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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพฒันาที่ดนิ  จํากัด 

ประกาศ  

บุตรสมาชิกที่ได้รับทนุการศึกษา  ประจําป ี 2556 

--------------------------------- 

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด  ลงวันที่  20  มีนาคม  
2556   จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ   เน่ืองในโอกาสวนัคล้าย 
วันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน  ประจําปี  2556 

บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณาทนุการศึกษาของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมพัฒนาท่ีดิน 
จํากัด   ได้พิจารณาจากผู้ขอรับทุนแต่ละสังกัดกองและเขตแลว้   เห็นสมควรมอบทุน 
การศึกษา  จํานวนท้ังหมด  218  ทุน  เป็นจํานวนเงนิ  492,000  บาท  (สี่แสนเก้า 
หมื่นสองพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

      ประกาศ   ณ   วันที่  16  พฤษภาคม  2556 

 

 
             (นายประเสริฐ    เทพนรประไพ) 

                    ประธานพิจารณาทนุการศึกษา
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กองคลัง 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางวันทนา มีนิล น.ส.อารียา มีนิล 2,000 

2 นางอนงค์ นิลใบ ด.ช.อรรนพ นิลใบ 2,000 

3 นางชวลีย์ เทพแสน นายจักรกฤษณ์  หุนสวัสด์ิ 4,000 

4 2,000 นางภัทรา อิฐรัตน์ ด.ช.สรณัฏฐ์ ช่วยบุดดา 

ทั้งหมด  4 ทุน   รวมเป็นเงิน 10,000 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางอัมพร ลิ้มสกุล น.ส.อุมาพร ลิ้มสกุล 4,000   

2 น.ส.ปนัดดา ปีแดง ด.ช. ณฐกร ปิยสถาพรพงศ์ 2,000   

3 นายปภังกร โกศินานนท์ นายศรัญญู โกศินานนท์ 2,000   

4 2,000   นางจุไรรัตน์ ศักดา ด.ช.กฤตรัชต์ ศักดา 

ทั้งหมด  4 ทุน   รวมเป็นเงิน 10,000 

 

กองแผนงาน  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางสายทอง จิตรีงาม ด.ญ.นริศรา จิตรีงาม 2,000 
2 นางวรง โฉมวิไลลักษณ์ นายธัญธร โฉมวิไลลักษณ์ 2,000 

3 น.ส.พรทิพา สิงห์ทอง ด.ช.วรภพ โยหะสิงห์ 2,000 

4 นางพวงเครือ วัฒนธรรม น.ส.พนิดา สาตะโยธิน 2,000 

5 2,000 นางอุไรวรรณ ลาสะมอ ด.ญ.อารียา ลาสะมอ 

ทั้งหมด  5 ทุน   รวมเป็นเงิน 10,000 
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สลก. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางอุทัยวรรณ ดีวี ด.ช.อิทธิพล เท่ียงวงษ์ 2,000 

2 น.ส.ดรุณี ปาทองเย็น ด.ญ.จิตรกัญญา ชื่นอารมณ์ 2,000 

3 2,000 นางปทุมมาส แกว้ประภา น.ส.ศุภ์สิริ แกว้ประภา 

ทั้งหมด  3 ทุน   รวมเป็นเงิน 6,000 

 

สวพ.  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายทองเปรม ขุนทอง ด.ญ.พิกุล ขุนทอง 2,000   

2 นายอุดร ราชสิงห์ ด.ช.ศิริชัย ราชสิงห์ 2,000 

3 นางทิพวรรณ สุวัฒนานิช ด.ญ.กุลปรียา ทะทํามัง 2,000   

4 นายศิลปทัต โอพิทักษ์ชีวนั ด.ญ.ฐิติรัตน์ โอพิทักษ์ชีวนั 2,000   

5 นายวิโรจน์ สุขศรีนวล ด.ช.จัตุมลคล สุขศรีนวล 2,000 

6 นางสุนัย พาทีเพราะ ด.ญ.ลัลน์ลลิต พาทีเพราะ 2,000   

7 ด.ญ.อาทิตยฏ์ิยา 2,000   นางกัลยา จันทร์สิงห์ สุวรรณจร 

ทั้งหมด  7 ทุน   รวมเป็นเงิน 14,000 

 

