รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....อนุบาล.....
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
เด็กหญิงกฤตภรณ์ รัตนศรี
เด็กชายปัณณพัฒน์ ประวะสาร
เด็กหญิงเมญาณี นามเพ็ง
เด็กหญิงภัทรภร สิทธิจันทร์
เด็กหญิงณัฐวิภา หมั่นเก็บ
เด็กชายธีรุตน์ กุซัว
เด็กหญิงพิชชาภัทร สมสนุก
เด็กชายกฤตพงษ์ ทองหนองยาง
เด็กชายพีรวิชญ์ แสนศิลา
เด็กชายรัชชานนท์ จับตะเฆ่
เด็กชายสายชล ศรีสุวัฒน์
เด็กชายชลธี ศรีสุวัฒน์
เด็กหญิงชฎาพร ศรีหริ่ง
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ภูนาเพชร

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นายมนตรี รัตนศรี
นางสาวอรอุมา ทัพธานี
นายศิริวุฒิ นามเพ็ง
นายสุนทร สิทธิจันทร์
นายวรรณกร หมั่นเก็บ
นางสุกัญญา กุชัว
นางสุพัตรา สมสนุก
นางนงรักษ์ ทองหนองยาง
นายรุ่งนิรันด์ แสนศิลา
น.ส.อรวรรณ พลายละหาร
นางพการี ศรีสุวัฒน์
นางพการี ศรีสุวัฒน์
นางพรทิพย์ ภูงามตา
น.ส.วานิดา ภูนาเพชร

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

เด็กหญิงปิยกมล เกิดมั่งมี
เด็กหญิงพิชญธิดา พันสีเงิน
เด็กหญิงเมมิกา ภูขีด
เด็กชายภูผา แพงสาย
เด็กหญิงพีชญา พิกุล
เด็กชายพัทธดลย์ พิกุล
เด็กชายภูมิภัทร พลอาจทัน
เด็กชายธนภัทร พลอาจทัน
เด็กหญิงเกวลิน งามดี
เด็กชายณัฐกรณ์ ภูยาทิพย์
เด็กชายจิรวุฒิ กลิ่นมาลี
เด็กหญิงบุณยวีย์ สาตี
เด็กหญิงอดิภา เอียดเสน
เด็กชายภูริภัทร พลเยี่ยม
เด็กชายชนพล กาพย์มณี

น.ส.สุพรรณี พันธ์เสถียร
นางเปรมวดี พันสีเงิน
นางศิริญญา ไชยคีรี
นายสนั่น แพงสาย
นางพัชรี พิกุล
นางพัชรี พิกุล
นายวินัย พลอาจทัน
นายวินัย พลอาจทัน
น.ส.วาทินี เถื่อนนาดี
นายวีรยศ ภูยาทิพย์
น.ส. จารุณี โฆษะ
น.ส.ภัทรวดี ทองทับ
น.ส.ผ่องณภา ใจทา
นางมลฤดี พลเยี่ยม
นางศิริลภัสร กาพย์มณี

เลขทะเบียน
031751

โรงเรียน
พินิจราษฎร์บำรุง

030803

พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง

32731
32085
32694
030251
30250
030769
30448

30626
31872
31872
29879
32375
32916
31613

หมายเหตุ

โนนสูงวิทยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผดุงราษฎร์วิทยา
หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์

โคกค่ายโคกใหญ่
นาเชือกวิทยาคม
นาเชือกวิทยาคม

เชียงสาศิลปสถาน
เชียงสาศิลปสถาน
นาเชือกวิทยาสรรพ์
นาเชือกวิทยาสรรพ์
หนองไผ่

ห้วยเตย

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

32196

ห้วยเตยวิทยา

31542

บ้านหนองบัว

32267
32267
32023
32023

ปอแดงวิทยา
ปอแดงวิทยา
ปอแดงวิทยา
ปอแดงวิทยา

32170
29567
32879
32355
32791
29893

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ขาดหนังสือรับรอง
โนนสูงวิทยาคม
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ดอนขีวิทยา
บ้านแก
ขาดหนังสือรับรอง
ฮ่องฮีวิทยา
ลาดสระบัว

30.
31.
32.
33.

เด็กหญิงสุชัญญา ทองทิพย์
เด็กชายปิยธัช ศรีหาพล
เด็กชายปิยบุตร ศรีหาพล
เด็กชายอานนท์ ภักดีชน

นางสาวสุกัญญา ทองทิพย์
นายวีระชัย ศรีหาผล
นายวีระชัย ศรีหาผล
นายอรรณพ ภักดีชน

30633

ลำปาววิทยาคม

31681
31681

ชุมชนบ้านตูม
ชุมชนบ้านตูม

32282

ยางตลาด

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....ประถมศึกษาปีที 1 – 6 .....

