
แบบสรุปผูสมัครรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ อำเภอทาคันโท 

 

ที ่ ทุนระดับ จำนวนผูสมัคร หมายเหตุ 
๑ ทุนระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) ๑๔  

๒ ทุนระดับประถมศึกษา ๒๐  

๓ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑๓  

๔ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒  

๕ ทุนระดับปริญญาตรี ๒๐  

รวม ๗๙  

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๕   ระดับชั้นอนุบาล    อำเภอทาคันโท 

ที ่ ชื่อ - สกุล  (บุตร) ชื่อ - สกุล  (สมาชิก ) เลขทะเบียนสมาชิก ระดับชั้น 
๑ เด็กหญิงณชัชานรินท  สุขรี่ นางนัทธมน  สุขรี่ ๓๒๗๓๕ อบ. ๒ 
๒ เด็กชายณัฐนนท  เลิศศิริ นางสาวนฤมล  วันสืบ ๓๒๖๔๗ อบ.๒ 
๓ เด็กหญิงศตพร  การถัก นางสาวจิรัชยา  การถัก ๓๑๕๔๕ อบ.๓ 
๔ เด็กขายธณิน  เทพธรรม นางทับทิม  เทพธรรม ๓๒๓๙๗ อบ.๒ 
๕ เด็กชายธนกฤต  แผลงศาสตรา นายอภิสิทธ์ิ  แผลงศาสตรา ๓๒๕๒๘ อบ.๑ 
๖ เด็กชายธนาธิป  ดีรักษา นางสาวพิศมัย  พละสุข ๓๓๑๓๘ อบ.๑ 
๗ เด็กหญิงวินิตา  สรวงกุดเรือ นางอนัญญา  สรวงกุดเรือ ๓๒๘๘๖ อบ.๒ 
๘ เด็กชายธนกฤต  ศรีวงออน นางสาวเพียงฤทัย  ราชดี ๓๒๘๘๕ อบ.๒ 
๙ เด็กชายกฤตานนท  วงคพล นายกฤษณะ  วงคพล ๓๒๖๐๒ อบ.๓ 

๑๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มวลเยา นายประชา  มวลเยา ๓๒๕๗๐  
๑๑ เด็กหญิงณฐัชนน  โคตรสุโน นายณัฐพล  โคตรสุโน ๓๓๒๕๙ อบ.๑ 
๑๒ เด็กหญิงเฌอขินทร เจริญสรรพ นางสาวมุจรินทร  โยวะบุตร ๓๐๑๘๘ อบ.๓ 
๑๓ เด็กหญิงสุพิชญา  ถิตยรัศมี นางอาภาภรณ  ถิตยรัศมี ๓๓๑๙๘ อบ.๑ 
๑๔ เด็กหญิงจารวี  วงตา นางสาวบุผาสวรรค  วงตา ๓๑๗๙๙ อบ.๑ 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๕   ระดับชั้นประถมศึกษา    อำเภอทาคันโท 

ที ่ ชื่อ - สกุล  (บุตร) ชื่อ - สกุล  (สมาชิก ) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
๑ เด็กหญิงบัวบูชา สุวรรณรังษี น.ส.สธุาวัลย  นอยเสนา ๓๓๑๖๔  ป.๕ 
๒ เด็กชายกฤติเดช  ชัยจำรัส นายอภิชัยรัตน  ชัยจำรัส ๓๐๙๑๖ ป.๕ 
๓ เด็กหญิงชนิดา  โทแสง นายอรรถพงษ  โทแสง ๓๒๔๑๗ ป.๔ 
๔ เด็กชายปณณทัต  โทแสง นายอรรถพงษ  โทแสง ๓๒๔๑๗ ป.๑ 
๕ เด็กชายรวิพล  ขันธวิชัย นางสาวบุญญาพร  นรพัฒน ๓๒๓๘๔ ป.๓ 
๖ เด็กชายพิสิษฐ  ยลประสงค นางสาวพิบูรณรัก  ถามนตรี ๒๙๖๑๙ ป.๕ 
๗ เด็กชายวรเทพ  จิโน นางสาวไอรินทรพิชญ  แสนณรงค ๓๑๖๘๘ ป.๓ 
๘ เด็กณัฐวุฒิ  โกสุม นางวัชรินทร  โกสุม ๓๑๘๓๕ ป.๓ 
๙ เด็กหญิงทักษกร  สาศรีเมือง นางสาวสุมาลี  เทศารินทร ๓๒๕๐๒ ป.๖ 

