
 

 

 

 

หนวย/อำเภอ  ยางตลาด   
 

ท่ี ทุนระดับ จำนวนผูสมัคร หมายเหต ุ

1 ทุนระดับกอนประถมศึกษา 
27 

 
    ชั้นอนุบาล 

2 ทุนระดับประถมศึกษา 
72 

 
    ชั้นประถมศึกษาปที ่1 - 6 

3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
29 

 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
46 

 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 

5 ทุนระดับอุดมศึกษา ไมสูงกวาปรญิญาตร ี
91 

 
    อุดมศึกษาปที่  1 - 4 

รวม 263  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมรายงานผูสมัครขอรับทุนการศึกษา 

สหกรณออมทรัพยครกูาฬสินธุ จำกัด  ประจำป  2565 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูสมัคร ชื่อ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1. เด็กหญิงจิตรลดา  บวัใหญรักษา นายศราวุธ  บัวใหญรักษา 31766 พินิจราษฎรบำรุง  
2. เด็กหญิงเมญาณี   นามเพ็ง นายศริิวุฒิ   นามเพ็ง 32731 พินิจราษฎรบำรุง  

3. เด็กหญิงภัทรวด ี ภูแสงศรี นางสาวนภสัสร  ภูสีนาค 32863 พินิจราษฎรบำรุง  

4. เด็กหญิงณฐัญาดา  พัฒนโพธิ์ นางอภิญญา  พัฒนโพธ์ิ 29926 กาฬสินธุปญญานุกูล  
5. เด็กชายภูรภิัทร   พลเยี่ยม   นางมนฤดี   พลเยี่ยม 29893 ฮองฮีวิทยา  
6. เด็กหญิงณฐั  ขบวนฉลาด นางสาวจิตติมา  เอกโชติ 29925 กาฬสินธุปญญานุกูล  

7. เด็กหญิงณฏัฐณิชา  เกิดมั่งมี นางสาวสุพรรณ ี พันธเสถียร 32916 หนองไผรัฐบำรงุ  
8. เด็กชายรักวิทย  ไชยศิริ นางกาญจนา  ไชยศิริ 31860 หวยเตยวิทยา  
9. เด็กชายภูมภิัทร  พลอาจทัน นายวินยั   พลอาจทัน 32023 ปอแดงวิทยา  

10. เด็กหญิงภัทรภร   สิทธิจันทร นายสุนทร  สิทธิจันทร 32085 โนนสูงวิทยา  

11. เด็กหญิงฟาใส  แพงสาย นายสนั่น  แพงสาย 31542 ขาราชการบำนาญ  

12. เด็กชายภูผา  แพงสาย นายสนั่น  แพงสาย 31542 ขาราชการบำนาญ  

13. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์นอย นางสาวอรวรรณ    ปานเุวช 33155 นาเชือกวิทยาสรรพ  
14. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีหริ่ง วาที่ร.ต.หญิงพรทิพย ภูงามตา 29879 นาเชือกวิทยาสรรพ  
15. เด็กชายพัทธดลย  พิกุล นางพัชรี  พิกุล 32287 ปอแดงวิทยา  
16. เด็กหญิงภัทราพร  พลอาจทัน นายวินยั   พลอาจทัน 32023 ปอแดงวิทยา  
17. เด็กชายธนภัทร  พลอาจทัน นายวินยั   พลอาจทัน 32023 ปอแดงวิทยา  
18. เด็กหญิงปยะมาศ  ภูถาดลาย นายไพทูล  ภูถาดลาย 28929 ลำปาววิทยาคม  
19. เด็กชายศิริตระกูล  นาสมตรอง นางสาวศิรกิานดา  นาชัยนาค 33013 ยางตลาดวิทยาคาร  
20. เด็กชายสายชล  ศรีสุวัฒน นางพการี  ศรีสุวัฒน   31872 บานหนองหาง  
21. เด็กหญิงมนัญชยา  ทบประดิษฐ นายผดุงศักด์ิ  ทบประดษิฐ 31791 หัวนาคำจรูญศิลป  
22. เด็กชายกิตติกวิน  โฮซิน นายสุพจน  โฮซิน 32462 กาฬสินธุปญญานุกูล  
23. เด็กชายศิวัช  ภารพบิูลย นางธรรญชนก  ภารพิบูลย 30638 เขาพระนอนวิทยาคม  
24. เด็กชายสุธีนันท  สุทธิบุตร นางมนันทญา  สุทธิบุตร 31602 โคกคำวทิยา  
25. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทะชัย นางสาวปวณีา  นิตยาชิต 32993 บานแกวิทยาคม  
26. เด็กชายอดิเทพ  เอียดเสน นางสาวผองนภา  ใจทา 32791 บานแกวิทยาคม  
27. เด็กชายอานนท  ภัคดีชน นายอรรณพ  ภักดีชน 32282 ยางตลาดวิทยาคาร  

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทนุการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำป  2565 