สสผ. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางเรวดี ทองแย้ม ด.ญ.ปิยธิดา ทองแย้ม 2,000 

2 นายอนุพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ด.ช.กันตพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ 2,000 

3 นายไว สังข์น้ํามนต์ น.ส.วราภรณ์ สังข์น้ํามนต์ 4,000 

4 2,000 นายเมฆ พรรณสวัสด์ิ ด.ญ.เพ็ญพิชชา พรรณสวัสด์ิ 

ทั้งหมด  4 ทุน   รวมเป็นเงิน 10,000 
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สวด. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 น.ส.เยาวลักษณ์ จูฑะภักดี ด.ช.มีนธาดา จูฑะภักดี 2,000   

2 นางจริยา จินดาไทย ด.ช.ณัฐกิตต์ิ จินดาไทย 2,000   

3 2,000   นางการน์สินันท์ กลิ่นจันทร์ น.ส.ปิณชญานัฐ กลิ่นจันทร์ 

ทั้งหมด  3 ทุน   รวมเป็นเงิน 6,000 
 

สสว.  

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายสมร เขียวในวัง ด.ช.สืบสกุล เขียวในวัง 2,000   

2 นายสมศักด์ิ ขุนชมภู ด.ช.ปฐพี ขุนชมภู 2,000   

3 นายยงยุทธ์ แสนแมน ด.ญ.สิริกร แสนแมน 2,000   

4 นายประสิทธิ์ ฝ่ายกลาง ด.ญ.ประภาพร ฝ่ายกลาง 2,000   

5 น.ส.จันทนา มณีโชติ น.ส.พรปวีณ์ ตันประยูร 2,000   

6 ด.ญ.พลอยชมพู 2,000   นายสุรพงษ์ โสตะบรรณ์ โสตะบรรณ์ 

ทั้งหมด  6 ทุน   รวมเป็นเงิน 12,000 
 

กนผ. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายจิราพจน์ เจริญพานชิสันติ ด.ญ.ศศินันท์ เจริญพานชิสันติ 2,000   

2 นางกรองจิตต์ เปลี่ยนพิทักษ์ นายสุทธิรักษ์     เปลี่ยนพิทักษ์ 2,000   

3 นางมาลินี โสตะบรรณ ์ นายปิยะณัฐ โสตะบรรณ ์ 2,000   

4 น.ส.สุดารัตน์ เม้ยชม ด.ญ.ศุภธินี บัวเงิน 2,000   

5 นายธงชัยนคร ตรวจนอก น.ส.วาสนา ตรวจนอก 2,000   

6 นางสุภัค เหลืองชูเกียรติ ด.ช.ปีติชา เหลืองชูเกียรติ 2,000 

7 นายสุวิทย์ สีคร้าม ด.ญ.ปนัดดา สีคร้าม 2,000 

8 2,000 นายพลวัฒน์ เศรษฐสุทธิ ด.ญ.พรชนก เศรษฐสุทธิ 

ทั้งหมด  8 ทุน   รวมเป็นเงิน 16,000 
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ศสท. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางภคนันท์ ทองตะนุนาม ด.ญ.ภัทราพร ทองตะนุนาม 2,000 

2 2,000   น.ส.ณัฐณิชา เณรแก้ว ด.ญ.วรินทร เณรแก้ว 

ทั้งหมด  2 ทุน   รวมเป็นเงิน 4,000 
 

 

สวจ. 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายเกษม ศักด์ิชินบุตร น.ส.ฐานิยา ศักด์ิชินบุตร 4,000   

2 รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร รัฐกิจวิจารณ์ ณ 
นคร 

นางศุภวรรณ น.ส.คณิศรา 4,000   

3 นางจิตรา สร้อยทอง ด.ญ.ทัศตรา สร้อยทอง 2,000   

4 นายสมชาย ยอดเณร ด.ญ.ปรียารัตน์ ยอดเณร 2,000   

5 นายไพรัช คุ้มมี ด.ญ.ศิริรัตน์ คุ้มมี 2,000 

6 นางธันยพร จันกรี น.ส.อริสรา จันกรี 2,000   

7 2,000   น.ส.รัตนา สังขศิลา ด.ญ.ณัฐชยา สันทนาคณิต 

ทั้งหมด  7 ทุน   รวมเป็นเงิน 18,000 
 

 

กทช. 

