
งบหนารายชื่อผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2565

                    หนวย/อําเภอ  กมลาไสย

ที่ ระดับชั้น
จํานวนผูสมัคร

จํานวนผูไดรับทุน หมายเหตุ

ทุนระดับกอนประถมศึกษา

    ชั้นอนุบาล 11

ทุนระดับประถมศกึษา

    ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 - 6 27

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 24

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 33

ทุนระดับอุดมศึกษา  ไมสูงกวาปริญญาตรี

    ระดับ ปวส. – ไมสูงกวาปริญญาตรี 69

รวม 164
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        รายชื่อผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2565

                 หนวย/อําเภอ  กมลาไสย    สมัครทุนระดับ  กอนประถมศึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ชื่อ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงมัทวาพร วิไลลักษณ นางสาวศิริพร ศิริภักดิ์ 33430

2 เด็กชายปรมตัถ เถาวชาลี นางลภัสรดา เถาวชาลี 33100

3 เด็กหญิงอารีญา ออนไสย นายพูณศลิป ออนไสย 32071

4 เด็กชายเกียรติภัทร วงษศรีญา นางภัทราภรณ วงษศรีญา 32350

5 เด็กชายภควัต กลาวิจารณ นายอภิรักษ กลาวิจารณ 30534

6 เด็กชายพุทธิพงษ ปรีกุล นายพิทักษ ปรีกุล 31148

7 เด็กชายวราภัทร ผจงศิลป นางอนิสรา ผจงศิลป 31211

8 เด็กหญิงณฏัฐณิชา เจริญธรรม นางรพิพรรณ เจริญธรรม 33097

9 เด็กชายเบญจมินทร โทฮาด นายสันติ โทฮาด 30259

10 เด็กหญิงแพรไหม ราชมนเทียร นายศุภชัย ราชมนเทยีร 33095

11 เด็กหญิงบุญสิตา ผาสุขเลิศ นางทรงวุฒิ โยคะสิงห 29984



        รายชื่อผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2563

                  หนวย/อําเภอ  กมลาไสย    สมัครทุนระดับ  ประถมศึกษา
ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ชื่อ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ

1 เด็กหญิงชญาณนันท ฤทธิ์มนตรี นางสาวอุดมพร ฤทธิ์มนตรี 32965

2 เด็กหญิงเกสรา จรพิมูล นายสุริยา จรพิมูล 32551

3 เด็กชายปรมะ เถาวชาลี นางลภัสรดา เถาวชาลี 33100

4 เด็กชายสิรภพ ชูศรีนาค นายนิรุตน ชูศรนีาค 32452

5 เด็กชายกุลชาติ เจนไธสง นางปยะมาศ เจนไธสง 030643

6 เด็กหญิงจิรัชยา อรญัสาร นางจิราวรรณ อรัญสาร 31761

7 เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสิทธ์ิ นางพัทราภรณ บุญสิทธ์ิ 33190

8 เด็กหญิงณิชารัตน รตันวิเศษ นางสาวพิมจันทร บุตรสมบัติ 31774

9 เด็กหญิงณัฐภัทร สืบสิงห นางวัขราภรณ สืบสิงห 31490

10 เด็กหญิงธนาภา กลาวิจารณ นายอภิรักษ กลาวิจารณ 30534

11 เด็กหญิงสิรนิดา สุโพธิ์ วาที่รอยตรีหญิงธนันธิยาภรณ อังคะนิจ 32560

12 เด็กชายรัชต สันคะนุช นางจิรันธนิน สันคะนุช 31520

13 เด็กหญิงกันยกร สันคะนุช นางจิรันธนิน สันคะนุช 31520

14 เด็กหญิงธรรญธร สํารวย นางสาวจิราพร สํารวย 31696

15 เด็กชายกฤชนนท สํารวย นางสาวจิราพร สํารวย 31696

16 เด็กชายวนัสชัย กรรณิกา นางมณีรตัน กรรณิกา 31131

17 เด็กชายสรวิชญ จันทรสุวรรณ นางกฤตญกร ผานสําแดง 31340

18 เด็กหญิงพุฒิพร ปรีกุล นายพิทักษ ปรีกุล 31148

19 เด็กหญิงวรุณยุพา สุวรรณศรี นางเพลินพิศ สุวรรณศรี 24146

20 เด็กหญิงกานตพิชชา นาสอาน นางสาวภทรนนัท จิตราช 32255

21 เด็กชายภูมิภัทร เขตรสินบุญ นางถมทอง เขตรสินบุญ 33137

22 เด็กหญิงวรัญชิดา อรัญโชติ นายทินกร อรัญโชติ 25004

23 เด็กหญิงอัญชลีพร จันทชุม นางกัลยาพรรณ จันทชุม 29572

24 เด็กหญิงสุรตัติกานต หาญรักษ นางรัตนาภรณ หาญรักษ 30391

25 เด็กชายปารัชญ ปญญา นายแผน ปญญา 31750

26 เด็กชายณัฐวีร โยคะสิงห นางทรงวุฒิ โยคะสิงห 29984

27 เด็กชายแทนคุณ บริสุทธ์ิ นางกชพรรณ บริสุทธ์ิ 33428



        รายช่ือผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2563

                หนวย/อําเภอ  กมลาไสย  สมัครทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนตน
ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ
1 เด็กชายจิณณวัตร สีดา นางรัชนี สีดา 27966

