
 

สรุปยอดขอทุนบุตรสมาชิกสหกรณ อำเภอหวยผึ้ง  

 

ระดับ จำนวน (คน) หมายเหตุ 
อนุบาล 3  
ป.1-6 24  
ม.1-3 21  
ม.4-6 22  

อุดมศึกษา 33  
รวม 103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ัน   อนุบาล   หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนห
สมาชิก 

หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงแพรพิไล พิมพเภา นางสาวอิสรีย พูลพัฒน 31446 อนุบาล2 
2 เด็กหญิงพิริยาภา  จารัตน นางสาวจริยา  จารัตน 032443 เตรียมอนุบาล 
3 เด็กหญิงปรียนันท  ศรีบริบูรณ นางสาวณัฐธยาน พลลาชมพูนสิน 031966 อนุบาล2 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6   หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนหสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กชายตุลธร  พาคำ นางพรทิพย พาคำ 031113  
2 เด็กชายปรินทร พาคำ นางพรทิพย พาคำ 031113  
3 เด็กชายกันต  กรรณิการ นางอาริยา กรรณิการ 33397  
4 เด็กชายธนวิทย พานิชดี นางรินดา พานิชดี 31261  
5 เด็กหญิงจารุพิชญา พานิชดี นางรินดา พานิชดี 31261  
6 เด็กหญิงภัทรวดี ศิริษา นายวัชระ ศิริษา 033305  
7 เด็กชายยศพันธ ใจทัด นายอนุชา ใจทัด 33189  
8 เด็กชายอติชาติ ใจทัด นายอนุชา ใจทัด 33189  
9 เด็กชายธนกร แสงหิรัญ นางชุดา หิรัญเกียรติ 32534  
10 เด็กชายธีธัช แสงนิกุล นางกุลนันทน แสงนิกุล 29790  
11 เด็กชายณภัทร ศรีประทุม นางสาวกรณิศาภา ศรีประทุม 32387  
12 เด็กหญิงกิตติมา ใจออน นางเสาวลักษณ ใจออน  31999  
13 เด็กชายญาณภัทร ยาริรมย นางทัศนีพร ยาริรมย 33368  
14 เด็กหญิงพรหมพิริยะ ยาริรมย นางทัศนีพร ยาริรมย 33368  
15 เด็กหญิงรมดิา พิมพเภา นางสาวอิสรีย พลพัฒน 31446  
16 เด็กชายสืบสกุล จิตจักร นางรุงทิพย จิตจักร 29166  
17 เด็กชายศรันยู สงตลาด นางวิจิตร สงตลาด 29669  
18 เด็กหญิงวรรษมน รัตนสีหภูมิ  นางโชติกา รัตนสีหภูมิ 32251  
19 เด็กชายวิทยานิพนธ รัตนสีหภูมิ นางโชติกา รัตนสีหภูมิ 32251  
20 เด็กชายธนกฤต  ใจศิริ นางสาวลลิตา  ใจศิริ 30044  
21 เด็กชายอศรัตถ  ปทมารัง นางสาวธัญชินาฐ  ปทมารัง 30780  
22 เด็กชายเตมีย  จารัตน นางสาวจริยา  จารัตน 032443  
23 เด็กหญิงพิริยาภรณ  จารัตน นางสาวจริยา  จารัตน 032443  
24 เด็กหญิงสิริกัญญากาญจน  ทาพลขันธ นางสาวธิดารัตน  พันธุศริิ 32444 อยูหนวยสมเดจ็

แต สงเอกสารท่ีหวยผึ้ง 
 

     
     
     
     

 

 