 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 น.ส.สุภา ไกรผล ด.ญ.ธณัญธิดา วงศ์ศรี 2,000 

2 2,000 นายมนัส วงศ์ศรี ด.ช.มนพันธ์ วงศ์ศรี 

ทั้งหมด  2 ทุน   รวมเป็นเงิน 4,000 
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สหกรณ์ 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 2,000   นางปัญญาพร ชาครานนท์ ด.ช.สิรวิชญ์ เธียรไทย 

ทั้งหมด  1 ทุน   รวมเป็นเงิน 2,000 
 
 

บํานาญ - ลูกจ้าง (งดส่ง)  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายนัทธี รอดมีผล น.ส.มัณฑนา รอดมีผล 4,000 

2 นายสงบ เพ็งนุ่ม น.ส.ดิษยา เพ็งนุ่ม 4,000 

3 นายมนตรี ครุสาตะ ด.ญ.ณัฐยา ครุสาตะ 2,000 

4 นางน้ําฝน ยังอยู่ น.ส.ชุติมณฑน์ ยังอยู่ 4,000 

5 นางพรรณี เสรีสิริรักษ์ ด.ช.ทวีพงษ์ เสรีสิริรักษ์ 2,000 

6 คําภัยวงศ์พิทกัษ์ นายทองหล่อ คําภัยวงศ์พิทักษ์ นายวิทพล 4,000 

7 นายไตรรงค์ จันทวารา ด.ญ.สาวิตรี จันทวารา 2,000 

8 นายสมศักด์ิ ศรีม่วง น.ส.กันต์กมล ศรีม่วง 2,000 

9 นายโชติ ทองขาว น.ส.หฤทัย ทองขาว 2,000 

10 ด.ญ.จําลองลักษณ์ 2,000 นายกําธร พันธุ์ชาติ พันธุ์ชาติ 

ทั้งหมด  10 ทุน   รวมเป็นเงิน 28,000 
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สพข.1  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายไพบูลย์ ชาญชัยสัมฤทธิ์ ด.ญ.ณิชา ชาญชัยสัมฤทธิ์ 2,000 

2 นายจํารัส บุญเพ็ง ด.ญ.ปวลักษณ์ บุญเพ็ง 2,000 

3 นางเพ็ญศรี ธรรมศิริ ด.ช.ชนาธิป ทองใบใหญ่ 2,000 

4 นายประชวน ดวงจิตร ด.ญ.อังสุรีย์ ดวงจิตร 2,000 

5 นายสมชาย คตดี ด.ญ.สรินญา คตดี 2,000 

6 นางดณยา จอกลอย ด.ช.กฤตย์พล จอกลอย 2,000 

7 นายสมจิตร์ ภาคสุชล ด.ญ.กรรณชนก ภาคสุชล 2,000 

8 น.ส.สุดา สารักษ์ ด.ช.รัชชานนท์ บุญธรรม 2,000 

9 น.ส.วราภรณ์ เล่าชู ด.ญ.ธัญญา ศิริธร 2,000 

10 นายทนง ไม้เลี้อย ด.ญ.ชคภร ไม้เลื้อย 2,000 

11 นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก ด.ญ.สิโรบล ประสิทธิ์นอก 2,000 

12 นายทวีแสง พูลพุฒ ด.ญ.วรรณรัตน์ พูลพุฒ 2,000 

13 นายเพียรศักด์ิ ชูวงษ ์ ด.ญ.วรรณพร ชูวงษ ์ 2,000 

14 นางปทิตตา ภักดีวรรัช ด.ญ.ชนิดาภา เสืออยู่ 2,000 

15 นายองอาจ นักฟ้อน ด.ญ.รติ นักฟ้อน 2,000 

16 นายสามารถ ถนอมวํา ด.ญ.ภัทรติพร ถนอมวํา 2,000 

17 2,000 น.ส.น้ําฝน อิสระ ด.ญ.วนัสนันท์ เนาวลักษณ ์

ทั้งหมด  17 ทุน   รวมเป็นเงิน 34,000 
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สพข.2  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางวันทนา จันมีศรี น.ส.เสาวภา จันมีศรี 4,000 