หนวย/อำเภอ  ยางตลาด  ทุนระดับ อนุบาล 

จำนวน  27  ทุน  ทนุละ  .............  บาท 



 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ผูสมคัร ช่ือ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1. เด็กหญิงจตุรดา  สงวนรัตน นางสาวดลจิตร  ภูชมพูล 032050 พินิจราษฎรบำรงุ  
2. เด็กชายสรวิชญ  สีสัน นางสุกญัญา  แสนศิลา 031425 ชมุชนดอนมวงงาม  
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันแข็ง นางมุจลินท  ขันแข็ง 032051 พินิจราษฎรบำรงุ  
4. เด็กชายกฤตพงษ  ทองหนองยาง นางนงรกัษ  ทองหนองยาง 30769 โคกคายโคกใหญวิทยา  
5. เด็กหญิงปวีณธิดา  ทองหนองยาง นางนงรกัษ  ทองหนองยาง 30769 โคกคายโคกใหญวิทยา  
6. เด็กชายกษิด์ิเดช  ภูพันนา นายอานนท  ภูพันนา 33334 โคกคายโคกใหญวิทยา  
7. เด็กชายปณณพัฒน  ประวะสาร นางสาวอรอุมา   ทัพธานี 30803 พินิจราษฎรบำรงุ  
8. เด็กชายปณณวิชญ   ประวะสาร นางสาวอรอุมา   ทัพธานี 30803 พินิจราษฎรบำรงุ  
9. เด็กหญิงณฐัวิภา   หมั่นเก็บ นายวรรณกร  หมั่นเกบ็ 32694 ศูนยการศกึษาพิเศษฯ  
10. เด็กชายธีรดนย  แกวหยาด  นางธิดาพร  แกวหยาด 32827 พินิจราษฎรบำรงุ  
11. เด็กหญิงกมลกานต  ภูนาสอน นางอโนชา   ภูนาสอน 29927 กาฬสินธุปญญานุกูล  
12. เด็กชายพชรพล  ฉันสิมา  นางสาวทับทิม  ภูครองทอง 27273 บานหนองแวงบอแกว  
13. เด็กหญิงปพิชญา  บุญสรรค นางณิฐาพร  บุญวรรค 29749 วังมนวิทยาคาร  
14. เด็กหญิงบุญสิตา  ยนตชยั นางสาวกุณฑีรา  วงศหาเทพ 29548 โคกคายโคกใหญวิทยา  
15. เด็กชายธนะวิทย  พัฒนโพธิ์ นางอภิญญา   พฒันโพธิ์ 29926 กาฬสินธุปญญานุกูล  
16. เด็กชายกิตติพัทธ  พัฒนโพธิ์ นางอภิญญา   พฒันโพธิ์ 29926 กาฬสินธุปญญานุกูล  
17. เด็กหญิงกรีติกานต   ก่ิงแกว นางแกวใจ   ก่ิงแกว 30849 ยางตลาดวทิยาคาร  
18. เด็กหญิงชนิกานต  ภูมงคล นางปวริศา  นะคะสอน 29714 หนองไมพลวงวิทยาคม  
19. เด็กชายทฤษฎ ี ไชยคำมี นางอุไรพร   ไชยคำมี 30773 หนองไมพลวงวิทยาคม  
20. เด็กชายยศวิศ  มาตยแทน นางสาวธนันยา  ภูขมงั 31622 ดอนยานางศึกษา  
21. เด็กชายตรุภัทร  แสงกุดเรือ นางทิพวรรณ  สบืสิงห 33353 ชมุชนบานปาแดง  
22. เด็กหญิงไอวรีน  ภูบุญลาภ นางวนิดา  ภบูุญลาภ 31087 พินิจราษฎรบำรงุ  
23. เด็กหญิงรสธร  โคตะรุชยั นางสุภาภรณ  โคตะรุชัย 30227 ยางตลาดวทิยาคาร  
24. เด็กหญิงสรัลธร  ศรัทธาผล นายสงคราม  ศรทัธาผล 30517 ลำปาววิทยา  
25. เด็กหญิงนรี   ขบวนฉลาด นางสาวจิตติมา  เอกโชติ 29925 กาฬสินธุปญญานุกูล  

 

 

 

 

 

รายช่ือผูสมัครขอรบัทุนการศกึษาบุตรสมาชกิ  ประจำป 2565 

หนวย/อำเภอ ยางตลาด ทุนระดบั ประถมศกึษาปที ่1 – 6 

จำนวน   71  ทุน  ทุนละ  ..................  บาท 



 

 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ผูสมคัร ช่ือ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

