


ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางสาวอภิชาภร  หนุนภักดี 28420 ด.ช.ปัณณวิชญ์  เทพนีรมิตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 6 ป.1

2 นางศิริวรรณ  ช่อช้อย 27882 ด.ช.ศุภวิทย์  ช่อช้อย โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 14 ม.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายวาทิน  พุฒเขียว 28664 ด.ญ.วาทิณี  พุฒเขียว โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 10 ป.5
2 นายเอกภักด์ิ  ฉ่่ามณี 26110 ด.ช.มัญชุเมตต์  ฉ่่ามณี ร.ร.เทศบาล 2 ช่านาญอนุเคราะห์ 6 อ.2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางอามร  ค่าเสมอ 25125 นายพัชรพล  ค่าเสมอ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 15 ปวช.
2 นางเสาวนีย์  โคตรชมภู 26133 ด.ญ.ปุญชนิกา  โคตรชมภู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 16 ม.5
3 นายพัญจน์ชิต  สุทธ์ิสาวก์ 25010 ด.ช.ณัฐพัชร์  สุทธ์ิสาวก์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 14 ม.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางกัลยา  ทุ่งลา 29179 ด.ญ.แก้วกัลยา  ทุ่งลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 15 ม.3
2 นายเชาวลิต  ไชยขันธ์ุ 28738 ด.ช.ณัฐชนน  ไชยขันธ์ุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 13 ม.1
3 นางอัญชลี  โคดเมือง 28443 ด.ช.ทยากร  โดคเมือง โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 7 ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุ ระดับการศึกษา
1 นายสหัสพงศ์  ธนสิทธ์ิ  29729 น.ส.กัณฐี  ธนสิทธ์ิ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 16 ปวช.

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุ ระดับการศึกษา
1 นายนิรุต  อุดมศักด์ิ 25779 ด.ญ.เมษานันท์ อุดมศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 ป.3
2 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู28723 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ผ่านชมภู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 8 ป.3
3 นายภวิษ  ขุนใหญ่ 28283 ด.ญ.วรัตภรณ์ ขุนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 11 ป.5

สหวิทยาเขตบึงกาฬ (ไม่รวมบ านาญ)

สหวิทยาเขตโซ่พิสัย - ปากคาด

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช

สหวิทยาเขตหนองคาย

เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565
บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สหวิทยาเขตหนองคาย (ไม่รวมบ านาญ)

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล

สหวิทยาเขต ท่าบ่อ



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางสาวญาณิกา  จันทรวิจิตร 30340 นายปฏิพัทธ์  จันทรวิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 20 ปวส.
2 นายสิทธิชัย  ศิริจันโท 26530 นายพัฒนพล  ศิริจันโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น นค. 22 ป.ตรี
3 นางพรรณี  หินวรรณ 27825 น.ส.ธนัญญา  หินวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 ป.ตรี
4 นายจิรายุวัฒน์  กตารัตน์ 29245 นายศุภากร  กตารัตน์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.5
5 นายศิริศาสตร์  สีต่างค่า 29568 ด.ญ.สุธาสินี  สีต่างค่า โรงเรียนเทพนุสรณ์ 12 ป.6
6 นางสาวปริญธิดา  เทพารักษ์ 30057 น.ส.ปทิตตา  เทพารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 16 ม.4
7 นางสาววิลาวัลย์  ช่ามะลี 30046 น.ส.เขมจิรา  ไชยเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 15 ปวช.

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายสิริศักด์ิ  นิลเกตุ 27454 ด.ช.จิโรช  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 12 ป.6
2 นายสุรังศรี  ดวงบุญมี 28714 นายชานนท์  ดวงบุญมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ป.ตรี
3 นางศิริลักษณ์  กาญจนาภา 29412 ด.ช.กวินภพ  กาญจนาภา อนุบาลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธร 11 ป.5
4 นายปิยะพงษ์  คนยง 26788 นายปิยชนนท์  คงยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ป.ตรี
5 นางสาวศิริวรรณ  บุญจันทร์ 26098 นายภัคพล  ประจันตะเสน วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 19 ปวส.
6 นางจิตติมา  จิตตะเสน 29569 น.ส.จณิสตา  สุคนธ์วรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ป.ตรี
7 นางกมลพร  มณีแสน 26268 น.ส.กนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
8 นางศศิประภา  อ่อนพรม 27167 ด.ญ.พศิกา  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 10 ป.5
9 นางสาวดวงหทัย  พิชัย 27055 ด.ญ.ปุณยาพร  ค่าสิทธ์ิ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 8 ป.2
10 นางดาราวรรณ  ต้นยวด 22321 นายภูริณัฐ  ต้นยวด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 19 ป.ตรี
11 นายอภิชาติ  ดีมาก 29756 ด.ญ.อริสรา  ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 12 ม.1
12 นางชญานิศ  อินทะวงศ์ 29556 ด.ญ.พิมพ์พิชชา  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 10 ป.5
13 นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ 27267 น.ส.พรพรรณ  พัวตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 18 ม.6

กลุ่มท่ี 1 เมืองหนองคาย  1

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางอัญชัญ  ศรีสาร 23854 นางสาวตุลยา  ศรีสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ป.ตรี

2 นายอบชัย  เวียนวัน 22530 นางสาววิลาสินี  เวียนวัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 15 ม.3

3 นางราตรี  บุญกอบ 25797 นางสาวธันวาพร  บุญกอบ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 ป.ตรี

4 นางสมร  ปริวัติ 26852 นางสาวก่ิงกาญจน์ พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ป.ตรี

5 นายไวพจน์  การุณ 30172 นางสาวปรมาภรณ์ การุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 19 ป.ตรี

6 นายปิโยรส  หารปรี 30011 ด.ช.ปรินธร  หารปรี โรงเรียนเทศบาล 2 ช่านาญอนุเคราะห์ 9 ป.3

7 นายทนงศักด์ิ  เตียวศิริชัยสกุล 27507 ด.ญ.เจนขวัญ  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลน่้าผ้ึง 4 อ.1

8 นางดาวนคร  โพธิดา 30173 นายพรอิศเรศ  โพธิดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 15 ม.3

9 นางสาวศุภานัน  ไชยสุมัง 29418 ด.ญ.ชัชนันท์  ดุสรักษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 12 ป.6

10 นางวรรณธยา  เหล่าตระกูล 28461 นายพศวีร์ สุนนท์ชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ป.ตรี

11 นางประมวล  กาเผือก 29964 ด.ญ.อติกานต์  กาเผือก โรงเรียนบ้านนาสะแบง จ.บึงกาฬ 6 อ.3

12 นางเพ็ญประภา  บุญบุตร 28019 นางสาวชนัญญา  บุญบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.4

13 นายสมพร  สีสันต์ 14917 นายธนนนท์  สีสันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางธัญญธร  คานาวาน 27174 นายศุภกร  ภานุรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 17 ม.6
2 นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู 29893 ด.ญ.พิชชาพร  โคตรชมภู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 11 ป.5
3 นางสาวกนกพร  ใจศิริ  29288 ด.ช.นราวิชญ์  ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 13 ม.1
4 นางสุพิชญา  พิพัฒน์กานต์กุล 25734 ด.ญ.ญานิศา  พิพัฒน์กานต์กุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 10 ป.4
5 นางชุลีพร  ขันแข็ง 27992 นายธีรเดช  ขันแข็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางรัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 29328 นายกฤตเมธ  ศรีสมบูรณ์ มศว.ประสานมิตร 19 ป.ตรี
2 น.ส.พิมพ์นภัส วิเศษบัณฑิต 29923 ด.ช.ชินพัฒน์  สีหะนาม ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ป.4
3 นางนิรชร  พันตา 20429 นายวริทธ์ิ  พันตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 18 ม.6
4 นางสาวอมรรัตน์  ค่าภูแก้ว 29272 ด.ญ.กัญญารัตน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 7 ป.1
5 นายพนมกร  อินทรักษา 26628 ด.ญ.กัญจนา  อินทรักษา โรงเรียนบ้านเด่ือ 12 ป.6
6 นางสาวกุสุมาลย์  สุพรมวัน 29760 ด.ช.ภานุพงษ์  พิมษร ศูนย์เด็กเล็ก อบต. 3 ปฐมวัย
7 ว่าท่ีร้อยตรีบุรินทร์  พรหมดี 29803 ด.ช.ไชยพศ  พรหมดี โรงเรียนบ้านนาอ่าง ประถมศึกษา