2 นายเตียม จันทา น.ส.กรรณิการ์ จันทา 2,000 

3 นายพรชัย แซ่โง้ว นายกัมปนาท แซ่โง้ว 2,000 

4 นายสมคิด ประทุมแดง ด.ช.วิชญ์ชากร ประทุมแดง 2,000 

5 นางวิราวัณร์ ชัยศรี ด.ช.ภารวี ชัยศรี 2,000 

6 นายนิรันดร ทังสฤดี ด.ช.พงษ์โชติ ทังสฤดี 2,000 

7 นายสุริยา ศรีเพ็ชร์ ด.ช.ปราปต์พล ศรีเพ็ชร์ 2,000 

8 นายคําดี โพสอน ด.ญ.ธันย์ชนก โพสอน 2,000 

9 2,000 นายประดิษฐ์ ทองอ่วม ด.ญ.จันทนา ทองอ่วม 

ทั้งหมด  9 ทุน   รวมเป็นเงิน 20,000 
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สพข.3  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายประสิทธิ์ ประวันนา นายสมประสงค์ ประวันนา 2,000 

2 นายชาญ พงษ์ภักดี น.ส.วราพร พงษ์ภักดี 4,000 

3 นางจุฑามาศ ชุมพล นายณัฐวุฒิ ชุมพล 4,000 

4 นายบุญชื่น สํารวมจิตร ด.ช.พิเชษฐ์ สํารวมจิตร 2,000 

5 นางกรรณิการ์ มะลิงาม ด.ญ.ญาณิศา มะลิงาม 2,000 

6 นายทองอยู่ เข็มม่วง ด.ญ.ธัญญา เข็มม่วง 2,000 

7 นางขวัญจิตร จันเพ็ง ด.ช.อัษฏาวุธ จันเพ็ง 2,000 

8 นายอนุวัฒน์ มะเรืองศูนย์ ด.ช.พงศธร มะเรืองศูนย์ 2,000 

9 นายอดิศรา เหมมันตา ด.ช.ธนยศ เหมมันตา 2,000 

10 น.ส.วารุณี ยืนยง ด.ช.ธีรเทพ เพิ่มทรัพย์ 2,000 

11 นายปราการ จันทสังข์ ด.ช.ปณิธาน จันทสังข์ 2,000 

12 นายประมวล สุ่มมาตย์ นายธีระพงษ์ สุ่มมาตย์ 2,000 

13 2,000 นายวันชัย นาชีวา ด.ช.เกียรติภูมิ นาชีวา 

ทั้งหมด  13 ทุน   รวมเป็นเงิน 30,000 
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สพข.4  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายศักด์ิสยาม พรหมรินทร์ ด.ญ.ชนิดา พรหมรินทร์ 2,000 

2 นายเสรี ทองคํา ด.ช.เฉลิมชยั ทองคํา 2,000 

3 นายวิชัย คําแพง นายฐิติโชติ คําแพง 2,000 

4 นางศิริพร เผือกยิ้ม ด.ญ.ศรัญญา เผือกยิ้ม 2,000 

5 นายเจียร พิบูลย์ นายธนพล พิบูลย์ 2,000 

6 นายปรีดา ผ่อนตาม นายวราวุฒ ผ่อนตาม 2,000 

7 นายทวีชัย อารีเหลือ น.ส.เดือนเพ็ญ อารีเหลือ 4,000 

8 นายบัวพา สาวันดี ด.ญ.สิริยากร สาวันดี 2,000 

9 นายปิยมิตร ภูคงน้ํา ด.ญ.ยลรดี ภูคงน้ํา 2,000 

10 นางสุภารัตน์ นันตลาด ด.ญ.สิริยากร นันตลาด 2,000 

11 นางเข็มทอง ลายเมฆ ด.ญ.ธนิสรา ลายเมฆ 2,000 

12 นายสุทัศน์ เทียนทอง ด.ญ.สุพัตรา เทียนทอง 2,000 

13 นางกัญฐมนี ศรีสุข นายวิทวัส ศรีสุข 2,000 

14 4,000 นายวีระศักด์ิ แพงสุ่ย น.ส.พรพิศ แพงสุ่ย 

ทั้งหมด  14 ทุน   รวมเป็นเงิน 32,000 
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สพข.5  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายไชยา สุดสอาด น.ส.อิสริยา สุดสอาด 4,000 

