทไธสงค์ ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ ชัยแหม่ง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
209 11110 น.ส.ณภาภัช แฝงจันดา ด.ญ.กนกวรรณ แสนประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
210 11844 นายประสิทธิ์ จตุเทน ด.ช.ศุภกิจ จตุเทน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
211 12023 นางนิตยา พลเยี่ยม ด.ญ.ชนม์นิกา พลเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
212 7896 นายจิรวัฒน์ อินทรทอง น.ส.พิมพิชญา อินทรทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
213 10143 นางประไพศรี อารีเอื้อ นายธเนศพล อารีเอื้อ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
214 14717 นางวัชราภรณ์ สร้อยศิลา น.ส.ชัญญานุช สร้อยศิลา มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
215 8030 นายจ ารัสชัย จ าปา น.ส.อินทิรา จ าปา อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
216 13335 นางอัญชนา ชุ่มชื่น ด.ช.ชนนนท์ ชาติทอง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
217 14405 น.ส.นิรมล ชุมทอง ด.ช.กฤติน พลายด้วง ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       

จังหวัดระนอง  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดยโสธร
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดร้อยเอ็ด   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดยะลา
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
218 14913 น.ส.ศุภานัน เทพค า ด.ช.กวินภพ ภิรมณ์จิตต์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
219 11688 นายชาตรี มีบุญ ด.ญ.พิชชาพร มีบุญ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
220 13571 นางสุปราณี เพลิดพราว ด.ญ.ณิชพักตร์ เพลิดพราว มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
221 13296 ว่าที ่ร.ต.วิทยา ทิมประเทือง น.ส.กนกพร ทิมประเทือง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
222 17058 นายจ าเริญ ฝ้ันเต่ย น.ส.ธมนวรรณ ฝ้ันเต่ย อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
223 16715 นางรัตนา พุทธวงศ์ ด.ช.ธัญชนิต พุทธวงศ์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
224 11927 นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ า ด.ญ.สุพนิดา กิ่งก้ า ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
225 15965 น.ส.ศรันสนีย์ จักรบุญมา ด.ญ.กัญจน์ชนกชนม์ มัดตลัด ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
226 12639 นายทินกร มาชม ด.ญ.กมลลักษณ์ มาชม มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
227 11901 นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม น.ส.วณิชชากร ม่วงงาม มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
228 13601 นายสุรศักด์ิ มัชฌิมา ด.ช.วงศธร มัชฌิมา ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
229 12364 นางอุไร เชื้อบุญมี น.ส.มัทนียา เชื้อบุญมี อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
230 15265 นางอินทิรา นามโคตร ด.ช.ลภัส นามโคตร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
231 12687 นางวลัยพร วงศ์งาม ด.ช.อชิตะ วงศ์งาม ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
232 15098 นางเครือวัลย์ บุญหวัง ด.ญ.ชาติญา บุญหวัง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
233 9840 นายสมคิด พรมสุวรรณ ด.ญ.วีรดา พรมสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

จังหวัดเลย   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดลพบุรี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดล าปาง   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดระยอง
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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234 12029 นางสมปอง แก้วโสพรม ด.ช.ญาณวิทย์ แก้วโสพรม มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
235 15094 นางสุภาพร ศรีลาชัย ด.ญ.ขวัญจิรา ศรีลาชัย มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
236 12109 นางจูมทอง พลโลหะ น.ส.วิภาดา พลโลหะ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
237 15148 นางนิตยา ทัศคร ด.ญ.ชนิสรา ทัศคร มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
238 14855 นายจ ารูญ ยะไชยศรี ด.ญ.ณัฐภัค ยะไชยศรี มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
239 12987 น.ส.สุริยาพร เมืองมุงคุณ น.ส.ประศมา เมืองมุงคุณ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
240 12252 นางนุจรีย์ พรหมดิเรก น.ส.ผการัฐ พรหมดิเรก มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
241 14882 นายธัญญาศักด์ิ หนูเมือง ด.ญ.ภูริดา หนูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
242 11824 นางเบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา ด.ช.ธนภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
243 14241 นายสุรศักด์ิ พรหมชาติ น.ส.วนัชพร พรหมชาติ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
244 11870 นางจรินทร์ อรุณพันธุ์ น.ส.จสิตา อรุณพันธุ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
245 11367 นางศุภรี เวชสิทธิ์ น.ส.ปฏิพร เวชสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
246 9574 นายไสว จันทรโชติ นายกิตติพิชญ์ จันทรโชติ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
247 10719 นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง นายชัยคุปต์ สังข์ด้วงยาง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
248 13783 น.ส.หทัยทิพย์ อิสายะ ด.ญ.นัสรียา อิสายะ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
249 8946 นายชาตรี รอดเสวก น.ส.วรกมล รอดเสวก มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
250 13576 นางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล ด.ช.บุญยรัตน์ วงศ์จินดาบล ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
251 8618 นายสมบัติ ยังวัฒนา น.ส.มณีสร ยังวัฒนา อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