กลุ่มท่ี 4 เมืองหนองคาย  4

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)
กลุ่มท่ี 2 เมืองหนองคาย 2

กลุ่มท่ี 3 เมืองหนองคาย  3

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
8 นางสาวสิริกร  จอมก่ิง 29460 นายณฐนน  โทศรี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 16 ปวช.
9 นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา 27935 ด.ญ.ภธัญรดา  อรรคมาตร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 12 ป.6
10 นางฐิติพร  พระนุรักษ์ 28010 นายศุภวิชญ์  พระนุรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
11 นางฉันทนา  สังข์วงศ์ 20654 ด.ญ.สุภุควี  สังข์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 9 ป.3
12 นางธนิภา  อัปปะมะโน 29386 ด.ญ.ธราณิช  อัปปะมะโน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 12 ป.6
13 นางแสงระวี  ศรีธร 20609 นายทยาวัฒน์  ศรีธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางสาวสุพัตรา  บ้างต่ารวจ 29529 ด.ญ.กฤตชญา  จันเขียว โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง 7 ป.1
2 นางอริยาพัชร  ตงศิริ 19161 นางสาวกรกนก ค่าสุนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.6
3 นางชฎาพร  สีต่างค่า 30012 ด.ญ.สุพิชญา  สีต่างค่า โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 4 อ.2
4 นางดาลักษณ์  จันทร์เบาะ 27887 ด.ช.เกียรติธนัช จันทร์เบาะ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 10 ป.5
5 นางสาวจิราพร  วงชัยยา 27166 ด.ช.นันท์ธวัฒน์ คันธรินทร์ โรงเรียนอนุบาลน่้าผ้ึง 4 อ.2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางญาวิณี  เหง้าทอง 29841 น.ส.ญาดา  เหง้าทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 16 ม.4
2 นางกิตติมา  ศรีสว่าง 27311 นายศิริศักด์ิ  ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 23 ป.ตรี
3 นายคมสัน  โคตรชมภู 28491 ด.ญ.ปุญชนิกา  โคตรชมภู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 11 ป.5
4 นางสุภาวิณี  วิปุละ 26685 ด.ญ.เดชสิทธ์ิ  วิปะลุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ป.3
5 นายสมบูรณ์  สุบิน 21169 นายสิรวิทย์  สุบิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ป.ตรี
6 นายสุวรรณ  แสงโลกีย์ 24358 ด.ญ.เมฆปิญา  แสงโลกีย์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 10 ป.4
7 นางสาวเพราพิลาศ  ขันติมนต์ 29970 ด.ญ.กานต์ธีรา  ขันติมนต์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 8 ป.2
8 นางสาวิตรี  พรหมดวงดี 29507 น.ส.อริสา  พรหมดวงดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ป.ตรี
9 นางวาสนา  สู่สุข 26161 นายกันตพิชญ์  สู่สุข โรงเรียนท่าบ่อ 18 ม.6
10 นางขนิษฐา  อุณาสิงห์ 29388 น.ส.วัชราภรณ์ อุณาสิงห์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ป.ตรี
11 นางนลินรัตน์  อุปทะ 28737 ด.ช.ทักษิณัตว์  อุปทะ โรงเรียนอนุบาลน่้าผ้ึง 6 อ.3
12 นางนลินี  เสริมทรัพย์ 27363 นายคณิศร  เสริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 21 ป.ตรี
13 นางสาวนิยม  สีอ่อน 26626 ด.ช.ธนกฤ มงคุณแก้ว โรงเรียนท่าบ่อ 13 ม.1
14 น.ส.ฐิตานันท์  นามทองจันทร์ 28697 ด.ญ.พุทธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 10 ป.4

กลุ่มท่ี 5 เมืองหนองคาย

กลุ่มท่ี 6  ท่าบ่อ 1

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

กลุ่มท่ี 4 เมืองหนองคาย  4



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายปริญญา  นันทะมีชัย 24729 ด.ช.ปติพาน  นันทะมีชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 13 ม.2
2 นางฐิติชญา  จ่าปา 28567 น.ส.วรัญญา  โคตรชมภู วิทยาลัยสันตพล 24 ป.ตรี

3 นางสาวดนุทัย  แคนสา 29702 ด.ญ.สายสุดา  นามบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลอง

รัตน์
4 อ.1

4 นางวิไลวรรณ  คุลีดี 29419 น.ส.จิตรลดา  คุลีดี วิทยาลัยอาชีวศีกษาอุดรธานี 20 ปวส.

5 นางปริชาติ  โคตรชมภู 27433 น.ส.กันต์พิชชา โคตรชมภู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 ป.ตรี

6 นางกัญญาภัค  ไข่เพชร 27364 ด.ญ.สุพันธิสา  ไข่เพชร โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 8 ป.2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายวารสาร  เมืองพวน 26324 นายธนปรัชญ์  เมืองพวน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 23 ป.ตรี
2 นายเสวก  นักร่า 25514 น.ส.ธัญชนก  นักร่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
3 นางปพิชญา  แก้วหาญ  27645 นายปิยะณัฐ  แก้วหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 21 ป.ตรี
4 นางสาวศิริพร  ชัยสาร 27040 ด.ญ.วรัญญา  อ่าคา โรงเรียนท่าบ่อ 13 ม.1
5 นางสาวสุจินดา  สมรูป 23526 ด.ช.จิรจรรก พฤฒิจิระวงศ์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 8 ป.3
6 นางวนารมย์  ชัยงาม 20740 น.ส.อทิตยา  ชัยงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 ป.ตรี
7 นายปิติ  พรหมมาแดง 28694 นายพีวิชญ์  พรหมมาแดง โรงเรียนท่าบ่อ 17 ม.5
8 นางจุฑาภรณ์  ตรงดี 23669 ด.ช.ทีปกร  ตรงดี โรงเรียนท่าบ่อ 13 ม.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางอรพิน  พรหมปากดี 23068 ด.ช.ชนภัทร  พรหมปากดี โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 12 ป.6
2 นางอรุณี  แสนค่าคิด 29573 ด.ญ.เอ้ือบุณรดากาญจน์ แสนค่าคิด โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 8 ป.2
3 นางพัชราภรณ์  ป้องค่าสิงห์ 21904 นายเมธาสิทธ์ิ  ป้องค่าสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
4 นางปาริชาต  ล้ิมมณีประเสริฐ 26237 น.ส.ปภาวรินทร์ ล้ิมมณีประเสริฐ โรงเรียนท่าบ่อ 16 ม.4
5 นายรวินันท์  นามมัน 26197 นายรัฐนนท์  นามมัน โรงเรียนท่าบ่อ 17 ม.5
6 นางกนกวรรณ  วิทยาภูมิ 30324 ด.ญ.กมลขนก  วิทยาภูมิ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 5 อ.3

