
 

 

หนวย/อำเภอ หวยเม็ก 

ที่ ทุนระดับ จำนวนผูสมัคร หมายเหตุ 
1 ทุนระดับกอนประถมศึกษา 14  
 ชั้นอนุบาล 
2 ทุนระดับประถมศึกษา 43  
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 1-6 
3 ทุนระดับมัธยมศกึษาตอนตนหรือเทียบเทา 20  
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
4 ทุนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 21  
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
5 ทุนระดับอุดรศึกษา ไมสูงกวาปริญญาตรี 31  
 อุดมศึกษาปที่ 1-4 
 รวม 129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมรายงานผูสมัครขอรับทุนการศึกษา 
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด ประจำป 2565 



 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงปภานิชย เทียงคำ นางสาวศิริพร ดวงสาพล 31717 อนุบาล 2 
2 เด็กชายพีรวิชญ เวียงสีมา นายพิชญ เวียงสีมา 31691 อนุบาล 3 
3 เด็กหญิงดิญญาพัชญ ภูกาสอน นางปวีณกร ภูกาสอน 31881 อนุบาล 3 
4 เด็กหญิงสุวิชาดา ภิตยบุญครอง นางสาวสถิตกรณ ถิตยบุญครอง 31957 อนุบาล 3 
5 เด็กหญิงนวรัตน มูลสาระ นางสาวสุพัตตา แกวเขียว 31269 อนุบาล 3 
6 เด็กชายณัฐพล กอนสีลา นางสาวเจวลี ภูสดแสง 32290 อนุบาล 3 
7 เด็กชายวชิรธร ภูจอม นางอมรรัตน ภูจอม 33426 อนุบาล 1 
8 เด็กหญิงณัชนิชา ชิลคิรี นายวินัย ชิลคิร ี 33330 อนุบาล 3 
9 เด็กชายณัฐกรณ ชิลคิรี นายวินัย ชิลคิร ี 33330 เตรียมอนุบาล 1 
10 เด็กชายกันตพัฒน วันสี นางสาวพัชราพรรณ วรรณสินธุ 32705 เตรียมอนุบาล 1 
11 เด็กชายภาคิน ภูสีดิน นางสาวธัญญาภัค ภูสีดิน 31408 อนุบาล 1 
12 เด็กหญิงณัฐชิชา บุญชู นางสุริษา บุญชู 33401 อนุบาล 3 
13 เด็กหญิงชลิตา เหลามาลา นายวัชระ เหลามาลา 33167 อนุบาล 1 
14 เด็กชายปองคุณ  ผาลาะโพธิ์ นางมัสยา   ผาละโพธิ์ 32106 อนุบาล 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นอนบุาล หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กชายปญญพัชร บัวสุข นางสาวเสาวลักษณ จิตรักษ 30222 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
2 เด็กชายปติกัลป นันตะริ นางวราลักษณ นันตะริ 32708 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
3 เด็กชายกิตติกัลป นันตะริ นางวราลักษณ นันตะริ 32708 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
4 เด็กชายภีมพัสกร จันทรประเสริฐ นางสาวสมปอง รักสุทธี 32245 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
5 เด็กชายปภัชเดช รักหะบุตร นางวารี ใจคง 26052 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
6 เด็กชายภูธเนศ ภวสุริยกุล นางสุเนตร ภวสุริยกุล 32325 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
7 เด็กชายณัฐพัฒน เทียงคำ นางสาวศิริพร ดวงสาพล 31717 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
8 เด็กชายสุทธินันท เทียงคำ นางสาวศิริพร ดวงสาพล 31717 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
9 เด็กหญิงกิตติญา มาตรา นางพวงเพชร มาตรา 30644 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
10 เด็กชายภูมิภัทร ภูบรรทัด นางวราภรณ ภูบรรทัด 32744 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
11 เด็กหญิงณปภัธ เวียงสีมา นายพิชญ เวียงสีมา 31691 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
12 เด็กหญิงธนัยญา ภูเลี่ยมคำ นางธาราทิพย ภูเลี่ยมคำ 32369 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
13 เด็กชายจรณนิท พันเดช นางปวีณกร ภูกาสอน 31881 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
14 เด็กหญิงสุวิชญา ถิตยบุญครอง นางสาวสถิตภรณ ถิตยบุญครอง 31957 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
15 เด็กหญิงรมิตา ปาละนันท นางราตี ปาละนันท 26416 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
16 เด็กหญิงโสภิฐะ ภูนาวัง นายวสวัตดี ภูนาวัง 32678 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
17 เด็กหญิงจันทรญาดา บุญเรือง นายธนกฤต บุญเรือง 30414 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
18 เด็กหญิงบุณยวีย สาตี นางสาวภัทรวดี ทองทับ 32355 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
19 เด็กชายปุณณภพ ภูจอมดาว นางสาวกนกภรณ พุทธมา 32649 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
20 เด็กหญิงปุณยาพร ภูจอมดาว นางสาวกนกภรณ พุทธมา 32649 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
21 เด็กชายนิรัญชา พลลาภ นางจารุรัตน พลลาภ 31525 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
22 เด็กหญิงรญัธิดา พลลาภ นางจารุรัตน พลลาภ 31525 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
23 เด็กชายพงศพัศ มูลสาระ นางสาวสุพัตรา แกวเขียว 31269 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
24 เด็กชายชนรชิญ อัยแกว นางธัญลักษณ อัยแกว 31372 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
25 เด็กหญิงชญานุช อัยแกว นางธัญลักษณ อัยแกว 31372 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

