
ที่ ทุนระดับ จํานวนผูสมัคร หมายเหตุ

1 ทุนระดับกอนประถมศึกษา 10

     ชั้นอนุบาล

2 ทุนระดับประถมศึกษา 42

     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 25

     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 24

     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

5 ทุนระดับอุดมศึกษา ไมสูงกวาปริญญาตรี 42

    อุดมศึกษาปที่ 1-4

รวม 143

รายงานผูสมัครขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ประจําป 2565

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

1 ด.ช.กันตชน  เฉลิมชาติ นายสุริยา     เฉลิมชาติ 30494

2 ด.ช.กฤตภาส  นามแสง นางสาวพนิดา    นามแสง 33050

3 ด.ช.ภูริช     ยางงาม นายมนูญ     ยางงาม 32586

4 ด.ญ.ณัฐกานต  เชื้อพรม นางสาวอมร      เชื้อพรม 31562

5 ด.ญ.มาลี     เสมอใจ นายอภิเชษฐ  เสมอใจ 31960

6 ด.ช.ณภัทร   สีแกวก่ํา นางวรรเพ็ญ   สีแกวก่ํา 31527

7 ด.ช.พงศภัค  สมใจ นายอภิสัณท  สมใจ 33046

8 ด.ช.พิศรุต    บุตรวัง นางสาวจรุงจิต    กิตชัย 31302

9 ด.ญ.ณัฐนรี   กลอมบุญธรรม นางสาวนิภา    สาวิวัฒน 33232

10 ด.ช.ธีรธาดา   นามนิตย นางสาวสุวรรณา  วงษโสภา 32263

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ กอนประถมศึกษา (อนุบาล)

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

1 ด.ช.จิรพิภัทร  ย่ีสารพัฒน นางภัทรวิมล  ย่ีสารพัฒน 29814

2 ด.ช.นิพิฐพนธ  ย่ีสารพัฒน นางภัทรวิมล  ยี่สารพัฒน 29814

3 ด.ญ.พีรดา   แสงประไพ นางสาวเมตตา  คานทอง 32745

4 ด.ช.ชญานนท  ภูละมุล นางกฤตยภรณ  ภูละมุล 26563

5 ด.ช.ชนมน  เฉลิมชาติ นายสุริยา     เฉลิมชาติ 30494

6 ด.ญ.รวิพร   ขวัญโพน นางจารุณี   ขวัญโพน 27017

7 ด.ช.ภัทรนิษฐ  นามแสง นางสาวพนิดา    นามแสง 33050

8 ด.ช.เกียรติคุณ  อรัญรุท นายอาทิตย   อรัญรุท 30746

9 ด.ญ.ปราณปรียา  รอบุญ นางเสาวคนธ  ราชฤทธิ์ 29789

10 ด.ช.แทนคุณ   ศรีวรสาร นายพรรษวุฒ ิ  ศรีวรสาร 32712

11 ด.ช.ธนภัทร    เหลือผล นางจินดาพร  เหลือผล 31404

12 ด.ญ.ณัชชา     แสนแกว นางณิรดา     แสนแกว 32871

13 ด.ญ.จิดาภา  ศรีสองเมอืง นางสุลักษณา  ศรีสองเมือง 30674

14 ด.ช.ชวัลวิทย  ศรีสองเมือง นางสุลักษณา  ศรีสองเมือง 30674

15 ด.ช.ธนวัฒน  คนบุญ นางสาวเดือนเพ็ญ  ยาณประสพ 32887

16 ด.ญ.ธัญญรัตน  คนบุญ นางสาวเดือนเพ็ญ  ยาณประสพ 32887

17 ด.ช.กันตภณ  ถิ่นละออ นางสาวปุณยนุช   ซ่ําศาสตร 30944

18 ด.ช.สกลวรรธน  คันธิยงค นางนิตยา  คันธิยงค 32478

19 ด.ญ.กุลนิษุ   สุนันตะ นายฤทธิกร   สุนันตะ 31867

20 ด.ช.กรณพัฒน   สีแกวก่ํา นางวรรเพ็ญ   สีแกวก่ํา 31527

21 ด.ญ.ภัทรนรินทร  นามชารี นางรัชนก  นามชารี 23456

22 ด.ญ.กัญญนภัสรา  ถวิลถึง นางสุนีรัตน  ถวิลถึง 32359

23 ด.ช.เศรษฐวิฏุ  จันทรบุตร นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร 31347