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล สมาชิก
เด็กชายสุวิจักษณ์ ภูกาบเพ็ชร นางสาวเฟื่องฟ้า ภูกาบเพ็ชร

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

เลขทะเบียน

โรงเรียน

00032128

พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กชายกฤตภาส รัตนศรี

นายมนตรี รัตนศรี

031751

พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กชายปัณณวิชญ์ ประวะสาร

นางสาวอรอุมา ทัพธานี

030803

พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กหญิงจตุรดา สงวนรัตน์
นางสาวดลจิตร ภูชมพูล
เด็กชายจักรพรรดิ สงวนรัตน์ นางสาวดลจิตร ภูชมพูล

032050
032050

พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กหญิงกัญญาพัชร ขันแข็ง
เด็กชายธีรดนย์ แก้วหยาด

นางมุจลินท์ ขันแข็ง
นางธิดาพร แก้วหยาด

032051

เด็กหญิงกิรติกานต์ กิ่งแก้ว
เด็กหญิงไอวรีน ภูบุญลาภ
เด็กชายทฤษฎี ไชยคำมี

นางแก้วใจ กิ่งแก้ว
นางวนิดา ภูบุญลาภ
นางอุไรพร ไชยคำมี

เด็กหญิงทัชชภร สิทธิจันทร์

นายสุนทร สิทธิจันทร์

เด็กหญิงพิชญากร สุริสาร

นางสาวจริญญา สุริสาร

32827
30849
031087
30773
32085
31508

พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กชายธีธัช กุซัว

นางสุกัญญา กุชัว

030251

ผดุงราษฎร์วิทยา

เด็กชายภูภัทร สมสนุก

นางสุพัตรา สมสนุก
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองหนองยาง นางนงรักษ์ ทองหนองยาง
เด็กหญิงปุณณดา สกุลซ้ง นายประสงค์ สกุลซ้ง
เด็กชายพศวีร์ แสนศิลา
นายรุ่งนิรันด์ แสนศิลา
เด็กชายภูฤทธิ์ จันทวงศ์
นางยุพา จันทวงศ์
เด็กชายสิรภพ อาษาราช นางนนทกร อาษาราช

030250
030769
24639
30448
028865
30225

หนองบัวหน่วย
โคกค่ายโคกใหญ่
พินิจราษฎร์บำรุง
นาเชือกวิทยาคม
ชุมชนบ้านตูม
นาเชือกวิทยาคม

เด็กชายพุทธิพัชร์ วังหลวงอิน น.ส.ววรรณวิมล วังหลวงอิน

32084

เด็กหญิงนีร ขบวนฉลาด
เด็กชายนครินทร์ ภูโสภา

นางสาวกิตติมา เอกโชติ
นางเพ็ญศรี ภูโสภา

29925
30610

ยางตลาดวิทยาคาร
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

เด็กชายกิตติรัตน์ พิณะเวศน์

นางสาววลีพร ศีลสมบูรณ์

32065

ยางตลาดวิทยาคาร

30004
29927
29927

ลำปาววิทยาคม

เด็กหญิงสรัลธร ศรัทธาผล นายสมร ศรัทธาผล
เด็กหญิงกฤติกานต์ ภูนาสอน นางอโนชา ภูนาสอน
เด็กหญิงกมลกานต์ ภูนาสอน นางอโนชา ภูนาสอน

หมายเหตุ

ยางตลาดวิทยาคาร
พินิจราษฎร์บำรุง
หนองไม้พลวง
โนนสูงวิทยา
โนนสูงวิทยา

เชียงสาศิลปสถาน

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

ขาดหนังสือรับรอง

27.
28.
29.
30

เด็กหญิงณัฐฐาพร ภูนาเพชร

น.ส.วานิดา ภูนาเพชร
เด็กชายอชิรวิศร์ บุตรศรีน้อย นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย

เด็กหญิงกัญพัชญ์ บริหาร
เด็กหญิงชนิกานต์ ภูมงคล

นางอมราภรณ์ บริหาร
นางปวริศา นะคะสอน

32375
30360
32663
029714

นาเชือกวิยาสรรพ์
นาเชือกวิทยาคม
นาเชือกวิทยาคม
หนองไม้พลวง

ขาดหนังสือรับรอง

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....ประถมศึกษาปีที 1 – 6 .....
ที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
เด็กหญิงธัญญสุภางค์ ดงศรีแก้ว
เด็กชายปิติพงศ์ อังคเนตร
เด็กชายธนะวิทย์ พัฒนโพธิ์

เด็กชายกิตติพัทธ์ พัฒนโพธิ์ นางอภิญญา พัฒนโพธิ์

เลขทะเบียน

โรงเรียน

32468
32194
29926

วัดบ้านดอนกลาง
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

เด็กหญิงพิชญนันท์ พันสีเงิน

นายธีระนันท์ พันสีเงิน

เด็กหญิงรักดี ไชยศิริ
เด็กหญิงกฤตญา เรียนเจริญ
เด็กชายพชรพล ฉันสิมา
เด็กชายสมัชญ์ ภูดอกไม้
เด็กหญิงภัทรธิชา ภูกันดาร

นางกาญจนา ไชยศิริ
นางยุภาพร เรียนเจริญ
น.ส.ทับทิม ภูครองทอง
นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้
นายเฉลิม ภูกันดาร

029926
31604
31860
028903
27273
29350
31516

เด็กชายจินตวัฒน์ ภูกนั ดาร

นางเดือนฉาย ภูกันดาร

031517

โพนสิมอนุเคราะห์

เด็กหญิงรสธร โคตะรุชัย

นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย

30227
32170
29567

ยางตลาดวิทยาคาร

เด็กหญิงณัฐรดา งามดี
44. เด็กชายณัฐนนท์ ภูยาทิพย์
45. เด็กหญิงพิมชนก ชืน่ จิตต์

46.
47.
48
49
50
51.

