งบหน้าจำนวนผู้สมัครและจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563
หน่วยอำเภอ สมเด็จ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ที่

ทุนระดับ

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนทุน
ที่ได้รับจัดสรร

1

ทุนระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล

2

15

ทุนระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

3

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

4

31

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ระดับ ปวช.)

5

52

35

ทุนระดับอุดมศึกษา ไม่สูงกว่าปริญญาตรี
อุดมศึกษาปีที่ 1- 6 หรือ (ระดับ ปวส.)
รวม

43
176

หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ สมัครทุนระดับชั้นอนุบาล
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

1
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีขันซ้าย
2
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วิชาญ
3
เด็กหญิงกวินธิดา นิลโฉม
4
เด็กชายเกียรติคุณ อรัญรุท
5
เด็กหญิงบุญญาพร ศรีบ้านโพน
6
เด็กหญิงกัญญ์นภัสรา ถวิลถึง
7
เด็กชายกันตภณ ถิ่นละออ
8
เด็กชายธนวัฒน์ คนบุญ
9
เด็กหญิงณัฐรดา บุตรพรม
10 เด็กหญิงนิชานันท์ เหลี่ยมสิงขร
11 เด็กชายสกลวรรธน์ คันธิยงค์
12 เด็กหญิงชนมน เฉลิมชาติ
13 เด็กหญิงกานต์นิชชารัตน์ อุดมวงษ์
14 เด็กหญิงศตนันท์ ก้อนบุญใสย
15 เด็กชายปราณนต์ กั้วนามน

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางสาวพรพรรณ ไพฑูรย์
นางรัชนี วิชาญ
นายพิทักษ์ นิลโฉม
นายอาทิตย์ อรัญรุท
นางสาวอัญชุลี ศรีโยธี
นางสุนีรัตน์ ถวิลถึง
นางปุณยนุช ซ่ำศาสตร์
นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ
นางอารยา บุตรพรม
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
นางนิตยา คันธิยงค์
นางพรพิมล เฉลิมชาติ
นายกงเพชร อุดมวงษ์
นางอ้อมใจ เฮีซร์เซล
นายธนูศิลป์ กั้วนามน

เลข
ทะเบียน
27851
32155
30746
32641
32359
30944
32887
31743
31793
32478
31973
32587
31790
28814

หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
เด็กหญิงวรัชญา บุตรวัง
เด็กหญิงรวิพร ขวัญโพน
เด็กชายชวัลวิทย์ ศรีสองเมือง
เด็กชายชาญชัย ศรีสองเมือง
เด็กหญิงบุญญรัตน์ ภูผาสิทธิ์
เด็กชายญาณพัฒน์ วรภัทรกานต์
เด็กชายจิรวัฒน์ สีหลิ่ง
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ยี่สารพัฒน์
เด็กหญิงชญานาญ จำปาแดง
เด็กหญิงกฤติภิญญดา จำปาแดง
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชลิงสุ
เด็กหญิงภัทรรินทร์ นามชารี
เด็กหญิงกันยารัตน์ อุดมวงษ์
เด็กชายปัญญ์ ยนต์ชัย
เด็กชายกันตินันท์ กองนาคู

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางสาวจรุงจิต กิตชัย
นางจารุณี ขวัญโพน
นางสุลักษณา ศรีสองเมือง
นายคุณากร ศรีสองเมือง
นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์
นางภัทราภรณ์ วรภัทรกานต์
นางเอราวรรณ สีหลิ่ง
นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน์
นางกฤติยาณี คำออน
นางกฤติยาณี คำออน
นางจรินทร ชลิงสุ
นางรัชนก นามชารี
นายกงเพชร อุดมวงษ์
นางวราภรณ์ ยนต์ชัย
นายปรัตถกรณ์ กองนาคู

เลขทะเบียน หมายเหตุ
31302
27017
30674
28608
30602
29730
28966
29814
31249
31249
31742
23456
32587
29526
32130