24 ด.ช.ปวีร    แกวกัณหา นางวลัยรัตน   แกวกัณหา 30103

25 ด.ญ.กวินธิดา    นิลโฉม นายพิทักษ    นิลโฉม 32155

26 ด.ญ.ปภาวรินทร  วิชาญ นางรัชนี     วิชาญ 27851

27 ด.ช.ปารมี  วิชาญ นางรัชนี     วิชาญ 27851

28 ด.ช.กองภพ   ศรีวรสาร นายวรพจน   ศรีวรสาร 32702

29 ด.ช.กันตพงศ  ศรีทา นายอิทธิพล     ศรีทา 32024

30 ด.ช.เศรษฐพงศ  ศรีทา นายอิทธิพล     ศรีทา 32024

31 ด.ญ.กานตพิชชารัตน อุดมวงษ นายกงเพชร  อุดมวงษ 32587

32 ด.ญ.กันยารัตน อุดมวงษ นายกงเพชร  อุดมวงษ 32587

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ ประถมศึกษา

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ ประถมศึกษา

หนวย อําเภอสมเด็จ

33 ด.ช.ญาณพัฒน  วรภัทรกานต น.ส.ภัทรภรณ  วรภัทรกานต 29730

34 ด.ญ.ศตพร    ศรีดาราช นางออมใจ    เฮียซรเซล 31790

35 ด.ญ.ศตนันท    กอนบุญใสย นางออมใจ    เฮียซรเซล 31790

36 ด.ญ.วรัชญา    บุตรวัง นางสาวจรุงจิต    กิตชัย 31302

37 ด.ช.สิรวิชญ   แกวรักษา นางสาววัชนี    ออนเขียว 30706

38 ด.ช.ปราณนต    กั้วนามน นายธนูศิลป    กั้วนามน 28814

39 ด.ญ.มัณฑิญาภา  ผุดผอง นางอลิสสรา  ผุดผอง 32821

40 ด.ญ.พิชญา   ยาดี นางธิติมา   ยาดี 31677

41 ด.ญ.บุญญาภา   กลุมศรี นางสาวกัญญลักษณ  กลุมศรี 30986

42 ด.ญ.ชญานาญ  จําปาแดง นางกฤติยาณี   คําออน 31249



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

1 ด.ช.กันตินันท กองนาคู นายปรัตถกรณ  กองนาคู 32130

2 ด.ช.นภวิทย  นาทุงมน นายเอกวิทย    นาทุงมน 32845

3 ด.ช.ณธายุ  ศรีแกว นายยุทธศักดิ์    ศรแีกว 30755

4 ด.ช.ญาณพัฒน   ภูละมุล นางกฤตยภรณ  ภูละมุล 26563

5 ด.ญ.กนกพิชญ   ชลิงสุ นางจรินทร    ชลิงสุ 31742

6 ด.ญ.รสิตา    สุวรรณศรี นายตระกูล   สุวรรณศรี 28388

7 ด.ญ.จิตติมาพร ศรีบานโพน นางเบญจมาศ ศรีบานโพน 31452

8 น.ส.ณัฐวลัญช  คําสุวรรณ นางสุภัทรี     คําสุวรรณ 32381

9 ด.ญ.กัลยกร   เทศารินทร นางลักษณา  คํากอน 31060

10 ด.ช.ปณณ  ยนตชัย นางวราภรณ  ยนตชัย 29526

11 น.ส.ณัฐรียา   คําตา นางณัฐยา    คําตา 32419

12 ด.ญ.ณลินประภา   ภายศรี นางนฐพรรณ   ใจศิริ 30951

13 ด.ช.ธนกฤต  มันปาฏิ นางสุภี  มันปาฏิ 28459

14 ด.ช.ธนกร  มันปาฏิ นางสุภี  มันปาฏิ 28459

15 ด.ช.เชฏฐภัทร  จันทรบุตร นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร 31347