ชื่อ – สกุล สมาชิก
น.ส.อัมพวัน ภูขีดขำ
นายบุญเลิศ อังคเนตร
นางอภิญญา พัฒนโพธิ์

น.ส.วาทินี เถื่อนนาดี
นายวีรยศ ภูยาทิพย์

นางพัฒนาพร ชื่นจิตต์
เด็กชายฐิติวัฒน์ จรทะผา นางสาวอัชราวดี สุริสาร
เด็กหญิงภัญญาภัค จรทะผา นางสาวอัชราวดี สุริสาร
เด็กหญิงกวินดา โทหารวงษ์ นายเด่นดวง โทหารวงษ์
เด็กหญิงฟ้ารดา พิมแสง
นายนิวัฒน์ พิมแสง
เด็กชายธวรรธธาวิน คำดีราช นางฉัตรอนงค์ คำดีราช
เด็กชายคุณาพัฒน์ ชาครีย์รักษ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชวินช์ ภูนาหา

31879
31879
30322
29508
31176
30559

หมายเหตุ

ขาดหนังสือรับรอง
ห้วยเตย
ขาดหนังสือรับรอง
ห้วยเตยวิทยา
ขาดหนังสือรับรอง
ห้วยเตยวิทยา
หนองแวงบ่อแก้ว
ปอแดงวิทยา
ยางตลาดวิทยาคาร

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

โนนสูงวิทยาคม
นาแกราษฎร์อำนวย
ดอนขีวิทยา
ดอนขีวิทยา
ดอนขีวิทยา
ดอนขีวิทยา
เขาพระนอน
เขาพระนอน

ขาดหนังสือรับรอง

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

เด็กหญิงอรรญาอนงค์ คำดีราช
เด็กหญิงมนธิรา ภูดวงจิตร
เด็กชายกฤชภัทร ศิรวัชวรกุล
เด็กชายชนกันต์ ผิวผัน
เด็กหญิงชญาดา คุณาเมือง

นางฉัตรอนงค์ คำดีราช
นายณรงค์ศักดิ์ ภูดวงจิตร
นางไอวริญย์ ภูสีเหลื่อม
นายรุ่งบุรี ผิวผัน
นางศิรารัตน์ นาถมทอง

เด็กหญิงปุณยาพร ภูหงษ์สูง

นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูง
นางกุณฑีรา วงศ์หาเทพ

เด็กหญิงบุญสิตา ยนต์ชัย
เด็กชายยศวริศ มาตย์แท่น
เด็กชายวิศว์ แวงยางนอก

นางสาวธนันยา ภูขมัง
นายธานินทร์ แวงยางนอก

031176
30564
32082
29870
25256
31584
29548
031622
19483

เขาพระนอน
อุ่มเม่าวิทยา
นาแกราษฎร์อำนวย
หนองตอกแป้น
หนองตอกแป้นวิทยา

ยางตลาด
โคกค่ายโคกใหญ่
ดอนยานางศึกษา
ลำปาวพิทยาคม

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....ประถมศึกษาปีที 1 – 6 .....

ที่

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล สมาชิก

เด็กชายสรวิชณ์ สิลินทบูล
เด็กชายนิติศาสตร์ บุดดี
เด็กชายธนทัต แก้วคำ
เด็กชายธีรทัต แก้วคำ

นายอภิชัย สิลินทบูล
นายวนิช บุดดี
น.ส.นงลักษณ์ บุญศาสตร์
น.ส.นงลักษณ์ บุญศาสตร์

เด็กชายชวนากร คงใหม่

นางวรรณ์ลดา คงใหม่

เด็กหญิงพลอยขวัญ สียิ่งสิทธิโชค น.ส.ชมนาฎ งามยิ่งไพศาล
เด็กหญิงสุชาวดี ภูอุ้ม
นายสุภาพ ภูอุ้ม
เด็กชายณัฐพล ภักดีชน
นายอรรณพ ภักดีชน

เลขทะเบียน
030631
28931
028731
028731

โรงเรียน
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม

32641

โคกคำวิทยา

31239
27440
32282

โคกคำวิทยา
โคกคำวิทยา
ยางตลาด

หมายเหตุ

ขาดสำเนาฯ

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....มัธยมศึกษาปีที่...1 – 3.....
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
เด็กชายชยธร เชื้อคำ
เด็กชายณัฐนันท์ ภูพานทอง
นางสาวปาฏลี เหี้ยมเหิน