2 นายวันชัย จันทพิมพ์ น.ส.พัขรกานต์ จันทพิมพ์ 2,000 

3 นายสมัย ไทธานี น.ส.ปิยฉัตร ไทธานี 2,000 

4 นายอุดม เดชดอนบม น.ส.ฐิติมา เดชดอนบม 2,000 

5 นายทวี พลศรี ด.ญ.ปภาวรินทร์ พลศรี 2,000 

6 นางเยาวรัตน์ เอี่ยมสอาด น.ส.ณีรนุช เอี่ยมสอาด 4,000 

7 นางนันทิยา วานิชชัง ด.ช.ศุภพล วานิชชัง 2,000 

8 นายนิมิตร จิตต์ลําจวน น.ส.ยุพารัตน์ จิตต์ลําจวน 2,000 

9 นายปราโมทย์ เพิ่มนาม ด.ช.วรเมธ เพิ่มนาม 2,000 

10 นายบุญช่วง ศิริคุณ ด.ญ.อรวรรณ ศิริคุณ 2,000 

11 นายสุรเดช ใจภักดี ด.ช.จารุเวศ ใจภักดี 2,000 

12 นายประชิด วิริยะกุล ด.ญ.ตติยา วิริยะกุล 2,000 

13 2,000 นายปรีชญา ครองยุติ ด.ญ.ปพิชญา ครองยุติ 

ทั้งหมด  13 ทุน   รวมเป็นเงิน 30,000 
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สพข.6  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1  นายกําพล โพธิ์เสือ ด.ญ.ศุภวรรณ โพธิ์เสือ 2,000 

2 นางสุกัญญา อินตานวล น.ส.อรญา อินตานวล 2,000 

3 นายจํารัส ไชยสาร นายรังสิมันต์ุ ไชยสาร 2,000 

4 นายสิทธิชัย เขียวคํา น.ส.ชลธิชา เขียวคํา 4,000 

5 นางสุนีย์ กาซาว น.ส.สวนีย์ สุจนิล 4,000 

6 นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ น.ส.สุรัสวดี นิธิสมบัติ 2,000 

7 นางคนึงนิจ ศรีแก้ว ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีแก้ว 2,000 

8 นางรัญจวน ก้องสมุทร ด.ญ.ณิชกานต์ ก้องสมุทร 2,000 

9 2,000 นางชลาริน นิลพันธุ์ ด.ช.ราชพฤกษ์ นิลพันธุ์ 

ทั้งหมด  9 ทุน   รวมเป็นเงิน 22,000 
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สพข.7  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นางเชอรรี่ เถาวัลย์ ด.ญ.กมลชนก เถาวัลย์ 2,000 

2 นางเนาวรัตน์ วิชาเหล็ก น.ส.จินตนา วิชาเหล็ก 4,000 

3 นางวลินยา จันต๊ะมา ด.ช.ภัทรกร จันต๊ะมา 2,000 

4 นายสุรชัย พันธ์พานิช น.ส.น้ําทิพย์ พันธ์พานิช 2,000 

5 น.ส.วัชราภรณ์ คําสุ ด.ญ.วราภรณ์ วุฒินุช 2,000 

6 นางอาภิสญา กุลณาวงค์ น.ส.ฐิติดาภา กุลณาวงค์ 2,000 

7 ด.ช.ฐาปนาพงษ์ นางยุวดี ไชยวุฒิ ไชยวุฒิ 2,000 

8 นายอรุณ สกุลแก้ว น.ส.วิชิตา สกุลแก้ว 4,000 

9 นายสุรินทร์ ช้างคํา น.ส.สุวพิชฌ์ ช้างคํา 2,000 

10 นายดําริ ชาวพะเยาว ์ ด.ญ.นันทนัช ชาวพะเยาว ์ 2,000 

11 นายนิคม สุทธศิลป์ น.ส.ขวัญชล สุทธศิลป์ 4,000 

12 2,000 นางบาลเย็น พลังฤทธิ์ น.ส.ดวงพร พลังฤทธิ์ 

ทั้งหมด  12 ทุน   รวมเป็นเงิน 30,000 
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สพข.8  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายโลม เอมหยวก ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์ เอมหยวก 2,000 

