
ahns側oounsШJalu可
「

nulsouloo■lnQ
141/15‐ 16■愧跳]η尉■跳跳√ d■ uQlttι loo jη tnoι鶯ol橘 場愉 ね ut59 45000 1Ⅵ,o43-513005跳刊nf 043‐518188

SAMANSUKSA ROI― ED SAVING AND CREDIT C00PERATIVE,LIPIITED
141/15‐ 16 PATAMANON ROAD,NAIMUANG DiSttR!CT,MUANG,RO卜 ED 45000 TEL 043‐ 513005 Fax.043‐ 518188

. www.smroi-et.com

」5彫 o19窟YOid00Nη ttJmttuanu]偽 uぉ∩ 41論

パ        ペ         ^      J    υ  J  q/ ぺ    ν  
“

  。 υ

:■ OC η税01■ 00UllJ9■ 窟N]%OgИ O■創 00Nη iⅦ UαηN側籠nul■ o日8000100

働ηN」 18oo9窟И∩
=創

00Nη ,7電 Uγl出ヽ 90Uη 10U109 91∩ n t,oく 10Ⅵ∩]τ 倒∩υηlJ働
=0脚

1%∩

づИni織 ooNη ,Ⅶ U窟 1脚割g∩υη10J109 1109 ∩創彫∩1,別∩1,911視 視∩1119デ  35 札群」
=彫

、膊∩ゞ QI

17/2563:10も■1 22 ∫視η]∩N 2563 伺9],壷 1群∩:6001■∩11行∩U]Ч 91窟脚nen¶ :taっ因Qoll

Ⅶ9ητ割lli]視 9くイ

5彫alJ■ 1  lllぎ く3α■N01■ 10ul■ 801J」 彫ヽONan■ 151...501■ 1■0影 1,500。中 lJl■ lκ::ド

（
ｍ
Ｈ 50因 nt10illη 別∩1,何∩Ul so因」∩∩5ol И■30

1
^     ^ 

′   υ

9.創 .31%創 ]窟くИⅦaη場
^  

♂   υ

視10011%1響くИⅦaη別 19,Ⅶ ∩口,Ⅶ測1覇 iS91∩ :un

０
４ 9.%.01α つi 35%つ ]

