
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

----------------- 
 

  ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ไดป้ระชุมคร้ังท่ี 16/2564   
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัเงินเพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  
จ  านวน 500  ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)   โดยจดัสรรทุนตาม 
จ านวนสมาชิกในแต่ละสังกดั  และไดข้อความร่วมมือผูบ้ริหารส่วนราชการท่ีสมาชิกสังกดัเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก 
ใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2564   
 

  บดัน้ี  ผูบ้ริหารส่วนราชการท่ีสมาชิกสังกดัแต่ละหน่วยงานไดแ้จง้รายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 
ท่ีไดด้ าเนินการคดัเลือกมาแลว้  จ านวน   315   คน   สหกรณ์ฯไดป้ระกาศรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูหนองคาย  จ  ากดั   ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ประจ าปี 2564   และจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร  เขา้บญัชีเงินเดือนของ
สมาชิกสหกรณ์ฯท่ีบุตรไดรั้บทุนการศึกษา ประจ าปี 2564  ในวนัท่ี  25 มิถุนายน 2564  ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ย
ประกาศน้ี   
 

จึงประกาศมาใหส้มาชิกทุกท่านทราบโดยทัว่กนั 
 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   17   มิถุนายน  พ.ศ. 2564   
 

 
                     (นายเจริญ  สอนค าหาญ) 

                   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

สังกดั  ส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัหนองคาย 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางเกษรา  หนูมอ 29494 สนง.พระพุทธฯ นค. เมือง นค. นายทีปกร  หนูมอ 

 
สังกดั  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัหนองคาย 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายไพรบูลย ์ ปัดสาแกว้ 26632 สนง.ศธจ.นค. เมือง นค. นายพทัธดนย ์ปัดสาแกว้ 

 
สังกดั  ส านักงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากดั (ส.ส.ค.) 

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายจิรวฒัน์ เลขาศิริโรจน์ 24655 ส.ส.ค. เมือง นค. ด.ญ. จีรนนัท ์ เลขาศิริโรจน์ 

 
สังกดั  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัหนองคาย   

(กศน.จ.หนองคาย) 

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางนิรมล  หนองเหล็ก 27422 กศน.จ.หนองคาย เมือง นค. นายนฤนาท  หนองเหล็ก 
2 นายธีระพทัธ์ สงครามมะลิ 27447 กศน.จ.หนองคาย เมือง นค. ด.ญ.นราพรพทัธ์ สงครามมะลิ 

 
สังกดั  วทิยาลยัเทคนิคบึงกาฬ   

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางอมรรัตน์  ทองทิพย ์ 24169 ว.เทคนิคบึงกาฬ เมือง บก. ด.ช.อธิรวทิย ์ ทองทิพย ์
2 นายธานินทร์  มะลิตน้ 27985 ว.เทคนิคบึงกาฬ เมือง บก. ด.ญ.พิชยา  มะลิตน้ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

สังกดั  โรงเรียนท่าบ่อ   

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางรัชนก  สุบิน 14693 ท่าบ่อ ท่าบ่อ นายสิรวทิย ์ สุบิน 
2 นางแสงเดือน  จนัทร์ศรี 27046 ท่าบ่อ ทา่บ่อ ด.ญ.มนสันนัท ์ จนัทร์ศรี 

 
สมาชิกสหกรณ์สังกดัจงัหวดับึงกาฬ 

โรงเรียนมธัยม จ.บึงกาฬ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายรังสิต  บุญภา 29051 บึงกาฬ เมือง บก. ด.ช.ฐิติรัฐ  บุญภา 
2 น.ส.ตะวนัฉาย โทบุตรดี 28237 พรเจริญวทิยา พรเจริญ ด.ช.อิทธิพนัธ์ แสนสุข 
3 วา่ท่ีรตญ.นิพตัรภรณ์ ผา่นชมพ ู 28723 โซ่พิสัยพิทยาคม โซ่พิสัย ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ ผา่นชมพู 
4 นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม 28255 พรเจริญ พรเจริญ น.ส.ชญานนัท ์ค าวนัดี 
5 นางอรวรรณ  สุวรรณภกัดี 25373 บึงกาฬ บึงกาฬ ด.ช.ศตัรูพา่ย สุวรรณภกัดี 
6 นายแสงประเสริฐ เหมธุนนท ์ 20217 บึงกาฬ บึงกาฬ น.ส.ณฎัฐนิชา  เหมธุนนท ์
7 นายเอกชยั  เคนทา้ว 28521 โนนค าพิทยาคม บึงกาฬ ด.ช.ธนเดช  เคนทา้ว 
8 นางณฐัฎิมา ศรีพรหมษา 24386 ประชานิมิตรพิทฯ เซกา ด.ช.ณฐักฤษฎ์ิ  มณฑา