รายช่ือผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
26 เด็กหญิงลักษมีกานต แผงศรีจันทร นางนุชนาถ แฝงศรจีันทร 31861 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
27 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสดากุล นางมะลิ โสดากุล 30518 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
28 เด็กหญิงปรัชญาภัทร ภูขมัง นายประกาย ภูขมัง 22905 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
29 เด็กชายภัทรธร พลตื้อ นายจันทรดา พลตื้อ 25023 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
30 เด็กหญิงมนิตา แกวมาลุน นางบุญญรัตน แกวมาลุน 30904 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
31 เด็กชายนัธหวัฒน โอษคลัง นางสาวฐิญากร เหมกุล 31405 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
32 เด็กชายสิรวิชณ ภูสีดิน นางสาวธัญญาภัค ภูสีดิน 31408 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
33 เด็กหญิงปภานาค ไชยศรีหา นางสุภาวดี ไชยศรีหา 29048 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
34 เด็กชายพานทองแท ทองสมบัติ นางสุภาพร ทองสมบัติ 30861 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
35 เด็กหญิงจิรัชญา อนุสี นายนันทะ อนุสี 30567 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
36 เด็กชายนัทธวัฒน ภูปานนิล นางสาวอภิญญา วิบูลยสิน 32790 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
37 เด็กหญิงอธิชนัน คลายนาค นางสาวอัชราวลัย ระดามาตย 32428 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
38 เด็กหญิงณิชรัตน บุญชู  นางสุริษา บุญชู 33401 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
39 เด็กหญิงกจินทรา เหลามาลา นายวชิระ เหลามาลา 33167 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
40 เด็กหญิงญาณิกา ไชยบุคดี นางสาวสมจิตย ภูผาเงิน 29915 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
41 เด็กชายกรรณ ภูวิโคตรธนกุล นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 30011 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
42 เด็กหญิงรกษลา ภูวิโคตรธนกุล นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 30011 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
43 เด็กชายฆนาคม   ผาละโพธิ ์ นางมัสยา   ผาละโพธิ์ 32106 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 เด็กชายธเนศวร ศรโีท นายอภิชัย ศรีโท 30471 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
2 นายณัฎฐพัชร ภูเลี่ยมคำ นางธาราทิพย ภูเลี่ยมคำ 32369 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 
3 เด็กหญิงฉัจฉรารัตน ปาละนันท นางราตรี ปาละนันท 26416 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
4 เด็กชายวรรณภัทร วรรณทอง นางภัทรานี วรรณทอง 32363 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
5 เด็กหญิงวรรณสดา วรรณทอง นางภัทรานี วรรณทอง 32363 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
6 เด็กหญิงกฤติญา บุญเรอืง นายธนกฤต บุญเรือง 30414 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