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

กลุ่มท่ี 9  ศรีเชียงใหม่ 1

กลุ่มท่ี 7  ท่าบ่อ 2

กลุ่มท่ี 8  ท่าบ่อ 3

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายวาที  ค่าพีระเกษ 23568 นายธนวิชญ์  ค่าพีระเกษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ป.ตรี
2 นางอนุธิดา  นามมัน 21500 นายรัฐนันท์  นามมัน โรงเรียนท่าบ่อ 17 ม.5
3 นางศุภมาส  พลศักด์ิ 29430 ด.ช.สุภัฐชัย  พลศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 6 อ.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายไกรฤทธ์ิ  โพธ์ิสุวรรณ 24240 ด.ญ.พณัฐมล  โพธ์ิสุวรรณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 14 ม.2
2 นางอรนิช  ดีทอง 26236 น.ส.กาญจน์รวี  ดีทอง โรงเรียนท่าบ่อ 16 ม.5
3 นายนพพร  จันทะราช 27373 น.ส.วิริยาพร  จันทะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 11 ป.5
4 นางสาวเกศสุรีพร  แสนบุญ 29076 ด.ญ.ญาญี  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเซ็นต์ปอลหนองคาย 7 ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายนิวัฒน์  โกศิลา 30349 ด.ช.นิลักษ์  โกศิลา โรงเรียนอนุบาลน่้าผ้ึง 4 อ.2
2 นายทิวา  โม้เมือง  24340 ด.ช.ทรงวศิน  โม้เมือง โรงเรียนหัสดี 11 ป.5
3 นางณัจฉรียา  ตะระชู 29648 นายปฏิภัทร ตะระชู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 18 ป.ตรี
4 นางอร่ามศรี  ชัยชนะ 18770 นางสาวศศิวรรณ  ชัยชนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ป.ตรี
5 นางพิมพ์รพัชร  ไชยศรีฮาด 29766 ด.ญ.วิรัลพัชร์ ไชยศรีอาด โรงเรียนเซนต์เมร่ี 7 ป.2
6 นางสาวยุพเรศ  แสงศรี 24609 ด.ช.โรจน์นัสถ์  แสงศรี ร.ร.อนุบาลเทสก์เทศรังสีอุปถัมภ์ 12 ป.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นายนิรุตต์  บุญตา 28442 ด.ญ.สุรัตน์ติกานต์ บุญตา โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 14 ม.2
2 นายนัฐพล  บ่ารุงรส 29877 ด.ช.อเนชา  บ่ารุงรส โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 9 ป.3
3 นางสาวดวงจันทร์  โภพนา 29744 ด.ช.พิพัฒน์  อินทร์กร โรงเรียนบ้านผาต้ัง 11 ป.5
4 นางบุญชร  สีปุ 27225 นายกันตวิชญ์  สีปุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ป.ตรี
5 นายสเกน  สุทธิ 21223 ด.ช.สตพร  สุทธิ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 14 ม.2
6 นายประจักษ์  บุตรดี 21563 น.ส.ชญานุตม์  บุตรดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 ป.ตรี
7 นางอรวรรณ  ตาตะมิ 26171 ด.ญ.ดารณี  ตาตะมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 ป.ตรี
8 นางปวริศา  อมรพงศ์ชัยกุล 29178 ด.ญ.กัญญาวีร์  อมรพงศ์ชัยกุล โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 9 ป.3
9 นางสาววิสุทธ์ิโฉม  ไชยโยธีร์ 29781 ด.ญ.รินรดา ทองทาบ โรงเรียนอนุบาลสังคม 10 ป.4

กลุ่มท่ี  10  ศรีเชียงใหม่ 2

กลุ่มท่ี  11  ศรีเชียงใหม่ 3

กลุ่มท่ี  12  โพธ์ิตาก

กลุ่มท่ี  13  สังคม  1

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

10 นางอารีรัตน์  บุตรดี 23717 นายธนวิชญ์  บุตรดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
11 นางสาวชยาภัทร  วิบูลย์กุล 29603 ด.ญ.วรัญญา  โทอุดทา โรงเรียนบ้านท่าสัง 10 ป.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางบุษราคัม  อุตคะวาปี 26115 ด.ช.ณัฐพัชร์  อุตคะวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 9 ป.4
2 นางสาวแพรทอง  สามีวัง 28128 ด.ญ.เพชรดา ผลบุญ โรงเรียนบ้านนาง้ิว 10 ป.5
3 นางจุฬาภรณ์  ทองศักด์ิสิทธ์ิ 27042 ด.ช.ณัฐนนท์  ทองศักด์ิสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านนาง้ิว 15 ม.3
4 นางชาลิสา  จันทร์เสนา 25681 น.ส.สิริลักษณา  จันทร์เสนา โรงเรียนสังคมวิทยา 17 ม.5
5 นางวราภรณ์  ปานดี 26345 นายพีรพงษ์  ปานดี วิทยาลัยเทคนิคเลิศสหพันธ์ 18 ปวช.
6 นายอัศวิน  ศรีสว่าง 29704 ด.ช.กิตติ  ศรีสว่าง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 10 ป.5
7 นางสาวณภมณี  โคสอนภัทร 29518 ด.ช.ธนกฤต พรมวงษ์ โรงเรียนสังคมวิทยา 13 ม.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางสาวอุ้มรัก  สมบูรณ์ 28933 ด.ช.มีคุณ  เป่ียมสมุท โรงเรียนโฮร่ีเมร่ี อุดรธานี 4 อ.1
2 นางจตุพร  มหิงษา 29809 ด.ช.อภิวัฒน์  มหิงษา โรงเรียนอนุบาลดารณี 9 ป.4
3 นายกฤษฎา  มณฑาสุวรรณ 27403 นายณัฐกฤษฎ์ิ  มณฑาสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 15 ม.4
4 นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์ 26101 ด.ญ.กนกณัฐ เวียกไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 8 ป.2
5 นายเอกรัฐ  จันทกล่ิน 28185 ด.ช.ธนธร  จันทกล่ิน โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 7 ป.1
6 นางปิยานันต์  บุรณะสุทธ์ิ 21412 น.ส.ชุติกาญจน์ บุรณะสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 21 ป.ตรี
7 นายสมภพ  เพชรวิชิต 22765 ด.ช.วรภพ  เพชรวิชิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร 13 ม.1
8 นางเสฎกา  ปัญญาทิพย์ 25978 ด.ช.ปวิช  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 13 ม.2
9 นายชัยวัฒน์  สุวรรณประสิทธ์ิ  28636 ด.ญ.ภัทรวดี  เชียงบาล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 11 ป.5
10 นางสาวรินนา  ค่าวงศา 28614 ด.ญ.วริญญา  โคตรชมภู ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ม.1
11 นางวลัยพร  ดงประจ่า 25733 น.ส.นัชชา  ดงประจ่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.5
12 นางกมลชนก  เรืองเดช  26607 นายเทวา  เรืองเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.4
13 นางรัตนา  รัตนคุณ 27509 น.ส.สิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.4
14 นางอรุณ  ศรีประโชติ 28394 ด.ญ.ศิริประภา ศรีประโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 14 ม.3
15 นางวรฉัตร  พานิพัด 29423 ด.ช.วรธาดา  พานิพัด โรงเรียนอนุบาลสิกา 3 อ.1
16 นายสะเทือน  สลักษร 21211 น.ส.รัตติยาพร  สลักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ป.ตรี

กลุ่มท่ี  14  สังคม  2

กลุ่มท่ี  15  สระใคร

เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565
บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รวมลูกจ้างประจ า)
กลุ่มท่ี  13  สังคม  1

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายนพดล  เสนาอาจ 23876 น.ส.ชญานิน  เสนาอาจ ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี 20 ปริญญาตรี
2 นางจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง 24268 นายธนาธิป  ศรีบุญเรือง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 21 ปริญญาตรี

3
นางสาวนิภาพร  พล
สุวรรณ

28767
ด.ญ.กัญญาณัฏ  พันธ์
พิมพ์

ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.3

4 น.ส.ณธกร  วิเศษศิริกานต์กุล 29847 ด.ช.ภูณภัสส์ วิเศษศิริกานต์กุล ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 4 อนุบาล 1

5 นายทศพล  พรหมภักดี 30058 ด.ช.กฤษกร  พรหมภักดี ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายวุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์ 24048 น.ส.กฤษณาพรรณ  วรรมหินทร์ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 17 ม.6
2 นางสุดารัตน์  โพธ์ิหล้า 24810 ด.ญ.ภูริชญา  โพธ์ิหล้า ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 15 ม.3
3 นางสาวบุณยาพร  ป่าแดง 26240 ด.ญ.ทิพย์พญา  พันธ์ขวา ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 7 ป.2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วไวยุทธ 29849 ด.ช.ภัทรพล  บุษมงคล ร.ร.หนองแสงราษฎร์พัฒนา 6 อนุบาล 3
2 นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ 27732 น.ส.เขมจิรา  อุ่นวิเศษ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 17 ม.5
3 นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล  19666 น.ส.สุชัญญา  วัฒนพฤติไพศาล  ม.รังสิต 22 ปริญญาตรี
4 นางแสงสุรีพร  ศรีผา 16502 นายณัฐภัทร  ศรีผา วพบ.สระบุรี 22 ปริญญาตรี
5 นางรวิกานต์  งามชัด 26977 ด.ญ.ธนิชฌา  งามชัด ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 11 ป.5
6 นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย 29538 ด.ญ.พิชญธิดา  มาตะวงค์ ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 5 อนุบาล 3
7 นางวนิดา  ทองประเทือง 28704 ด.ญ.อภิญญา ทองประเทือง ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 9 ป.4
8 นางสุจิตรา  อ่างชิน 29940 ด.ญ.พิตติธาดา  อ่างชิน ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง 10 ป.5
9 นายวีระ  โพธิรุขา 25519 ด.ช.ปัญณวิชญ์  โพธิรุขา ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.2
10 นางเสริมสุข  แก้วมณี 19508 นายธนกร  แก้วมณี ม.ขอนแก่น 21 ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางสาวนิภา  สุขส่าราญ 28849 ด.ช.เจตนิพัทธ์  ฉุนโต ร.ร.มหาไถ่ศึกษา 4 อนุบาล 2
2 นางสาวทัศนีย์  เทาธุรี 29471 ด.ช.ทัตเทพ  เทาธุรี ร.ร.บ้านเซิม 7 ป.1
3 นางสาวนฤมล  ดูเบย์ 29977 ด.ญ.วริญญา  บุญเลิศ ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา 11 ป.6