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางจิราภา พิชัยช่วง
นางดวงพร ภูพานทอง
นายปรินทร เหี้ยมเหิน

เลขทะเบียน

โรงเรียน

หมายเหตุ

32553
029536
29073

สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
พินิจราษฎร์บำรุง

เด็กหญิงพุทธรัตน์ แสงนิกุล

นางรำไพ แสงนิกุล

28674

โคกศรีวิทยายน

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

เด็กหญิงญาดา ภูสีน้ำ
เด็กชายวรปราชญ์ อัมรานนท์
เด็กหญิงพิชญาภา ภูพาที

นางสาวกนกวรรณ ภูสีนำ้
นายพนานต์ อัมรานนท์
นางสาวพิสมัย ภูพาที

031965
29911
31042

โพนสิมอนุเคราะห์
วัดบ้านดอนกลาง
หนองกาว

เด็กชายสรศักดิ์ ภูพานไร่

นางประสงค์ คงแสนคำ

25162

หนองกาว

เด็กหญิงพรรณกร อาษาราช
เด็กหญิงณิชนันท์ ภูโอบ
เด็กชายปรัชญา ใจซื่อ
เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วเมือง
นางสาวนุสบา วงศ์กาฬสินธุ์
เด็กชายอนันต์ วงศ์รักษา

นางนนทกร อาษาราช
นางทรงจิต ภูโอบ
นางนฤมล ใจซื่อ
นางสุฤดี แก้วเมือง
น.ส.บุญญาภรณ์ พรหมบุรมย์
นางวงเดือน วงศ์รักษา

30225
029670

นาเชือกวิทยาคม
เชียงสาศิลปสถาน

32931

หัวนาคำ

28673
030650

หัวนาคำจรูญศิลป์
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

เด็กชายอภิวิชญ์ บริหาร
เด็กชายศิริภัทร คำอาจ
เด็กชายกฤตนัย เรียนเจริญ

นางอมราภรณ์ บริหาร
นายศิริพงษ์ คำอาจ
นางยุภาพร เรียนเจริญ

เด็กหญิงอารยา ภาระโข
เด็กชายกฤตภัค ภูดอกไม้
เด็กหญิงภัสยาพร กัลยาสนธิ์
เด็กชายสหภิวัฒน์ จินดารัตน์
นายสุชัยพร บุษดี
เด็กชายธนวรรณ บุษดี
เด็กหญิงโศภิษฐา ชนะมาร
เด็กหญิงอภิยดา นามวงศา
เด็กชายกันตวัฒน์ โทหารวงษ์

นายเจริญ ภาระโข
นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้
นางปภัสรา กัลยาสนธิ์

32760
32563
023753
028903
22721

หนองบัวหน่วย
นาเชือกวิทยาคม
ห้วยเตยวิทยา
ห้วยเตยวิทยา
บ้านหนองบัว

29350
28644

ปอแดงวิทยา
นาดีหลุมข้าววิทยา

นางบุญชู จินดารัตน์

21968

บ้านเสียว

นางศิริพร บุษดี
นางศิริพร บุษดี
นางศยมน หอมชื่น
นายไสย นามวงศา
นายดวงเด่น โทหารวงษ์

29264
29264
023191
22841
30322

หนองกุง
หนองกุง
นาแกราษฎร์อำนวย
นาแกราษฎร์อำนวย
ดอนขีวิทยา

ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

27.
28.
29.
30.

เด็กชายกิตติภัทร์ ชาภูคำ
นายชำนาญ ชาภูคำ
เด็กชายญาฌาธิป วรเดชณรงค์กิจ นางปณิตา ภูงามทอง

เด็กชายก่อเกียรติ ภูครองหิน นายคมเพชร ภูครองหิน
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีคาม

นางวรรณิชา อาจสังข์

30392

ฮ่องฮีวิทยา
ฮ่องฮีวิทยา

25055
28588

บ้านสาวิทยาสรรพ์
บ้านสาวิทยาสรรพ์

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....มัธยมศึกษาปีที่...1 – 3.....
ที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

เลขทะเบียน
โรงเรียน
เด็กหญิงนวลปรางค์ ภูดวงจิตร นายณรงค์ศักดิ์ ภูดวงจิตร
30564
อุ่มเม่าวิทยา
เด็กหญิงศศิวิมล กาพย์มณี
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
ลาดสระบัว
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ผิวผัน
นายรุ่งบุรี ผิวผัน
29870
หนองตอกแป้น
นางกุณฑีรา วงศ์หาเทพ
เด็กชายบุณธน ยนต์ชัย
29548
โคกค่ายโคกใหญ่
ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล สมาชิก

เด็กชายปกรณ์ ภูครองนาค
เด็กชายปรัชญ์ ทิพสอน
เด็กชายรัฐภูมิ ชื่นจิตต์
เด็กชายจักรพรรดิ เหมือนนาดอน
เด็กชายจักรภพ เหมือนนาดอน
เด็กชายสิรดนัย คงใหม่
เด็กหญิงสุพิชญา ภูอุ้ม