สุวรรณ 
9 นางทิพวลัย ์ แกว้กณัหา 23093 พรเจริญวทิยา พรเจริญ ด.ญ.กุลนาถ  แกว้กณัหา 
10 วา่ท่ี รท.วรีะพงษ ์หลกัทอง 24791 บุ่งคลา้นคร บุ่งคลา้ ด.ญ.อุษาคเนย ์หลกัทอง 
11 นายสุรจิตย ์ ผวิงาม 26596 ภูทอกวทิยา ศรีวไิล ด.ช.เจษฎาวธุ  ผวิงาม 
12 นางพรทิพย ์ อนัมาก 25798 เซกา เซกา นายพิพฒัน์กร  อนัมาก 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

สมาชิกสหกรณ์สังกดัจงัหวดับึงกาฬ 
ประถม และบ านาญ 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
13 นายไพชยนต ์ บุษมงคล 24305 หว้ยผกัขะ เซกา ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ บุษมงคล 
14 นายวรีะพงษ ์ แง่ไชย 20959 หนองทุ่มวทิยา เซกา ด.ญ.ณทิพยร์ดา  แง่ไชย 
15 นายเสด็จ  สาชิต 24274 บา้นตาลเด่ียว เซกา ด.ช.ปองคุณ  สาชิต 
16 นายเก้ือ  ไชยชน 15820 บา้นค าบอน เซกา น.ส.วารุณี  ไชยชน 
17 นายสุเมธ  จนัทรักษ ์ 29055 โสกก่ามนาตาไก ้ เซกา ด.ช.แทนคุณ  จนัทรักษ ์
18 นางอรพธู  เอ่ียมอารมย ์ 25292 อนุบาลศาสนสิทธ์ิฯ บึงโขงหลง นายวรธรรม  ระดาฤทธ์ิ 
19 นายมานพ  พรหมเชียง 28294 หนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง น.ส.มณี  พรหมเชียง 
20 นายพิทกัพงษ ์ วชิิต 28113 บา้นนาจาน บุ่งคลา้ ด.ช.พิริยพงษ ์ วชิิต 
21 นางศุภนุช  วงษาบุตร 28599 อนุบาลบึงกาฬวศิิษฐฯ์ บึงกาฬ ด.ช.ณฐัรดา  วงษาบุตร 
22 นายจีรศกัด์ิ  ศรีโยธา 27340 บา้นไคสี บึงกาฬ ด.ช.เอ้ือองักูร  ศรีโยธา 
23 นางพชันี  วไีชยวงค ์ 24702 บา้นนาเจริญ บึงกาฬ ด.ช.ณฐัรัฐ  วไิชยวงค ์
24 นางสมจิต  พิมดา 24892 ชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ นายฐิรวุฒิ  พิมดา 
25 นางราตรี  นะดาบุตร 26039 โคกก่องมิตรภาพท่ี 86 บึงกาฬ นายแสงสุริยะ นะดาบุตร 
26 น.ส.ชลลดา  สาระสี 27441 บา้นนาสะแบง ศรีวไิล ด.ช.ณดล  สาระสี 
27 นางพิกุลกาญจน์  ราษี 20380 อนุบาลศรีวไิล ศรีวไิล ด.ช.ธรรมสรณ์  ราศี 
28 นายสิทธิพงษ ์ ฤทธ์ิสิงห์ 26068 บา้นโคกหนองลาด พรเจริญ นายอธิราช  ฤทธ์ิสิงห์ 
29 นายกษาปณ์  บวันาค 13045 บา้นโคกนิยม พรเจริญ นายธนาวทิย ์ บวันาค 
30 นายวนัดี  เทพอินแดง 21675 บา้นศรีชมภู โซ่พิสัย น.ส.วรวีร์  เทพอินแดง 
31 นางอ านวยพร  แง่พรม 24996 ค าแกว้โนนสามคัคี โซ่พิสัย นายปิยะพฒัน์  แง่พรม 
32 นางล าไพร  เลขกะโทก 28778 บา้นท่าสวาทท่าล่ี โซ่พิสัย ด.ญ.เบจพร  เลขกะโทก 
33 นายวสุิทธ์ิ  ก่ิงโพธ์ิ 26434 บา้นป่าไร่โนนม่วง โซ่พิสัย น.ส.บงยง.วชิราภรณ์ ก่ิงโพธ์ิ 
34 นายไพโรจน์  ผวิพรรณ 26733 บา้นพรสวรรค ์ ปากคาด ด.ญ.สุนิตา  ผวิพรรณ 
35 นายวชิา  เจริญภู 26929 บา้นศรีสวา่งพฒันา ปากคาด ด.ช.นิติภูมิ  เจริญภู 
36 นางวณีา  เน่ืองอุดม 21288 อนุบาลเซกา เซกา ด.ช.พฒันโชค  เน่ืองอุดม 

 