26 เด็กหญิงปยกมล  เกดิมั่งมี นางสาวสุพรรณี  พันธเสถียร 32916 หนองไผรัฐบำรงุ  
27 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันสเีงิน นางเปรมวดี  พันสีเงิน 31613 หวยเตยวิทยา  
28 เด็กหญิงเมมิกา  วัชรเลิศสกุลกิจ นางสาวศิริญญา  ไชยคีรี 32196 หวยเตยวิทยา  
29 เด็กหญิงพิชญนันท  พันสีเงิน นายธีระนันท  พนัสีเงิน 31604 หวยเตยวิทยา  
30 เด็กชายปตพิงศ  อังคเนตร นายบุญเลิศ  องัคเนตร 32194 กาฬสินธุปญญานุกูล  
31 เด็กหญิงกฤตญา  เรยีนเจริญ นางยุภาพร  เรียนเจริญ 28903 หวยเตยวิทยา  
32 เด็กหญิงรักดี  ไชยศิริ นางกาญจนา  ไชยศิริ 31860 หวยเตยวิทยา  
33 เด็กชายสรวิชญ  สิลินทบูล   นายอภิชัย สลิินทบูล   30631 ลำปาววิทยาคม  
34 เด็กชายธีรุตน  กุซัว นางสุกญัญา   กุซวั 30251 ผดุงราษฎรวิทยา  
35 เด็กชายธีธัช   กุซัว นางสุกญัญา   กุซวั 30251 ผดุงราษฎรวิทยา  
36 เด็กชายภูภัทร  สมสนุก นางสุพัตรา  สมสนุก 30250 หนองบัวหนวยอำนวยวิทย  
37 เด็กหญิงพิชชาภัทร  สมสนุก นางสุพัตรา  สมสนุก 30250 หนองบัวหนวยอำนวยวิทย  
38 เด็กหญิงพีชญา  พิกุล นางพัชรี  พิกลุ 32287 ปอแดงวิทยา  
39 เด็กชายณัชนนท  ภูยาทิพย นายวีรยศ  ภยูาทพิย 29567 โนนสูงวิทยาคม  

40 เด็กชายณัฐกรณ  ภยูาทิพย นายวีรยศ  ภยูาทพิย 29567 โนนสูงวิทยาคม  

41 เด็กหญิงกวินดา  โทหารวงษ   นายดวงเดน  โทหารวงษ 30322 โนนสูงวิทยา  
42 เด็กชายธีรทัต   แกวคำ  นางสาวนงลกัษณ  บุญศาสตร 28731 ลำปาววิทยาคม  
43 เด็กชายชนพล  กาพยมณ ี นางศิริลภัทร  กาพยมณี 32406 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  

44 เด็กชายวิศว   แวงยางนอก นายธานินทร  แวงยางนอก 19483 ลำปาววิทยาคม  
45 เด็กชายภาคิน  สารทะวงศ นายณัฐวัฒน  สารทะวงศ 31915 ชมุชนดอนมวงงาม  

46 เด็กหญิงธนภรณ  ภกูารุณย   นางสุภาพร  ภูการุณย 27812 บานหนองเสือ  
47 เด็กหญิงภัคฐนนัท   ยะใหมวงศ นางสาวรชยา  ธงภักด์ิ 32732 ลำปาววิทยาคม  
48 เด็กชายจตุรภัทร  มะลิตน นางสาวพิชมญช   มะลิตน 33231 ลำปาววิทยาคม  
49 เด็กหญิงศิริพรรษา  ชัยมาตร นางสาวบรรจง  นาทองบอ 33290 บานเสยีววทิยาสรรพ  
50 เด็กหญิงกวินธิดา  สีลาดเลา นางสาวกัลญาณ ี วารีศรี 30622 บานเสยีววทิยาสรรพ  

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรบัทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำป 2565 

หนวย/อำเภอ ยางตลาด ทุนระดับ ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 

จำนวน   71  ทุน  ทุนละ  ..................  บาท 



 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ผูสมัคร ชื่อ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

51 เด็กชายจินตวัฒน   ภูกันดาร นางเดือนฉาย  ภกูันดาร 31517 โพนสิมอนุเตคราะห  
52 เด็กหญิงภัทรธิชา  ภูกันดาร นายเฉลมิ  ภูกันดาร 31516 ยางตลาดวิทยาคาร  
53 เด็กชายอภิวัฒน   พชิิตมาร นางสาววราภรณ  พิชิตมาร 32110 ยางตลาดวิทยาคาร  
54 เด็กชายนครินทร  ภโูสภา นางเพ็ญศรี  ภโูสภา 30610 เชียงสาศิลปสถาน  
55 เด็กชายชลธี   ศรีสุวัฒน นางพการี  ศรีสุวัฒน   31872 บานหนองหาง  
56 เด็กชายกิตติธัช   กลุาสา นางพิมลพรรณ  กุลาสา 30244 นางามแกนลำดวน  
57 เด็กหญิงพลอยขวัญ งามย่ิงไพศาล นางสาวชมนาฎ งามยิ่งไพศาล 31239 โคกคำวิทยา  

58 เด็กชายชวนากร คงใหม นางวรรณลดา คงใหม 32541 โคกคำวิทยา  
59 เด็กชายชนกันต ผิวผนั นายรุงบรุี ผวิผัน 29870 บานหนองตอกแปนวทิยา  

60 เด็กหญิงชญาดา คุณาเมือง นางศิรารัตน นาถมทอง 25256 บานหนองตอกแปนวทิยา  
61 เด็กหญิงกัญญาภัค จรทะผา นางสาวอัชราวดี สุริสาร 31879 ดอนชีวิทยา  
62 เด็กหญิงอรรญาอนงค คำดีราช นางฉัตรอนงค คำดีราช 31176 เขาพระนอนวิทยาคม  
63 เด็กหญิงธญัญสุภางค ภารพิบูลย นางธรรญชนก ภารพิบูลย 30638 เขาพระนอนวิทยาคม  
64 เด็กหญิงลลันลภัส หวังชวยกลาง นางสาวพิมพลภัส ศรีชัยเชดิ 32401 บานหนองตอกแปนวทิยา  
65 เด็กหญิงโชติกา ทบประดิษฐ นายผดุงศักด์ิ ทบประดิษฐ 31791 หัวนาคำจรูญศิลป  
66 เด็กหญิงฟารดา พิมแสง นายนิวฒัน พิมแสง 29508 หัวนาคำจรูญศิลป  
67 เด็กหญิงกวินธิดา โฮซิน นายสุพจน โฮซิน 32462 กาฬสินธุปญญานุกูล  

