
รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับปฐมวัย 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
 1  33056  นางสาวศิรดา ดุลนีย  เด็กชายภูวรินทร ศิลาพจน 
 2  30648  นางประภัสสรา สระทอง  เด็กชายพิชุตม สระทอง 
 3  33056  นางสาวศิรดา ดุลนีย เด็กชายภีมวัจน ศิลาพจน 
 4  32365   นางสาวกัญญานัฐ นามุลทา  เด็กชายปฐพี สัจจะ 
 5  32131  นางสาวธีรยา เหลาลือชา  เด็กชายญาณัชกุล พิบูลย 
 6  32132  นางบันดาล ศรีมุกดา  เด็กหญิงกรองแกว ศรีมุกดา 
 7  31343  นางอภิรดา โทไขษร  เด็กชายสิรวิชญ โทไขษร 
8  32867  นางสาวจิราวรรณ ฉลวยศรี  เด็กชายพศิน ไชยสล 

 9  32867  นางสาวจิราวรรณ ฉลวยศรี  เด็กหญิงปุญญิสา ไชยสง 
 10 31752  นายวัลลภ คิสาลัง เด็กชายสุภัทรภูมิ คิสาลัง 
 11   32178  นายทรงศักดิ์ คาดีวี  เด็กชายธนเดช คาดีวี 
 12  29835  นายลิขิต เวงวิถา  เด็กชายสกลวัฒน เวงวิถา 
 13  29835  นายลิขิต เวงวิถา  เด็กชายคณศิร เวงวิถา 
 14  33020  นางสาวพีระพิชญ หาระทา  เด็กชายพิชญา จันทะโสต 
 15  31665  นางสาวเตือนใจ ศรีบุษย  เด็กหญิงกานตธีรา เชยชมศรี 
 16  32202  นายนรินทร ชมภูทัศน  เด็กชายคเณศณัฏฐ ชมภูทัศน 
 17 31736  นางสาวอำไพภักดิ์ ไชยแสน  เด็กหญิงอรปรยีา ลีนาฟรีดา เฮอรลาน 

 18  25889  นายทวีสันต จันทะวัน  เด็กชานชนาสิทธิ์ จันทะวัน 
 19  25889  นายทวีสันต จันทะวัน  เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะวัน 
 20  23648  นายคำสิงห โทนาพันธ  เด็กหญิงชนาภา โทนาพันธ 
21 31299 นางอิศราภรณ  โคตรสมบัติ เด็กชายอัครวินทร โคตรสมบัติ 
22 32115 นางศิรกิาญจน เทศารินทร เด็กหญิงเบญสิรยา เทศารินทร 
23 32115 นางศิรกิาญจน เทศารินทร เด็กชายปภาวินท เทศารินทร 
24 32115 นางศิรกิาญจน เทศารินทร เด็กชายปรินทร เทศารินทร 
25 31300 นางสุชาดา ปสสะ เด็กชายจิตติภัทร ปสสะ 
26 32685 นางสาวสุรียลักษณ ทศระวิน เด็กหญิงพิณธารา ศิริเกต 
27 31440 นางรุงนภา คำสอน เด็กชายธนธรณ คำสอน 
28 31804 นางหฤทัย ขูรูรักษ เด็กหญิงกลอมกมล ขูรูรกัษ 
29 31592 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ เด็กหญิงปุณณดา จันทะโสตถิ์ 
30 31592 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ เด็กหญิงณัฏฐนิชา จันทะโสตถิ์ 
31 32432 นางสาวอลิษา ไมยะปน เด็กชายเอ้ืออังกูร ไมยะปน 
32 31814 นายคงคา ศรีประเสริฐ เด็กชายณฐพงศ ศรีประเสริฐ 