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เด็กชายจิรพิภัทร ยี่สารพัฒน์
นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน์
29814
เด็กชายณธายุ ศรีแก้ว
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
30755
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สุนันต๊ะ
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูทัศน์
31874
เด็กหญิงมัณฑิญาภา ผุดผ่อง
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
32821
เด็กชายสิทธิโชค เพียยุระ
นางรจนา เพียยุระ
เด็กชายปารมี วิชาญ
นางรัชนี วิชาญ
27851
เด็กหญิงจิดาภา ศรีสองเมือง
นางสุลักษณา ศรีสองเมือง
30674
เด็กหญิงบงกชมาศ ก้องเวหา
นางแสงทอง ก้องเวหา
31801
เด็กหญิงรสิตา สุวรรณศรี
นายตระกูล สุวรรณศรี
28388
เด็กชายรักษ์เขต เขตบุญพร้อม
นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
32336
เด็กชายป้องเขต เขตบุญพร้อม
นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
32336
เด็กชายมนัสวิน เฮียงเหีย
นางรัฐปราณี เฮียงเหีย
32166
เด็กหญิงณลินประภา ภายศรี
นางนฐพรรณ ใจศิริ
30951
เด็กชายธนภัทร เหลือผล
นางจินดาพร เหลือผล
31404
นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ
เด็กหญิงธัญรัตน์ คนบุญ
32887
แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ที่
ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
31 เด็กชายชญานนท์ ภูละมุล
32 เด็กชายแทนคุณ ศรีวรสาร
33 เด็กหญิงศตพร ศรีดาราช
34 เด็กหญิงกานต์รวี โพธะศรี
35 เด็กชายก้องภพ ศรีวรสาร
36 เด็กหญิงจิตติมาพร ศรีบ้านโพน
37 เด็กชายจิราภัทร รุ่งนามา
38 เด็กชายศุภวิชญ์ พัฒมี
39 เด็กชายสิรวิชญ์ พงษ์เพชรแจ้ง
40 เด็กหญิงกวินทิพย์ เหลีย่ มสิงขร
41 เด็กหญิงพิชญาอร ทัศนิจ

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางกฤตยภรณ์ ภูละมุล
นายพรรษวุฒิ ศรีวรสาร
นางอ้อมใจ เฮีซร์เซล
นางสาวรุ่งนภา โพธะศรี
นายวรพจน์ ศรีวรสาร
นางเบญจมาศ ศรีบ้านโพน
นางจิตรา รุ่งนามา
นางจารุวรรณ พัฒมี
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์

เลขทะเบียน
26563
32712
31790
29704
32702
31452
31103
30256
31744
31793
32274

หมายเหตุ

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

เด็กชายชนาธิป ทัศนิจ
เด็กชายชาคริต ทัศนิจ
เด็กชายภูริณัฐ จุทาการ
เด็กชายธนกฤต มันปาฏิ
เด็กชายธนกร มันปาฏิ
เด็กหญิงปุณยนุช คำสำแดง
เด็กชายปวีร์ แก้วกัณหา
เด็กหญิงปริญญาทิพย์ ทองนาค
เด็กชายเศรษฐวิฏฐ์ จันทรบุตร
เด็กหญิงปราณปรียา รอบุญ
เด็กชายณัฏฐกฤต พัฒมี

นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
นางงามสะใบ จุทาการ

นางสุภี มันปาฏิ
นางสุภี มันปาฏิ
นางสุภาพร คำสำแดง
นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหา
นางสุธรรมมา ทองนาค
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
นางเสาวคนธ์ ราชฤทธิ์
นางจารุวรรณ พัฒมี

32274
32274
31745
28459
28459
30582
30103
32300
31347
29789
30256

แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
เด็กชายติณณ์ ยนต์ชัย
เด็กหญิงเปรมปรีดิ์วรา กองนาคู
เด็กหญิงปวารนิตยา เที่ยงสงค์
เด็กชายอนรรฆ ชวติ
เด็กชายนวมินทร์ ปานะลาด
เด็กชายเอกลักษณ์ เลิศสงคราม
เด็กชายภูมิรพี บุญส่ง

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางวราภรณ์ ยนต์ชัย
นายปรัตถกรณ์ กองนาคู
นางวนิดา เขจรรักษ์
นายกรชกร ชวติ
นางกรรณิการ์ ปานะลาด
นายไพรัตน์ เลิศสงคราม
นางชนาภา เพาะนาไร่