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - เซิมโพธ์ิ

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (รวมลูกจ้างประจ า)
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - กุดบง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - จุมพล

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
4 นางกล่ินร่่า  ศรีสร้างคอม 25753 นายปฐพี  ศรีสร้างคอม ร.ร.เซิมพิทยาคม 17 ม.5
5 นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม  27062 ด.ญ.วิภาวี  จิตรวิขาม ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.3
6 นายชาญชัย  ชาญประไพ 24519 ด.ช.ปุลวัชร  ชาญประไพ ศูนย์เด็กเล็กกุดค้า 3 อนุบาล 1
7 นางรุ่งพิศ  เกตุค่า 21749 นายพลกฤษณ์ เกตุค่า ว.เทคนิคหนองคาย 21 ปริญญาตรี
8 นางพชรพร  สิงห์ภูกัน 29981 ด.ญ.ปานชีวา  สิงห์ภูกัน ร.ร.บ้านโพธ์ิ 5 อนุบาล 2
9 นายศิวกร  แสนส่าโรง 27103 ด.ช.กรรกร  แสนส่าโรง ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย 10 ป.4
10 นางสาวกัลยา  ลอยนอก 29181 ด.ช.ปัณณวิชญ์  ศรีสุพรรณ ร.ร.บ้านค่าจ่าปา 7 ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายศุภเวศย์  ป้องสนาม 23975 น.ส.วรินยุพา  ป้อมสนาม ว.พานิชยการธนบุรี 20 ปวส.
2 นางเพ็ญนภา  ทองเภ้า 28018 นายธนัชนนท์  ทองเภ้า ม.ธุรกิจบัณฑิต 19 ปริญญาตรี
3 นายสาโรจน์  สุดชาข่า 27994 น.ส.ภัทรสุดา  สุดชาข่า ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
4 นางปิยะธิดา  เคณาอุประ 28547 นายกัมปนาท  โต้เพชร ม.ขอนแก่น 19 ปริญญาตรี
5 น.ส.ศรสวรรค์  ดังวันเลิศมงคล 29905 ด.ญ.ธารธารา ดังวันเลิศมงคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาไหล 1 ปี 8 ด. ประถมวัย
6 นางฉวีวรรณ์  นันทะแสง 25202 น.ส.เชิญขวัญ  นันทะแสง ม.ขอนแก่น 22 ปริญญาตรี
7 นางจิรชยา  มังษา 29669 ด.ญ.จิรวดี  มังษา ร.ร.ท่าบ่อ 14 ม.3
8 นางสาวปิยวดี  สังคมก่าแหง 27457 ด.ช.พิรชัช  สังคมก่าแหง ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 14 ม.3
9 นายศรีไพร  ชานนท์ 28573 นายศิรกานต์  ชานนท์ ร.ร.ร่มธรรมมานุสรณ์ 18 ม.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางอุมาภรณ์  แก้วนารี 27567 ด.ช.อชรายุ  แก้วนารี ร.ร.บ้านดงสระพัง 12 ป.6
2 นางจรรจิรา  ประจันติ 24614 ด.ช.ณฐกร  ประกอบผล ร.ร.บ้านหนองหอย 8 ป.2
3 นายชาญวิทย์  โคตะพันธ์ 25371 ด.ญ.พชรกมล  โคตะพันธ์ ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 11 ป.5

4 นางสาวมัทนียา  อารมณ์สาวะ 30120 ด.ช.โจฮันเนส วีคสตรอม ร.ร.บ้านแป้น 5 อนุบาล 3

5 นางสมจิตร  ภูมิโสม 23784 นายทักษ์ดนัย  ภูมิโสม ร.ร.บ้านนาหนัง 19 ปริญญาตรี
6 นายสมควร  ม่ังมี 28889 ด.ช.ศุภวิชญ์  ม่ังมี ร.ร.บ้านหนองหอย 15 ม.3

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (รวมลูกจ้างประจ า)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - เซิมโพธ์ิ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - ทุ่งหลวงต่างค า

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - นาหนัง

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย  27228 ด.ญ.กชพรรณ  ธรรมคุณชัย ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.3
2 นายศุภกิจ  ราชบุรี 29818 ด.ญ.กนกมนตร  ราชบุรี ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 7 ป.2
3 นางพรพิมล  รักษ์มณี 26367 ด.ญ.พัชราภรณ์  รักษ์มณี ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 7 ป.1
4 นางปภาสินีย์  ไชยมานันต์ 29668 ด.ญ.ณัฏฐ์ณิฌา ไชยมานันต์ ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย 8 ป.3
5 นายกิตติ  จันทร์หล่น 28706 นายกนกศักด์ิ  จันทร์หล่น ว.เทคนิคพัทยา 18 ปวช.
6 นายวันชัย  บรรณบดี 16487 น.ส.สุภาวดี  บรรณบดี ม.หัวเฉียว 20 ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางเขมมิกา  ไชยแสง 27070 นายธนากร  ไชยแสง ม.มหาสารคาม 21 ปริญญาตรี
2 นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ 29887 ด.ญ.ประภาศิริ  คุลิลัง ร.ร.บ้านเซิม 7 ป.2
3 นางสาวปรางค์วิมล  เสนาอาจ 28516 ด.ญ.หัทยา  ไปแดน ร.ร.ชุมชนบ้านชุมช้าง 10 ป.4
4 นางอังคนา  สุระอุดร 23928 ด.ช.ปิติวัตร  สุระอุดร ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 7 ป.1
5 นายสมพงษ์  นาคเสน 25918 ด.ช.พลธนกฤตษ์  นาคเสน ร.ร.อนุบาลรัตนบัณฑิต 7 ป.1
6 นายกฤษณะ  ทัพบ่ารุง 28845 ด.ช.ตฤณกฤษณ์  ทัพบ่ารุง ร.ร.อนุบาลเธียรวนนท์ 6 อนุบาล 3
7 นางพิชชาอร  โคตรสิงห์ 28444 ด.ช.ชยพล  โคตรสิงห์ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 13 ม.3
8 นายประลอง  ไชยวี 26803 นายชัยวัฒน์  ไชยวี ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 21 ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายณัฐพงษ์  ปริวันตา 28852 ด.ช.ชัชวาล  ปริวันตา ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน 8 ป.2
2 นางสุจิรา  นาใจคง 26805 น.ส.สุชัญญา  นาใจคง ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 16 ม.5
3 นางพัชรัตน์  พลศรี 28580 ด.ญ.ปฏิมากร  พลศรี ร.ร.วังหลวงพิทยาสรรค์ 17 ม.6
4 นางสาวิตรี  ภาคี 25851 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ภาคี ร.ร.สันติรักษ์ 8 ป.3
5 นายภูวดล  สุนทร 29949 ด.ญ.วิชราพร  อาจหาญ ร.ร.ดารณีท่าบ่อ 11 ป.5
6 นางนิตยา  ศิลาคม 29444 ด.ช.ยศกร  ศิลาคม ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 8 ป.2
7 นายพรประสิทธ์ิ  ศรีบุญไทย 25914 ด.ช.อภิวิชญ์  ศรีบุญไทย ร.ร.อนุบาลหนองควาย 11 ป.5
8 นางอุมารัก  รางศรี 29185 น.ส.อจิรวดี  รางศรี ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 16 ม.4
9 นายชัยยงค์  คลังกลาง 26371 นายศิรักษ์  คลังแสง ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 16 ม.5
10 นางสาวปฒิษา  สีม่วง 30240 ด.ช.อนาวิน  สีม่วง ร.ร.บ่าเหน็จณรงค์วิทยาคาร 14 ม.3