68 เด็กชายธรรธธาวิน คำดรีาช นางฉัตรอนงค คำดีราช 31176 เขาพระนอนวิทยาคม  
69 เด็กชายปุณณวิทย  จันทะชัย นางสาวปวีณา  นิตยาชิต 32993 บานแกวิทยาคม  

70 เด็กหญิงประพิชญา  จันทะชยั นางสาวปวีณา  นิตยาชิต 32993 บานแกวิทยาคม  
71 เด็กหญิงอดภิา  เอียดเสน นางสาวผองนภา  ใจทา 32791 บานแกวิทยาคม  

72 เด็กชายณัฐพล ภักดีชน นายอรรณณพ  ภักดีชน 32282 ยางตลาดวิทยาคาร  
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ที่ ช่ือ – สกุล ผูสมัคร ชื่อ – สกลุ สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สงวนรัตน นางสาวดลจิตร  ภูชมพูล 32050 พินจิราษฎรบำรงุ  
2. เด็กหญิงปุณณดา  สกุลซง นางวรรณาภรณ  สกลุซง 27971 ยางตลาดวิทยาคาร  
3. เด็กหญิงกฤติกานต  ภูนาสอน นางอโนชา  ภูนาสอน 29927 กาฬสินธุปญญานุกูล  
4. เด็กชายบุญธน  ยนตชัย  นางสาวกุณฑีรา  วงศหาเทพ 29548 โคกคายโคกใหญวิทยา  
5. เด็กชายกฤตนัย  เรียนเจริญ นางยุภาพร  เรียนเจริญ 28903 หวยเตยวิทยา  
6. เด็กชายศิริภัทร  คำอาจ นายศิรพิงษ  คำอาจ 23753 หวยเตยวิทยา  
7. เด็กชายภูฤทธิ์  จันทวงศ นางยุพา  จันทวงศ 28865 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
8. เด็กชายชัยวัฒน   ภูโปรง นางอโนทัย   ภโูปรง 33126 นาเชือกวิทยาสรรพ  
9. เด็กหญงิปุณณกาญจน  สุริสาร นางสาวปฐมวรรณ  สุริสาร 31508 โนนสูงวิทยา  
10. นายรวิศุทธ   โยมศรีเคน นายอุทัย  โยมศรีเคน 31296 โนนสูงวิทยา  
11. เด็กหญิงทัชชกร   สิทธิจันทร นายสุนทร  สิทธิจันทร 32085 โนนสูงวิทยา  
12. เด็กหญิงกานตธิดา  ภูแยม นายวัชรินทร  ภูแยม 31703 นากุงวทิยาเสริม  
13. เด็กชายสมัชญ  ภูดอกไม   นางอุทัยรัตน  ภูดอกไม 29350 ปอแดงวิทยา  
14. เด็กชายสรศักดิ์  ภูพานไร   นางประสงค  คงแสนคำ 25162 หนองกาวคุรุราษฎรบำรุง  
15. เด็กชายวรินทร  ทิพสอน นางสุภาพร  ทิพสอน 21913 บานแกวิทยาคม  

16. เด็กชายธนทตั   แกวคำ นางสาวนงลักษณ  บุญศาสตร 28731 ลำปาววิทยาคม  
17 นายอนนัต  วงศรักษา นางสาววงเดือน  วงศรักษา 32750 หนองบัวหนวยอำนวยวิทย  
18 เด็กหญิงกวินธิดา  นามล้ำ นางวรรณนิภา  นามล้ำ 32152 ลาดสระบัวฯ  
19 เด็กชายอณาคิณ  ทองหลอ นางธนญัญา  ทองหลอ 33047 บานหนองเสอื  
20 เด็กหญิงปยะวดี  ภูถาดลาย นายไพทูล  ภูถาดลาย 28929 ลำปาววิทยาคม  
21 เด็กชายสิรภพ  อาษาราช นางนนทกร  อาษาราช 30225 นาเชือกวิทยาคม  
22 เด็กชายนิติศาสตร  บดุดี นายวนชิ   บุดด ี 28931 ลำปาววิทยาคม  
23 นายกิตติภัทร  ชาภูคำ นายชำนาญ  ชาภูคำ 20251 ขาราชการบำนาญ  
24 เด็กชายกฤชภัทร  ศิรวัชวรกุล นางไอวริญย  ภูส่ีเหลี่ยม 32052 นาแกราษฎรอำนวย  
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ที่ ช่ือ – สกุล ผูสมัคร ชื่อ – สกลุ สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 