 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา   หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนหสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กชายพงศพัฒน ตฤณวร นางกรชวัล ตฤณวร 31171  
2 เด็กหญิงขาวกลอง พรหมมา นางสาวปาริชาด กรรณิการ 31016  
3 เด็กหญิงกนกกร สุระเสียง นางสาวเมธาวี เชื่อมสมบัติ 32299  
4 เด็กหญิงณฐกร แสงหิรัญ  นางชุดา หิรัญเกียรติ 32534  
5 เด็กหญิงชัชฎาพร เชิดชน นายดุสิต เชิดชน 29826  
6 นายธราเทพ แสนนาเรียง นางวารุณี  เพาะนาไร 30325  
7 เด็กหญิงณรีนุช ศรีประทุม นางสาวกรณีศาภา ศรีประทุม 32387  
8 เด็กหญิงพิชชาพร แสงนิกุล นางกุลนันทน  แสงนิกุล 29790  
9 เด็กชายพีรณฐั ยาริรมย นางทัศนีพร ยาริรมย 33368  
10 เด็กหญิงวิสุทธิพร ใจออน  นางเสาวลักษณ ใจออน 31999  
11 เด็กหญิงพิชามญช แกนสำโรง นางหฤทัย แกนสำโรง 31888  
12 เด็กชายธีรเดช  สมบัติภูธร นางทิพวรรณ สมบัติภูธร 33058  
13 เด็กหญิงบุญญรัตน ภูผาสิทธิ์ นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์ 30602  
14 เด็กหญิงไขมุก ภาจันทรคู นางจุรีรัตน  ภาจันทรคู 31494  
15 เด็กหญิงพุทธรัตน แสงนิกุล นายอารยันต แสงนิกุล 26107  
16 เด็กชายกิตติภพ บุญเรือง นางชนิสรา บุญเรือง 24972  
17 เด็กชายกิตติภูมิ  ใจศิริ นางสาวลลิตา  ใจศิริ 30044  
18 เด็กหญิงธนิษฐา  แสงใส นางสาวปรียานันท  โสภา 00032442  
19 เด็กหญิงอภิสรา  แสงใส นางสาวปรียานันท  โสภา 00032442  
20 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไมยะปน นางสาวอัชราวรรณ  ขาวลา 00031904  
21 เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง นางชนิสรา  บุญเรือน 024972  
     
     
     
     
     
     

 

 

 



 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนหสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางสาวอรปรียา สมพิทักษ นางนิชนันทน สมพิทักษ 28553  
2 นางสาวพิมพพร  คุณสุทธ์ิ นางสุณี คุณสิทธิ์ 33093  
3 นายสิทธิชัย เชิดชน  นายดุสิต เชิดชน 29826  
4 นายภูมิรพี  เพาะนาไร นางสาวชนาภา เพาะนาไร 31735  
5 นายยศพล จันทวัติ นางประไพภัทร บูญเรือน 32441  
6 นายณัฐดนัย จิตจักร นายประภวิษณ จิตจักร 22929  
7 นายเศรษฐพงศ ใจอักษร นายสงัด   ใจอักษร 14027  
8 นายธนกฤต โชติประเสริฐ นายเฉลียว โชติประเสริฐ 32707  
9 นายปยังกรู แกนสำโรง นางหฤทัย แกนสำโรง 31888  
10 นางสาวธันยพร สมบัตภิูธร นางทิพวรรณ สมบัติภูธร 33058  
11 นายบุญญราช ภูผาสิทธิ์ นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์ 30602  
12 นายโสณภัทร สินธุโคตร วาที่รอยตรีอารยะ สินธุโคตร 20326  
13 นายปริวัตร ทิ้งแสน นางวงศตะวัน กองสมบัติ 29627  
14 นายจารุกิตติ์ สิงหจินดา นายอภิสิทธ์ิ สิงหจินดา 23972  
15 นายกฤต สิงหศิริ นางสมพร สิงหศิริ 25305  
16 นายธนพงษ กลางประพันธ นายณัฏฐชัย กลางประพันธ  29978  
17 นางสาวขวัญกมล ศรีเลิศ นายธงชัย ศรีเลิศ 25963  
18 นายยุธิษจิระ สุขสวัสดิ์ นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ 28740  
19 นายพีระพล ชาญวิริยะปรีดา นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา 27411  
20 นางสาวปรมาภรณ กุลเกลี้ยง นายประภาส กุลเกลี้ยง 24624  
21 นางสาวพชรพร  เนตรคุณ นางลมุล  เนตรคุณ 28059  
22 นายสิรภัทร  ศิริรักษ นางเยาวลักษณ  ศริริกัษ 32028  