2 นายบุญสม ฤทธิ์ล้ํา ด.ช.กฤษฎา ฤทธิ์ล้ํา 2,000 

3 นางวนิดา ชยัมภร ด.ญ.กานต์ธิดา ศุทธางกูร 2,000 

4 นายอนุวัฒน์ ยายืน ด.ญ.บัณฑิตา ยายืน 2,000 

5 นายวันชัย บัวคํา ด.ช.พงศ์พัทธ์ บัวคํา 2,000 

6 นางสุคนธา เดชเดชะ ด.ช.เสฎฐวฒิุ เดชเดชะ 2,000 

7 นายสุวิทย์ พูลศิลป์ น.ส.สุปวีณ ์ พูลศิลป์ 2,000 

8 นายจิตต์ หล่อแหลม ด.ช.คฑาวุฒิ หล่อแหลม 2,000 

9 นายมานพ จันโท ด.ช.สิปปวิชญ์ จันโท 2,000 

10 นายสุชาติ ยอดสกุล ด.ช.ชญานนท์ ยอดสกุล 2,000 

11 2,000 นางรุจินันท์ พุทธา น.ส.เมษยา พุทธา 

ทั้งหมด  11 ทุน   รวมเป็นเงิน 22,000 
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สพข.9  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายโยธิน อินอิ่ม นายยิ่งยศ อินอิ่ม 4,000 

2 นางอาภรณ์ พานิชย์ ด.ญ.พิมพ์ชนก พานิชย์ 2,000 

3 นายประสาน ศรีมุข นายฤทธิเกียรติ ศรีมุข 2,000 

4 นายสาธิต สร้อยทอง น.ส.ทรงอัปสร สร้อยทอง 4,000 

5 นายศักด์ิดา ปั้นพิพัฒน์ ด.ญ.สิริรัช ปั้นพิพัฒน์ 2,000 

6 นายทัณฑวัต บัวประทุม น.ส.ดวงกมล บัวประทุม 2,000 

7 นางจันทร์งาม ผิวผ่อง ด.ญ.จันทราพร ผิวผ่อง 2,000 

8 นางสุรกรานต์ แก้วโพธิ ์ ด.ญ.ปราณปรียา แก้วโพธิ ์ 2,000 

9 นายประทีป ชามะรัตน์ ด.ช.ปราชต์ ชามะรัตน์ 2,000 

10 นายสมปอง นงนุช ด.ช.ธัญพัฒน นงนุช 2,000 

11 นางวาสนา พ่วงแพ น.ส.นพวรรณ พ่วงแพ 2,000 

12 2,000 จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง ด.ช.พีรณัฐ ปัญญามัง 

ทั้งหมด  12 ทุน   รวมเป็นเงิน 28,000 
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สพข.10  
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายประดิษฐ์ ก้านเหลือง นายรณชัย ก้านเหลือง 4,000 

2 นายสิทธิพงษ์ ทองแท้ ด.ช.ชาคริต ทองแท้ 2,000 

3 นายยอดรัก นาคทรัพย์ ด.ช.กฤษฎา นาคทรัพย์ 2,000 

4 น.ส.วลีพร สมรภูมิ ด.ช.ศุรศักด์ิ สมรภูมิ 2,000 

5 นายอณู แย้มถนอม น.ส.นภาพร แย้มถนอม 2,000 

6 นายชอบ ลิ้นลา ด.ช.บัณฑิต ลิ้นลา 2,000 

7 นายสมศักด์ิ บุญเจือ ด.ช.เมธาวุฒิ บุญเจือ 2,000 

8 นายสมศักด์ิ สัจจาพันธ์ ด.ช.ณัฐชนน สัจจาพันธ์ 2,000 

9 นายวันชัย สินประเสริฐ น.ส.สุชานันท์ สินประเสริฐ 2,000 

10 นายจิระพล พิมภู ด.ช.พรรษพล พิมภู 2,000 

11 นายคณิศ อุดมผล ด.ญ.ณัฐรศนา อุดมผล 2,000 

12 นางวลีพร สาระ ด.ช.อภิรักต์ สาระ 2,000 

13 2,000 นายณัฐพล ทองสามศรี ด.ช.ชนวีร์ ทองสามศรี 

ทั้งหมด  13 ทุน   รวมเป็นเงิน 28,000 
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สพข.11 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายโผน ช่างไม้ ด.ญ.ชฎาภรณ์ ช่างไม้ 2,000 