^  ^ 
♂

^υ
況1く つ脚aηttJ■ 1%っ n 991Ⅶ ∩miⅦ 関1■ ,s91ntun

3
^  

υ   ♂  ベ

9.%.∩ in311 ollη ita001
au44

uludylu 0u tStdfiu: ]nnrirruvl^lrarnr

4 9.り .∩ n3■ llη ttlJ劉 01
′Q/ ざ

愧00飢 iく ∩儲∩9 1tnttlJttan 脚つくQη∩3η Ul∩ ni

∩.■al.Ⅶ %創ηⅦ,0%Utti 覇1く q満論υ」lγu60■ 測っoan9っ ηJη∩η
=

6 9・副・飢03飢%]つ 1彫ηa 劉nuoιηⅥ Q5彫ηa %00%つ創Ⅶη019測

7
ad

n.€u.nqfl u'ifl :ru 0{nvnlua ■11:ll剛 3つiiCl1 0ヾ∩彫∩]聰 Q
べ   

“

 ^ ♂υ   ^
日1窟測ι91Ⅶ測ⅧW側覇n3η ol

8
Q/ ^g ^   ♂

9.創 .35,飢 ,90∩ Tn∩ ∩測税lni
^    ●/ ざ  ^  ♂

視ηくつ%91 ∩∩∩∩脚明η
=

1窟働行∩u]檎И愉ギooお 9

9 ∩.り .niηm∩η■oJ」

Q/      ♂ 。   υ

141llAl%,1∩ 5飢 ∩ηⅦ測」 ■つ%lJ,■ ηJ]n3J

10 9.創 .」 ]視口彫QⅥ ιttnaT 覇11■■ηttη 働
=ι

因]何
=

」loJ=口働wη Jη n測

∩.り .∩ η5υ 911η 5 %脚 nⅥ ]■ ■11:別 υ5:Ⅶ Qj %Ol∩ Ⅶlll 」η測怖赫η01∩脚

０
４ ∩.創 .∩ 創愈」1∩ η

= 
つη:И an 視nu窟 ]i3」 QntИ an Jη測論赫ηJl側

9.創 .91lⅦ%1 91tη n:η釧 ■11%0く Nlm,■■ηltηⅦ 百11aniっ 71」

14 er.s.rimrnv{ lo':rvr urunn;fl Jorrm 福llaっ
=弓
η」

9.り .F」」電γJ窟ギ00ai彫∩ ■1く 01飢
'何

働 窟ギOJα 5彫 Q И覇0くИ脚■00視 3η Jl

16 9.%.%%%lm Su彫 %J urril:rtfi Yuv'fi'u qっ littQ測 ,η J]aJ

17 9.%.∩ つ何 窟0視 0視η測 翻η」∩υ働窟0覇 allη測 0つi=創∩測つηJnaJ

18
Q/     ′    ♂り  ど

9.り。つりiⅦ 何ヾ 11=Uim覇
♂Q/ ♂

ll.0.QttηⅦ1 9η
=Uimll

lⅦ■:10q」 i彫 %11lq

19 ∩.り .5%∩il割Ⅶn
♂

llnくてnol剛 9■ 1旬Ⅶn がつis瓢∩Sfη u比Ⅶ何lo

20 ∩・電・Nllη%町 3 ηOくつιgu Ⅵ]く」5彫っ飢n ηoくっも何υ q?::ruQfrfivru'lusra

USER
Typewriter
7



ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

21 ด.ญ.พลอยปภัส  นานวน นางอมรรัตน์  นานวน หนองฮีเจริญวิทย์
22 ด.ญ.เกศราภรณ์   ไร่ข้าว นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว หนองฮีเจริญวิทย์
23 ด.ช.จิรภัทร  ไพรพาลี นายนาท  ไพรพาลี บ้านโนนชยัศรีหนองแคน
24 ด.ญ.ณัฐทิราพร  สุกัญญา นางปรัชญาภรณ์ สุกัญญา ดูกอ่ึงประชาสามัคคี
25 ด.ช.อัศวิน  ถวิลผล นางศิริพร  ถวิลผล พนมไพรวิทยาคาร
26 ด.ช.ภาณุวัฒน์  ภูค าไพร นางเกษสุดา  พิมพ์พา พนมไพรวิทยาคาร
27 ด.ช.ปรัชนินทร์  อินทร์ทอง นายฉัตรชยั  อินทร์ทอง อาจสามารถวิทยา
28 ด.ช.ขวัญแก้ว  ศักดิ์สีเท่า นางจงเพียร  ศักดิ์ศรีเท่า โพนทองพัฒนาวิทยา
29 ด.ญ.ภัควลัญชญ์  ประทุม นายจตุรภัทร  ประทุม โพนทองพัฒนาวิทยา