2 เด็กชายณัฐพัฒน พลโสดา นายประภาส พลโสดา 23121

3 เด็กหญิงทัศนนันท นามจุมจัง นางทัดตะวัน นามจุมจัง 30783

4 เด็กหญิงณัฐพัชร ธนาเกียรติเมธิน นางนภชนก ธนาเกียรติเมธิน 31523

5 เด็กชายอรรครัตน เจนไธสง นางปยะมาศ เจนไธสง 30643

6 เด็กชายภูมิชนะ อรัญสาร นางจิราวรรณ อรัญสาร 31761

7 เด็กหญิงอภิญญา บุญสิทธ์ิ นางพัทราภรณ บุญสิทธ์ิ 33190

8 เด็กชายสรยุทธ วงคหิน นายมนตรี วงคหิน 31519

9 เด็กชายชนกนันท ดอนนาค นางสาวชาลิณี ดอนนาค 31725

10 นายณัฐพัชร อ่ิมประเสริฐ นางอรอนงค อิ่มประเสริฐ 28246

11 เด็กหญิงจิราพัชร อรรคพงษ นางจุลจิลา อรรคพงษ 32206

12 เด็กหญิงอัยรินทร กองณรงค นางวาสนา กองณรงค 29894

13 เด็กชายภัทรดนัย ภูมาศ นางสาวสุวคนธ ภูมาศ 29354

14 เด็กหญิงชนมน นาสุวรรณ นางจีรติ ชาติแพงตา 29647

15 นายธีรปกรณ ศรีเสนพิลา นางสาวปณิสรา ภานุรัตน 29416

16 เด็กชายพิทวัส วันชา นางสาวพันนิดา วันชา 32176

17 เด็กชายณฐพัชร จันทชุม นางกัลยาพรรณ จันทชุม 29572

18 เด็กหญิงวริศรา ผจงศิลป นางอนิสรา ผจงศิลป 31211

19 เด็กหญิงธีรัชชาภา ล้ําจุมจัง นายกฤตนยั ล้ําจุมจัง 28212

20 เด็กชายปภังกร พวงเพชร นางสาวสายใจ พวงเพชร 33166

21 เด็กหญิงพิชามญชุ คําวิโส นางภัทรนิษฐ คําวิโส 31591

22 เด็กชายปรุฬห ปญญา นายแผน ปญญา 31750

23 เด็กชายธีรเวคิน ศรรบศึก นายทะเวศร ศรรบศึก 30539

24 เด็กหญิงรชพร มหิพันธุ นายนพรัตน มหิพันธุ 32574



      รายชื่อผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2563

               หนวย/อําเภอ  กมลาไสย  สมัครทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ชื่อ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ

1 นายปภวิษณุ เวียงสงค นางวิภารัตน เวียงสงค 25024

2 นางสาวกชพร สินธุเสน นางณัฐิกา สินธุเสน 24566

3 นายกิตติกรณ พลโสดา นายประภาส พลโสดา 23121

4 นางสาวบุษรมคมั ศรสีมชัย นางศริิพร อามาตมนตรี 24108

5 นายณัฐพงศ จรพิมูล นายสุริยา จรพิมูล 32551

6 นางสาวเกษมาภรณ ภูออนศรี นางสุพรรณี ภูออนศรี 27890

7 นางสาวพรชนก โคตรพัฒน นางจันทรา โคตรพัฒน 23705

8 นางสาวณัฐชา ไชยจํานงค นางกุหลาบ ไชยจํานง 25992

9 นายศรัณยพงศ ชื่นนิรนัดร นางนภชนก ธนาเกียรติเมธิน 31523

10 นายกรวิชญ พลขา นายจักรพงค พลขา 31417

11 นายเจาใจ เหลาลุมพุก นางสิทธิณี เหลาลุมพุก 32284

12 นายรัชชานนท เจนไธสง นางปยะมาศ เจนไธสง 30643

13 นางสาวณภัทร สืบสิงห นางวัขราภรณ สืบสิงห 31490

14 นางสาวรศิกา ศรีชะตา นายวุฒิกุล ศรชีะตา 30111

15 นายวิศรุต ดอนนาค นางสาวชาลิณี ดอนนาค 31725

16 นายปยวัฒน โคตรพัฒน นางศริิลักษณ โคตรพัฒน 24975

17 นางสาวชนกพร ดอนโอฬาร นางฐิตาพร ดอนโอฬาร 29692

18 นางสาวภัสยาพร กัลยาสนธิ์ นางปภัสรา กัลยาสนธ์ิ 28644

19 นายภูธิป ธรรมรกัษ นางฤทัย ธรรมรกัษ 30647

20 นางสาวจิรภิญญา ชมเมอืง นางทรงจิต ชมเมือง 22926

21 นางสาวพีมพิชญา ปทุมวัน นางเนตรดาว ปทุมวัน 27430

22 นายปริวัฒน ดอนสามารถ นายสุภชัย ดอนสามารถ 30627

23 นางสาวปณฑิกา วรรณจักร นางสดุดี วรรณจักร 30850

24 นางสาวกชกร เดชหามาตย นางเพียงเพ็ญ เดชหามาตย 28788

25 นายศุภวิชญ นาถมทอง นายไมตรี นาถมทอง 25185

26 นางสาวกรพินธุ อรญัสาร นายประสาท อรัญสาร 24859

27 นางสาวกฤตลักษณ ล้ําจุมจัง นายกฤตนัย ล้ําจุมจัง 28212

28 นางสาวพิรดา พลนามอินทร นางสาวสายยนต ผลเลิศ 32688

29 นายกันตวิชญ หันชัยเนาว นางสมบูรณ หันชัยเนาว 29307

30 นางสาวติรยา โทฮาด นายสันติ โทฮาด 30259

31 นายณัฐดนยั คําวิโส นายสิรวิชญ คําวิโส 31509

32 นายไตรเทพ ชาทิพฮด นางไพรวัลย ชาทิพฮด 31183



ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ชื่อ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ

33 นางสาวกฤตธีรา ศรรบศึก นายทะเวศร ศรรบศึก 30539



       รายช่ือผูไดรับการจัดสรรทุนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําป 2563

         หนวย/อําเภอ กมลาไสย  สมัครทุนระดับ อุดมศึกษา(ไมสูงกวาปริญญาตรี)
ที่ ชื่อ – สกุล  ผูสมัคร ชื่อ – สกุล  สมาชิก เลขทะเบียน ผูรับ หมายเหตุ