นางดวงเดือน ภูครองนาค
นางสุภาพร ทิพสอน
นางพัฒนาพร ชื่นจิตต์
นางปาริชาต คำภาบุตร
นางปาริชาต คำภาบุตร
นางวรรณ์ลดา คงใหม่
นายสุภาพ ภูอุ้ม

30226
21913
28190
28190
32641
27440

บ้านแก
บ้านแก
นาแกราษฎร์อำนวย
นาดีหลุมข้าววิทยา
นาดีหลุมข้าววิทยา
โคกคำวิทยา
โคกคำวิทยา

หมายเหตุ

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....มัธยมศึกษาปีที่...4 – 6.....
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายนวพล เชื้อคำ
นายกิตติธัช ชำนิกุล
นายปรีดากร เหี้ยมเหิน
นางสาวดวงสุดา เกษมราษฏร์
นายบุญธนกฤต ภูน้ำย้อย
นายศิวศิษย์ แสงนิกูล
นางสาวรักษาบุญ ธาตุรักษ์
นางสาวธมล ภูกันดาร
นายรัฐนันท์ ภูบุญลาภ
นางสาวพนิตพร ไชยคำมี
นายนรวิชญ์ ไชยศรี
นายสหรัฐ ภูพานไร่
นายณัฐนันท์ ศรแสง
นายพชร ศรแสง
นายโชคมงคล ทองจินดา
นางสาวกนิษฐา ภูบัวเพชร
นายภูธสิทธิ์ ภูโอบ
นางสาวศิรินภา ไสยลักษณ์
นายวีระวัฒน์ สุธนไพบูลย์
นางสาวปณพร สกุลซ้ง
นางสาวนัฐธิดา วงศ์รักษา
นางสาวนิชาภา บุตรศรีน้อย
นางสาวเพ็ญพิชชา บุตรศรีน้อย
นางสาวบัณฑิตา โพธิส์ ก
นางสาวอาจารี เนื่องไชยยศ
นางสาวชุติกาญจน์ ปัดถามา
เด็กหญิงกุลนันท์ นะคะสอน

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางจิราภา พิชัยช่วง
นางสังวรณ์ ชำนิกลุ
นายปรินทร เหี้ยมเหิน
นางดวงใจ เกษมราษฏร์
นายลิขิต ภูน้ำย้อย
นางรำไพ แสงนิกลู
นางอุทัยวรรณ ธาตุรักษ์
นางคำพอง ภูกันดาร
นางวนิดา ภูบุญลาภ
นางอุไรพร ไชยคำมี
นางดาวรุ่ง ไชยศรี
นางประสงค์ คงแสนคำ
นายสุนันต์ ศรแสง
นายสุนันต์ ศรแสง
นายมาย ทองจินดา
นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร
นางทรงจิต ภูโอบ
นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์สว่าง
นายประสงค์ สกุลซ้ง
นางวงเดือน วงศ์รักษา
นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
นางรักชนก โพธิส์ ก
นางอนงค์ อุปภา
นางนงนิต ปัดถามา
นางปวริศา นะคะสอน

เลขทะเบียน

โรงเรียน

หมายเหตุ

32553
22442
29073
12608
23680
28674
23948
22193
031087
30773

สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
พินิจราษฎร์บำรุง
หัวนาคำจรูญศิลป์
โคกศรีวิทยายน
โคกศรีวิทยายน
ผดุงราษฎร์วิทยา
หนองอิเฒ่าวิทยา
พินิจราษฎร์บำรุง
หนองไม้พลวงฯ

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

28571

บ้านหนองบัว

25162
29932
29932
19889
030763
029670
25765
23871
24639

หนองกาว
หนองกาวฯ
หนองกาวฯ
โคกก่องราษฎร์นุกูล
ขมิ้นพัฒนวิทย์
เชียงสาศิลปสถาน
ชุมชนบ้านตูม
นาเชือกวิทยาสรรพ์
พินิจราษฏร์บำรุง

32760

หนองบัวหน่วย

030360
030360
29368
28273
23507
029714

นาเชือกวิทยาคม
นาเชือกวิทยาคม
พินิจราษฏร์บำรุง
หนองตอกแป้น
โคกค่ายโคกใหญ่
หนองไม้พลวงฯ

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

28. นางสาวศุภิสรา ภาณุรัตน์
29. นายปฎิภาณ ไชยชำ
30. นายอภิสิทธิ์ จิตศรัทธา

นางปนัดดา ภานุรัตน์
นางวาสนา ไชยชำ
นางขนิษฐา จิตศรัทธา

024389

บ้านหนองแวงบ่อแก้ว

24236
22783

ปอแดงวิทยา
ปอแดงวิทยา

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ .....ยางตลาด..... สมัครทุนระดับ .....มัธยมศึกษาปีที่...4 – 6.....
ที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