25 เด็กหญิงธัญรดี  ภูกองไชย นางสุภามัย   ภูกองไชย 29343 โนนสูงวิทยา  
26 เด็กหญิงพิมพมาดา  ผิวผัน นายรุงบุรี  ผิวผัน 29870 บานหนองตอกแปน  

27 นางสุทธดา  รักษานาม นางสุทธดา  รักษานาม 33304 โคกคำวิทยา  

28 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุม นายสุภาพ  ภูอุม 27440 โคกคำวิทยา  
29 เด็กชายปณณวัฒน  จันทะชัย นางสาวปวณีา  นิตยาชิต 32993 บานแกวิทยาคม  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ผูสมัคร ช่ือ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นางสาวนุสบา  วงศกาฬสินธุ นางสาวบุญญาภรณ พรหมบรุมย 030650 กาฬสินธุปญญานุกูล  
2 นางสาวกมลชนก  ศรีโยธี นายพรีะ  ศรีโยธี 029394 เทศบาลหัวนาคำ  
3 เดก็ชายญาฌาธิป   วรเดชณรงคกจิ นางปณิตา ภูงามทอง 030392 ฮองฮีวทิยา  
4 นางสาวปณพร  สกุลซง นางวรรณภรณ  สกุลซง 027971 ยางตลาดวทิยาคาร  
5 นายปยวัฒน  ภูพันนา นายอานนท  ภูพันนา 33334 โคกคายโคกใหญ  
6 นายธีรศักด์ิ   คิดอาน นายสมพร  คิดอาน 27444 บานเวอวิทยานกุูล  
7 นายณัฐนันท  ภูพานทอง นางดวงพร  ภูแชมโชต ิ 29536 สรางมิ่งประสิทธิผล  
8 นายชยธร  เชื้อคำ นางจิราภา  พิชัยชวง 32553 สรางมิ่งประสิทธิผล  
9 นายนวพล  เชื้อคำ นางจิราภา  พิชัยชวง 32553 สรางมิ่งประสิทธิผล  
10 นางสาวปาฏลี  เหี้ยมเหิน นายปรินทร   เหี้ยมเหิน 29073 พินิจราษฎรบำรงุ  
11 นายภูมิภัทร  พลเยี่ยม นางมนฤดี  พลเย่ียม 29893 ฮองฮีวิทยา  
12 นายทีปกร  มะลสิา นางบัวลอย  มะลิสา 32213 ฮองฮีวิทยา  
13 นางสาวกุลนันท    นะคะสอน นางปวริศา  นะคะสอน 29714 หนองไมพลวงวิทยาคม  
14 นางสาวพนัชกร  บุญสรรค นางณิชาพร  บุญสรรค 29749 วังมนวิทยาคาร  
15 นายพสธร  โตตะรุชัย นางสุภาภรณ  โคตะรุชัย 30227 ยางตลาดวทิยาคาร  
16 นายวรปราชญ  อัมรานนท นางอรุณรตัน  อัมรานนท  24783 โคกคายโคกใหญ  
17 นายชยพัทธ  กุดแถลง นายนพดล  กุดแถลง 33325 นาเชือกวิทยาสรรพ  
18 นายพงศกร   ชูปญญา นายจงลักษณ   ชูปญญา 32522 โนนสูงวิทยา  
19 นางสาวอาจารี  เนื่องไชยยศ   นางอนงค  อุปภา 28273 คำไฮวิทยา  
20 นายภัทรพงษ  ภบูานเชา นางบรรดล   ภูบานเชา 28279 ยางตลาดวทิยาคาร  
21 นายสหรัฐ  ภูพานไร   นางประสงค  คงแสนคำ 25162 หนองกาวคุรุราษฎรบำรุง  
22 นายปฏิภาณ   ไชยชำ  นางวาสนา ไชยซำ 24236 ปอแดงวิทยา  
23 นายกฤตภัค  ภูดอกไม   นางอุทัยรัตน  ภูดอกไม 29350 ปอแดงวิทยา  
24 นายจุลจกัร  ภูยาทิพย นายวีรยศ  ภูยาทิพย 29567 โนนสูงวิทยาคม  
25 นายกันตวัฒน    โทหารวงษ   นายดวงเดน  โทหารวงษ 30322 โนนสูงวิทยา  
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26 นางสาวภัทรอาภา  ปารมีชัย นายพพิัฒน  ปารมีชัย 25129 ยางคำวิทยา  
27 นายจักรพรรด์ิ  เหมือนนาดอน นางปาริชาติ  คำภาบุตร 28190 นาดีหลุมขาววิทยา  
28 นายจักรภพ   เหมือนนาดอน นางปาริชาติ  คำภาบุตร 28190 นาดีหลุมขาววิทยา  
29 นางสาวณัฐฎา  นามลำ้ นายสุพจน  นามล้ำ 30900 หลักดานวิทยา  
30 นางสาวศศิวิมล  กาพยมณี นางสาวศิริลภัสร  กาพยมณี 32406 ลาดสระบัว 