30 ด.ช.ชวัลพัชร  แวงวรรณ นางสุมาลา  แวงวรรณ โพนทองพัฒนาวิทยา
31 ด.ญ.ธิษฌามตี  วรรณพัฒน์ นายมงคล  วรรณพัฒน์ โพนทองพัฒนาวิทยา
32 ด.ช.ณัฐสิทธิ์  รังษี นางรัชนุ รังษี โพธิ์แก้วประชาสรรค์
33 ด.ช.นฤบดินทร์  เรืองปิ่น น.ส.จตุพร  จตุเทน ค านาดีพิทยาคม
34 ด.ญ.ปภาพินท์  เกษีสังข์ น.ส.จินตภาส์  ทีอุทิศ โพนทองวิทยายน
35 ด.ญ.กนกพร  ศรีอ้วน นายชดั  ศรีอ้วน วังหลวงวิทยาคม
36 ด.ญ.จริยา  โพธิราช นางศรัยฉัตร  โพธิราช เสลภูมิพิทยาคม
37 ด.ญ.ภวรันต์  โวหารลึก นายสุนทร  โวหารลึก เสลภูมิพิทยาคม
38 ด.ญ.จุฑารัตน์  ฉัตรเฉลิม นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม เสลภูมิพิทยาคม
39 ด.ญ.สิริภักดิ์  ภักดีวุฒิ นายอโศก  ภักดีวุฒิ เสลภูมิพิทยาคม
40 ด.ญ.ชติุกาญจน์  พลยุทธ์ นายอดิรุตน์  พลยุทธ์ เสลภูมิพิทยาคม
41 ด.ช.พาทิศ   บ ารุงเอ้ือ นางจันทิมา บ ารุงเอ้ือ เชยีงใหม่ประชานุสรณ์
42 ด.ญ.สุพิชญา  วงค์กระโซ่ นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่ โพธิ์ชยัชนูปถัมภ์
43 ด.ญ.ธัญญลักษณ์  บุญศล นางธัญทิวา  บุญศล โพธิ์ชยัชนูปถัมภ์
44 ด.ญ.ปิยธิดา  มณีกัญญ์ นายประภาส  มณีกัญญ์ เสลภูมิ
45 ด.ช.ภูมภณัฏฐ์  หนองภักดี นายทิวากร  หนองภักดี โนนชยัศรีวิทยา
46 ด.ญ.กรรณ์นิกา  ค าทา นายสมพร  ค าทา โนนชยัศรีวิทยา
47 ด.ญ.ญาติกานต์  บุญหวาน นางกฤติญา  บุญสินชยั บ้านโพนเฒ่า
48 ด.ช.กฤตยชญ์  ค าวัน นางชนิตกานต์  ค าวัน ท่าม่วงวิทยาคม
49 ด.ญ.ธวัลรัตน์  ชมศรีวรรณ น.ส.อมร  หนองขุ่นสาร เมยวดีพิทยาคม
50 ด.ญ.สิริโสภา  วรศิริ นายเอนก  วรศิริ ผาน้ าทิพย์วิทยา
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

1 ด.ช.กาญจนเทพ  ฉวีจันทร์ นางกาญจนา  ฉวีจันทร์ ธวัชบุรีวิทยาคม
2 ด.ญ.พิณรินทร์   โสภาศรี นางวาสนา  โสภาศรี ธวัชบุรีวิทยาคม
3 น.ส.ชลลดา  จตุเทน นางบุปผา  จตุเทน พลับพลาวิทยาคม
4 ด.ช.ปฏิวัติ   ผสมศรี นายภูษิต  ผสมศรี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
5 ด.ญ.จิราชา  สิงหพ์ลทัน นายอนุชา  สิงหพ์ลทัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
6 ด.ญ.ณัชชา  ไชยกุมาร นางปาลิดา  ไชยกุมาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

7 ด.ญ.ณิชา  บุญบรรลุ นายชชูาติ  บุญบรรลุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