เลขทะเบียน

โรงเรียน

29350
22742

ปอแดงวิทยา
นาดีหลุมข้าววิทยา

นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย

30227

ยางตลาดวิทยาคาร

นายวีรยศ ภูยาทิพย์
นางชลันดา ไปหนี้
นางศริญญา ภูครองนา
นายนิวัฒน์ พิมแสง
นายประสงค์ ภูขันสูง
นางศรุณา ภูมูลเมือง
นายเขตรัตน์ ภูกองไชย
นางสุไพรัตน์ ชินสีห์
นางมนฤดี พลเยี่ยม
นางบัวลอย มะลิสา
นายวินัย ภูสดแสง
นายคมเพชร ภูครองหิน
นางไอริญย์ ภูสี่เหลี่ยม
นางศิรารัตน์ นาถมทอง
นายจงลักษณ์ ชูปัญญา
นายอุทัย โยมศรีเคน
นายอุทัย โยมศรีเคน
นางยุพาพร พรพนม
นางนวพร เสนาะโสด
นายปาริชาต เหมือนนาดอน

029567
22670
031834
29508
25190
26051
29348

ขาดหนังสือรับรอง

031296
031296

โนนสูงพิทยาคม
โนนสูงพิทยาคม
ดอนขีวิทยา
ดอนขีวิทยา
ยางคำวิทยา
ยางคำวิทยา
ยางคำวิทยา
ยางคำวิทยา
ฮ่องฮีวิทยา
ฮ่องฮีวิทยา
บ้านสาวิทยาสรรพ์
บ้านสาวิทยาสรรพ์
นาแกราษฎร์อำนวย
หนองตอกแป้น
โนนสูงวิทยา
โนนสูงวิทยา
โนนสูงวิทยา

31922

นางาม

ขาดหนังสือรับรอง

30523
28190

ดอนยานางศึกษา
นาดีหลุมข้าว

ขาดหนังสือรับรอง

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายธีรัตน์ ภูดอกไม้
นางสาวอุมาภรณ์ ภูงามแสง

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้
นางบัวเงิน ภูงามแสง

นายพสกร โคตะรุชัย
นายจุลจักร ภูยาทิพย์
นางสาวฐิติยา ไปหนี้
นายกฤตเมธ ภูครองนา
นางสาวปรายฟ้า พิมแสง
นายศุภากร ภูขันสูง
นางสาวกฤติมา สิงหา
นายภูมิพัฒน์ ภูกองไชย
นายณัฐวัตร ชินสีห์
นายภูมิภัทร พลเยี่ยม
นายทีปกร มะลิสา
นางสาวพรรณณัฎฐา ภูสดแสง
นายพงศ์เพชร ภูครองหิน
นางสาวกฤชมน ศิรวัชวรกุล
เด็กชายเนติวุฒิ คุณาเมือง
นายพงศกร ชูปัญญา
นางสาวชนันสิริ โยมศรีเคน
นายรวิศุทธ์ โยมศรีเคน
นางสาวพรหมพร พรพนม
นางสาวปวีณา เสนาะโสด
นายปรมี เหมือนนาดอน

19912
29893
32213
029869
25055
32062
25256

หมายเหตุ

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง

54.
55.
56.
57.
58.
59.

นายณราวิชญ์ คนใจบุญ
นายพิศุทธิพงศ์ ภูการุณย์
นางสาววิชุดา ทองจรัส
นาสาวชนกกนก เค้าหอม
นางสาวกมลชนก ศรีโยธี
นายอัครินทร์ แวงยางนอก

นางศรัณย์ญาภัค นระแสน
นางสุภาพร ภูการุณย์
นายวิชาญ ทองจรัส
นางสมจิฎร์ เค้าหอม
นายพีระ ศรีโยธี
นายธานินทร์ แวงยางนอก

28694

บ้านแก

27812
31832

บ้านหนองเสือ
ลำปาววิทยาคม

026195

ลาดสระบัวฯ

29394
19483

หัวนาคำ
ลำปาววิทยาคม

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ ......ยางตลาด...... สมัครทุนระดับ ........อุดมศึกษา..........
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายบูรณ์พิภพ โสภา

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางเสาวนีย์ โสภา

นางสาวโสภิดา โสภา
นายพงศกร ภูพานทอง
นางสาวไปรยานี ภูมิสายดร
นายณัฐศิลป์ ภูช่างทอง
นางสาวรุจี สวรรยาพานิช

นายบุญธรรม โสภา
นางดวงพร ภูแซ่มโชติ
นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร
นางผ่องศรี ภูช่างทอง

นางสาวพิระยาวรรณ มูลเอก

นายปิยฉัตร สวรรยาพานิช
นางพัตวรรณ มูลเอก

นายภัทรวิทย์ ช่างนอก
นายสุทัด ช่างนอก
นางสาวปพิชกานต์ ไชยสีหา นายวีระชัย ไชยสีหา
นายกิตติราษฎร์ ติตะปัน

นายภราดล เทศารินทร์
นายธนัญทรณ์ ภูมิชชู ิต

นายรัชชานนท์ ภูมิชูชิต
นางสาวบุญรักษา ธาตุรักษ์
นางสาวพรนภา รัตนสีหา
นายธนานันท์ อัมรานนท์
นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา
นายพิเชฐพงศ์ เค้าแคน