หนองลุมพุกวิทยา  
31 .นางสาวมัณฑนา  ทองหลอ นางธนญัญา  ทองหลอ 33047 บานหนองเสือ  
32 นางสาวพรรณกร  อาษาราช นางนนทกร  อาษาราช 30225 นาเชือกวิทยาคม  
33 นางสาวญาดา  ภูสีน้ำ นางสาวกนกวรรณ  ภูสีน้ำ 31965 โพนสิมอนุเคราะห  
34 นางสาวณิชนันท  ภูโอบ นางทรงจิต  ภูโอบ 29670 เชียงสาศิลปสถาน  
35 เด็กชายภูมพิัฒน  ภูกองไชย  นางสุภามยั  ภูกองไชย 29349 โนนสงูวิทยา  
36 นางสาวอภยิดา  นามวงศา นายไสย  นามวงศา 22841 นาแกราษฎรอำนวย  
37 นายสิรดนัย  คงใหม นางวรรณลดา  คงใหม 32541 โคกคำวิทยา  
38 นางสาวสุพิชญา  ภูอุม นายสุภาพ  ภูอุม 27440 โคกคำวิทยา  
39 นายสรวิชญ  แกวเมือง   นางสุฤดี  แกวเมือง 28673 หัวนาคำจรูญศิลป  
40 นายปรัชญา  ใจซ่ือ นางนฤมล  ใจซื่อ 32931 หัวนาคำจรูญศิลป  
41 นางสาวปรายฟา  พิมแสง นายนิวฒัน  พิมแสง 29508 หัวนาคำจรูญศิลป  
42 นายเนติวุฒิ  คุณาเมือง นางศิรารัตน  นาถมทอง 25256 หนองตอกแปนวิทยา  
43 นายณราวิชญ  คนใจบุญ นางศรัณยญาภัค นระเสน 28694 บานแกวิทยาคม  
44 นายปกรณ  ภูครองนาค นางดวงเดือน  ภูครองนาค 30226 บานแกวิทยาคม  

45 นายทิวากร  พรมราช นางพวงผกา  พรมราช 27611 วิทยาลยัอาชวีศึกษาลพบุรี  

46 นายจิตติ  ภจูอมดาว นายวิจิต   ภูจอมดาว 31451 บานหนองขาม  
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ที่ ช่ือ – สกุล ผูสมัคร ชื่อ – สกุล สมาชิก เลขทะเบียน โรงเรียน หมายเหต ุ

1 นายบูรณพิภพ  โสภา นายบุญธรรม  โสภา 23234 พินิจราษฎรบำรงุ  
2 นางสาวไปรยานี  ภูมิสายดร นางกรรณิการ  ภูมสิายดร 21908 พินิจราษฎรบำรงุ  
3 นางสาวภัทรพร  ชุมทอก นางสุพัตรา  ภูหงษสงู 28692 ยางตลาดวทิยาคาร  
4 นางสาวรติมา  บุญแนน นางบุษวรรณ  บุญแนน 29828 ยางตลาดวทิยาคาร  
5 นายชยางกูร  บุญแนน นางบุษวรรณ  บุญแนน 29828 ยางตลาดวทิยาคาร  
6 นางสาวณัชชา  ภิรมย นางประภัสศรี  ภิรมย 25034 ยางตลาดวทิยาคาร  

