
รายชื่อผู้ไดรั้บทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   ประจ าปี 2563 

1. ทุนระดับประถมศึกษา    จ านวน   24  ทุนๆ ละ  1,500 บาท เป็นเงิน   36,000   บาท 

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   18  ทุนๆ ละ  1,700  บาท เป็นเงิน   30,600   บาท 

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   7  ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน   14,000   บาท 

4. ทุนระดบัอาชีวะศึกษา       จ  านวน    3   ทุนๆ ละ  2,300 บาท เป็นเงิน      6,900    บาท 
5. ทุนระดับปริญญาตรี                 จ านวน    9  ทุนๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน    22,500  บาท 

6.ทุนระดบัปริญญาโท    จ  านวน    1  ทุนๆ ละ   2,500 บาท เป็นเงิน       2,500   บาท  
                                   รวม  62 ทุน    เป็นเงินทั้งส้ิน จ านวน  112,500  บาท 

 

1. ทุนระดับประถมศึกษา   จ านวน   24   ทุน  ๆ  ละ   1,500  บาท  เป็นเงิน     36,000   บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

  1 เด็กชายกฤตธน  สายเหมย รร.วิถีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ป.2 นายบรรยง สายเหมย 

2 เด็กชายไชยภพ  จันทร รร.เทศบาล 1 ป.1 นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร 

3 เด็กชายเอกวัฒน์  เนตรน้อย รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.1 นางสาวนราวดี  แก้วเรือง 

4 เด็กหญงิบรินทร์ทิพย์ ถิ่นตองโขบ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นายเขตรรัตน์  ถิ่นตองโขบ 

5 เด็กหญงิอชิรญาณ์  ดากาวงศ์ รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.3 นางสาวจารวย์ี  เลื่อนไชย 

6 เด็กหญงิอัจฉริยา พรมภาพ รร.เชิงชมุราษฎร์นุกูล ป.6 นางสาวสุภาภรณ์  พรมภาพ 

7 เด็กชายชินกฤต  ดวงชาญ รร.เชิงชมุราษฎร์นุกูล ป.1 นางสาวกาญจนา  นนท์ภายวัน 

8 เด็กชายฐนกร  ก้องเวหา รร.อนุบาลสกลนคร ป.5 นางสาวณัฐธนิีย์  วงศ์ศรีจันทร์ 

9 เด็กชายณัฐพล  แพงเหนอื รร.ผักแพวบ ารุงวทิยา ป.3 นายชัยณรงค์  แพงเหนอื 

10 เด็กหญงิชนัญชิดา  แพงเหนอื รร.ผักแพวบ ารุงวทิยา ป.4 นางสาวขวัญดาว  หงษ์เกตุ 

11 เด็กหญงิเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ รร.เชิงชมุราษฎร์นุกูล ป.6 นายธนากร  จันทร์มุงคุณ 

12 เด็กหญงิกัญญ์ณชัชา พังแสงส ุ รร.อนุบาลสกลนคร ป.2 นายสมหมาย พังแสงสุ 

13 เด็กหญงิธาราทิพย์  ศรีสุทัศน์ รร.บ้านนาค าวทิยาคาร ป.2 นางสาวไข่มุก วงค์สดีา 

14 เด็กชายชเยศ  ศรีเหรา รร.บ้านเหลา่พัฒนา ป.2 นางสาวจันจิรา ศรีเหรา 

15 เด็กหญงิธนัชชา  อินทร์ภูมี รร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ ป.6 นางสาวยุวรัตน์  นารถชมสา 

16 เด็กชายชาญชัย  ลีลาชัย รร.ศริิราษฏร์วิทยาคาร ป.5 นายลือชัย  ลีลาชัย 

17 เด็กชายยศวริศ  สังข์ทอง รร.บ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ ป.1 นางสาวฤทัยรัตน์  สังข์ทอง 

18 เด็กหญงิจิรัชญา  วงศ์วิศิษฐ์ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางนัคมน  วงค์วิศิษฐ์ 

19 เด็กหญงิพชิญธิดา มงคลศรีเกตุ รร.เชิงชมุราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวอภัทติญา  ปาระคะ 

20 เด็กหญงิกรชนก  เจริญสุข รร.วิถีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ป.3 นางพรรณราย  เจริญสุข 

21 เด็กชายสรวชิญ์  รักษาขันธ์ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางสังวร  รักษาขันธ์ 

22 เด็กชายนวมินทร์  มุงคุณ รร.อนุบาลเต่างอย ป.6 นางสาวนาถยา  สีหาเพชร 

23 เด็กชายธนเชษฐ์  แก้วมา รร.เทศบาล 1 ป.1 นางจิรพร  แก้วมา 

24 เด็กชายธนพร  เชือ้ตาต้อง รร.เซนซ์ยอเซฟนาแก ป.1 นางสาวนิรมล  พรหมพินจิ 



2.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   18   ทุนๆ ละ  1,700  บาท    เป็นเงิน   30,600  บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นายสุริยา  ประมวลเจริญกิจ  

2 นางสาวพุดพิชญา กิตติวราฤทธ์ิ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางวชิชุดา  กิตติวราฤทธ์ิ 

3 เด็กชายกฤษณพ  สายเหมย รร.วิถีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ม.1 นางภามนี  สายเหมย 