16 ด.ญ.บงกชมาศ   กองเวหา นางแสงทอง    กองเวหา 31801

17 นายเอกลักษณ   เลิศสงคราม นายไพรัตน   เลิศสงคราม 30854

18 ด.ญ.กานตรวี   โพธะศรี นางสาวรุงนภา   โพธะศรี 29704

19 ด.ช.ชาญชัย   ศรีสองเมือง นายคุณากร     ศรสีองเมือง 28608

20 ด.ญ.ปวารนิตยา  เที่ยงสงค นางวนิดา     เขจรรักษ 28914

21 ด.ช.จิราภัทร   รุงนามา นางจิตรา     รุงนามา 31103

22 ด.ญ.ศรุดา     วรรณทอง นางดรรชนี    วรรณทอง 32970

23 ด.ญ.ณิชากานต  ศิลา นางปราณี    ศิลา 28396

24 ด.ช.ภาณุ    กั้วนามน นายธนูศลิป    กั้วนามน 28814

25 ด.ญ.กฤติภิญญดา  จําปาแดง นางกฤติยาณี   คําออน 31249

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

1 นางสาวเปรมปรีด์ิวรา กองนาคู นายปรัตถกรณ  กองนาคู 32130

2 นายพงศภัค    ประจําตน นางฉวีวรรณ    ประจําตน 28305

3 นางสาวกันตา   นาทองบอ นางปยาภรณ   นาทองบอ 29061

4 นายฑีฆชนม   ศรีแกว นายยุทธศักดิ์    ศรีแกว 30755

5 นายชัยภัทร    ศิลาแกว นางสพุัทยา     ศิลาแกว 24479

6 ด.ช.รัชพล   ขวัญโพน นางจารุณ ี  ขวัญโพน 27017

7 นายตรรกวุฒิ    สวุรรณศรี นายตระกูล   สุวรรณศรี 28388

8 นางสาวสิตานัน   ประดิษฐจา นางบัวคํา   ประดิษฐจา 27826

9 นางสาวพิชญา   ประดิษฐจา นางบัวคํา   ประดิษฐจา 27826

10 นายติณณ  ยนตชัย นางวราภรณ  ยนตชัย 29526

11 นายพชร  รอบุญ นางเสาวคนธ  ราชฤทธิ์ 29789

12 นายอนรรฆ  ชวติ นายกรชกร    ชวติ 28809

13 นายทัตเทพ   ทองรุง นายเสรี      ทองรุง 29646

14 นางสาวขวัญขาว   ทองรุง นายเสรี      ทองรุง 29646

15 นางสาววรรณกร   คํากอน นางสาวเยาวเรศ  เสนกิจ 31564

16 นางสาวประภัสรา   คําตา นางณฐัยา    คําตา 32419

17 นายนวมินทร   ปานะลาด นางกรรณิการ  ปานะลาด 30475

18 นายอัครพล   สีแกวก่ํา นางวรรเพ็ญ   สีแกวก่ํา 31527

19 นางสาวรัตนธิดา  ถวิลถึง นางสุนีรัตน  ถวิลถึง 32359

20 นายคณพศ     รอดเพ็ชร นางสาวฉัตรชนก  ถวิล 32267

21 นายวรรณพงษ  นนทะคุณ นางปราณี   นอยสารบรรณ 29966

22 นายสุรนันท    มุงคุณคําชาว นางสพุัตรา  มุงคุณคําซาว 33228

23 นายภูฤทธิ์    กั้วนามน นายธนูศิลป    กั้วนามน 28814

24 นายชินวัชร    คะอังกุ นางวัชราภร    คะอังกุ 29258

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

1 นายวิทวัส   ฤาชัยราม นางรุงอรุณ   ฤาชัยราม 28996

2 นายกษิดิศ   สวางสุข นางจินตนา   สวางสุข 27745

3 นายกษิดิ์เดช  สวางสุข นางจินตนา   สวางสุข 27745

4 นางสาวรักษิตา   ประมายะยัง นายพงษศักดิ์   ประมายะยัง 24141

5 นางสาวรดา    นาทองบอ นางปยาภรณ   นาทองบอ 29061

6 นางสาวพิมพลภัส    ไชยโส นายธวัช     ไชยโส 26752