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่-วังหลวงหนองหลวง

เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565
บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (รวมลูกจ้างประจ า)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - วัดสร้างนางขาว

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนพิสัย - ชุมช้างบ้านผือ

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางสาวมิถุนา  สิงห์เป้ีย 29544 ด.ญ.อริญลดา  ชะนะนาม ร.ร.อนุบาลวรรณทอง 5 อนุบาล 3
2 นางนิภารัตน์  สมจิตพิจารณ์ 27270 น.ส.ภัทรนิชา  สมจิตพิจารณ์ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 18 ม.6
3 นางมุณภา  หล่าเพีย 24275 ด.ญ.มธุรดา  ล่าเพีย ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.3
4 นางสาวอรุณี  ชัยโสภา 29063 น.ส.อภิรญาวดี  ชัยโสภา ม.ศรีปทุม 22 ปริญญาตรี
5 นางสาวทัศนีย์  ศรีวิไล 24279 นายสิรวิชญ์  โยคณิตย์ ม.ขอนแก่น 19 ปริญญาตรี
6 นางนภาพร  พรมจันทร์ 27053 นายกฤตพัฒน์ พรมจันทร์ ม.เกษตรศาสตร์ 19 ปริญญาตรี
7 นางสาวภาวินี  จิตรชัยศรี 29654 ด.ช.อิทธิกร  สิงห์ชา ร.ร.บ้านหนองบัวสิม 7 ป.1
8 นางอุไรวรรณ  ค่าปัญญา 24585 น.ส.พิชญาภา ค่าปัญญา ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 16 ม.5
9 นางณิชาภัทร  ภูล้นแก้ว 27514 น.ส.ณัฐนิชา  ภูล้นแก้ว ม.มหาสารคาม 21 ปริญญาตรี
10 นางสาวมลิวัลย์  ศรีบุญไทย 27659 ด.ญ.ศุภิสรา  ภูบุญอ้วน ร.ร.เมืองใหม่วิทยา 6 ป.1
11 นายเกียรติศักด์ิ  ปัดถาทุม 29083 ด.ช.ปัญญรัช  ปัดถาทุม ร.ร.บ้านโนนสะอาด 8 ป.2
12 นางสาวล่าดวน  สุทธิประภา 27736 ด.ช.อนุภัทร์  สุทธิประภา ร.ร.บ้านโนนสะอาด 5 อนุบาล 2
13 ว่าท่ีร้อยตรี เสรี  ทองค่า 27674 ด.ช.กันตธีร์ ทองค่า ร.ร.อนุบาลรัชดา 7 ป.1
14 นางสาวสมฤทัย  สุวิหาร 30162 ด.ญ.ลัลล์ลลิล  เทียมอาจ ร.ร.พิชญวิทย์บ้านดุง 5 อนุบาล 2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นายเสนีย์  สุขภูมิ 24974 ด.ช.อภิวัฒน์  สุขภูมิ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 14 ม.2
2 นายจีระพงษ์  วิจิตรจันทร์ 26045 ด.ช.ศุภกฤต  วิจิตรจันทร์ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 13 ม.1
3 นางสาวราดาวัลย์  ทองน่า 29515 ด.ญ.ภัทรธิดา  คนเพียร ร.ร.อนุบาลรัตนบัณฑิต 7 ป.1
4 นางหน่ึงฤทัย  รัตนวงค์ 29369 ด.ญ.พรชนิตว์  อภัยวงศ์ ร.ร.บ้านพระบาทนาหงส์ 12 ป.6
5 นายสุทัศน์  พิสัยพันธ์ 27616 ด.ญ.สุภัควี  พิสัยพันธ์ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 16 ม.5
6 นางจิราภรณ์  ประโพศรี 25097 ด.ช.กฤษณพล  ประโพศรี ร.ร.อนุบาลรัตนบัณฑิต 8 ป.2
7 นายกนกศักด์ิ  ฝ่ายชาวนา 24952 น.ส.จิตราภรณ์  ฝ่ายชาวนา ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 16 ม.4
8 นางสาวจันทร์ธิรา  การะเกษ 30100 ด.ช.ปัญญาพล  โพธ์ิงาม ร.ร.นิคมเจริญชัย 4 อนุบาล 2
9 นางเอมจิต  สาริคาน 27966 ด.ญ.แพรวา  สาริคาน ร.ร.บ้านพระบาทนาหงส์ 12 ป.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา 29673 ด.ญ.นับดาว  แสงจันทร์ ร.ร.บ้านนาขาม 5 อนุบาล 3
2 นางสาวฐานิสญาณ์  ปวงสุข 28669 ด.ญ.ญาธิดา  วงศรีเทพ ร.ร.รุจีจินตกานนท์ 9 ป.3

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ - เฝ้าไร่

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี - รัตนวาปี

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี-เปงจานนคร

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
3 นางสาวภักจิต  ดวงอาสงค์ 29953 ด.ญ.นัทธมน  พะโคดี ร.ร.บ้านพระบาทนาหงส์ 10 ป.4
4 นางณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์ 25879 ด.ช.ประกาศิต  พิมพ์นนท์ ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 10 ป.4
5 นางพิศมัย  พฤกษชาติ 27061 น.ส.ปางลีลา  พฤกษชาติ ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม 16 ม.5
6 นางสุมาลี  เหล่ามาลา 28751 น.ส.ธัญลักษณ์  เหล่ามาลา ม.จุฬาลงกรณ์ 18 ปริญญาตรี
7 นายพิทยา  จ่าวงศ์ 27112 นายกษิดิศ  จ่าวงศ์ ว.เทคนิคหนองคาย 20 ปริญญาตรี
8 นายเคน  โพธ์ิเศษ 27057 น.ส.ณัฐพร  โพธ์ิเศษ ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดร 21 ปริญญาตรี
9 นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์ 26750 นายฐิติ  บุญญาพิทักษ์ ม.รังสิต 23 ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นางศิริลักษณ์  กางทอง 21248 ด.ช.บุรฉัตร  กางทอง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 16 ม.4
2 นางธัญลักษณ์  ทิมแดง 28772 ด.ช.กันตพงศ์  ทิมแดง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ 10 ป.4

3 นายวัฒนา  มูลมะณี 29064 ด.ช.ธีรวัฒน์  มูลมะณี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ 9 ป.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นายสุริยา  บุญสงค์ 29813 ด.ช.วชิรวิทย์  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านนาค่า 11 ป.5
2 นายเข้ม  ศรีชนะ 26755 ด.ช.ก้องภูมินทร์  ศรีชนะ โรงเรียนบึงกาฬ 15 ม.4
3 นายเฉลิมชัย  ค่าทาสี 27120 ด.ญ.จามจุรี  ค่าทาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานี 11 ป.5
4 นางหทัยศาสตร์  โพธิปรากฎ 26567 ด.ช.ปัญญากร  โพธิปรากฎ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 ป.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางราตรี  นะดาบุตร 26039 นายแสงสุริยะ  นะดาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 18 ม.6
2 นายอาคม  นาส่งเสริม 22938 นายปฐพี  นาส่งเสริม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ป.ตรี
3 นางสาวสุกัญญา  ไชยเพชร 25617 ด.ญ.ธาราทิพย์  ดอนขันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 13 ม.1
4 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล  บุญเวิน  28553 ด.ช.ณัฐพันธ์ บุญเวิน ศพด.ผาสวรรค์ 3 อ.1

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)

สพป.บึงกาฬ

กลุ่มหอค า - หนองเลิง

กลุ่มโคกก่อง - ชัยพร

เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565
บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (รวมลูกจ้างประจ า)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี-เปงจานนคร