๑๐ เด็กชายปุณณปญญ บัวบุปผา นางวิลาสินี  พลชำนิ ๓๑๐๕๘ ป.๔ 
๑๑ เด็กหญิงปริญญญดา บัวบุปผา นางวิลาสินี  พลชำนิ ๓๑๐๕๘ ป.๑ 
๑๒ เด็กหญิงภัทราพร  ภูจอมเพชร นางอนัญญา  สรวงกุดเรือ ๓๒๘๘๖ ป.๔ 
๑๓ เด็กหญิงธนวดี  โฮชิน นางสาวณัฐรวดี  โฮชิน ๓๑๘๑๘ ป.๕ 
๑๔ เด็กชายธนโชติ ศรีวงออน นางสาวเพียงฤทัย  ราชดี ๓๒๘๘๕ ป.๓ 
๑๕ เด็กชายธีธรรศกร  ภูน้ำเย็น นางสาวเกษศิรินทร สิงหจรรยา ๓๒๗๗๖ ป.๕ 
๑๖ เด็กชายภัทรธนดล  ภูน้ำเย็น นางสาวเกษศิรินทร สิงหจรรยา ๓๒๗๗๖ ป.๓ 
๑๗ เด็กหญิงธัญชนก  โพธิจักร นางสาวจิราพร  เดชประเสริฐ ๓๓๓๘๕ ป.๑ 
๑๘ เด็กชายณัฐดนัย  โคตรสุโน นายณัฐพล  โคตรสุโน ๓๓๒๕๙ ป.๑ 
๑๙ เด็กชายศุภสัณห  วงษอนันท นายทองสุข  วงษอนันท ๓๒๗๑๐ ป.๖ 
๒๐ เด็กหญิงกัญญณชัชา นาเมืองรักษ นางสาวนวรัตน  โยวะบุตร ๓๒๓๓๕ ป.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๕  ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน  อำเภอทาคันโท 

ที ่ ชื่อ - สกุล  (บุตร) ชื่อ - สกุล  (สมาชิก ) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
๑ ดญ.ฉัตราภรณ  พวงพิลา น.ส.เบญจวรรณ  วันนุกูล ๓๒๖๒๒ ม ๑ 
๒ เด็กหญิงปวีณสุดา  ชัยจำรัส นายอภิชัยรัตน  ชัยจำรัส ๓๐๙๑๖ ม.๒ 
๓ เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย นางสาวบุญญาพร  นรพัฒน ๓๒๓๘๔ ม.๓ 
๔ เด็กหญิงวนัชพร  ยลประสงค นางสาวพิบูรณรัก  ถามนตรี ๒๙๖๑๙ ม.๑ 
๕ เด็กชายณัฐภัทร  โกสุม นางวัชรินทร  โกสุม ๓๑๘๓๕ ม.๒ 
๖ เด็กชายกีรติ ศิริสุทธา นายกฤษดา  ศิริสุทธา ๓๑๖๒๖ ม.๑ 
๗ เด็กหญิงบุณณดา  ปจจัยโก นางสาวอารยา  วาปเน ๓๑๓๙๑ ม.๑ 
๘ เด็กหญิงภูริชญา  พงษพูล นายสายันต  พงษพูล ๒๙๘๒๐ ม.๑ 
๙ เด็กหญิงนฐสร  วรรณธจักร นางนิติยาภรณ  วรรณธจักร ๓๐๙๐๑  

๑๐ เด็กหญิงชนิดาภา เวฬุวนารักษ นางฉัตรสุดา  เวฬุวนารักษ ๒๘๙๙๕ ม.๑ 
๑๑ เด็กชายปาณัท  พันธฤทธิ์ นางสาวอุชนีย  พันธฤทธิ์ ๒๘๕๔๙ ม.๑ 
๑๒ เด็กหญิงพรนภัส  พันธฤทธิ์ นางสาวอุชนีย  พันธฤทธิ์ ๒๘๕๔๙ ม.๒ 
๑๓ เด็กชายพีรณฐั  นาจันทอง นางอรุณรัตน  นาจันทอง ๓๓๔๑๗ ม.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๕  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อำเภอทาคันโท 