8 ด.ญ.นภัทร์  จิตรมานะ นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

9 ด.ช.จิราวาฎ   อังคะค ามูล นายวิโรจน์  อังคะค ามูล ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
10 ด.ญ.นาบุญ  ภิบาลวงษ์ นางพรรณี  สงวนโสภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
11 ด.ญ.ณัฏณิชา  หนิซุย นางอัจฉรียา  หนิซุย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
12 น.ส.ศศิพรรณ  เอ่ียมแบน นางศศิวิมล  เอ่ียมแบน สตรีศึกษา
13 ด.ช.กฤชนันท์  เกตุมาชม นางเขมรินทร์  เษมรานนท์ สนง.พระพุทธศาสนาร้อยเอ็ด
14 ด.ช.มงกุฏเพชร  ปากเสนาะ นายตระการเกียรติ  ปากเสนาะ โพนสูงประชาสรรค์
15 ด.ช.โสภณวิชญ์  ชาชโิย นางสิริกร  ชาชโิย ทรายทองวิทยา
16 ด.ช.ชยธร นาวารี นางพณมวัลย์ นาวารี โพนเมืองประชารัฐฯ
17 ด.ช.พินทุสร  พิมพ์พันธุ์ นายปรมินทร์ พิมพ์พันธุ์ น้ าใสวรวิทย์
18 ด.ญ.มาลินี  ศิริโส นายบุญมา  ศิริโส น้ าใสวรวิทย์
19 ด.ญ.ชญานิศ  ปาสาใน นางอภัย  ปาสาใน จันทรุเบกษาอนุสรณ์
20 ด.ญ.พิชญดา ทองวิเศษ นายพรชยั ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
21 ด.ญ.อรนัตดา  ศิริเมือง นางกานดา  ศิริเมือง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
22 ด.ช.วทัญญู  สัมฤทธิ์ นายราชนัย์  สัมฤทธิ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
23 ด.ช.พชรพล  สุขประเสริฐ นางวิภา  สุขประเสริฐ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
24 ด.ช.ชนิพงศ์  จันทร์ทวี นางไพบูลย์  พรหมทา ปทุมรัตต์พิทยาคม
25 ด.ช.ภัทรวิทย์  ชมภูพาน นางเพียรเพ็ญ   ชมภูพาน ปทุมรัตต์พิทยาคม
26 ด.ช.พิชยคุปต์  สลางสิงห์ นายมานิส  สลางสิงห์ บ้านตาหยวก
27 ด.ช.แทนคุณ  ชา่งยันต์ นางอารี   ชา่งยันต์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
28 ด.ช.ภูมิพิพัฒน์  สอนสนาม นางอรอนงค์  สอนสนาม สุวรรณภูมิวิทยาลัย
29 ด.ช.ณัฐภัทร  ไพรพาลี นางลักขณา   ไพรพาลี พนมไพรวิทยาคาร
30 นายเมธัส  ถวิลไพร นางพัชนี  ถวิลไพร พนมไพรวิทยาคาร
31 ด.ช.ศุภเสกข์  ชมหมื่น นางสุภาพร  ชมหมื่น เมืองสรวงวิทยา

ระดับที ่ 2      ทุนส่งเสรมิการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน  45  ทุน  ทุนละ  2,000.-  บาท  ได้แก่
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

32 ด.ช.ภัทรวรรธน์  ค าพมัย นายภูวนาท  ค าพมัย สูงยางวิทยาประชาสรรค์
33 ด.ช.ภูมิชนก  จันทร์ขอนแก่น นายเพียรดี  จันทร์ขอนแก่น ม่วงมิตรวิทยาคม
34 ด.ช.วรภัทร  มูลทิพย์ นางเสมอขวัญ  มูลทิพย์ อนุบาลเทศบาลหนองพอก
35 น.ส.ฐิติกานต์  กุลสุวรรณ น.ส.เพ็ญชรีย์  ธนสุภนัย โพนทองพัฒนาวิทยา
36 ด.ญ.พิมพกานต์  พลเย่ียม นายพิทักษ์   พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา
37 ด.ญ.ปรัชญนันท์  วงค์เสนา นายบัญชา  วงค์เสนา ป่าไม้อุทิศ 11
38 ด.ญ.วิชชวุรรณ  สุทธิประภา นางจารุวรรณ  สุทธิประภา ท่าม่วงวิทยาคม
39 น.ส.วรวลัญช ์ ค าวัน นางชนิตกานต์  ค าวัน ท่าม่วงวิทยาคม
40 น.ส.นภาพร  พันธ์ภูมิ นางไพวรรณ  พันธ์ภูมิ ท่าม่วงวิทยาคม
41 ด.ช.ธนาธิป   นราทร นางฐานิดา  นราทร บ้านโพนทอง
42 ด.ญ.กัลยาณี  บุญศล นางธัญทิวา  บุญศล โพธ์ชยัชนูปถัมภ์
43 ด.ญ.ปาริตา  พลซื่อ นางทิวา  พลซื่อ เมยวดีพิทยาคม
44 ด.ญ.วรรณฤดี  สุนธงศิริ นางสุวรรณี  สุนธงศิริ โพธิ์แก้วประชาสรรค์
45 ด.ญ.ปุญญพัฒน์  เฉลิมแสน นางมยุรี   มหาวงศ์ ผาน้ าทิพย์วิทยา
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