นางสาวขจรจิต ติตะปัน
นางวันเพ็ญ เทศารินทร์
นางอัยลฎา ภูมชิ ูชิต

นางอัยลฎา ภูมิชูชิต
นางอุทัยวรรณ ธาตุรักษ์
นางบุญเรียม รัตนสีนา
นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์
นางบุญเรียม รัตนสีหา

ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน
นางสาวทิติยากร ไสยลักษณ์ นางนริศรานารถ ไสยลักษณ์

เลขทะเบียน

โรงเรียน

หมายเหตุ

22095

พินิจราษฎร์บำรุง

023234
29536
021908
18467
25362

พินิจราษฎร์บำรุง
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ขาดหนังสือรับรอง
พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง

29106

ยางตลาดวิทยาคาร

20580
24257
32734
024750

โนนสูงวิทยา
โนนสูงวิทยา

ขาดหนังสือรับรอง

พินิจราษฎร์บำรุง

ขาดหนังสือรับรอง

031412
23948
22600
24783
22600
16923

พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง
พินิจราษฎร์บำรุง
ผดุงราษฎร์วิทยา
บ้านเสียวฯ
โคกค่ายโคกใหญ่
บ้านเสียวฯ
ชุมชนบ้านตูม

25765

ชุมชนบ้านตูม

31412

นายภัทร์ยศ จันทวงศ์

นางยุพา จันทวงศ์

28865

ชุมชนบ้านตูม

นางสาวภัทรพร ชุมทอก

นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง

028692

ยางตลาดวิทยาคาร

นายธนากร ชุมทอก
นางสาวรติมา บุญแนน

นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง
นางบุษวรรณ บุญแนน

028692
29828

ยางตลาดวิทยาคาร
ยางตลาดวิทยาคาร

นายชยางกูร บุญแนน
นางสาวกุลวดี ภูแสงสี

นางบุษวรรณ บุญแนน
น.ส.นภัสสร ภูสนี าค

29828

ยางตลาดวิทยาคาร

32862

พินิจราษฎร์บำรุง

26.
27.
28.
29.
30.

นายปธานิน นิสังกาศ

นายธนัดชัย นิสังกาศ

นายภูริทัต ทองจินดา
นางสาวศิริกมล กมลหัตถ์
นายเกียรติศักดิ์ กมลหัตถ์

นายมาย ทองจินดา
นางพูลศิล กมลหัตถ์
นางพูลศิล กมลหัตถ์

นางสาวพันธกานท์ ภูบัวเพชร นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร

28765
19889
26957
26957

โคกก่อง
โคกก่อง
เชียงสาศิลปสถาน
บ้านเชียงสา

030763

ชมิ้นพัฒนวิทย์

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ ......ยางตลาด...... สมัครทุนระดับ ........อุดมศึกษา..........
ที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายจิตรกร ภูโสภา
นายคุณานนท์ กองเกิด

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางเพ็ญศรี ภูโสภา
นางพรทิพย์ เวียงปฏิ

เลขทะเบียน
30610
27409

เชียงสา
พินิจราษฎร์บำรุง

นางสาวสุปรียา กองเกิด
นางสาวนัฐณิชา ภูแล่นกี่

นางพรทิพย์ เวียงปฎิ
นางประภาพร ภูแล่นกี่

27409

พินิจราษฎร์บำรุง
หัวนาคำ

นางสาวอาริยา นาไชย

นายอนันตสุข นาไชย

24684

นาเชือกวิทยาสรรพ์

น.ส.ณัฐชานันท์ ภูพิพัฒน์
นายเกียรติ ภูพิพัฒน์

นางชุติมา ภูขันสูง
นางชุติมา ภูขันสูง

28941
28941

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

030650
24684
022721

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
นาเชือกวิทยาสรรพ์
หนองแวงบ่อแก้ว
บ้านหนองบัว

031251

หนองไผ่รัฐบำรุง

25177
28119

บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ปอแดงวิทยา

22742
27747
27747
21968
21968
23507

นาดีหลุมข้าว
นาดีหลุมข้าว
นาดีหลุมข้าว
บ้านเสียว
บ้านเสียว
โคกค่ายโคกใหญ่

นายนิภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์

น.ส.บุญญาภรณ์ พรหมบุรมย์
นายอนันตสุข นาไชย
นางสาวอัญชิสา นาไชย
นางสาวณัฐวรา ภาณุรัตน์
นางปนัดดา ภาณุรัตน์
นายนาวิน ภาระโข
นายเจริญ ภาระโข
นายภัทรวิชญ์ วงศ์เชียงยืน นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน
นางสาวขวัญวิภา นารดร
นายขวัญชัย นารคร
นางสาวปลายฟ้า คำมณี
นางลักขณา คำมณี