ที ่ ชื่อ - สกุล  (บุตร) ชื่อ - สกุล  (สมาชิก ) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
๑ นายกมล  คัสกรณ นายสมใจ  คัสกรณ ๒๙๙๐๓ ม. ๖ 
๒ นายลัทธพล  พวงพิลา น.ส.เบญจวรรณ  วันนุกูล ๓๒๖๒๒ ม. ๔ 
๓ นายนวพล  อุดมถาน นางสาวสุพิชฌาย  ชูศรีนาค ๓๓๔๑๘ ม.๕ 
๔ นายกฤตเมธ ศิริสุทธา นายกฤษดา  ศิริสุทธา ๓๑๖๒๖ ม.๔ 
๕ เด็กหญิงญาดา  ปจจัยโก นางสาวอารยา  วาปเน ๐๓๑๓๙๑ ม.๖ 
๖ นางสาวภาวิภัทร  พงษพูล นายสายันต  พงษพูล ๒๙๘๒๐ ม.๖ 
๗ นายเชิงชน  ยอดประทุม นายชาญ  ยอดประทุม ๓๑๕๒๔ ม.๔ 
๘ นายณภคดล  วรรณธจักร นางนิติยาภรณ  วรรณธจักร ๓๐๙๐๑  
๙ นายติณณณพล เวฬุวนารักษ นางฉัตรสุดา  เวฬุวนารักษ ๒๘๙๙๕ ม.๔ 

๑๐ นางสาวธมลวรรณ  ถิตยรัศมี นางอาภาถรณ  ถิตยรัศมี ๓๓๑๙๘ ม.๔ 
๑๑ นางสาวพิรญาณภัทร  โคตรบรรเทา นายวิกง  โคตรบรรเทา ๓๒๓๒๖ ม.๖ 
๑๒ นายเสฎฐวุฒิ พุทธตรีชน นายศราวุ พุทธตรีชน ๒๘๖๑๒ ม.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป ๒๕๖๕  ระดับ ปริญญาตรี  อำเภอทาคันโท 

ที ่ ชื่อ - สกุล  (บุตร) ชื่อ - สกุล  (สมาชิก ) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
๑ นายธิติธรรม  ชัยจำรัส 

นายเรวัตร  ชัยจำรัส ๒๗๐๘๙ 
ป  ๔ 
ป  ๑ ๒ นายธนาธิป ชัยจำรัส 

๓ นางสาวกุลสตรี ศิริสำราญ นายโกศล  ศิริสำราญ ๒๖๓๑๖ ป  ๓ 
๔ นางสาวประภัสราภรณ บุญโชติ นายชัยชนะ  บุญโชติ ๒๗๑๖๒ ป ๓ 
๕ นายภานุพงศ  คมสัน นางจริยา  คมสัน ๒๖๐๔๗ ป ๒ 
๖ นางสาวรับขวัญ  ยอดประทุม นายชาญ  ยอดประทุม ๓๑๕๒๔ ป.๒ 
๗ นายวัชรากร ภูโชคชัย นางสาววนัสรา สุราฤทธิ์ ๓๑๖๐๑ ปวส 
๘ นางสาวมนัญชยา  ภูคะเณร นายมังกร  ภูคะเณร ๒๒๙๒๐  
๙ นายภูมิ  สนองเดช นางมันทนา  สนองเดช ๑๔๕๙๑  

๑๐ นางสาวมนัสชนก  สนองเดช นางมันทนา  สนองเดช ๑๔๕๙๑  
๑๑ นางสาวทักษยา  นาเมืองรักษ นางสาวทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ ๓๑๙๕๘  
๑๒ นางสาวณัฐพีรา  นาจันทอง นางอรุณรัตน  นาจันทอง ๓๓๔๑๗ ป.๔ 
๑๓ นางสาวภัทรดา  นาจันทอง นางอรุณรัตน  นาจันทอง ๓๓๔๑๗ ป.๒ 
๑๔ นายประสพโชค เปลือยหนองแข นางสาวนวลอนงค  ภูธรมิตร ๓๑๘๗๕ ป.๕ 
๑๕ นายณัฐชนนท  โคตรบรรเทา นายวิกง  โคตรบรรเทา ๓๒๓๒๖ ป๔ 
๑๖ นางสาวปริยากร  แพงวาป นายพงศพีระ  แพงวาป ๒๗๖๗๐ ป๒ 
๑๗ นายพงศจรัส  แสงบุญเกิด นางสมสะอาด  แสงบุญเกิด ๑๗๐๘๑ ป๓ 
๑๘ นายกฤดากร  คำกอน นางวาสนา  คำกอน ๒๒๓๗๒ ป๓ 
๑๙ นางสาวธาริศรา  นวลจันทร นายนพพร  นวลจันทร ๒๘๓๘๖ ป๔ 
๒๐ นางสาวณัฐณิชา  นวลจันทร นายนพพร  นวลจันทร ๒๘๓๘๖ ป๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 


