
ท่ี ศธ.๐๔๐๒๐.๐๖๑๒/๑๐๕    โรงเรียนหนองแคนวทิยา 
ต าบลดอนจาน อ าเภอดอน
จาน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ๔๖๐๐๐ 

       ๒๐  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เร่ือง  ส่งรายช่ือผูส้มคัรขอรับทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จ  ากดั 

อา้งถึง  หนงัสือท่ี สอ.กส.๑๐๖๒/๒๕๖๕ ลงวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. แบบสรุปจ านวนผูส้มคัรฯ/รายช่ือผูส้มคัรขอรับทุนฯ        จ  านวน   ๑  ชุด 
  ๒. ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก         จ  านวน    ๑ ชุด 

  ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จ  ากดั  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน
เป็นสถานท่ีรับสมคัร แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารและน าส่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาฬสินธ์ุ จ  ากดั  ความละเอียดแจง้แลว้นั้น 
  บดัน้ีทางโรงเรียนหนองแคนวทิยาไดด้ าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พร้อมส่งเอกสารมา
พร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                ( นายปรีชา   พรหมพินิจ) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองแคนวทิยา 
 
 
 



แบบฟอร์มรายงานผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จ ากัด  ประจ าปี 2565 

หน่วย / อ าเภอ  ดอนจาน  

ที่  ทุนระดับ จ านวนผู้สมัคร หมายเหต ุ
1 ทุนระดับก่อนประถมศึกษา 7  

ชั้นอนุบาล 
2 ทุนระดับประถมศึกษา 17  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 11  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
5 ทุนระดับอุดมศึกษา ไม่สงูกว่าปริญญาตรี 9  

อุดมศึกษา ปีท่ี 1 – 4  
 รวม 50  

 

 

       
 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก  ปี 2565 

ระดับชั้น   อนุบาล      หน่วย / อ าเภอ ดอนจาน 

ที่ ชื่อ – สกุล (บุตร) ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหต ุ
1. เด็กชายนฤบดินทร์  มูลเหลา นายธวัชชัย  มูลเหลา 32249  
2 เด็กหญิงพิชญดา สอนพรหม นางสุวิมล  สอนพรหม 32808  
3 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ภารส าเร็จ น.ส.ปวีณา  โพธิสาย 31617  
4 เด็กชายปรินทร  เจริญชาติ นายีระพงษ์  อุปแก้ว 31641  
5 เด็กชายก้องภพ  ค าภาบุตร นายปรีชา  ค าภาบุตร 26201  
6 เด็กชายนันทพัทธ์  ภารจรุง นางปพัชญา  คนขาว   
7 เด็กหญิงลักษณ์กนก  ปรีพูล นายวันชัย  ปรีพูล 30804  
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รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก  ปี 2565 

ระดับชั้น   ประถมศึกษา ปีที่ 1-6     หน่วย / อ าเภอ ดอนจาน 

ที่ ชื่อ – สกุล (บุตร) ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหต ุ
1 เด็กหญิงบุญยณัฐ   ถิ่นแสนดี นางณหทัย  ถิ่นแสนดี 31006  
2 เด็กหญิงจารุพิชญา มูลเหลา นายธวัชชัย  มูลเหลา 32249  
3 เด็กชายภาณุวิชญ์ สอนพรหม นางสุวิมล  สอนพรหม 32808  
4 เด็กชายณัฐนนท์ อรรคอ านวย นายอภิชาต  อรรคอ านวย   
5 เด็กชายชนันธร  ไขศรี นางวิภาวรรณ  การมงคล 32426  
6 ด.ช.ปวริศ  โสภารีย์ นายเมืองมนต์  โสภารีย์ 22949  
7 เด็กหญิงลักษณพร  ยงพานิชย์ น.ส.มาลีนนท์  ยงพานิชย์ 33234  
8 เด็กชายชยพล  จรโคกกรวด นางรตนพร  จรโคกกรวด 32134  
9 เด็กชายปวันณชัย  ปรีพูล นายวันชัย  ปรีพูล 30804  
10 เด็กชายเนติภัทร  เนียมบุญ นางจิรัชญา  เนียมบุญ 31538  
11 เด็กหญิงเนติมา    เนียมบุญ นางจิรัชญา  เนียมบุญ 31538  
12 เด็กชายภาคิน  โวงประโคน น.ส.มณธิกา  ตรีกมล 32693  
13 เด็กชายภูมิรพี  ภูละมุล นางเบญจมาศ ภูละมุล 31929  
14 เด็กชายจารุวิทย์ ยนต์ชัย นางกนิษฐา  ยนต์ชัย 30942  
15 เด็กหญิงประภัสสร  ไกยเลิศ น.ส.ชื่นจิตร  นาชัยลาน 32474  
16 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เยาวลักษณ์ นางแสงเทียน ประหา 33052  
17 เด็กหญิงสุพิชชา ศรีสุวรรณภักดี นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี 31326  
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รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก  ปี 2565 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาตอนต้น     หน่วย / อ าเภอ ดอนจาน 