1 นายณัฏฐ์ภฤศ สนิทนวล นางนภสร สนิทนวล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2 น.ส.จินต์จุฑา  สีหากุล นางนิตราพันธ์  สีหากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3 นายแทนภูมินทร์  จุนทวิเทศ นายกฤษณ์  จุนทวิเทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
4 น.ส.กฤติญดา  อารีเอ้ือ น.ส.ณพิชญา  เมืองวงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
5 น.ส.จันทนารัชต์ รุ่งศรี นางสิริการณ์  รุ่งศรี สตรีศึกษา
6 น.ส.นิพิศพร  จันทรา นางรัชนี  จันทรา สตรีศึกษา
7 น.ส.มินทร์ตรา  ค ามูลแสน นางอริสา  กรินสเต็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
8 นายวรากร  สายรัตน์ นางมยุรี  สายรัตน์ ชมุชนบ้านยางกู่
9 นายณฐพงษ์  ฉวีจันทร์ นางกาญจนา  ฉวีจันทร์ ธวัชบุรีวิทยาคม
10 นายวันรพี   โทนหงสา นางเพ็ญนี  โทนหงสา ชมุชนบ้านโคกล่าม
11 น.ส.นาราสิริ  โคกสีนอก นายนรบดี  โคกสีนอก ม่วงลาดวิทยาคาร
12 นายปารมี  ค าสมมาตร์ นางปักใจ  ค าสมมาตร์ ม่วงลาดวิทยาคาร
13 น.ส.พัชรสิริ   คู่กระสังข์ นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
14 นายศุภวิชญ์  ล าพาย นายวุฒิพงษ์ ล าพาย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
15 นายนนท์ธนา ตะคอนรัมย์ นางอรัญญา ตะคอนรัมย์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
16 นายพงศกร  ถิตย์กิจ นางสายทอง  ถิตย์กิจ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
17 น.ส.มนัสชยา  จิตรมานะ นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

18 น.ส.สุวิรัชนก  ภูธร นายอธิป   ภูธร เชยีงขวัญพิทยาคม
19 น.ส.พันธกานต์  ปะระทัง นางรัตนา  ปะระทัง โคกล่ามพิทยาคม
20 น.ส.ภวมินตร์  ศิรินนท์ นางมณีนิล  ศิรินนท์ สตรีศึกษา  2
21 น.ส.ศศิวิมล  ชณิเพ็ง นางสุภัสสร  ชณิเพ็ง สนง.พระพุทธศาสนาร้อยเอ็ด
22 น.ส.ปุณยรัตน์ ประทาน นางพัตรวรรณ ประทาน อาจสามารถวิทยา
23 นายปราชญ์พลาญชยั  ศรีรินทร์ นางพิมพ์ภัทร  ศรีรินทร์ โพนสูงประชาสรรค์
24 น.ส.ตติญาดา พระจันทร์ลา นางสมควร พระจันทร์ลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
25 นายธนิสร  สงนางรอง นางวิมลรัตน์  สงนางรอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
26 น.ส.กฤตพร  ศรีสนาม นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
27 น.ส.ณัฐรดา  ลาดศิลา นางสุเพียง  ลาดศิลา จันทรุเบกษาอนุสรณ์
28 นายพีภัทร์   ปาสาใน นางอภัย  ปาสาใน จันทรุเบกษาอนุสรณ์
29 น.ส.ประภาศิริ  รัตนศรี นางดรินกรณ์  รัตนศรี หนองฮีเจริญวิทย์
30 น.ส.ชนาพร  โสมีศรี นางรัตติกาล  โสมีศรี ชา้งเผือกวิทยาคม
31 นายภัทรดนัย  ถวิลไพร นางพัชนี  ถวิลไพร พนมไพรวิทยาคาร