     
     
     
     

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ัน อุดมศึกษา     หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนหสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางสาวคีตาพร  สมพิทักษ นางนิชนันทน  สมพิทักษ 28553  
2 นางสาวกุลภัสสร คุณสุทธิ์ นางสุณี  คุณสุทธิ์ 33093  
3 นางสาวแพรไหม  สมศริิ นางแสงจันทร  สมศิริ 19928  
4 นายวารุวัฒน แสนนาเรียง นางวารุณี เพาะนาไร 30325  
5 นางสาวภาพิมล ประสมศรี นางสมาพร ประสมศรี 26971  
6 นางสาวอทิติยา ประสมศรี นางสมาพร ประสมศรี 26971  
7 นายเมธัส  เหลาสาย นางเพ็ญนี  เหลาสาย 29635  
8 นายเอกชน นนทพจน นางวัลภา  นนทพจน 29876  
9 นางสาวกิตติยา สิงหนาครอง นางกัญญวรา สีหลิ่ง 31225  
10 นางสาวณัฐฑิญาภรณ วรรณทอง นางทองลวน วรรณทอง 23278  
11 นายนรากร ยะสะกะ นางศรีสุดา ยะสะกะ 28894  
12 นางสาวศศิ นาถ้ำพลอย นางวารุณี นาถ้ำพลอย 28312  
13 นายวัชรเกียรติ สิงหหนสาย นางพัทธธีรา สิงหหนสาย 28403  
14 นายนนธวัช แสบงบาล นางบังอร แสบงบาล 23238  
15 นายนครินทร สายรัตน นางวิภา สายรัตน 39492  
16 นางสาวอัณศยา ใจอักษร นางสงัด ใจอักษร 14027  
17 นางสาวภัทรวดี โชติประเสริฐ นายเฉลียว โชติประเสริฐ 32707  
18 นางสาวพิลาลักษณ พลเยี่ยม นายมงคล พลยี่ยม 28667  
19 นางสาวตองครรลอง ประชาชัย นางพรรณี คำสิมเหลาสิงห 29101  
20 นางสาวโสภิตา สินธุโคตร วาที่รอยตรีอารยะ สินธุโคตร 20326  
21 นางสาววรัญญา สงตลาด นางวิจิตร สงตลาด 29669  
22 นางสาวดีดี ดีสมบัติ นายสมบัติ ดีสมบัติ 9005  
23 นายอรรถสิทธิ์ สิงหจินดา  นายอภิสิทธ์ิ สิงหจินดา 23972  
24 นายธนพนธ กลางประพันธ นายณัฏฐชัย กลางประพันธ 29978  
25 นายชัยกฤต พงษอุดร นางวรินทร หงษอุดร 24084  
26 นายณฐพล พูลพัฒน นางราตรี พูลพัฒน 30045  
27 นางสาวรณัฐธยาน มีสารพันธ นายเสกสรร มีสารพันธ 28816  

 

 

 

 



รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับช้ัน อุดมศึกษา     หนวย/ อำเภอ หวยผึ้ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล(บุตร) ชื่อ-สกุล(สมาชิก) เลขทะเบียนหสมาชิก หมายเหตุ 
28 นายธันยณภัทร มีสารพันธ นายเสกสรร มีสารพันธ 28816  
29 นางสาวพัชรพร  สรรพเลิศ นายสรรเพชร  สรรพเลิศ 29155  
30 นายปุณยวัฒน  เจริญทาว นางจารุวรรณี เจริญทาว 28730  
31 นายณภัทร  จิตภักดี นายอธิปติ  จิตภักดี 28767  
32 นายวิสิทฐพล  กุลเกลี้ยง นายประภาส  กุลเกลี้ยง 24624  
33 นายสิรวิชญ  ศิริรักษ นางเยาวลักษณ  ศริริกัษ 32028  

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