33 31179 นางพนิตพร สินตะพัด เด็กชายชัชชญา สินตะพัด 
34 31179 นางพนิตพร สินตะพัด เด็กหญิงเพียงศิล สินตะพัด 
35 32779 นางธิติมา เสียงเพราะ เด็กหญิงนิชาภัทร เสียงเพราะ 
36 30790 นายสุวัจน ศรีสวัสดิ ์ เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสวัสดิ ์
37 31334 นายสิทธินนท จันทะมาตร เด็กชายราชานนท จันทะมาตร 



รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับประถมศึกษา 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
 1 30648  นางประภัสสรา สระทอง  เด็กชายณัฎฐกิตติ์ สระทอง 
 2 31737  นางขนิษฐา ยี่สารพัฒน  เด็กชายธนกฤต ยี่สารพัฒน 
 3 31628  นางสาวทัศกรณ คะอังกุ เด็กหญิงชนัญญาภา จันทรศิลป 
 4 32533  นางประถาพร สาไชย  เด็กหญิงปณิตา สาไชย 
 5 32365  นางสาวกัญญานัฐ นามุลทา  เด็กชายปรัตถกร สัจจะ 
 6 32025  นางสาววรุณี ปญญาใส  เด็กหญิงภทรพรรณ ปญญาใส 
 7 30410  นางสาวปาลิน ีอรรคเศรษฐัง  เด็กชายปารวัฒน หาระทา 
 8 32132  นางบันดาล ศรีมุกดา  เด็กหญิงเกตุกนก ศรมีุกดา 
 9 32132  นางบันดาล ศรีมุกดา  เด็กชายกองภพ ศรีมุกดา 
 10 33391  นางสาวมณี เขจรไชย  เด็กชายยศภัทร วิชาพล 
 11 33345  นายวดล ขันประกอบ  เด็กหญิงนฤสรณ ขันประกอบ 
 12 32073  นางเจษราภรณ มวงจันทร  เด็กชายฐิติวัฒน มวงจันทร 
 13 32073  นางเจษราภรณ มวงจันทร  เด็กหญิงอัยรินทร มวงจันทร 
 14 32070  นางสาวชนดิา จิตสวา  เด็กหญิงประไพรภัสสร สิงหพิลา 
15 32070  นางสาวชนดิา จิตสวา  เด็กชายชัญญธนพัศ สิงหพิลา 
 16 31752  นายวัลลภ คิสาลัง  เด็กหญิงยามารตี คิสาลัง 
 17 32999  นายบุญชัย อรรถปญญา  เด็กหญิงบุญญาภา อรรถปญญา 
 18 33020  นางสาวพีระพิชญ หาระทา  เด็กชายพิชญะ จันทะโสต 
 19 32703  นางสาวลัครฎา ปุราถานัง  เด็กชายณรฎา ตาลพันธ 
 20 32703  นางสาวลัครฎา ปุราถานัง  เด็กชายเทพทัต ตาลพันธ 
 21 33229  นางสาวสุมาลี รุงแพน  เด็กหญิงแพมพิรดา รุงแพน 
22 24611 นางนุชรัตน สนสุนัน เด็กชายวรวิช สนสุนัน 
23 31806 นายวิชชากร ทานาศรี เด็กหญิงพรนัชชา ทานาศรี 
24 32492 นางสาวนันทิชา อิงเอนุ เด็กชายนัฎฐกิตติ์ หวานอารมณ 
25 31338 นางธิดารัตน สระทอง เด็กหญิงภูริชญา ภูดวงดาษ 
26 31692 นางสาวคิดสนา แทนจันทร เด็กชายตะวัน บูรณะพล 
27 29515 นางสะใบแพร หงษา เด็กหญิงแทนขวัญ หงษา 
28 28041 นายครรชิต โชติจำลอง เด็กหญิงบัวชิตา โชติจำลอง 
29 29708 นางอุไรวรรณ ภูหนองโอง เด็กชายธนทัต ภูหนองโอง 
