
 
 
 
 

 
ประกาศ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประจ าปี 2561 
................................................... 

 
  อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 25 (4) แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล                  
ปราสาททอง พ.ศ. 2559  และระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปราสาททอง พ.ศ. 2559  ข้อ 7  ก าหนดให้มีการจัดสวัสดิการทุนการศึกษา โดยผู้เป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
การศึกษาปกติ และเป็นสมาชิกครบ 5 ปี มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา รายละ  500  บาท  
  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  ได้ตรวจสอบผู้มีสิ ทธิ์ ได้รับสวัสดิการ
ทุนการศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง ก าห นด                
จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประจ าปี 2561  จ านวน  18  ราย  ดังต่อไปนี้ 

1. เด็กหญิงสิริโสภา  จารัตน์ สมาชิกเลขที่ 561   อายุ 9 ปี   บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 1 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 3 ก.พ. 2555) 

2. นายอนุรักษ์  คะรุณรัมย์ สมาชิกเลขท่ี 700  อายุ 16 ปี  บ้านเลขที่ 59/2  หมู่ที่ 1 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555) 

3. เด็กชายนัฎพร  สารบูรณ์   สมาชิกเลขท่ี 971  อายุ 7 ปี   บ้านเลขที่ 23  หมู่ที่  1 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 18 กรกฏาคม  2555) 

4. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เหล่าประเสริฐ  สมาชิกเลขท่ี 954 อายุ 8 ปี   บ้านเลขท่ี 52 หมู่ที่ 1 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 9 กรกฏาคม  2555) 

5. เด็กชายจิรวัฒน์  หล่อนสิ่ว  สมาชิกเลขที่ 554  อายุ 12  ปี   บ้านเลขที่ 87  หมู่ที่ 2 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 1 ก.พ. 2555) 

6. เด็กชายบัญชา  สีผาย  สมาชิกเลขที่ 965  อายุ 7 ปี  บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3             
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 16 กรกฏาคม  2555) 

7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงค์ศรี  สมาชิกเลขที่ 960  อายุ 9 ปี   บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4   
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 12 กรกฏาคม  2555) 

8. เด็กหญิงจิตรานุช ศรีแก้ว สมาชิกเลขที่ 614  อายุ 13 ปี   บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 9 มีนาคม  2555) 

9. เด็กชายศตายุ ศรีแก้ว สมาชิกเลขที่ 858   อายุ 14 ปี   บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5             
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 7 มิถุนายน  2555) 

10. เด็กชายวัชระ  ขอชนะ สมาชิกเลขที่ 669  อายุ 17 ปี   บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 6  
(เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555) 

/11.เด็กชาย... 
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11. เด็กชายถิรวัฒน์  บุสิงห์   สมาชิกเลขที่ 926  อายุ 10 ปี    บ้านเลขที่ 124  หมู่ที่ 6 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 25  มิถุนายน  2555) 

12. เด็กชายปฐพี  ยืนยาว สมาชิกเลขที่ 928  อายุ 8  ปี   บ้านเลขที่ 88  หมู่ที่ 6              
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 27  มิถุนายน  2555) 

13. นายเจตต์  จันทร์พิมาย สมาชิกเลขที่ 696 อายุ 16 ปี  บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7             
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555) 

14. เด็กชายภานุวัตน์  สีดาชาด สมาชิกเลขที่ 699 อายุ 10 ปี  บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 7 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555) 

15. นางสาวไพลิน  หาญยิ่ง   สมาชิกเลขที่ 974  อายุ 18 ปี   บ้านเลขที่ 67  หมู่ที่ 7 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 18 กรกฏาคม  2555) 

16. นางสาววณิชศรา  กูลรัตน์ สมาชิกเลขที่ 596  อายุ 16 ปี   บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8 
เป็นสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 2555) 

17. เด็กชายนพฤทธิ์  พันธ์มา สมาชิกเลขที่ 612  อายุ 10 ปี    บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 8 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 9 มีนาคม  2555) 

18. เด็กหญิงนพจิรา  พันธ์มา สมาชิกเลขที่ 613   อายุ 14 ปี   บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 8 
(เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 9 มีนาคม  2555) 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 
 

  
 
 

(นางประนอม  ขาวงาม) 
         ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง 

 
 
 