เลขทะเบียน
29526
32130
28914
28809
30476
30854
31735

หมายเหตุ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เด็กชายธีรศักดิ์ คิดอ่าน
นายสมพร คิดอ่าน
27444
เด็กหญิงสิตานัน ประดิษฐ์จา
นางบัวคำ ประดิษฐ์จา
27826
เด็กชายบุญญราช ภูผาสิทธิ์
นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์
30602
เด็กชายพชร รอบุญ
นางเสาวคนธ์ ราชฤทธิ์
29789
เด็กชายเชฏฐภัทร จันทรบุตร
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
31347
เด็กชายศิวัช พรมภาพ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
28721
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ คำสุวรรณ
นางสุภัทรี คำสุวรรณ
32381
เด็กหญิงขวัญข้าว ทองรุ่ง
นายเสรี ทองรุ่ง
29646
เด็กหญิงกัลยกร เทศารินทร์
นางลักษณา คำก้อน
31060
เด็กหญิงกุณฑีรา ศรีวงศ์แสง
นางสุภณิดา ศรีวงศ์แสง
26664
เด็กหญิงณิชากานต์ ศิลา
นางปราณี ศิลา
28396
เด็กหญิงดุสิตา พงษ์เพชรแจ้ง
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
31744
เด็กชายญาณพัฒน์ ภูละมุล
นางกฤตยภรณ์ ภูละมุล
26563
เด็กชายพงศภัค ประจำตน
นางฉวีวรรณ ประจำตน
28305
เด็กหญิงณัฐรียา คำตา
นางณัฐยา คำตา
32419
เด็กหญิงประภัสรา คำตา
นางณัฐยา คำตา
32419
เด็กชายชินวัชร คะอังกุ
นางวัชราพร คะอังกุ
29258
เด็กชายวรรษกร นาคขำ
นางพิกุล นาคขำ
31763
เด็กชายรัชพล ขวัญโพน
นางจารุณี ขวัญโพน
27017
เด็กชายรัฐสภา เพิ่มศิลป์
นายมงคล เพิ่มศิลป์
27956
เด็กชายภานุ กั้วนามน
นายธนูศิลป์ กั้วนามน
28814
เด็กชายภูฤทธิ์ กั้วนามน
นายธนูศิลป์ กั้วนามน
28814
เด็กหญิงนาฎตะวัน ภูชำนิ
นางศิริพักตร์ ภูชำนิ
24845
เด็กชายวรรณพงษ์ นนทะคุณ นางปราณี น้อยสารบรรณ
29966
แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ที่
1
2

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายชนาธิป สีอ่อนดี
นางสาวณัฐทิชา พิมพ์รส

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางวิภาภรณ์ สีอ่อนดี
นายธีรเนตร พิมพ์รส

เลขทะเบียน
32138
30090

หมายเหตุ

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
28
29
30

นางสาวนภัทร เกื้อสุวรรณ
นางสมพร เกื้อสุวรรณ
29441
นายวิทวัส ฤาชัยราม
นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม
28996
นางสาวมนัญศยาภา ผุดผ่อง
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
32821
นางสาวสุจิณนา พัฒนะสาร
นางทัศนีย์ ไชยโคตร
26751
นายศิรชัช พรมภาพ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
28721
นายฑีฆชนม์ ศรีแก้ว
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
30755
นายทัตเทพ ทองรุ่ง
นายเสรี ทองรุ่ง
29646
นายธนธัญ เทศารินทร์
นางลักษณา คำก้อน
31060
นางสาวพิชญา ประดิษฐ์จา
นางบัวคำ ประดิษฐ์จา
27826
นางสาวอรปรียา ศรีสองเมือง นายคุณากร ศรีสองเมือง
28608
นายเกียรติยศ บุคลิก
นางอุมาภรณ์ ใจเอื้อ
29830
นางสาวหัถยากรณ์ ทองแสง
นางศรีธาตุ ทองแสง
27363
นายชยพล ศรีสองเมือง
นางจินตนา ศรีสองเมือง
29751
นางสาวกนกรัตน์ ศรีวรสาร
นายวรพจน์ ศรีวรสาร
32702
นายตรรกวุฒิ สุวรรณศรี
นายตระกูล สุวรรณศรี
28388
นางสาวปริม อันสงคราม
นายวิษณุ อันสงคราม
32273
เด็กชายปุณณวิช เทียงสงค์
นางวนิดา เทียงสงค์
28914
นางสาวเกวลิน คำก้อน
นางกิตติเดช คำก้อน
32192
นางสาวกันตา นาทองบ่อ
นางปิยาภรณ์ นาทองบ่อ
29061
นางสาวรดา นาทองบ่อ
นางปิยาภรณ์ นาทองบ่อ
29061
นายกษิดิศ สว่างสุข
นางจินตนา สว่างสุข
27745
นางสาววรรณกร คำก้อน
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
31564
นางสาวคัมภีรพรรณ ศรีบ้านโพน นางเบญจมาศ ศรีบ้านโพน
31452
นางสาวรักษิตา ประมายะยัง
นายพงษ์ศักดิ์ ประมายะยัง
24141
นายเชาว์วรรธน์ แทบสี
นางเกศรินทร์ แทบสี
24905
นายคชานนท์ สีหลิ่ง
นางเอราวรรณ สีหลิ่ง
28966
นายพันธกานต์ ศิลา
นางปราณี ศิลา
28396
นางสาวกิตติยา สิงห์นาครอง
นางกัญญ์วรา สีหลิ่ง
31226
แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ที่
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายสุปริญญา ทองนาค
นายพัสกร นิลโฉม
นายไตรลักษณ์ บุญโพธิ์
นายปรัชญา นามบัญหา
นางสาวจรินทร์ญา จิตจักร

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางสุธรรมมา ทองนาค
นายพิทักษ์ นิลโฉม
นางณัฐิมา บุญโพธิ์
นายเทวา นามบัญหา
นางสถิตย์ จิตจักร