2 น.ส.วาสนา เผือกยิ้ม ด.ช.พัชรพล ดะสมุทร 2,000 

3 นายทัน กุลกระโทก ด.ญ.จันทร์จิรา กุลกระโทก 2,000 

4 นายเอกชัย พลรักเขตต์ ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ พลรักเขตต์ 2,000 

5 นางสุวรรณี แดงนาวา ด.ญ.จิรปรียา แดงนาวา 2,000 

6 นายณรงค์ มูณีเกิด ด.ช.ศุภกิจ มูณีเกิด 2,000 

7 นายทวีศักด์ิ หนูรักษ์ นายสรุศักด์ิ หนูรักษ์ 2,000 

8 นายสุภาพ เดชสถิตย์ ด.ช.กษิดิศ เดชสถิตย์ 2,000 

9 นายวิโรจน์ ชูช่วย ด.ช.ณัฐพงศ์ ชูช่วย 2,000 

10 นางศิวิมล บัวชุม ด.ช.ภูวดล บัวชุม 2,000 

11 นายสุนันท์ ทองอนันต์ นายกทาวุธ ทองอนันต์ 2,000 

12 นายชัยชนะ บัวชุม ด.ญ.พิมพ์ชนก บัวชุม 2,000 

13 นายอนันต์ จ่าเมือง น.ส.อังคนา จ่าเมือง 4,000 

14 นายประสิทธิ์ ดําขํา นายปิยวุฒิ ดําขํา 2,000 

15 2,000 นางนันทิยา ไชยนิมิต ด.ช.วรวิทย์ ไชยมิตร 

ทั้งหมด  15 ทุน   รวมเป็นเงิน 32,000 
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สพข.12 
 

ที่ ช่ือ - สกุล  สมาชิก ช่ือบุตร จํานวนเงิน / บาท  
1 นายศิพัตม์ ธารประสิทธิ์ ด.ช.มหภพ ธารประสิทธิ์ 2,000 

2 นายสัญญา อินกัณฑ ์ ด.ช.กฤษฎา อินกัณฑ ์ 2,000 

3 นายทรงชัย มีลักษณ์ ด.ช.ธนวัฒน์ มีลักษณ์ 2,000 

4 นายขจร อรรถหิรัญ ด.ช.ปารเมศ อรรถหิรัญ 2,000 

5 นางเสาวภา รัศมีนพเศวต ด.ช.วรัตม์ รัศมีนพเศวต 2,000 

6 นายบรรจบ กลับสกุล น.ส.จินต์จุฑา กลับสกุล 2,000 

7 นายจรัล การโชติ ด.ญ.สุวพัขร การโชติ 2,000 

8 นายสุวิทย์ เพ็ชรกอ ด.ญ.วิชญาดา เพ็ชรกอ 2,000 

9 นายกันต์กวี ผดุงอรรถ น.ส.ภริดา ผดุงอรรถ 2,000 

10 นายคุณวุฒิ เกื้อหนุน น.ส.เบญจวรรณ เกื้อหนุน 4,000 

11 นางสุดา ไกรเกรอะ ด.ญ.เพ็ญพิชชา ไกรเกรอะ 2,000 

12 นายธัญพิสิษฐ์ เมืองสุข ด.ช.ชัพวิชญ์ เมืองสุข 2,000 

13 นางวรรณิภา อุดแก้ว ด.ช.วรรณฤทธิ์ ทิพย์โอสถ 2,000 

14 4,000 นายประพฤติ รัตนนิล น.ส.ธิดารัตน์ รัตนนิล 

ทั้งหมด  14 ทุน   รวมเป็นเงิน 32,000 
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