7 นางสาวพิมพมาดา  ภิรมย นางประภัสศรี  ภิรมย 25034 ยางตลาดวทิยาคาร  

8 นายเกียรติ  ภูพิพัฒน นางชุติมา  ภูขันสูง 28941 กาฬสินธุปญญานุกูล  
9 นายเธียรวิชญ  ปานธปู นางกนกพร  ปานธปู 33291 พินิจราษฎรบำรงุ  
10 นางสาวกชพร  วรเดชณรงคกิจ นางปณิตา  ภูงามทอง 30392 ฮองฮีวิทยา  
11 นางสาวดวงสุดา  เกษมราษฎร นางดวงใจ  เกษมราษฎร 12608 หวันาคำ(บำนาญ)  
12 นางสาวณัฐวรา  ภาณรุัตน นางปนัดดา  ภานุรัตน 24389 หนองแวงบอแกว  
13 นางสาวศุภิสรา  ภาณุรัตน นางปนัดดา  ภานุรัตน 24389 หนองแวงบอแกว   
14 นายนิภัทร  วงศกาฬสินธุ นางสาวบุญญาภรณ  พรหมบรุมย 30650 กาฬสินธุปญญานุกูล  
15 นางสาวขวัญวิภา  นารคร นางวิภารตัน  นารคร 26103 หนองแวงบอแกว  
16 นายธนญัทรณ  ภูมิชชูิต นางอัยลฎา  ภูมิชูชิต 31412 พินิจราษฎรบำรงุ  
17 นายภราดล  เทศารินทร  นางวันเพญ็  เทศารนิทร 24750 พินิจราษฎรบำรงุ  
18 นางสาวกนิษฐา  ภูบัวเพชร นางจุฑาวรรณ  ภูบัวเพชร 30763 ขม้ินพัฒนวิทย  
19 นางสาวพันธกานต  ภูบัวเพชร นางจุฑาวรรณ  ภูบัวเพชร 30763 ขม้ินพัฒนวิทย  
20 นางสาวมทิรา  จินดารัตน นางบุญชู  จินดารัตน 21968 บานเสียววิทยาสรรพ  
21 นางสาวธมล  ภูกันดาร นางคำพอง  ภูกันดาร 22193 หนองอิเฒาวิทยา  
22 นางสาวกุลวดี  ภูแสงศร ี นางสาวนภสัสร  ภูสีนาค 32863 พินิจราษฎรบำรงุ  
23 นายกฤตเมธ  ภูครองนา นางศิริญญา  ภคูรองนา 31834 หนองแวงบอแกว  
24 นางสาวพิระยาวรรณ  มูลเอก นางพัตวรรณ  มูลเอก 29106 ยางตลาดวทิยาคาร  
25 นายกิตติธัช   ชำนิกุล นางสังวรณ    ชำนิกุล 22442 สรางมิ่งประสิทธิผล  
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26 นายเกียรติขจร  ภูคงน้ำ นางสุคนธทิพย  ภูคงน้ำ 24315 วังมนวิทยาคาร  
27 นางสาวพนิตพร  ไชยคำมี นางอุไรพร  ไชยคำมี 30773 หนองไมพลวงวิทยาคม  
28 นางสาวณัฐณิชา  นะคะสอน นางปวริศา  นะคะสอน 29714 หนองไมพลวงวิทยาคม  
29 นายปรีดากร  เห้ียมเหิน นายปรินทร   เหี้ยมเหิน 29073 พินจิราษฎรบำรงุ  
30 นายพงศกร  ภูพานทอง นางดวงพร  ภแูชมโชติ 29536 สรางมิ่งประสิทธิผล  
31 นางสาวณิชกมล  ภูคงน้ำ นางสุคนธทิพย  ภูคงน้ำ 24315 วังมนวิทยาคาร  
32 นางสาวปวีณา  เสนาะโสด นางนวพร  เสนาะโสด 30523 ดอนยานางศึกษา  
33 นางสาววริศรา  เสนาะโสด นางนวพร  เสนาะโสด 30523 ดอนยานางศึกษา  
34 นายคุณานนท  กองเกิด นางพรทิพย  เวียงปฏ ิ 27409 พินจิราษฎรบำรงุ  
35 นายชิณภัทร   โกศล นางประไพย  โกศล 28521 ชุมชนบานปาแดง  
36 นายรัฐนันท  ภูบุญลาภ นางวนดิา  ภูบุญลาภ 31087 พินจิราษฎรบำรงุ  
37 นายวงศธร  โคตะรุชัย นางสุภาภรณ  โคตะรุชัย 33227 ยางตลาดวิทยาคาร  
38 นางสาวศิรดา  ศรีบุรัมย   นางเพียงนภัส  ศรีบุรัมย 24838 ชุมชนดอนยูงวทิยายน  
39 นายภัทรวิชย  วงศเชียงยืน นายกมลจิตร  วงศเชียงยืน 31251 หนองไผรัฐบำรุง  
40 นางสาวเปรมฤดี  ภูธาตุเพชร  นางดวงจันทร  ภูธาตุเพชร 33282 ชุมชนดอนยูงวทิยายน  
41 นางสาวอุมาภรณ  ภูงามแสง นางบัวเงิน  ภูงามแสง 22742 นาดีหลุมขาววิทยา  
42 นางสาวชนาภา  ภูงามแสง นางบัวเงิน  ภูงามแสง 22742 นาดีหลุมขาววิทยา  
43 นายวีระวัฒน  สุธนไพบูลย นางวันเพญ็  ฤทธ์ิสวาง 23871 นาเชือกวิทยาสรรพ  
44 นายภัทรวิชย  ชางนอก นายสุทัด   ชางนอก 20580 โนนสูงวิทยา  
45 นายนวมินทร  สีหาบุญมาก นายศักด์ิศลิป  สีหาบุญมาก 21863 โนนสูงวิทยาคม  
46 นายอภิสิทธิ์   จิตศรัทธา นางขนษิฐา  จิตศรัทธา 22783 ปอแดงวิทยา  
47 นางสาววรฤทัย  ภูโปรง นางอโนทัย   ภโูปรง 33126 นาเชือกวิทยาสรรพ  
48 นางสาวอาริยา  นาไชย นายอนันตสุข  นาไชย 24684 นาเชือกวิทยาสรรพ  
49 นางสาวอัญชิสา  นาไชย นายอนันตสุข  นาไชย 24684 นาเชือกวิทยาสรรพ  
50 นายพิเชฐพงศ  เคาแคน วาที่รอยตรีคำคัน  เคาแคน 16923 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
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51 นางสาวสุพรรณิการ  นลิทองหลาง นายชรินทร   นิลทองหลาง 29542 ผดุงราษฎรวิทยา  
52 นายพชร  ศรแสง นายสุนันท   ศรแสง 29932 หนองกาวคุรุราษฎรบำรุง  
53 นางสาวปลายฟา   คำมณี นางลักขณา   คำมณี 28119 ปอแดงวิทยา  
54 นางสาวทิติยากร  ไสยลักษณ นางนิศรานารถ  ไสยลักษณ 25765 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
55 นางสาวศิรินภา  ไสยลักษณ นางนิศรานารถ  ไสยลักษณ 25765 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
56 นายสิรวิชญ   ภูแปง นางวารี   ภูแปง 23638 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
57 นางสาววัชรพร   วัชโรสินธุ นางพรนภา  ชำนินอก 28574 ชุมชนบานตูมวิทยาคาร  
58 นางสาวนฤณทิพย  พรพนม นางยุพาพร  พรพนม 31922 นางามแกนลำดวนวิทยา  