7 เด็กชายณัฐพัชร โขมพันธ นางระวิวรรณ โขมพันธ 30910 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
8 เด็กหญิงกีรติพอชญ ศิวะกรภูริหิรญั นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ 31369 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
9 เด็กชายกัลป โคตรแสนดี นางพรทิพย รัตนสุริยากร 29547 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
10 เด็กชายพิพัฒพงษ แกวมาลุน นางบุญญรัตน แกวมาลุน 30904 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
11 เด็กหญิงทักษอร เท่ียงนา นายบุญหนา เท่ียงนา 30866 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
12 เด็กชายนิติธร กุลสะทาน นางสาวราตรี นาชัยดูล 31708 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
13 เด็กหญิงกนกจันทร ไชยศรีหา นางสุภาวดี ไชยศรีหา 29048 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
14 เด็กหญิงกรกนก บุญหลา นายคมกริช บุญหลา 31075  
15 เด็กชายวงศนวร แพงโพนทอง นายประจวบ แพงโพนทอง 27006 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
16 เด็กชายภัทรวิชญ ภูหัดการ นางปวีณา ภูหัดการ 29758 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
17 เด็กหญิงชัญชนก เหลาราช นายพิชัย เหลาราช 32361 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
18 เด็กหญิงมุทิตา อนุสี นายนันทะ อนุสี 30567 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
19 เด็กหญิงชนนฤดี ทะราช นายไมตร ีทะราช 30070 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 
20 เด็กชายรัฎฐพิชญ คลายนาค นางสาวอัชราวลัย ระดามาตย 32428 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางสาวกวิสรา ก่ิงพลอยเดิม นางชายิกา ก่ิงพลอยเดิม 25850 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
2 นายกษิเนติ คอไผ นายวิโรจน คอไผ 22915 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
3 นายธนสิทธิ์ ภูจอมดาว นางวรพัชชา ภูจอมดาว 31900 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
4 นางสาวณิชาภัทร เพ็ชรพราว นางรัตติยา นามวิชัย 29934 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
5 นางสาวญาณิศา ภูนิละมัย นางเยาวดี ภูนิละมัย 31934 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
6 นางกนกวรรณ โขมพันธ นางระวิวรรณ โขมพันธ 30910 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
7 นางสาวกนกพิชญ ศิวะกรภูริหิรัญ นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ 31369 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
8 นางสาวศิรริัตน โสดากุล นางมะลิ โสดากุล 30518 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
9 นางสาวทัศนพร ประทุมชาติ นางอัมพร ประทุมชาติ 27475 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
10 นายณัฐกฤต สุเพ็ญศิลป นายสุริยา สุเพ็ญศิลป 24979 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
11 นางสาวณชนก สุเพ็ญศิลป นายสุริยา สุเพ็ญศิลป 24979 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
12 นายวงศธร ดีรักษา นายวรพล ดีรักษา 28318 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