เลขทะเบียน
32300
32155
30865
30877
28906

หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นอุดมศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
1
นางสาวกรพินธุ์ มันปาฏิ
2
นางสาวเรืองรอง เรืองศิริ
3
นางสาวศิริน เรืองศิริ
4
นายกษิดิ์เดช สว่างสุข
5
นางสาวอารยา สุวรรณชาต
6
นายอิชย์ภูมิ ยะณะโชติ
7
นางสาวสรัลญภัทร ยะณะโชติ
8
นางสาวสุภัชรีญา ศรีวงศ์แสง
9
นายศุภกิตติ์ พัฒนะสาร
10 นายณัฐวุฒิ พิมพ์รส
11 นางสาววิลาสินี ศรีสองเมือง
12 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง
13 นางสาวศิริลักษณ์ เลิศสงคราม
14 นายพงศกร ประจำตน
15 นายนพรุจ ชนาสิทธิ์
16 นายคณพศ ชนาสิทธิ์
17 นางสาวพีรภัทร เกื้อสุวรรณ
18 นางสาวเพชรลดา ศรีบ้านโพน
19 นางสาวณัฐรุจา เพิ่มศิลป์
20 นางสาวณัชชา นามบัญหา
21 นายภัสสร์ภูมิ นามชารี
22 นางสาวฐิติชญา มหิพันธุ์
23 นางสาวฐิติวัลคุ์ มหิพันธุ์

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นายทนงศักดิ์ มันปาฏิ
นางโสภิดา เรืองศิริ
นางโสภิดา เรืองศิริ
นางจินตนา สว่างสุข
นายอเนก สุวรรณชาต
นางประภัสสร ยะณะโชติ
นางประภัสสร ยะณะโชติ
นางสุภณิดา ศรีวงศ์แสง
นางทัศนีย์ ไชยโคตร
นายธีรเนตร พิมพ์รส
นายคุณากร ศรีสองเมือง
นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง
นายไพรัตน์ เลิศสงคราม
นางฉวีวรรณ ประจำตน
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
นางสมพร เกื้อสุวรรณ
นางเบญจมาศ ศรีบ้านโพน
นายมงคล เพิ่มศิลป์
นายเทวา นามบัญหา
นางรัชนก นามชารี
นางกาญจนา มหิพันธุ์
นางกาญจนา มหิพันธุ์

เลขทะเบียน
22714
23018
23018
27745
30659
21866
21866
26664
26751
30090
28608
23542
30854
28305
18685
18685
29441
31452
27956
30877
23456
24177
24177

หมายเหตุ

24 นางสาวณัฐสุรางค์ ดวงทองพล นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล
29152
25 นางสาวนันท์นภัส ไกยเดช
นางกันต์สินี แก้วบุญไสย์
29485
26 นางสาวพิมพ์ลภัส ไชยโส
นายธวัช ไชยโส
26752
27 นางสาวธิดาเทพ ฆารไสว
นายสิทธิชัย ฆารไสว
28637
28 นางสาวศตพร วงศ์ษาพาน
นายลิขิต วงศ์ษาพาน
22578
29 นางสาวณัฐพร ยนยุบล
นายทินกร ยนยุบล
22644
30 นายลิขสิทธิ์ ถารัตน์
นางนิศากร ถารัตน์
22997
แบบส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
หน่วย/อำเภอ สมเด็จ ได้รับทุนระดับชั้นอุดมศึกษา
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร
นายอธิบดี ถารัตน์
นางสาวเบญญาภา ไชยทองศรี
นายธนกฤต สีอ่อนดี
นางสาวธันยพร ประดิษฐ์จา
นายธนวรรธก์ สาระขันธ์
นายชนาธิป สินธุโคตร
นายณัฐชนน สินธุโคตร
นางสาวณัฏฐพร หอมกลิ่น
นางสาววิจิตรา คิดค้า
นางสาววิภาวดี คิดค้า
นางสาวพรชนก คะอังกุ
นายพลกฤต สุขอินทร์
นางสาวธัญลักษณ์ สุขอินทร์

ชื่อ – สกุล สมาชิก
นางนิศากร ถารัตน์
นางลำพันธ์ ไชยทองศรี
นางวิภาภรณ์ สีอ่อนดี
นางบัวคำ ประดิษฐ์จา
นางเบญจพร สาระขันธ์
นางสุดาทิพย์ สินธุโคตร
นางสุดาทิพย์ สินธุโคตร
นายศักรินทร์ หอมกลิ่น
นางลาวัณย์ คิดค้า
นางลาวัณย์ คิดค้า
นางวัชราพร คะอังกุ
นายพยอม สุขอินทร์
นายพยอม สุขอินทร์

เลขทะเบียน
22997
29118
32138
27826
26390
20630
20630
23221
29119
29119
29258
30429
30429

หมายเหตุ