30 32179 นางศรตุา พรมศรี เด็กหญิงณัฐชยา พรมศรี 
31 31300 นางสุชาดา ปสสะ เด็กหญิงจิตรลดา ปสสะ 
32 32607 นางสาววิไลพร ศรีขันธ เด็กหญิงเก้ือกูลพร ศรีขันธ 
33 31440 นางรุงนภา คำสอน เด็กชายภาสกร คำสอน 
34 31675 นางพิบูรณ ปรีสวิง เด็กชายพีรพัฒน ปรีสวิง 
35 31777 นางวณิชยา สะทานธรนินทร เด็กหญิงนิรัชภรณ ีสะทานธรนินทร 

 

 



   รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับประถมศึกษา 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
 36 28109 นางวิไลพร ภูดอกไม เด็กชายพลวัต ภูดอกไม 
 37 33019 นางแววตา สาระโป เด็กหญิงขวัญขาว สาระโป 
 38 31804 นางหฤทัย ขูรูรักษ เด็กหญิงหทัยชนก ขูรูรักษ 
 39 31738 นางดุษฎี สาระบุตร เด็กชายพิชญพงษ สาระบุตร 
 40 31738 นางดุษฎี สาระบุตร เด็กหญิงพิชญบุญชุ สาระบุตร 
 41 29629 นายกิติพงษ ศรีคริินทร เด็กชายนวัฒกรรม ศรีคิรินทร 
 42 33133 วาที่รอยตรีชรินทร สุนาอาจ เด็กชายภูมิรพี สุนาอาจ 
 43 32900 นายชัยโรจน ตาสาโรจน เด็กชายพชรดนัย ตาสาโรจน 
 44 32900 นายชัยโรจน ตาสาโรจน เด็กหญิงพัชรธิดา ตาสาโรจน 
 45 31814 นายคงคา ศรีประเสริฐ เด็กหญิงชญปภา ศรปีระเสริฐ 
 46 31179 นางพนิตพร สินตะพัด เด็กหญิงศรีวรา สินตะพัด 
 47 30790 นายสุวัจน ศรีสวัสดิ ์ เด็กหญิงพัชญวดี ศรีสวัสดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
1  29161  นางสุภาภรณ โรยรส  นายรณกรณ โรยรส 
2  31628  นางสาวทัศกรณ คะอังกุ เด็กหญิงชนัญญาภรณ จันทรศิลป 
3  31862   นางอภัยวรรณ ลื้นภูเขียว  นายขจรศักดิ์ ล้ืนภูเขียว 
4  33235  นางสาววกุล ไชยประเสริฐ  นายวิรุฬฤทธิ์ พาวินันท 
5  32131  นางสาวธีรยา เหลาลือชา  เด็กชายณัฐพัชร เหลาลือชา 
6  33391  นางสาวมณี เขจรไชย นางสาวบุษกร ประเสริฐสังข 
7  33345  นายวดล ขันประกอบ  เด็กชายนวภัทร ขันประกอบ 
8  29634  นางวรรณิภา เคนมี  เด็กชายขลุยไทย เคนมี 
9  29735  นายสามารถ สวัสดี  เด็กหญิงคีตภัทร สวัสดี 
10  29735  นายสามารถ สวัสดี   นายมหาสมุทร สวัสดี 
11  31198  นางพรสวรรค กระจาย  นายชลธี กระจาย 
12  29802  นางพรรณษร ฆารอำไพ  นางสาววธนัชพร ฆารอำไพ 
13  29628  นางปภาดา ภูอาราม  นางสาวปภาวรินทร ภูอาราม 
14  30249  นางประภาภรณ แดนขนบ  นางสาวปรยิากร แดนขนบ 
15  33199  นางลัดดาวัลย กั้ววิจง  นางสาวกันยณัฐ กั้ววิจง 
16  31700  นายสมัย บุตรตะกะ  นางสาวพัชรมัย บุตรตะกะ 
17  29835  นายลิขิต เวงวิถา  เด็กหญิงวรัทยา เวงวิถา 