จังหวัดสตลู
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสมทุรสงคราม
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสกลนคร  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสงขลา
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
252 15212 น.ส.ทัตพิชาภรณ์ ค าวรรณะ ด.ญ.พิมพ์ธิดา ปินะดวง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
253 9947 นางดวงพร วงศ์ไพบูลย์ น.ส.แพรวา วงศ์ไพบูลย์ อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       
254 14550 นางอามร ถุงทอง นายไพสิฐ ถุงทอง อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
255 17421 นายธนพล จุปะมัดตัง ด.ญ.กัญญาภัทร จุปะมัดตัง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
256 16718 นางอรทัย รังวัด ด.ช.กิตติวินท์ ทรัพย์มีชัย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
257 13285 น.ส.สุพิชญา จันดี ด.ญ.ฉัตรชญา สายหัสดี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
258 17418 นายศิริศักด์ิ ยากาษา ด.ญ.บัณฑิตา ยากาษา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
259 16469 นางสุรัตดา ตาเสือ ด.ญ.ศิริรัตน์ ตาเสือ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       
260 10012 นายบุญจันทร์ ราวีศรี น.ส.เบญญาภา ราวีศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
261 13750 นางสรัญญา แก้วประเทือง น.ส.ศุษาวรินทร์ แก้วอุบล มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
262 13080 นางปพิชญา สุรภักดีกุล ด.ญ.ปภัสสร หล าภักดี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
263 15866 นางสุนิสา เขียวอินทร์ ด.ช.ณภัทร เขียวอินทร์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
264 9790 นางล าพา สุขเกษม ด.ญ.ศศิปรียา สุขเกษม มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
265 12061 นางนงคราญ โนจิตร น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ โนจิตร อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

266 11475 นางธนพร เพ็ญสุต นายธรรมนูญ เพ็ญสุต มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
267 11416 นางประไพ กรายแก้ว ด.ญ.ศิรประภา กรายแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสมทุรสาคร  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสระบุรี
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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268 12411 นางวิลัดดา แต้มประเสริฐ นายณัฐภัทร แต้มประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
269 14414 นายชาลี ชูชี ด.ช.พัชรพล ชูชี ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
270 16301 น.ส.ปัทมา บูระพา ด.ช.ธีรภัทร ไชยรัตน์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
271 15285 นายบัญญัติ คณาญาติ ด.ญ.จิรภิญญา คณาญาติ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
272 16246 นางทัศนีย์ มุมทอง ด.ญ.ธมนวรรณ มุมทอง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
273 16426 นางสุภาภรณ์ บัวรมย์ ด.ญ.กัญญ์ณัชชา บัวรมย์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
274 12141 นางสาวิตรี พบบุญ ด.ญ.ธาริสา โพธิอ์่อน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
275 14413 น.ส.เนตรทราย ยอดเสาวดี ด.ญ.ทัศนีย์ จีนเทห์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
276 15109 นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ น.ส.สิดาพร แพงจันทร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
277 16936 น.ส.อรธิดา จันทร์กง นายวรเมธ สถิรเกียรติ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
278 10672 นายประเสริฐ ปัญญากุล น.ส.ไทยสิริ ปัญญากุล มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
279 12830 นางลดาวรรณ ล่ามแขก น.ส.สิริธรณ์ ล่ามแขก มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
280 10839 นายอัครเดช ช่างเหล็ก น.ส.เกศินี ช่างเหล็ก อุดมศึกษา เรียนดี 3,500.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
281 10620 นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ด.ช.ปุณภิชณัฎฐ์ นัดทะยาย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
282 12099 นางสุปรานี ละครชัย ด.ช.ธนภัทร ท าพันธ์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
283 15427 น.ส.จารุณี พรมสอน ด.ญ.จิรัชยา เจนปรุ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
284 16630 นางพิชญาภรณ์ บัวสระ ด.ญ.บัวชมพู บัวสระ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
285 16864 นายรุ่งโรจน์ ดวงงาม นายรุ่งรวิณ ดวงงาม อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

จังหวัดอ่างทอง  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดหนองคาย   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดหนองบัวล าภู   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดสุรินทร์  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ



17

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
286 14299 น.ส.ธนิดา ภูศรี ด.ญ.ศรุดา สุโพธิ์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
287 14349 นางณัฐณิชา ลาลี ด.ช.ธีรภัทร ทะยอมใหม่ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
288 14736 น.ส.สุภาวดี สิงห์จินดา ด.ญ.มัชฌิมา พิมณวัน ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
289 15935 พ.อ.อ.สงกรานต์ ดุจธรรมสาร ด.ญ.กานต์เกล้า ดุจธรรมสาร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
290 14642 นายศิริบูรณ์ พรหมคุณ ด.ญ.ศิริอร พรหมคุณ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
291 16602 นางภัทรธินันท์ หล้าทุม ด.ช.ณฐพงศ์ หล้าทุม มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
292 14988 น.ส.ทัศนาวรรณ โคตะมี นายศุภกฤต คามวรรณ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
293 12696 นางชุรีพร ศิลรักษา ด.ช.ธงไทย อักษร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
294 14146 นางอ ามาลา ศักดี ด.ช.เมธาสิทธิ์ ศักดี ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
295 14794 นางณัฐตญา อาจณรงค์ ด.ช.อิสริยเกียรติ อาจณรงค์ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
296 15232 น.ส.ดลธร ม่วงวงษ์ ด.ญ.อริสา สุดาสุด ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
297 12574 นางอังคนา กองแสน ด.ช.ไกรษรสีหะ กองแสน มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
298 12695 น.ส.กัลยา ศรีจันทร์เด่น ด.ช.ชนชนม์ พุทธานุกรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนการเรียน 2,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
299 12602 นายกิตติภูมิ พละบุตร ด.ญ.ธิตยา พละบุตร ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
300 13549 นางฐิตินุช นามกุล ด.ช.กรวิชญ์ นามกุล ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
301 13599 นางสุชาดา มณีภาค ด.ช.เนติธร มณีภาค ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
302 14142 นางเดือนเพ็ญ เอาชัย ด.ญ.โชติกา เอาชัย ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
303 14319 นายประจวบ ประพันธา ด.ช.นิติธร ประพันธา ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
304 14396 น.ส.ร าไพ เพิม่พูลล ด.ญ.กมลพรรณ วิชาพล ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
305 14730 นายชินนภัท วงศ์ค า ด.ญ.นภัสสรภรณ์ วงศ์ค า ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       

จังหวัดอุตรดติถ์  
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดอุบลราชธานี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

จังหวัดอุดรธานี   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ
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306 15339 ส.อ.หญิงอรอ าไพ ค าพิพาก ด.ช.ภทรพล วงศ์สุข ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
307 15414 นางรัศมี ชมภูพืน้ ด.ช.อนุวิท ชมภูพืน้ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
308 15821 นางจงกล หลุมทอง ด.ญ.ปวีณ์ธิดา หลุมทอง ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
309 16017 นายเกรียงไกร ณ อุบล ด.ช.พงศภัค ณ อุบล ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
310 16660 นายสุวพิชญ์ เลิศพุฒิสรรค์ ด.ญ.พอใจ เลิศพุฒิสรรค์ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
311 12863 นางอรุณี โพธิลุขา ด.ช.สิรภพ โพธิลุขา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
312 13890 นายสมเพียร มีดี ด.ญ.ภทรพร มีดี มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
313 13970 นางผ่องใส หอมบุญมา ด.ญ.ภัทราพร หอมบุญมา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
314 15494 นายเชษฐ อุปมา ด.ช.ศุภณัฐ อุปมา มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนดี 2,000.00       
315 13191 นายวิษณุพงษ์ กล่ินแก้ว น.ส.วรัญญา กล่ินแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
316 9857 นายอดุลย์ ดีอ้อม ด.ญ.ชญานี ดีอ้อม มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       

ล าดบั เลขทะเบียน ระดบัการศึกษา ประเภททุน จ านวนเงิน
317 14812 นางกนกวรรณ ตาทอง ด.ช.ณัฐดนัย ตาทอง ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
318 13030 นางอัมรา ปัญญาสาย ด.ช.ธนกฤต สอนเลิศ ประถมศึกษา สนับสนุนการเรียน 1,000.00       
319 13695 นายทรงศักด์ิ โภคทรัพย์เขียวข า ด.ช.กิติบดินทร์ โภคทรัพย์เขียวข า ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
320 15144 น.ส.พรทิพย์ บุญสิม ด.ญ.วรันธร ค าบุญ ประถมศึกษา เรียนดี 1,000.00       
321 12866 นางจิราภรณ์ วรจารุ ด.ช.สิทธิกร วรจารุ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนดี 3,000.00       
322 15643 นางสมคิด ศรีลาบุตร นายรัฐนนท์ นนทบุตร มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนการเรียน 3,000.00       
323 11277 นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี น.ส.ปนัดดา ณุวงษ์ศรี อุดมศึกษา สนับสนุนการเรียน 3,500.00       

629,000.00   

จังหวัดอ านาจเจริญ   
ชื่อ-สกุล สมาชกิ ชื่อ-สกุล บุตรสมาชกิ

รวมทัง้สิ้น


