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หนวย/อำเภอ...........สามชัย............ 

ที ่ ทุนระดับ จำนวนผูสมัคร หมายเหตุ 
1 ทุนระดับกอนประถมศึกษา 12  

    ชั้นอนุบาล 
2 ทุนระดับประถมศึกษา 30  

    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 13  

    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 20  

    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
5 ทุนระดับอุดมศึกษา  ไมสูงกวาปริญญาตรี 9  

   อุดมศกึษาปที่ 1-4 
รวม 84  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์รายงานผูส้มคัรขอรบัทนุการศกึษา 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์ จาํกดั  ประจาํปี 2565 
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 ด.ช.ปองคุณ  กองวงษา นางณัฐธิดา  เหลาการ 33239  
2 ด.ช.กันตภณ  อุปนันท นางบุญญา  อุปนันท 31946  
3 ด.ญ.นิรดา  อาจวิชัย น.ส.หนึ่งฤทัย  หาระทา 33354  
4 ด.ญ.ณิชนันท  จำปาทอง น.ส.กรรณกิา  สารจันทร 33237  
5 ด.ช.พิชญะ  จำปาไชย นางเพ็ญประภา  จำปาไชย 32714  
6 ด.ช.ชวิศา  มาลาแสง นางตุลา  มาลาแสง 30771  
7 ด.ช.ปุญญพัฒน  ปญจิต นางปทุมภรณ  ปญจิต 30106  
8 ด.ช.ษิษณุพงศ  ระเวงวรรณ น.ส.พรสุดา  เห็มมาชัย 32872  
9 ด.ช.มนกฤต  กินะรี นายสามารถ  กินะรี 30585  
10 ด.ญ.มนัสนันท  กินะรี นายสามารถ  กินะรี 30585  
11 ด.ญ.ณัฐญานิชา  โยคะสัย นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย 32301  
12 ด.ญ.ภัทรมน  จันทรแจมภพ นางพิชญาณภา  จันทรแจมภพ 31854  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับชั้น กอนประถมศึกษา หนวย/อำเภอ สามชัย 
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 ด.ญ.พิชยนันท ลาวทอง น.ส.พัสดี บัวจูม 32388  
2 ด.ญ.สภาพร มีสารพันธ นายมีสาระพัฒน มีสาระพันธ  20110  
3 ด.ญ.เพชรรัช นาสินพูล นางเพชรลดา นาสินพูล 31606  
4 ด.ช.ปรินทร กองวงษา นางณัฐธิดา เหลาการ 33239  
5 ด.ช.ยศพล โทแสง น.ส.นันทพร ภูครองนาค 30608  
6 ด.ช.ชยางกูร ภูเตาสูง นายอภิชาต ภูเตาสูง 31776  
7 ด.ญ.กวินธิดา วิระพันธ นางสินีพร วิระพันธ 31780  
8 ด.ช.ภัทรดนัย วิระพันธ นางสินีพร วิระพันธ 31780  
9 ด.ช.ณัฐพล อุปนันท นางบุญญา อุปนันท 31946  
10 ด.ญ.รินลดา มวงจันทร นางโสภา มวงจันทร 32027  
11 ด.ช.กันตกวี ยี่สารพัฒน นางทัศนีย ยี่สารพัฒน 29001  
12 ด.ช.กรวิชญ อาญาเมือง นางสัจจพร อาญาเมือง 32989  
13 ด.ช.พิชยุตม จำปาไชย นางเพ็ญประภา จำปาไชย 32714  
14 ด.ญ.ญาณิศา พิพัฒน นางปริญญาภรณ ยี่สารพัฒน 30264  
15 ด.ช.ชินพรรธน มาลาแสง นางตุลา มาลาแสง 30771  
16 ด.ช.จรัสพงศ ปญจิต นางปทุมภรณ ปญจิต 30106  
17 ด.ช.อภิวัชร ถินอภัย น.ส.วันวิสาข อังคะณา 32975  
18 ด.ญ.รัชตชลิดา ถินอภัย น.ส.วันวิสาข อังคะณา 32975  
19 ด.ญ.ณัฐปภัสร ราชโสภา  น.ส.ลักขณา เติมทานาม 32006  
20 ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวชะตา นายณัฐพงษ บัวชะตา 29110  
21. ด.ญ.กวินธิดา ขันทอง นางสาวกรรณิกา  ขันทอง 31830  
22. ด.ญ.พัทธนันท  จันทรแจมภพ นางพิชญาณภา  จันทรแจมภพ 31854  
23. ด.ญ.ศุภฤทษ  ศิลพจน นางสาวกัญนิกา   ปญจิตร 31367  
24. ด.ญ.ณัฐญาณิกา  โยคะสัย นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย 32301  
25. ด.ญ.ณัฐญาณิศา  โยคะสัย นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย 32301  
26. ด.ญ.เมธาสิทธิ์  แสงสวัสดิ ์ นายอนุชิต   แสงสวัสดิ์ 29803  