7 นายอิชยภูมิ    ยะณะโชติ นางประภัสสร   ยะณะโชติ 21866

8 นางสาวเพชรลดา ศรีบานโพน นางเบญจมาศ ศรีบานโพน 31452

9 นางสาวคัมภีรพรรณ ศรีบานโพน นางเบญจมาศ ศรีบานโพน 31452

10 นางสาวศุจิณนา  พัฒนะสาร นางทัศนีย   ไชยโคตร 26751

11 นายศุภกิตติ์  พัฒนะสาร นางทัศนีย   ไชยโคตร 26751

12 นายเชาววรรธน  แทบสี นางเกศรินทร  แทบสี 24905

13 นางสาวณัฐพร    ยนยุบล นายทินกร    ยนยุบล 22644

14 นางสาวธันยพร   ประดิษฐจา นางบัวคํา   ประดิษฐจา 27826

15 นายธนธัญ   เทศารินทร นางลักษณา  คํากอน 31060

16 นางสาวกุลจิรา    เวียงอินทร นางดวงใจ    เวียงอินทร 27355

17 นางสาวณัฐรุจา    เพ่ิมศิลป นายมงคล    เพ่ิมศิลป 27956

18 นางสาวนภัทร     เก้ือสุวรรณ นางสมพร    เก้ือสุวรรณ 29441

19 นายกิตติพงศ     แสนแกว นางณิรดา     แสนแกว 32871

20 นางสาวขวัญพิชชา  คําเนตร นางบุญทวี    คําเนตร 32967

21 นายชนาธิป    สีออนดี นางวิภาภรณ   สีออนดี 32138

22 นายวรินทร    สุดสน นางสาวปริยากร  สุดสน 33107

23 นายอธิบดี    ถารัตน นายเสกสรร  ถารัตน 29786

24 นายชยพล    ศรีสองเมือง นางจินตนา    ศรีสองเมือง 29751

25 นายพัสกร    นิลโฉม นายพิทักษ    นิลโฉม 32155

26 นางสาวศิริน   เรืองศิริ นางโสภิดา   เรืองศิริ 23018

27 นางสาวนภารัตน   ศรีพอ นางนิรัตน   ศรีพอ 26671

28 นางสาวกนกรัตน   ศรีวรสาร นายวรพจน   ศรีวรสาร 32702

29 นางสาวอรปรียา   ศรีสองเมือง นายคุณากร     ศรีสองเมือง 28608

30 นางสาวฐิติชญา  มหิพันธุ นางกาญจนา  มหิพันธุ 24177

31 นายปุณณวิช  เที่ยงสงค นางวนิดา     เขจรรักษ 28914

32 นายศิวะ     วรรณทอง นางดรรชนี    วรรณทอง 32970

33 นายพันธกานต  ศิลา นางปราณี    ศิลา 28396

34 นายพลกฤต   สุขอินทร นางมะลิ    สุขอินทร 27341

35 นางสาวธัญลักษณ   สุขอินทร นางมะลิ    สุขอินทร 27341

36 นายนิติธร   ไชยทองศรี นางลําพันธ   ไชยทองศรี 29118

37 นางสาวกรพินธุ  มันปาฏิ นายทนงศักดิ์  มันปาฏิ 22714

38 นางสาวณัฐทิชา   พิมพรส นายธีรเนตร   พิมพรส 30090

39 นางสาวสวรรยา   คํามุลนา นางกนกวรรณ  คํามุลนา 33293

40 นายณัฐวุฒิ    พิมพรส นางจีรนันท    พิมพรส 30085

41 นางสาวพรชนก   คะอังกุ นางวัชราภร    คะอังกุ 29258

รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ อุดมศึกษา (ไมสูงกวาปริญญาตรี)

หนวย อําเภอสมเด็จ



ที่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ

รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565

ระดับ อุดมศึกษา (ไมสูงกวาปริญญาตรี)

หนวย อําเภอสมเด็จ

42 นางสาวณัฐสุรางค นางจันทรเพ็ญ  ดวงทองพล 29152