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

5 นายเจริญ  นามชู 27231 ด.ช.ถิรภัทร  นามชู โรงเรียนบึงกาฬ 13 ม.1
6 นายวุฒิศักด์ิ  แสนหอม  21635 ด.ญ.ขวัญชนก  แสนหอม โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 9 ป.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นายวิชัย  โนนทิง 21626 น.ส.วนภรณ์  โนนทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ป.ตรี
2 นางพร้อมทรัพย์  เน่ืองลี 25327 เด็กหญิงมุทิตา  วรรณภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 13 ม.1
3 นางวนิดา  ทิพยอาสน์ 23548 เด็กหญิงอมลวรรณ ทิพยอาสน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 15 ม.3
4 นางสรัญญา  อุดมแสน 27198 ด.ช.ทักษะ  อุดมแสน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 11 ป.5
5 นายไพโรจน์  แก้วกันหา 25506 ด.ญ.กุลพัชร  แก้วกันหา โรงเรียนบ้านโคกนิยมโนนสวาท 12 ป.6
6 น.ส.บวรลักษณ์  ภูมิภักดี 27594 ด.ช.บดินทร์ธร ภูมิภักดี โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 5 อ.2
7 นางสาวปิยาภรณ์  พลเสนา 27339 ด.ช.ภานุวัฒน์  พลเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 15 ม.3
8 น.ส.อรพรรณ  แกมใบ 28753 ด.ญ.ปณัฎฎา  ขันธุลา โรงเรียนบ้านวังยาว 6 ป.1
9 นางกนกพร  นันทา 26831 ด.ช.ภานุพงศ์  นันทา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 14 ม.3
10 นางสุรีภรณ์  สาชิต 23988 ด.ญ.ปัณณพร  สาชิต โรงเรียนบึงกาฬ 15 ม.3
11 นายอัศวิน  บุตรดี 26478 นายจิรกฤต  บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 19 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวภรณ์ทิพย์  เข็มศิริ  29262 ด.ช.เอ้ืออังกูร  ศรีโยธา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 ป.2
2 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงแน่งน้อย  พลเย่ียม 27474 ด.ช.ปุญยวัจน์  พลเย่ียม โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 9 ป.3
3 นางพัชราภรณ์  เครือเนตร 26993 ด.ช.พัชรพล  เครือเนตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 15 ม.3
4 นายยงยุทธ  พรมเมืองช้าย 17745 น.ส.จิรารัตน์ พรมเมืองซ้าย ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 19 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นายอรรชิช  ผลจันทร์ 25758 นายเกียรติศักด์ิ  ผลจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป.ตรี
2 นายอนุชิต  ทาต้อง 20734 ด.ช.กฤตวิชญ์  ทาต้อง โรงเรียนนารีพิทักษ์เซกา 10 ป.4

กลุ่มโคกก่อง - ชัยพร

กลุ่มพรเจริญ

กลุ่มดอนหญ้านาง

กลุ่มบุ่งคล้า

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
3 นายชูชาติ  พวงมาลี 27670 นายภาคภูมิ  พวงมาลี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 ป.ตรี
4 นายฉัตร  อ่อนสี 28116 นายณัฐภัทร  อ่อนสี โรงเรียนบุ่งคล้านคร 17 ม.6
5 นางจิตรลดา  ศรีบุญเรือง 28244 ด.ญ.ญารดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 3 อ.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นางจริยา  ชานันโท 28830 ด.ญ.ฐานิตา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 6 ป.1
2 นางวาสนา  เกตุแก้ว 28387 น.ส.กันต์นภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 18 ม.6
3 นางนฤมล  สุทธิบรรจง 21043 ด.ช.ธีรพัฒน์  สุทธิบรรจง โรงเรียนบึงกาฬ 14 ม.2

4 นางการย์ติมา  เช้ือดวงผุย 22499 นายเฉลิมชนนม์  เช่ือดวงผุย
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 17 ม.5

5 นางเรียม  ขันผักแว่น 26676 ด.ช.พิริยะ  ขันผักแว่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา 13 ม.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นายธีรวัฒน์  หอมสมบัติ 22350 นายภูมิบดินทร์ หอมสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 21 ป.ตรี

2 นางผกามาศ  เทพรัตน์ 24701 น.ส.นวรัตน์  เทพรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22 ป.ตรี

3 นางขวัญตา  เฝ้ากระโทก 28595 ด.ช.วัชรพล  เฝ้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีวืไล 8 ป.3

4 นายอภิศักด์ิ  ส่านักบ้านโคก 24529 นายกวิสรา ส่านักบ้านโคก วิทยาลัยเทคนิคเซกา 16 ปวช.

5 นายสุภสิทธ์ิ  ด่าบรรพ์ 20718 นายพิทักษ์พงศ์  ด่าบรรพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางศรีอุษา  สิงขาพา 25822 นายเฉลิมเกียรติ  กมลธรรมรักษ์ โรงเรียนเซกา 16 ม.4
2 นายพรสวรรค์  เหลาเวียง 22371 ด.ช.ธรธร  เหลาเวียง โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 15 ม.3

กลุ่มศรีวิไลชมภูพร - นาสิงห์

กลุ่มนาสะแบง - นาแสง

กลุ่มบึงโขงหลง

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)

กลุ่มบุ่งคล้า



3 นางรุจิราภรณ์  สายสิงห์ 27087 ด.ญ.อินทรบุญญา สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเซกา 10 ป.4
4 นางปิยาวรรณ์  สัตตาคม 26482 น.ส.วรรษการต์  สัตตาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 22 ป.ตรี
5 นายบุญทัน  ค่าภูษา 27866 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์  นิยมพันธ์ โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ 12 ป.6
6 นางดัชนี  สอนรมย์ 18877 นายสหพงษ์  สอนรมย์ ม.ราชภัฏสกลนคร 21 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นางกฤษณา  ค่ามุงคุณ 28385 ด.ญ.ชัญญานุช ค่ามุงคุณ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 ป.2
2 นางพีระยา  อ้วนอ่อนตา 28013 ด.ช.ภัทรเดช อ้วนอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเซกา 6 อ.3
3 นายศิวัธ  สุภาพันธ์ 28135 ด.ญ.ญาณิศา สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 5 อ.2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวเรณู  หม่ืนจันทร์ 28142 ด.ช.ชนันธร  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย 5 อ.3
2 นายนฐพล  เคหาบาล 27544 น.ส.ตวงพร  เคหาบาล โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 16 ม.5
3 นายอัฐสิษฎ์  พรมลี 25928 นายปราช์ญรวิชญ์  พรมลี มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 21 ป.ตรี
4 นายทวีศักด์ิ  จันทสิงห์ 28603 ด.ญ.กันย์ดี  จันทสิงห์ โรงเรียนท่าไร่วิทยา 5 อ.3
5 นางวัชรินทร์  นาเมฆ 25948 ด.ญ.ปุณณภา  นาเมฆ โรงเรียนอนุบาลเซกา 10 ป.3
6 นางสุวพัทร  อ่อนผิว 25592 นายฉัตรวิชญญ์  อินทวงษ์ โรงเรียนเซกา 17 ม.5

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นางสาววรรณภา  ลีพรม 25346 ด.ญ.ธีรนาฏ  เกษมสัตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์เซกา 7 ป.2
2 นางสาววรัชยา  เข็มเพ็ชร 27671 ด.ญ.เพ็ชรปรียา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 11 ป.5
3 นางน่้าฝน  พงษ์ญาติ 22486 นายกนกรัตน์  พงษ์ญาติ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด 17 ม.5
4 นายวีระพงษ์  แง่ไชย 20959 นายวรเมธ  แง่ไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 18 ม.6
5 นางละมัย  วงค่าแก้ว 25347 นายอิศรพงศ์  วงค่าแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 16 ม.4
6 นายพันธ์ศักด์ิ  เน่ืองอุดม 20982 นายพัฒนโชติ  เน่ืองอุดม โรงเรียนเซกา 15 ม.3

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)

กลุ่มดงบัง - ท่าดอกค า

กลุ่มเซกา

กลุ่มซาง - หนองทุ่ม

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร
1 นายวาสนา  อัคติ 26922 นายสรวิชญ์  อัคติ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา 18 ม.6