18  33229  นางสาวสุมาลี รุงแพน  นางสาวธัญชนก ภูสมนกึ 
19  33233  นายชิต ตาติยะ  เด็กหญิงศลิษา ตาติยะ 
20  32888  นายองอาจ แสนมาโนช  เด็กชายชวิน แสนมาโนช 
21 31806 นายวิชชากร ทานาศรี เด็กหญิงจิรัชยา ทานาศรี 
22 21249 นางวาสนา ดอนศลิา นางสาวภัทรธิดา ดอนศิลา 
23 29935 นายชาติพิทักษ บางวิเศษ เด็กชายเหมราช บางวิเศษ 
24 31338 นางธิดารัตน สระทอง นายภูริวัฒน ภูดวงดาษ 
25 29515 นางสะใบแพร หงษา นายแทนคุณ หงษา 
26 32260 นางวิภารัตน การีชุม เด็กชายกองภพ เชยชมศรี 
27 32260 นางวิภารัตน การีชุม นางสาวนันทกานต เชยชมศรี 
28 29708 นางอุไรวรรณ ภูหนองโอง เด็กชายธนเทพ ภูหนองโอง 
29 30071 นายศิติชัย วันตะโพธิ์ นายจิรัฐติชัย วันตะโพธิ์ 
30 31299 นางอิศราภรณ  โคตรสมบัติ เด็กชายเตชินท หงษสรอย 
31 29579 นางรชัฎาภรณ พันธะรี นางสาววรทัยา พันธะรี 
32 29579 นางรชัฎาภรณ พันธะรี เด็กชายฐานทัพ พันธะรี 
33 31226 นางธนสรณ ศรีงามเมือง เด็กหญิงพรอมศิริ ศรงีามเมือง 
34 28859 นางสุขศร ีเทศารินทร นายนิจภัทร เทศารินทร 
35 31675 นางพิบูรณ ปรีสวิง เด็กชายพงศพิพัฒน ปรีสวิง 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
 36 31777 นางวณิชยา สะทานธรนินทร เด็กชายวรนัธรณ สะทานธรนินทร 
 37 28109 นางวิไลพร ภูดอกไม นางสาววิสิฐพร ภูดอกไม 
 38 28109 นางวิไลพร ภูดอกไม เด็กชายพลวัต ภูดอกไม 
 39 33019 นางแววตา สาระโป นายรัฐศาสตร สาระโป 
 40 29629 นายกิติพงษ ศรีครินิทร นางสาวณนธกาจน ศรีคิรินทร 
 41 22731 นางจิราพร ประชาจิตร เด็กหญิงจิรชยาพร ประชาจิตร 
 42 28310 นายภัทรชัย อุดมรัตน เด็กหญิงภัฏฐริชา อุดมรัตน 
 43 28310 นายภัทรชัย อุดมรัตน เด็กหญิงภัฏฐริภา อุดมรัตน 
 44 33133 วาที่รอยตรชีรินทร สุนาอาจ เด็กชานพาทิศ สุนาอาจ 
 45 27824 นางวัฒนาพร รังคะราช นางสาวอาทิตยา รังคะราช 
 46 27824 นางวัฒนาพร รังคะราช เด็กหญิงอรวรินทร รังคะราช 
 47 30412 นางอาลิษา ยันตพันธ เด็กชายปราญปาฏิหาริย อนันเอ้ือ 
 48 32957 นางสาวสุดา สายสินธุ เด็กหญิงปรีชญาภรณ ศรีสุมาตย 
 49 30872 นางวิจิตรา สรอยสูงเนิน นางสาวธัญญลักษณ สรอยสูงเนิน 
 50 33018 นางนุชนิดา อุมนั นายณฐนนท อุมัน 
 51 33018 นางนุชนิดา อุมนั นางสาวณิชชาพรรณ อุมัน 
 52 27518 นายโยธินทร บุตรวัง นางสาวฐิติกานต บุตรวัง 
 53 25010 นางบุญฑรกิา โชติประเดิม นายชุติพงศ โชติประเดิม 