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ ประถมศึกษา หนวย/อำเภอ สามชัย  
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
27. ด.ญ.กฤตริญญา  มาทุมมี นางสาวจันทรสี  จอมจิตร 31464  
28. ด.ญ.หทัยชนก  สารบรรณ นางสาวอนงค  กิ่งภูเขา 31877  
29. ด.ญ.ชาดา  จุนใจ นางสาววิภารัตน  บุญลาศรี 31870  
30. ด.ช.ภัทรพัฒน  เจียงวิเศษ นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน 29974  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………ประถมศึกษา…(ตอ)………..หนวย/อำเภอ...สามชัย………………….. 
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล (บุตร) ช่ือ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กชายธนภูมิ  ตรวจนอก นายสงา  ตรวจสอก 30899  
2 เด็กหญิงดวงเกษ  นามศรี นางจิตรลัดดา  นามศรี 29458  
3 เด็กชายเอ้ืออังกูร  ภูเตาสูง นายอภิชาติ  ภูเตาสูง 31776  
4 เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน นายจีระพันธ  ยี่สารพัฒน 30072  
5 เด็กชายณรงคชัย  ยี่สารพัฒน นายจีระพันธ  ยี่สารพัฒน 30072  
6 นางสาวจุฑาทัตต  รมยวิชัย นายจำนงค  รมยวิชัย 32425  
7 เด็กชายสุดปรีดา  มวงจันทร นางโสภา  มวงจันทร 32027  
8 เด็กหญิงปพิชญา  ยี่สารพัฒน นางทัศนีย  ยี่สารพัฒน 29001  
9 เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี นางสุทธิวรรณ ขันศรี 29777  
10 นายรัชพงศ  ศรียางค นางกนกพิชญ  ศรียางค 22046  
11 เด็กชายพชรพล  ชนชื่นใจ นายสมยั ชนชื่นใจ 15284  
12 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตยรัศมี นางศิริวรรณ  ถิตยรัศมี 28680  
13 เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัฒน นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน 29974  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน  หนวย/อำเภอสามชัย 
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางสาวพิมลนาฏ ไพรสณฑ นายกฤตยชญ ไพรสณฑ 29005  
2 นางสาวดมิศรา อันพาพรม นายอเนก อันพาพรม 31840  
3 นางสาวดมิสา อันพาพรม นายอเนก อันพาพรม 31840  
4 นางสาวชนกวนันท โคตะนนท นายชัยณรงค โคตะนนท 9084  
5 นายนฤเบต นามศรี นางจิตรลัดดา นามศรี 29458  
6 นายเหมราช เจนนามแกว นายจุฑาพล เจนนามแกว 20628  
7 นางสาวชลธิชา ยี่สารพัฒน นางทัศนีย ยี่สารพัฒน 29001  
8 นายรดิศ ขันศรี นางสุทธิวรรณ ขันศรี 29777  
9 นายปญญาพร บุตรศิริ นางนภา บุตรศิริ 24417  
10 นายสมรรถชัย ชนชื่นใจ นายสมยั ชนชื่นใจ 15284  
11 นายสมรรถพล ชนชื่นใจ นายสมยั ชนชื่นใจ 15284  
12 นายพัสกร จำปานิล นางสาวอรสา จำปานิล 31839  
13 นางสาวปยธิดา ดีเสมอ นายณรงคศักดิ์ ดีเสมอ 29636  
14 นายนนทกร ตาลสถิต นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิต 25260  
15 นางสาวปภาดา ถิตยรัศมี นางรัตนา ถิตยรัศมี 28547  
16 นายวัชริศ บุตรอินทร นางวัชราภรณ บุตรอินทร 29493  
17 นายวัชรวิทย การสรรพ นางจันดร การสรรพ 17178  
18 นางสาวมทินา แสงสวัสดิ์ นายอนุชิต แสงสวัสดิ ์ 29803  
19 นายพันธวัช ถิตยรัศมี นางศิริวรรณ ถิตยรัศมี 28680  
20  นายเดโช จุนใจ นางสาววิภารัตน บุญลาศรี 31870  

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ……มัธยมศึกษาตอนปลาย……..หนวย/อำเภอ...สามชัย………………….. 
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รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………………………………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 นายอธิบดี  เจนนามแกว นายจุฑาพล  เจนนามแกว 20628  
2 นางสาวพชรดา  ยี่สารพัฒน นางสุรีพร  ยี่สารพัฒน 22652  
3 นายนพรุจ  ชนาสิทธ นายนิพนธ  ชนาสิทธ์ิ 18685  
4 นายจิณเกียรติ  จี้กระโทก นางจริยา  จี้กระโทก 21813  
5 นางสาวพิมพชนก  ไชยวิเชียร นางสุนันทา  ไชยวิเชียร 21964  
6 นางสาวมุทิกา  ติชาวัน นางรพีพร  ติชาวัน 25315  
7 นางสาวพิญมาศ  บุญอรัญ นางแสงเดือน  บุญอรัญ 28685  
8 นายยุทธศาสตร  มะนัส นายวิชัย  มะนัส 20946  
9 นายพีรศิลป  สระทอง นางสุกัน  สระทอง 29545  

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 

ระดับ………อุดมศึกษา………………..หนวย/อำเภอสามชัย………………….. 
 