1 นางสาวปาริชาด เวียงสงค นางวิภารัตน เวียงสงค 25024
2 นายดาวฤกษ นาสมบัติ นางอนงค นาสมบัติ 24848
3 นางสาวศรสวรรค สีดา นางรัชนี สีดา 27966
4 นายพันธการ งามเสนห นางเกรียงไกร งามเสนห 28265
5 นายปรมินทร ศรีสมชัย นางศริพิร อามาตมนตรี 24108
6 นายพศวัต ภักดีสมัย นางฐานิต ภักดีสมัย 22004
7 นางสาวณัฐวิภา เขตอนันต นายชาญณรงค เขตอนันต 28131
8 นายชนัญู ภูออนศรี นางสุพรรณี ภูออนศรี 27890
9 นางสาวกัญญาณัฐ นามจุมจัง นางทัดตะวัน นามจุมจัง 30783
10 นายพลพรรธน โคตรพัฒน นางจันทรา โคตรพัฒน 23705
11 นายธีรนัย ไชยจํานงค นางกุหลาบ ไชยจํานง 25992
12 นายจิรเมธ มโนขันธ นางอรทัย มโนขันธ 27981
13 นางสาวบัณทิตา พลขา นายจักรพงค พลขา 31417
14 นายแทนกาย เหลาลุมพุก นางสิทธิณี เหลาลุมพุก 32284
15 นายกิตติภัทร นามทอง นางพัชราภรณ นามทอง 31186
16 นายธีรภัทร นิระภาพ นางปารณีย นิระภาพ 23005
17 นายณัฐวุฒิ วงคหิน นายมนตรี วงคหิน 31519
18 นางสาวมีนา ศรีชะตา นายวุฒิกุล ศรชีะตา 30111
19 นางสาวเปมิกา คณาโจด นางสกุลตลา ไผผาด 28932
20 นางสาวปยฉัตร เขตปญญา นางสุภัตรา เขตปญญา 31240
21 นางสาวดรุณี เขตปญญา นางสุภัตรา เขตปญญา 31240  
22 นางสาวปาเจรา อิ่มประเสริฐ นางอรอนงค อิ่มประเสริฐ 28246
23 นางสาวปวันรตัน โคตรพัฒน นางศิริลักษณ โคตรพัฒน 24975
24 นายนครนิทร ชวยรักษา นางพรรณี ชวยรักษา 27438
25 นางสาวชนาพร ดอนโอฬาร นางฐิตาพร ดอนโอฬาร 29692
26 นางสาวชนาภา ดอนโอฬาร นางฐิตาพร ดอนโอฬาร 29692
27 นางสาวจิรประภา อรรคพงษ นางจุลจิลา อรรคพงษ 32206
28 นางสาวกิตติยา โตหนองแปน นางวันวิสา ไขแสง 24772
29 นายกอเกียรติ โตหนองแปน นางวันวิสา ไขแสง 24772
30 นายกฤตพร มาลา นายใลออน มาลา 28331
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31 นายพลลเดช พละเดช นางสมทรัพย พละเดช 27067
32 นางสาวปรีชญา ธรรมรักษ นางฤทัย ธรรมรักษ 30647
33 นายรัชมงคล เดชพละ นางดาราวรรณ เดชพละ 29275
34 นางสาวณัฐภากัญญ เดชพละ นางดาราวรรณ เดชพละ 29275
35 นางสาวธนัญญา ชมเมือง นางทรงจิต ชมเมือง 22926
36 นางสาวชญานิศ ใจเกษม นางอารีวรรณ ใจเกษม 22503
37 นายกาญจนวุฒิ อําภวา นายทองสา สิทธิสาร 29301
38 นายบารมี ปทุมวัน นางเนตรดาว ปทุมวัน 27430
39 นางสาววันวิสาข บูรณผาย นายทองใบ บูรณผาย 28252
40 นายรัชชานนท บูรณผาย นายทองใบ บูรณผาย 28252
41 นายชนชน นาสุวรรณ นางจีรติ ชาติแพงตา 29647
42 นายภาคภูมิ เจียงวิเศษ นายประมูล เจียงวิเศษ 30218
43 นางสาวนวรัตน ดอนสาสารถ นายสุภชัย ดอนสามารถ 30627
44 นางสาวจิรดา พันธุเทศ นางสุปราณี พันธุเทศ 27287
45 นายยอดฉัตร โนนเวียงแก นางรุงฤดี โนนเวียงแก 24626
46 นางสาวปฐวี วิเศษชู นางสาวญาณิน  ตฤณกาญจนกิจ 28169
47 นายอัครวัฒน กรรณิกา นางมณีรัตน กรรณิกา 31131
48 นางสาวพิรุณพร วรรณจักร นางสดุดี วรรณจักร 30850
49 นางสาวรินรดา นนทมาตย นางสุดารัตน นนทมาตย 29507
50 นางสาวกมลชนก อามาตยศรี นายบัญชา อามาตยศรี 28743
51 นายหาญทรงศกัดิ์ กุลจิตติสาธร นางนิลนาด กุลจิตติสาธร 29264
52 นางสาวณิชา มีคณุ นางทัศนีย มีคุณ 27387
53 นางสาวอารยา ทรงมงคลรัตน นายนุกูล ทรงมงคลรัตน 29240
54 นางสาววรธิดา ทรงมงคลรัตน นายนุกูล ทรงมงคลรัตน 29240
55 นางสาวรุงตะวัน ศรีตะวัน นายดํารงศักดิ์ ศรีตะวัน 24321
56 นายรัฐภูมิ สุภารีย นางสาวนิภาภรณ ยุบลชิต 33120
57 นางสาววิชุดา ทองจรัส นางทัศนี ทองจรัส 31537
58 นายศิวมนตรี นาถมทอง นายไมตร ีนาถมทอง 25185
59 นางสาวกุลภัสสร ไชยคําภา นางลัคนา ไชยคําภา 28606
60 นายนพณัฐ วิเศษชาติ วาที่ พ.ต.เอื้อน วิเศษชาติ 29361
61 นางสาวศุภิสรา อนันตะบุศย นายสุริยันต อนันตะบุศย 19536
62 นางสาวแพรวา พลนามอินทร นางสาวสายยนต ผลเลิศ 32688
63 นางสาวนพรดา มหิพันธุ นายนพรัตน มหิพันธุ 32574
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64 นายภราดร คงสิบ นางปยภา คงสิบ 28032
65 นางสาวเมทินี กาญจนพันธุ นางทิพรดา นาจรูญ 32034
66 นางสาวชุติมนฑน โยคะสิงห นางทรงวุฒิ โยคะสิงห 29984
67 นายเศรษฐพงศ ศรีชาติ นายเฉลิมชัย ศรชีาติ 27680
68 นายเศวตชัย ศรชีาติ นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 27680
69 นายอภิรักษ ยุบลมล นางกชพรรณ บริสุทธิ์ 33428