4 เด็กหญงิกฤตพร  ชัยยะ รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.2 นางปัทมา  นิลม้าย 

5 เด็กหญงิณัฐธชิา  แพงค าดี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางเทวารัตน์  แพงค าดี 

6 เด็กชายปฏิภาน  เสงี่ยมงาม รร.พรรณาวุฒาจารย์ ม.2 นายพัฒนยุทธ  เสงี่ยมงาม 

7 เด็กชายกฤตภาส  เจริญสุขสบายดี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางสาวเบญญทิพย์  จักกัด 

8 นางสาวภัคจิรา  พิมพ์โยธา รร.นิรมลวทิยา ม.3 นางน้ าฝน  พิมพ์โยธา 

9 เด็กหญงิกวินธิดา  เพียสา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางมัติกา  เพียสา 

10 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนล า รร.เทศบาล 3  ม.1 นายไพรัตน์  วัดแพนล า 

11 เด็กชายก่อสกุล  พิศุทธคุิณสัย รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางสาววรกัญญา  พลอาษา 

12 เด็กหญงิสิพชิญา  เกิดโภคร รร.สกลทวาปี ม.1 นายสุบินธ์ุ เกิดโภคา 

13 เด็กหญงิธดิารัตน์  ตุตะเวท รร.ร่มเกล้า สกลนคร ม.2 นางสาวนิภาพร  ตุตะเวท 

14 เด็กหญงิปาณิสรา โยธานัก รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางปาจรี  โยธานัก 

15 เด็กหญงิดุษฎี  ฤทธ์ิศรีบุญ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายพลเมือง  ฤทธ์ิศรีบุญ 

16 เด็กญิงวรินทิราภา  พรหมภา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางสาวอารีรัตน์  น้อยค ายาง 

17 เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางประคอง  นะคะอินทร์ 

18 เด็กหญงิบุญญาดา  พลแสน รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางวริิยา  พลแสน 

 

 

3.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   7   ทุน ๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน  14,000 บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวจติรานุช  ค าชมภู รร.ธาตุนารายณ์วิทยา ม.5 นายจิระศักดิ์  ค าชมภ ู

2 นายปณิธาน  วรรณทอง รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางนงพะงา  วรรณทอง 

3 นางสาวนริศรา  ดาบพลอ่อน รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางวชิราภรณ์  ดาบพลอ่อน 

4 นางสาววลัยลักษณ์  มากเกสร รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.6 นางหทัยพร  มากเกษร 

5 นายภรัณญู  ชูพันธ์ รร.เทศบาล 3  ม.5 นางสุกัญญา  ชูพันธ์ 

6 นางสาวพัชรพรรณ  มงคล รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.6 นายกิตติศักดิ์  มงคล 

7 นางสาวศุภากาญจน์  เพ็งจันทร์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.4 นางพลอยศริัส  ชัยเลิศสุนทร 

 

 

 

 



4.  ทุนระดับอาชีวะศึกษา   จ านวน   3  ทุน ๆ ละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  6,900  บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1. 

2. 

3. 

นายเจษฎา  พลลาภ 

นายพงศธร  ประทะมาตร์ 

นางสาวธมลวรรณ  เนาวศ์รีสอน 

วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 

วทิยาลัยสาธารณสุขศริินธร 

ม.ขอนแก่น 

ปวส 

ปวส 
ผช.พยาบาล 

นางอารีรัตน์  พลลาภ 

นายปราโมทย์  ประทะมาตร์ 

นางสาวอพรรณตรี  เนาวศ์รีสอน 

 

5.  ทุนระดับ ปริญญาตรี   จ านวน   9 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  22,500.- บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวจริัชญา  แก้วแสนค า ม.แมฟ่้าหลวงเชียงราย ป.ตรี นายจรูญ  แก้วแสนค า 

2 นางสาวอินทุอร  อาจพรม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางฉัตรฤดี  อาจพรม 

3 นายภีมเดช  เหมะธุรินทร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ป.ตรี นางละมัยศลิป์  เหมะธุรินทร์ 

4 นางสาวปิตพิร  ยงบรรทม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางสุนิจษา  ยงบรรทม 

5 นายสุริเยศ  ละราคี ม.ราชภฏัสกลนคร ป.ตรี นางพรทิพย์  พรหมพิทักษก์ุล 

6 นายกานต์  โพธดิอกไม้ ม.สวนดุสติ ป.ตรี นายพิพักตร์  โพธดิอกไม ้

7 นางสาวสุธาสินี  ศรีสงคราม ม.ศรีนครินทรริโรฒ ป.ตรี นางวลิาพร  ศรีสงคราม 

8 นางสาวนภัสวรรณ โคตรธรรม ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ป.ตรี นางคะนึงนิจ  โคตรธรรม 

9 นายพรรคนัย  มงคล ม.สารคาม ป.ตรี นางอ้อมใจ  มงคล 

 

 6.  ทุนระดับ ปริญญาโท  จ านวน  1 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  2,500 บาท 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวณัฐณิชา  หลอ่ประดิษฐ์ ม.ราชภฏัสกลนคร ป.โท นางมะลิวรรณ  หลอ่ประดิษฐ์ 

 