นางสาวชนาภา ภูงามแสง
นายหรรษธร นรินทร์รัมย์
น.ส.นภัสวรรณ นรินทร์รัมย์
นายสหัสวรรษ จินดารัตน์
นางสาวมทิรา จินดารัตน์
นายชิษณุพงศ์ ปัดถามา

นางบัวเงิน ภูงามแสง
นางบุษบา นรินทร์รัมย์
นางบุษบา นรินทร์รัมย์
นางบุญชู จินดารัตน์
นางบุญชู จินดารัตน์
นางนงนิต ปัดถามา

24389

โรงเรียน

หมายเหตุ

ขาดหนังสือรับรอง

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นายภัทรพล จันทร์ศรีหา
นายปรเมษฐ์ ดีจรัส
นายภูมิรพี ชนะมาร

นางยุวดี จันทร์ศรีหา
นายเทวินทร์ ดีจรัส
นางศยมน หอมชื่น

21212
23262
023191

หนองบัวหน่วยฯ
นาแกราษฎร์อำนวย
นาแกราษฎร์อำนวย

นางสาวรตนพร ทิพสอน
นายพุทธิพงษ์ ภูขันสูง
นางสาวณัฐชนา สิงหา

นางสุภาพร ทิพสอน
นายประสงค์ ภูขันสูง
นางศรุณา ภูมูลเมือง

21913

บ้านแก

25190

ยางคำวิทยา

26051

ขาดหนังสือรับรอง

นางสาววรรณศิริ ภูเต้าทอง
นายธนากร จันทะเลิศ
นางสาวกชพร วรเดชณรงค์กิจ
นางสาวศิรดา ศรีบุญรัมย์

นางนิลุบล ภูเต้าทอง
นางศรีสมพร จันทะเลิศ
นางปณิตา ภูงามทอง
นางเพียงนภัส ศรีบุญรัมย์

29961
25533
030392
24838

ยางคำวิทยา
ยางคำวิทยา

ฮ่องฮีวิทยา
ฮ่องฮีวิทยา
ดอนกลอย

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ ......ยางตลาด...... สมัครทุนระดับ ........อุดมศึกษา..........

ที่
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายณภัทร ภูแป้ง
นายสิรวิชญ์ ภูแป้ง

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางวารี ภูแป้ง
นายฉัตรชัย ภูแป้ง

เลขทะเบียน
23638
28015

เขาพระนอน
เขาพระนอน

น.ส.สุพรรณิการ์ นิลทองหลาง
นายฤทธิพร ภูนาหา

นายชรินทร์ นิลทองหลาง
นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา

29542
20412

บ้านสาวิทยาสรรพ์
บ้านหนองแสง

นายจิรายุทธ อุดรทักษ์

นายรักชัย อุดรทักษ์

23799

โนนสูงพิทยาคม

โนนสูงพิทยาคม
โนนสูงพิทยาคม
ลาดสระบัวฯ
นางาม
ดอนยานางศึกษา
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
หัวนาคำ

นายนวมินทร์ สีหาบุญมาก นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก
นายภควินทร์ ศิรินามมนตรี นายบวร ศิรินามมนตรี
นายพีฬภัทร์ เค้าหอม
นางสมจิฎร์ เค้าหอม
นางสาวนฤณทิพย์ พรพนม

นางยุพาพร พรพนม

นางสาววริศรา เสนาะโสด
น.ส.พุทธธิดา ประสิทธิศิลป์ชัย
นางสาวกัลยรักษ์ ภูชาบุตร
นางสาวธีรนันท์ ภูกงลี

นายนวพร เสนาะโสด
นางบุญศิริ ภูชาบุตร
นางศิริจันทร์ ภูกงลี

021863
25474
26195
31922
30523
027013
28504
24908

นายธนพล ศรีโยธี

นายพีระ ศรีโยธี

29394

นายประดิษฐ์ ประสิทธิศิลป์ชัย

โรงเรียน

หมายเหตุ
ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

นางสาววัชรพร วัชโรสินธุ์

นางพรนภา ชำนินอก

นายธารรินทร์ แวงยางนอก

นายธานินทร์ แวงยางนอก

นายอภิชาติ ภูทองกิ่ง
นายณัฐพันฐ์ ฆารประเดิม
นางสาวปรินทร์ อุ่นเรือน
นายธีระ ภูครองเชิง
นายวงศธร โคตะรุชัย
นายผดุงพล อินทะวรรณ
นายชัยวิวัฒน์ บัวทอง

นางธูปหอม ภูทองกิ่ง
นายสัมพันธ์ ฆารประเดิม
นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน
นางธานิกา ภูครองเชิง
นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย
นางน้ำฝน อินทะวรรณ
นางประนอม บัวทอง

นางสาวมัทนีญา ปัจฉิมา

นางเยาวลักษณ์ ปัจฉิมา

28574
19483
31640
30599
23372
30227
24878
22991
25387

บ้านตูม
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
ลำปาววิทยาคม
ยางตลาดวิทยาคาร
ขาดหนังสือรับรอง
ดอนยานาง
ยางตลาด
ดอนยูง
โคกคำวิทยา
โคกคำวิทยา