2 นายสุปรีชา  อุปัญ 27404 ด.ช.ปัญจพล  อุปัญ โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 7 ป.1
3 นายกิจปกรณ์  ค่าเดช 22785 ด.ช.กรการ  ค่าเดช โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 9 ป.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวอุรารัตน์  ศรีเสนาะ 28144 ด.ช.สิริวิชญ์  นามอ้ัง โรงเรียนมารีพิทักษ์เซกา 9 ป.3
2 นางมัดสา  ใจสว่าง 20584 น.ส.สมฤดี  ใจสว่าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 18 ม.6
3 นายอุทัย  หอมคุณ 28403 ด.ช.สิทธิพร  หอมคุณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 15 ม.2
4 นางจันทร์จิรา  มีทองแสน 24855 ด.ญ.จิรัชญา  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 12 ป.6
5 นายภีรภาพ  วิณโรจน์ 27543 ด.ญ.ภัทรจาริน  วิณโรจน์ โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด 12 ป.6
6 นางสาวนิตยา  เพชรฤทธ์ิ 29132 น.ส.ณัฐธิญา  วรรณภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 11 ม.5
7 นายสุวัฒชัย  ภู่ระหงษ์ 25285 ด.ญ.ธีร์จุฑา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 10 ป.4
8 นางสาวสมใจ  ค่าพุทธา 28877 ด.ญ.จิณัฎฎา  พรมรินทร์ โรงเรียนบ้านสะง้อ 12 ป.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวสุมาลี  ดวงชัย 27812 ด.ญ.ปภาวรินทร์  ก่ิงนาคม โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 7 ป.1
2 นางกษา  นามมุงคุณ 27938 ด.ญ.ภูมิพัฒน์ นามมุงคุณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 9 ป.3
3 นางภรณ์ทิพย์  แสงสุวรรณ 29227 ด.ญ.มนัสพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 7 ป.1
4 นางสุนิตตา  นาคเสน 27536 นายรัชภัฏ  นาคเสน โรงเรียนปาดคาดพิทยาคม 8 ม.5.
5 นายเดชสมัย  วรรณค่าโกฎ์ิ 26425 นายเดชดนัย  วรรค่าโกฏ์ิ โรงเรียนปาดคาดพิทยาคม 15 ม.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวเข็มพร  มานะดี 28854 ด.ช.โอบบุญ  บุญแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 ป.3
2 นางจิราภา  นามเสนา  27716 ด.ญ.กันยาพัฒน์  เทพอุดร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 9 ป.3
3 นางชวนพิศ  นาถธีระพงษ์ 20377 น.ส.สุกฤตรา  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 17 ม.6

กลุ่มบ้านต้องโสกก่าม

กลุ่มป่งไฮ - น้ าจ้ัน

กลุ่มปากคาด

กลุ่มหนองยอง-สมสนุก

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

4 นางอภิญญา  ไกยราช 28944 ด.ช.ศรัณป์ภัสร์  วงษ์เค่ียม โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 8 ป.3
5 นางวิริยาภรณ์  แถลงเอ้ือ 28262 ด.ช.กวินทร์  แถลงเอ้ือ โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ 7 ป.1
6 นางสาวภัสดาพร  อินทรบุตร 29164 ด.ช.ภัทรวรินทร์  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 6 ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวกุลจิรา  ค่ามูล 28170 ด.ญ.กาญจนาวดี อินทะชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โป่งเปือย 4 ปฐมวัย
2 นางกีรติ  สุทธิกุล 28530 นายศาสตร์ตรา  สุทธิกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 16 ม.4
3 นายกรกฎ  วงศ์สุวรรณ 25856 ด.ญ.ณมนต์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 10 ป.5

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางสาวเบญญาดา  ปันบุตร 26438 ด.ช.ภูทนงค์  ปันบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 14 ม.3
2 นางวรนุช  เถาว์ทอง 26585 น.ส.วรรณษา  เถาว์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.6
3 นายปรเมศวร์  หูมดา 25653 ด.ช.อัครวัฒน์  หูมดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 9 ป.3
4 นางสาวธมลพรรณ  ค่าตีบ 27250 ด.ช.ธนเดช  ค่าตีบ อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ่านวยศิลป์ 11 ป.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับการศึกษา

บุตร

1 นางไกษร  กองธรรม 21917 นายธนวิทย์  กองธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 23 ป.ตรี
2 นางอัญชนิดา  ผูกพันธ์ 28331 ด.ญ.บุญนดา  ผูกพัน โรงเรียนบ้านน่าเหว่อโนนอุดม 9 ป.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายมงคล  แก้วรอด 29452 ด.ช.ธนพล  แก้วรอด ร.ร.เซ็นต์ปอลหนองคาย 10 ป.5
2 นางศิริธร  พิมพ์ฝด 21276 นายพงศกร  พิมพ์ฝด ว.เทคนิคหนองคาย 19 ปวส.

สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

กลุ่มหนองยอง-สมสนุก

กลุ่มเครือข่ายศรีชมภู (โซ่)

กลุ่มเครือข่ายค าแก้วถ้ าเจริญ (โซ่)

กลุ่มหนองพันทาบัวตูม (โซ่)

หน่วยงาน เขตเลือกต้ังท่ี 4 (ไม่รวมบ านาญ)

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 บึงกาฬ (รวมลูกจ้างประจ า)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายสมบัติ  อาสนานิ 28779 นายวีรพงศ์  อาสนานิ ว.เทคนิคหนองคาย 19 ปวส.

2
นายสุวิจักขณ์  อัศวพัฒน
ชิน

29448 ด.ช.ษมาวีร์ อัศวพัฒนชิน ร.ร.เซ็นต์ปอลหนองคาย 10 ป.5

3 นางพรเพ็ญ  วังพิมูล 28337 นายภานุวัฒน์  วังพิมูล ม.ศิลปากร 20 ปริญญาตรี
4 นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ 28662 ด.ญ.ณญาดา  เพ็ญกุลกิจ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 12 ม.1
5 นางอุไรวรรณ  จันทร์นนท์ 29382 ด.ช.ภานุวัฒน์  จัทนร์นนท์ ร.ร.อนุบาลสาริกา 8 ป.2

6
ว่าท่ีเรือตรีอนุสรณ์  ตวงกระ
สินธ์ุ

25191 นายณัฐชัย  ตวงกระสินธ์ุ ม.มหาสารคาม 21 ปริญญาตรี

7 นายกิตติศักด์ิ  ค่าสุข 25864 ด.ญ.อภิษฏา  ค่าสุข ร.ร.อนุบาลหนองคาย 9 ป.3

8 ว่าท่ี ร้อยโทชินภัทร  แก้วโกมินท
วงษ์ 19821 ด.ช.ชนสรณ์ แก้วโกมินทวงษ์ ร.ร.อนุบาลสาริกา 10 ป.4

9 นายวงษ์สวัสด์ิ  จ่าปาทอง 30170 ด.ช.อิทธิพัทธ์ิ จ่าปาทอง ร.ร.อนุบาลสาริกา 11 ป.6
10 นายสุวิทย์  นันทะบุตร 28125 นายวิศวะชิต  นันทะบุตร ว.เทคนิคหนองคาย 15 ปวช.