59 นางสาวพรหมพร  พรพนม นางยุพาพร  พรพนม 31922 นางามแกนลำดวนวิทยา  
60 นายวัชรพงษ  ภูบานเชา นางบรรดล   ภบูานเชา 28279 ยางตลาดวิทยาคาร  
61 นายธีรัตน  ภูดอกไม   นางอุทัยรัตน  ภูดอกไม 29350 ปอแดงวิทยา  
62 นายณัชนันท   ศรแสง นายสุนันท   ศรแสง 29932 หนองกาวคุรุราษฎรบำรุง  
63 นางสาวชนันศิร ิ  โยมศรีเคน นายอุทัย  โยมศรีเคน 31296 โนนสูงวิทยา  
64 นางสาวภัทรินธร   ปารมีชัย นายพิพัฒน   ปารมีชัย 25129 ยางคำวทิยา  
65 นายศุภากร  ภูขันสูง นายประสงค  ภูขันสงู 25190 ยางคำวทิยา  
66 นายพุทธิพงษ  ภขูันสูง นายประสงค  ภูขันสงู 25190 ยางคำวทิยา  
67 นายปรมี  เหมือนนาดอน นางปาริชาต   คำภาบุตร 28190 นาดีหลุมขาววิทยา  
68 นางสาวนัฐธิดา  วงศรักษา นางสาววงเดือน  วงศรักษา 32750 หนองบัวหนวย  
69 นายธารรินทร   แวงยางนอก นายธานินทร  แวงยางนอก 19483 ลำปาววิทยาคม  
70 นายอัครินทร   แวงยางนอก นายธานินทร  แวงยางนอก 19483 ลำปาววิทยาคม  
71 นายณัฐวัตร  ชินสีห  นางสุไพรัตน  ชินสีห 29912 ยางคำวทิยา  
72 นายพิศทุธิพงศ  ภูการุณย นางสุภาพร  ภูการณุย 27812 บานหนองเสอื  
73 นางสาวพุทธธิดา  ประสิทธิศิลปชัย นายประดิษฐ  ประสิทธิศิลปชัย 27013 ลำปาววิทยาคม  
74 นายอภิชาติ  ภูทองกิ่ง นางธูปหอม   ภูทองก่ิง 31540 ลำปาววิทยาคม  
75 นางสาวกัลยรักษ   ภูชาบุตร นางบุญศิริ  ภูชาบุตร 28504 ลำปาววิทยาคม  
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76 นางสาวชนกกนก  เคาหอม นางสมจิฎร   เคาหอม 26195 ลาดสระบัว  

77 นายพีฬภทัรภ   เคาหอม นางสมจิฎร   เคาหอม 26195 ลาดสระบัว  

78 นายพัฒนพงษ   รัตนสีหา นางบุญเรียม    รัตนสีหา 22600 บานเสยีววิทยาสรรพ  

79 นางสาวกฤชมน  ศิรวัชวรกุล นางไอวริญย  ภูส่ีเหลี่ยม 32052 นาแกราษฎรอำนวย  

80 นายภูมิรพี   ชนะมาร นางศยมน   หอมชื่น 23191 เชยีงสาศิลปสถาน  

81 นางสาวจริชัยา  สุริฉาย นายประดิษฐ   สุริฉาย 30292 เชยีงสาศิลปสถาน  

82 นายจิตรกร  ภูโสภา นางเพ็ญศรี  ภโูสภา 30610 เชยีงสาศิลปสถาน  

83 นางสาวศิริกมล   กมลหัตถ   นางพูลศิล  กมลหัตถ   26957 เชยีงสาศิลปสถาน  

84 นายเกียรติศักดิ์   กมลหัตถ   นางพูลศิล  กมลหัตถ   26957 เชยีงสาศิลปสถาน  

85 นางสาวบุญรักษา  ธาตุรักษ นางอุทัยวรรณ  ธาตุรักษ 23948 ผดุงราษฎรวิทยา  

86 นางสาวรักษาบุญ  ธาตุรักษ นางอุทัยวรรณ  ธาตุรักษ 23948 ผดุงราษฎรวิทยา  

87 นางสาวมัทนีญา  ปจฉิมา นางเยาวลักษณ  ปจฉิมา 25387 โคกคำวิทยา  

88 นางสาวชุติกาญจน  ปดถามา นางนงนิต  ปดถามา 23507 โคกคายโคกใหญวิทยา  

89 นายโชคมงคล  ทองจินดา นายมาย  ทองจินดา 19889 โคกกองราษฎรนุกูล  

90 นายพสิษฐภัทร  คนใจบุญ นางศรัณยญาภัค นระเสน 28694 บานแกวิทยาคม  

91 นางสาวรตนพร  ทิพสอน นางสุภาพร  ทิพสอน 21913 บานแกวิทยาคม  
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