13 นางสาวทักษพร เท่ียงนา นายบุญหนา เท่ียงนา 30866 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
14 นายณัฐวัตร อาวรณ นางนิลัดดา อาวรณ 31263 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
15 นายรัฐโยทัย ดีบุดศรี นายจิณณวัตร ดีบุดศรี 31952 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
16 นางสาวณัณณทัต สุทธิประภา นางนันติยา สุทธิประภา 31481 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
17 นายอิสริยยศ ปดทุม นางอราม ปดทุม 30729 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
18 นางสาวนชกมล เหลาสะพาน นายวิชิต เหลาสะพาน 21555 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
19 นายภัทร ภูหัดการ นางปวีณา ภูหัดการ 29758 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
20 นายรังศธิร ไชยบุดดี นางสาวสมจิตย ภูผาเงิน 29915 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
21 นางสาวโทตรีนันท ภูวิโคตรธนกุล นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 30011 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางสาวธนิสสรา ศรีโท นายอภิชัย ศรีโท 30471 ชั้นปที่ 1 
2 นางสาวปริญญารัตน รักหะบุตร นางวงร ีใจคง 26052 ชั้นปที่ 3 
3 นางสาวกุลธิดา มาตรา นางพวงเพชร มาตรา 30644 ชั้นปที่ 2 
4 นางสาวฟาประทาน ภูบรรทัด นางวรากรณ ภูบรรทัด 32744 ชั้นปที่ 2 
5 นายจารุเดช ภูกาสอน นายชาติชาย ภูกาสอน 19419 ป.ตรี 
6 นายเศรษฐากูร ภูกาสอน นายชาติชาย ภูกาสอน 19419 ชั้นปที่ 2 
7 นางสาวชนาพร หงษโยธี นางชมชื่น หงษโยธี 028391 ชั้นปที่ 5 
8 นายศุภกิตติ์ ภูจอมดาว นางวรพัชชา ภูจอมดาว 31900  
9 นายธนบดินทร ภูขมัง นายประกาย ภูขมัง 22905 ชั้นปที่ 1 
10 นางสาวพิมพ ประทุมชาติ นางอัมพร ประทุมชาติ 27475 ชั้นปที่ 4 
11 นางสาวณภัษรพีรดา แกวกลางเมือง นางกัญญารัตน แกวกลางเมือง 32184 ชั้นปที่ 4 
12 นางสาวคงขวัญ ดีรักษา นายวรพล ดีรกัษา 28318 ชั้นปที่ 4 
13 นางสาวอาภาสิริ เพ็งทอง นางสาวนิลุพล บุญไชย 31448 ชั้นปที่ 4 
14 นายปรณิภัทร เรืองเลิศ นางลัดดา เรืองเลิศ 024749 ชั้นปที่ 3 
15 นายภาณุวัตร ดีบุดศรี นายจิณณวัตร ดีบุดศรี 31952 ชั้นปที่ 4 
16 นางสาวณัฐชยา พลขยัน นายวาสนา พลขยัน 22516 ชั้นปที่ 1 
17 นางสาวสุชานันท รินทรึก นายสุริยนต รินทรึก 030467 ชั้นปที่ 3 
18 นางสาวกรกนก รินทรึก นายสุริยนต รินทรึก 030467 ชั้นปที่ 2 
19 นางสาวนันทนภัส สุทธิประภา นางนันติมา สุทธิประภา 31481 ชั้นปที่ 2 
20 นางสาวอิสรยิาภรณ ปดทุม นางอราม ปดทุม 30729 ชั้นปที่ 2 
21 นางสาวภัทราพร ทองสมบัติ นางสุภาพร ทองสมบัติ 30861 ชั้นปที่ 2 
22 นายนราวิชญ เหลาสะพาน นายวิชิต เหลาสะพาน 21555 ชั้นปที่ 3 
23 นางสาวปรีญาภรณ พงษอุทธา นายเรณุวัฒน พงษอุทรา 25566 ชั้นปที่ 5 
24 นางสาวภัทรศิริ มาตรา นายเกริก มาตรา 21749 ชั้นปที่ 4 
25 นายกรินทรนิชิส ไกรพินิจ นายกิตติกันตินันท ศิริทองเจริญลุลุ 24393 ชั้นปที่ 4 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นอุดมศึกษาปท่ี 1-4 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 



 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล (บุตร) ชื่อ-สกุล (สมาชิก) เลขทะเบียนสมาชิก หมายเหตุ 
26 นายกิตติพัศ โพธ์ิศรีราช นายสมบัติ โพธิ์ศรรีาช 026344 ชั้นปที่ 4 
27 นางสาวพลอยชมพู พิศณุ นางสุทัศน พิศณุ 32925 ชั้นปที่ 2 
28 นายญาณพล พิศณุ นางสุทัศน พิศณุ 32925 ชั้นปที่ 1 
29 นางสาววิสาสุตา สมคำศรี นายไพวัลย สมคำศรี 29556 ชั้นปที่ 4 
30 นายสุภวิชญ ภูกองพลอย นางกนกพรรณ ภูกองพลอย 26331 ชั้นปที่ 4 
31 นางสาวรวิสรา อาจดวงดี นายเคน อาจดวงดี 23006 ชั้นปที่ 5 

รายชื่อผูสมัครขอรับทุนบุตรสมาชิก ป 2565 
ระดับชั้นอุดมศึกษาปที่ 1-4 หนวย/อำเภอหวยเม็ก 

 