ระดับที ่ 3      ทุนส่งเสรมิการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน  45  ทุน  ทุนละ  2,500.-  บาท ได้แก่
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

32 นายอัฏฐกรกฎ  จอมหงษ์ นายบุญส่ง  จอมหงษ์ หนองผ้ึงวิทยาคาร
33 นายศุภณัฐ  ปาปะเก นางสุภัทรา  วงษ์ประการ จตุรคามพัฒนา
34 น.ส.วสิษฐ์พร  สิมมาหลวง นางรัตนพร  สิมมาหลวง โพนทองวิทยายน
35 น.ส.สิริวิภา  สิทธิเสนา นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา โพธิ์ชยัชนูปถัมภ์
36 น.ส.หทัยชนก  จันทร์ขอนแก่น นางอุลัยวรรณ  จันทร์ขอนแก่น ม่วงมิตรวิทยาคม
37 น.ส.กษมา   ศรีเรือง นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง เสลภูมิพิทยาคม
38 นายณัฐกิตต์ิ   นามชู นางรุ่งนภา  ทศภานนท์ โพนทองพัฒนาวิทยา
39 นายติณณภพ พลเย่ียม นายพิทักษ์ พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา
40 น.ส.วรัชมน  ประเสริฐสังข์ นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา
41 นายจารุวัฒน์  วิชามุข นางสมสวย  วิชามุข โพนทองพัฒนาวิทยา
42 นายภาณุวิชญ์  สุดานิช นางวัชรี  สุดานิช โพธิ์ทองวิทยาคาร
43 น.ส.ธันยพัฒน์  สุวรรณ์ นางศิริกร  จันทโคตร โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
44 นายชรินทร์  สุนธงศิริ นางสุวรรณี  สุนธงศิริ โพธิ์แก้วประชาสรรค์
45 นายกฤติพงษ์  ร่มเย็น นางอุไรวรรณ  ร่มเย็น เมยวดีพิทยาคม
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