 54 27889 นางแสงเพชร อาจอุดม นางสาวเบญญาภา อาจอุดม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ ระดับอุดมศึกษา 
ที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อสมาชิก ช่ือบุตร 
 1  29161  นางสุภาภรณ โรยรส  นายโรมนั โรยรส 
 2  31737  นางขนิษฐา ยี่สารพัฒน  นายธนชัย ยี่สารพัฒน 
 3  29628  นางปภาดา ภูอาราม  นายบุรัสกร ภูอาราม 
 4  28580  นางศิระยา นามวงษ  นางสาวอารยา นามวงษ 
 5  27413  นางมนทชาติ สีลาโคตร  นายเจนวิทย สีลาโคตร 
 6  27413  นางมนทชาติ สีลาโคตร  นายกฤษนนัท สีลาโคตร 
 7  28338  นายธนบัตร ศิลวิชัย  นายศุภณัฐ ศิลวิชัย 
 8  28338  นายธนบัตร ศิลวิชัย  นายธนวิทย ศิลวิชัย 
 9  31752  นายวัลลภ คิสาลัง  นางสาวณัชชา คิสาลัง 
 10  26837  นางสุภาณี ราชฤทธิ์  นายนิติ ราชฤทธิ์ 
 11  32458  นายวิมล ปญญพิมพ  นายวงศวรัญ ปญญพิมพ 
 12  32458  นายวิมล ปญญพิมพ  นายวิวัฒนา ปญญพิมพ 
13  20862  นายพิทักษ โสภาพร  นางสาวจิราพรรณ โสภาพร 
14  33199  นางลัดดาวัลย กั้ววิจง  นายภูวดล ก้ัววิจง 
15  23421  นายบรรดล ขันธุแสง  นางสาวดวงกมล ขันธุแสง 
16  20864  นางรตันา ศรคีริินทร  นายสราวุธ แสงแกว 
17  28088  นางบุษราวรรณ ศิลากุล  นายทะนงศักดิ์ ศิลากุล 
18  33229  นางสาวสุมาลี รุงแพน  นางสาวณิชาพัชร ภูสมนึก 
19  26419  นายไสว คารภูมี  นางสาวชณิญญา คารภูมี 
 20  24181  นางนารี หอมจันทร  นางสาวจิดาภา หอมจันทร 
21 21249 นางวาสนา ดอนศลิา นางสาวพัชรานันท ดอนศิลา 
22 31020 นายอนุชิต วรชิน นางสาวพรนภา วรชิน 
23 30071 นายศิติชัย วันตะโพธิ์ นายจิรัฐติชัย วันตะโพธิ ์
24 31226 นางธนสรณ ศรีงามเมือง นายยศธนภูมิ ศรีงามเมือง 
25 28859 นางสุขศร ีเทศารินทร นายณรพัสดุ เทศารินทร 
26 32471 นางสาวอรนชุ สาระวิน นางสาวปาริสรา บุปผาวัลย 
27 28068 นายณรงค สารขันธ นายกิตติเดช สารขันธ 
28 29016 นางจุไรภรณ คิสาลงั นายวรเมธ คิสาลัง 
29 17436 นางพิไลพร พันธะรี นายภาณุพงษ พันธะรี 
30 30142 นางอาลิษา ยันตพันธ นางสาววริญนฎา อนนัเอ้ือ 
31 25364 นายพรชัย เทศารินทร นายเมธาวี  เทศารินทร 
32 27518 นายโยธินทร บุตรวัง นางสาวพาทิศ บุตรวัง 
33 25010 นางบุญฑรกิา โชติประเดิม นายสิรวิุฒิ โชตปิระเดิม 
34 29399 นางศิรเิพ็ญ จันทะวัน นางสาวจินตนาการ จันทะวัน 
35 27076 นางนราทิพย ศรีคิรินทร นายกฤษณะ ศรีคิรนิทร 
36 27076 นางนราทิพย ศรีคิรินทร นายกฤษฎา ศรีคิรินทร 
37 28005 นายชินโน ศรีบัว นางสาวพิมพวรีย ศรีบัว 