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายสุรชัย  โกมาลย์ 28712 ด.ช.ธาวิน  โกมาลย์ ร.ร.บึงกาฬคริสเตียน 10 ป.5
2 นายสุขสันต์  สุทธิเสน 27717 ด.ญ.ภัทรธิดา  สุทธิเสน ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 15 ม.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายสมาน  มงคลน่า 27923 นางสาวสุมิตรา มงคลน่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 21 ปริญญาตรี
2 นายเรวัต  กงเพชร 29349 เด็กชายรัฐศาสตร์ กงเพชร ร.ร.ญาริดา 6 อนุบาล 3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางสาวจิราภรณ์  สุพล 29692 ด.ญ.พชชพร  สุพล ร.ร.อนุบาลหนองคาย 6 ป.1
2 นายสิทธินัย  ไชยจันทร์ 28563 นายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5

สังกัดวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

สังกัดวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย  

สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหนองคาย

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

หน่วยงาน เขตเลือกต้ังท่ี 4 (ไม่รวมบ านาญ)



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางสุภาพร  ศรีสุระ 28124 นายปาราเมศ  ศรีสุระ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 18 ม.6
2 นายเสกสรรค์  ไม่เศร้า 26485 นายภโวทัย  ไม่เศร้า ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ 17 ม.6
3 นางนวพร  โชติกานต์ 26659 นางสาวภัทรวดี โชติกานต์ ม.มหิดล 19 ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร  /ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายทศพล  ค่าจุมพล 17712 ด.ญ.จิดาภา  ค่าจุมพล ร.ร.อนุบาลหนองคาย 10 ป.4
2 นางปนิตา ศรีบุรินทร์ 29478 ด.ช.ณัฐวิชย์  ศรีบุรินทร์ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 12 ม.1
3 น.ส.วีณา  เพ็ชรดีคาย 29479 ด.ช.จิรากฤต  เพ็ชรดีคาย ร.ร.อนุบาลสาริกา 11 ป.5

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร

1 นางสาวสิรินาถ  รักษาภักดี 30154 เด็กชายทิปกร  พิลาเทพ ร.ร.อนุบาลหนองคาย 10 ป.5

2 นางศิราณี  ข่าคม 30192 ด.ญ.ภคพร  ข่าคม ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 15 ม.3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางศวิตา  ซองซะยา 26774 ด.ญ.จิรชยา ซองซะยา ร.ร.อนุบาลสาริกา 9 ป.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางอุมาพร  อินสว่าง 24656 ด.ช.ภูธารา  โพธ์ิเทวี ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 12 ม.1

สังกัดส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

สังกัด  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

สังกัดส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด (ส.ส.ค.)

เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565
บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

หน่วยงาน เขตเลือกต้ังท่ี 4 (ไม่รวมบ านาญ)
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

สังกัดส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางบุญรัตน์  สุขโสม 26551 น.ส.ชุติกาญจน์  สุขโสม ร.ร.บึงกาฬ 18 ม.6

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายจักรพัฒน์  สมบูรณ์ 22328 ด.ญ.จุฬามณี  สมบูรณ์ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 12 ม.1
2 นายชยพล  กัติยบุตร 29894 ด.ญ.ภัทรภรณ์  กัติยบุตร ร.ร.อนุบาลนิจจานุเคราะห์ 4 อนุบาล 2

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางจิราพร  เจริญธนรุ่ง 28896 ด.ช.จิรภาส  เจริญธนรุ่ง ร.ร.บึงกาฬ 12 ม.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร/ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 สิบเอกเจนณรงค์  ดาวสกุล 30152 ด.ช.กฤติเดช  ดาวสกุล ร.ร.ท.5มีชัยวิทยา 11 ป.6
2 น.ส.อรไพริน  จงกลรัตน์ 29827 ด.ช.กันตวิชญ์  ไชยมานันต์ ร.ร.ท.2ช่านาญนุเคราะห์ 3 อนุบาล 1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร/ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางค่าราณี  นามชินมาร 21644 นายศิวกร  วงศ์นุกูล ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.5
2 นางนิลุบล  สารกรณ์ 30126 ด.ญ.ณัฐชยาน์ สารกรณ์ ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย 8 ป.3
3 นางสุจิตรา  จันทาคีรี 27775 ด.ญ.จิรายุ  จันทาคีรี ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย 11 ป.6
4 นายวันชัย  ผาทอง 30191 ด.ญ.กณิศนันท์  ผาทอง ร.ร. ท.1 สว่างวิทยา 9 ป.4
5 นางวราวดี  ภูมิพ้ืน 19512 น.ส.วริศรา  ภูมิพ้ืน ม.ราชภัฏอุดรธานี 25 ปริญญาตรี

สังกัดส านักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

สังกัดส านักการศึกษาเทศบาล

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

สังกัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

หน่วยงาน เขตเลือกต้ังท่ี 4 (ไม่รวมบ านาญ)
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบประจ าจังหวัดบึงกาฬ



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร/ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางอ่ามรรัตน์  สุขเสริม 26943 ด.ช.ภูผา  สุขเสริม ร.ร.อนุบาลหนองคาย 12 ป.6

2 นางสาวอาภัสรา  มิตรชศิลป์ 29859 ด.ญ.ณิชาภา  มิตรชศิลป์ ร.ร.ท.3 ยุวบูรณ์บ่ารุง 7 ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร/ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นางกัญญารัตน์  วิสาขะ 26132 นางสาวสิรินทรา วิสาขะ ม.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 23 ปริญญาตรี
2 นางภารดี  ดวงสิมมา 26018 นายณภัทร  ดวงสิมมา ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 17 ม.6
3 นางวิไลวรรณ  กองชนะ 25824 ด.ญ.มนชภา  กองชนะ ร.ร.อนุบาลสาริกา 13 ม.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร
อายุ

บุตร/ปี
ระดับ

การศึกษาบุตร
1 นายสรวิชญ์  ศรีสุภาพ 27538 ด.ช.รชวิชญ์  ศรีสุภาพ ร.ร.อนุบาลน่้าผ้ึง 6 อนุบาล 3

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา

1 นางรัชนี  กุลสิทธาวิเวท 25245 นายวันฉัตร กุลสิทธาวิเวท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 21 ป.ตรี

2 นางพิชญานี  สรรพศิลป์ 28566 นางสาวปพิชญา สรรพศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 18 ม.6

3 นายเทพฤทธ์ิ  สุดจริง 24336 นายอวิรุทธ์  สุดจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ป.ตรี

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางผานิตย์  ปงสนิท 25574 น.ส.ธนภรณ์  ปงสนิท ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 19 ป.ตรี
2 นางทวีพร  ปัญสวัสด์ิ 27800 นายเอกวัฒน์ ปัญสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ป.ตรี
3 นางพวงชมภู  สิงหศิริ 29861 น.ส.พัธรมน  สิงหศิริ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 17 ม.5

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์

โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา

โรงเรียนมัธยม จ่ายตรง จ.หนองคาย (ไม่รวมบ านาญ)
โรงเรียนท่าบ่อ  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

สังกัดส านักการศึกษาเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บ ารุง



ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 นางจิตรามาศ  ค่าดีบุญ 23836 น.ส.พิชญาภา  ค่าดีบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ป.ตรี
2 นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร 24065 นายศุภวิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 16 ม.5
3 นายสงกรานต์  ภาคี 25280 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ภาคี โรงเรียนสันติรักษ์ 8 ป.3
4 นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน 25806 ด.ช.ภูภูมิ หวานเหย โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 9 ป.3
5 นางสาวนิภาพร  กุลสุข 29590 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  กุลสุข โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 5 อ.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุบุตร ระดับการศึกษา
1 น.ส. เยาวพา  สาครเจริญ 27186 ด.ช. ภูริชญากรณ์  สาครเจริญร.ร. อนุบาลหนองคาย 10 ปี  ป.5
2 นางเกษร  กิจประเสริฐ 25625 ด.ญ. นพภัสสร  กิจประเสริฐร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 12 ปี  ม.1
3 นางภานุมาศ  พิมโยธา 30200 ด.ช. ธีรวุฒิ  พิมโยธา ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 13 ปี  ม.1
4 นางทิพย์วาณี  บุญปรุง 28996 ด.ญ. บุญญากานต์  บุญปรุงร.ร. อนุบาลหนองคาย 6 ปี ป.1

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุ ระดับการศึกษา
1 นางอทิณา  สุ่มมาตย์ 24548 ด.ญ.อชิญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเซกา 10 ป.4

ท่ี ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขท่ี ช่ือ – สกุล  บุตร สถานศึกษาบุตร อายุ ระดับการศึกษา
1 นางนริศรา  วงศ์อามาตย์ 28046 ด.ญ.นลิลนิภา วงศ์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 6 อ.3
2 น.ส.ณัฎฐโสภิณ  แถวโพธ์ิ 27739 น.ส.พนิตพิชา  แถมโพธ์ิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 18 ม.6
3 นางจตุพร  วิณโรจน์ 26690 ด.ช.กิตติพงศ์  วิณโรจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 10 ป.4

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนมัธยม จ่ายตรง จ.บึงกาฬ (ไม่รวมบ านาญ)
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากัด
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากัด  ประจ าปี  2565

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2565

โรงเรียนมัธยม จ่ายตรง จ.หนองคาย (ไม่รวมบ านาญ)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