ที่  ชื่อ – สกุล (บุตร) ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหต ุ
1 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผลวาวแวว น.ส.กัญจนพร  ผลวาวแวว   
2 เด็กชายทศพร  ศิลาโล่ห์ นายอมร  ศิลาโลห์ 17787  
3 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีนาแพง นายสุเมธ  ศรีนาแพง 31505  
4 เด็กหญิงพร้อมพรรณ  มัธยมนันทน์ นางสมัชญา มัธยมนันทน์ 32011  
5 เด็กชายปราชญ์ ศรีจุลฮาด นางจันทร์เพ็ญ  ศรีจุลฮาด 31143  
6 นายปิยะพงษ์   อนันต์เอื้อ นางทิพยาภรรณ์ อนันต์เอื้อ 31650  
7     
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รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก  ปี 2565 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย     หน่วย / อ าเภอ ดอนจาน 

ที่  ชื่อ – สกุล (บุตร) ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหต ุ
1 นายปิยพัทธ์  อนันต์เอื้อ นางทิพยาภรรณ์ อนันต์เอื้อ 31650  
2 นายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์ นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์ 30177  
3 นายอัครพงศ์  อรรคอ านวย นายอภิชาต  อรรคอ านวย   
4 น.ส.ศุภรัตน์   ไขศร ี นางวิภาวรรณ  การมงคล 32426  
5 นายปุญญพัฒน์  ไกรทอง นางณกมลชน  ศรีบุตตะ 31491  
6 น.ส. ปพิชดา โสภารีย์ นายเมืองมนต์  โสภารีย์ 22949  
7 น.ส.ปาลิไลยก์ ไชยโคตร นายเกรียงไกร  ไชยโคตร 30859  
8 น.ส.กษมา   ไชยโคตร นายเกรียงไกร  ไชยโคตร 30859  
9 นายสิรวิชญ์ หลักเพชร น.ส.บุหลัน  จุลทะกอง 33099  
10 นายกฤษดา  หลักเพชร น.ส.บุหลัน  จุลทะกอง 33099  
11 น.ส.ชุติกาญชน์ ศรีนาแพง นายสุเมธ  ศรีนาแพง 31505  
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รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก  ปี 2565 

ระดับชั้น   อุดมศึกษาปีที ่1 - 4     หน่วย / อ าเภอ ดอนจาน 

ที่  ชื่อ – สกุล (บุตร) ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหต ุ
1 น.ส.ณัฐพร  ฆารสว่าง นางแสงดาว  เคลือบกลาง 31668  
2 น.ส.ธัชธีรา  วงศ์ธรรม นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม 27679  
3 น.ส.เกดเกยูร  มูนเมืองแสน นางลัดดาวัลย์  มูนเมืองแสน 24811  
4 นายภูมิรพี  ศรีอ่อนจันทร์ นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์ 30177  
5 นายปรเมศวร์  คงแสนค า นางสุวรรณี  คงแสนค า 30908  
6 นายศุภสัณฑ์ อรรคอ านวย นายอภิชาต  อรรคอ านวย   
7 น.ส.เพชรดา โสภารีย์ นายเมืองมนต์  โสภารีย์ 22949  
8 นายภัทรพล  อุปแก้ว นายวีระพงษ์  อุปแก้ว 31641  
9 นายปุลวัชร  จรโคกกรวด นางรตนพร  จรโคกกรวด 32134  
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