1 นายณัทณเอก  นามไพร นางธัญพร  นามไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2 น.ส.ธัญกมล   ค าชยัภูมิ น.ส.ณัฐกมล  ปัจมนต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3 น.ส.กิ่งฟ้า  วิเชยีรศรี นายประจักษ์  วิเชยีรศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
4 น.ส.พุทธิดา  บุบผาชาติ นางนริศรา  แสงสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
5 นายนพรัตน์  จันทศิลา นางหทัยรัตน์  จันทศิลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6 น.ส.เจนจิรา หวลคิด นางบุษบา หวลคิด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
7 นายถิรวัฒน์  สายวิเศษ นางถนอมนวล  สายวิเศษ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
8 น.ส.พิชญ์สินี  โทนหงส์ษา นางสุรวรี  โทนหงส์ษา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
9 น.ส.สุทธินันท์  เฉลิมแสน นางเนาวรัตน์  เฉลิมแสน สตรีศึกษา
10 น.ส.ณัชชลิดา  โมครัตน์ นางนิศมา  โมครัตน์ ม่วงลาดวิทยาคาร
11 นายรชต  นาคฤทธิ์ นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์ เชยีงขวัญพิทยาคม
12 นายพิชญะ  วรโยธา นายทิวา  วรโยธา เชยีงขวัญพิทยาคม
13 น.ส.กนกอร  สุ่มมาตย์ นางภณิดา  สุ่มมาตย์ ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี
14 นายณภัทร  ณ  พัทลุง นางนงลักษณ์  ณ  พัทลุง ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี
15 นายชนนันท์  ไชยทุม นางอุไรรัตน์  ไชยทุม ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี
16 นายกฤตเมธ   โสภาศรี นางวาสนา  โสภาศรี ธวัชบุรีวิทยาคม
17 นายชนิกฤต  ใจหาญ นางศรีสุดา  ใจหาญ ธวัชบุรีวิทยาคม
18 นายธีรภัทร์ คุณารักษ์ นายมารุต  คุณารักษ์ จังหารฐิติวิริยาประชาสรรค์
19 น.ส.มัณฑิตา  สายรัตน์ นางมยุรี  สายรัตน์ ชมุชนบ้านยางกู่
20 นายเฉลิมเกียรติ  ทาสระคู นายอ านาจ  ทาสระคู บ านาญเขต 1
21 นายชติพงษ์  พงษ์สงวนจันทร์ นางธนศักดิ์  พงษ์สงวนจันทร์ บ านาญเขต 27
22 น.ส.ฐิตาภา  ศิริพันธ์ นางศุภานัน  ศิริพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด
23 น.ส.ชนิดาภา  เทพมณี นางผ่องศรี  เทพมณี ไทยรัฐวิทยา 101
24 น.ส.ภัฎฏารินธ์  ศิรินนท์ นางมณีนิล  ศิรินนท์ สตรีศึกษา 2
25 น.ส.อารียา  หอมกลิ่น นางกานต์กิต์  หอมกลิ่น สพม.27
26 นายภาณุเดช  สวนหนองแวง นายวัชรพงศ์  สวนหนองแวง บ้านหนองฮาง
27 น.ส.ปวริศา กลั่นความดี นางนิตยา กลั่นความดี หวัโทนวิทยา
28 นายสรรัตน์  สิงหนาท นางสุจิรา  มะลิรัตน์ น้ าใสวรวิทย์
29 น.ส.สุภัสสร  ค าอินทร์ นางจันทรา  ค าอินทร์ น้ าใสวรวิทย์

ระดับที ่ 4      ทุนส่งเสรมิการศกึษาระดับอุดมศกึษา  จ านวน  65  ทุน  ทุนละ  3,000.-  บาท
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ที่ ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ชื่อผู้ปกครอง หน่วย

30 นายปิติ  กลางคาร นางอรัญยายี  กลางคาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
31 นายภูมิไทย  หฤทัยถาวร นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
32 นายเอกวุฒิ  ตาลกุล นางชญานิศ  ตาลกุล ปทุมรัตต์พิทยาคม
33 นายภควรรษ  เปรมปรี นางเพลินพิศ  เปรมปรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
34 นายลิปกรณ์  สงนางรอง นางวิมลรัตน์  สงนางรอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
35 นายฐาปกรณ์  ประทาน นางพัตรวรรณ  ประทาน อาจสามารถวิทยา
36 น.ส.ขัติยาพร  บัวนิล นายสมชาย  บัวนิล อาจสามารถวิทยา
37 นายสิรภพ  ส าโรงแสง นางดวงพร  ส าโรงแสง ทรายทองวิทยา
38 น.ส.วริศรา  ศรีสุขกาญจน์ นายบุญเย่ียม ศรีสุขกาญจน์ ทรายทองวิทยา
39 นายภัทรพล  เมืองโคตร นางวงค์เดือน  เมืองโคตร หนองฮีเจริญวิทย์
40 นายเมธัส  สีดาว นางเจนลี่  สีดาว หนองฮีเจริญวิทย์
41 นายหรัณย์  ตระกูลไพบูลย์กิจ นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ หนองฮีเจริญวิทย์
42 นายทัตภูมิ  ขันรักษา นางจันทรา  ขันรักษา ขี้เหล็กพิทยาคม
43 น.ส.พรรษชล  ทิ้งไทยสงค์ นางปราณี  เวชกามา สุวรรณภูมิวิทยาลัย
44 นายธัญญฤทธิ์  แสวง นางวินิตย์  แสวง สุวรรณภูมิวิทยาลัย
45 นายนพวินท์  จิตจ านงค์ นายวัชรพล  จิตจ านงค์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
46 น.ส.ณัฐวดี  เจริญทอง นายจักรวาล  เจริญทอง จันทรุเบกษาอนุสรณ์
47 นายกฤตพล  มูลอ่อน นายสมใจ  มูลอ่อน ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
48 นายทีฆวัฒน์   สร้อยจิต นางเตือน  สร้อยจิต ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
49 น.ส.อารียา  อาจหาญ นายอัครพันธ์  อาจหาญ หนองงหมื่นถ่าน
50 นายเจตน์นิพัทธ์   พลเย่ียม นางยุภาวดี   พลเย่ียม โพนทองวิทยายน
51 นายชาติชยันต์  ค าแถม นางสุภานัน  นิคมสุขเกษม เชยีงใหม่ประชนุสรณ์
52 น.ส.อุษณียากรณ์  สุนทรพงศ์ นายอรรถพร  สุนทรพงศ์ เชยีงใหม่ประชนุสรณ์
53 นายณัฏฐเนศ   ชมภูพฤกษ์ นางอุษา ชมภูพฤกษ์ โพธิ์ชยัชนูปถัมภ์
54 นายวรธิวัชร์  ศรีนาม นายปัญญา ศรีนาม บ้านหนัหน่องสามัคคี
55 น.ส.สกลกานต์ ศรีโอษฐ์ น.ส.แพรวีร์ ศรีโอษฐ์ ขวาววิทยาคาร
56 นายสิริมงคล  จันทรา นางกนกพร   จันทรา เสลภูมิ
57 น.ส.กนกวรรณ  จิตราช นางสุภาพ  จิตราช เสลภูมิพิทยาคม
58 น.ส.ศุภกานต์  พลหมั่น น.ส.ธนภรณ์  พลหมั่น โพนทองพัฒนาวิทยา
59 นายธนภัทร  งามดี นางเตือนใจ  งามดี โพนทองพัฒนาวิทยา
60 น.ส.วริศรา  สุดานิช นางวัชรี สุดานิช โพธิ์ทองวิทยาคาร
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61 นายจักรพันธ์  ชอ่งวารินทร์ นางชชัชนี  ชอ่งวารินทร์ ท่าม่วงวิทยาคม
62 น.ส.พัทธวรรณ  วันทานี นางสุรีลักษณ์  วันทานี ผาน้ าทิพย์วิทยา
63 น.ส.สุภัสรา  สุขแสง นางรุ่งรัตน์  สุขแสง เมยวดีพิทยาคม
64 น.ส.ศศิพรรณ  สุวรรณ์ นางศิริกร  จันทโคตร โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
65 นายธีรภัทร  เลี้ยงวณิชย์ นายวีระชยั  เลี้ยงวณิชย์ บ านาญต่างจังหวัด

                     ใหส้มาชกิที่มีบุตรได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ไปรับทุนการศึกษาได้ในวันประชมุใหญ่
สามัญประจ าปี  2563  ในวันอาทิตย์ที่  17  มกราคม  2564  ณ  หอ้งประดับฟ้า  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด  ต้ังแต่เวลา  08.00  น.   เป็นต้นไป

                                          จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน

                                                    ประกาศ  ณ  วันที่   23  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

                                                                                               (นายเพ่ิม     นาก้อนทอง)
                                                                                                    ประธานกรรมการ
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จ ากัด
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