4  

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

สมาชิกสหกรณ์สังกดัจงัหวดับึงกาฬ 
ประถม และบ านาญ 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
37 นายจุน  มีทองแสน 24852 ป่งไฮราษฎร์สามคัคี เซกา ด.ญ.ทกัษอร  มีทองแสน 
38 นายวชิยั  โนนทิง 21626 บา้นหนองผกัแวน่ พรเจริญ น.ส.นภรณ์  โนนทิง 
39 นางจิราภรณ์  ศรีพรหม 15584 บา้นโนน พรเจริญ น.ส.ปรางพิมพ ์ ศรีพรม 
40 นางประรินดา  ขตัติยบุตร 25404 ชุมชนบา้นโคกอุดม พรเจริญ น.ส.จนญัญา  ขตัติยบุตร 
41 นางดารัตน์  พลจ่า 27337 บา้นดอนหญา้นาง พรเจริญ น.ส.ณฐัชา  พลจ่า 
42 นางเกตุมณี  ไชยพรม 24986 บา้นนาค านาใน พรเจริญ น.ส.ภทัธีมา  ไชยพรม 
43 นายสุพรม  จอมทอง 26918 บา้นโนนสวรรค ์ พรเจริญ น.ส.สุภนิดา  จอมทอง 
44 นางบุญญาพร  ปัญญารส 27863 หนองทุ่มวทิยา เซกา ด.ช.ปัญญาวธุ  ปัญญารส 
45 นายพนม  อุษาพนัธ์ 28426 บา้นหนองทุ่ม เซกา ด.ช.มโน  อุษาพนัธ์ 
46 นายบรรจบ  พรมวงค ์ 27283 บา้นนางวัสายปัญญา เซกา ด.ญ.ชรินทร์  พรมวงค ์
47 นายไพบูรณ์  ค  าภูษา 24217 บา้นโนนเหมือดแอ่ เซกา ด.ช.ธนดล  ค าภูษา 
48 นายธงชยั  แก่นที 29137 ป่งไฮราษฎร์สามคัคี เซกา ด.ญ.ธานตธี์รา  แก่นที 
49 น.ส.รัชยา  เขม็เพช็ร 27671 ชุมชนบา้นซาง เซกา ด.ญ.เพช็รปรียา  เขม็เพช็ร 
50 นางน ้าฝน  พงษญ์าติ 22486 ชุมชนบา้นซาง เซกา นายกนกรัตน์  พงษญ์าติ 
51 นายสุปรีชา  อุปัญ 27404 บา้นดงสวา่ง เซกา ด.ญ.ทกัษอร  อุปัญ 
52 นายกิจปกรณ์  ค  าเดช 22785 บา้นทุ่งทรายจก เซกา ด.ช.กรการ  ค าเดช 
53 นางเอ้ือมเดือน  อินทรพาณิชย ์ 28088 บา้นท่าสะอาด เซกา น.ส.ศศิวมิล  อินทรพานิช 
54 นางกุหลาบทอง พลวงค ์ 26466 บา้นท่าสะอาด เซกา น.ส.สตาภทัร  พลวงษ ์
55 นางนยันา  ฝ้ันถา 26458 บา้นท่าสะอาด เซกา น.ส.กญัญาณัฐ  ฝ้ันถา 
56 นายวรัิตน์  ม่ิงขวญั 26108 บา้นบวัโคก บึงโขงหลง ด.ช.วรวทิย ์ ม่ิงขวญั 
57 นายเสกศิลป์  กิณเรศ 26481 โสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง ด.ญ.ธนญัชนก  กิณเรศ 
58 นายประภาษ  จิตรักศิลป์ 24862 ท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลง ด.ญ.กนกกาญจน์  จิตรักศิลป์ 
59 นางวรรณา  ผลจนัทร์ 21802 บา้นขามเป้ีย บุ่งคลา้ ด.ญ.ภทัรจิรา  ผลจนัทร์ 
60 นายชาญณรงค ์ วงสุนา 28657 อนุบาลบุ่งคลา้ บุ่งคลา้ ด.ญ.พิญญาพชัญ ์ วงสุนา 
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สมาชิกสหกรณ์สังกดัจงัหวดับึงกาฬ 
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ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
61 นายสมศกัด์ิ  บุตรแวง 27418 โคกกลาง โซ่พิสัย นายภราดร  บุตรแวง 
62 นางนิภาพร  สมงาม 22343 อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย นายธนกร  สมงาม 
63 นายสระไกร  ผาสุทร 24350 บา้นหนองแวง โซ่พิสัย ด.ช.จีระเดช  ผาสุทร 
64 นายวชิยั  เฉยฉิว 21504 ศรีนาวา โซ่พิสัย น.ส.กรนชณรรษ  เฉยฉิว 
65 นายสวนิตย ์ ก าทองดี 27588 บา้นโพธ์ินอ้ย เซกา นายพณิศธ์ศกร  ก าทองดี 
66 นายพฒันา  ประยรูสิทธ์ิ 24909 โนนสวรรค ์ บึงโขงหลง น.ส.พนัธิตา  ประยรูสิทธ์ิ 
67 นางพุทธรักษ ์ อินธิจกัร 26720 บา้นท่าเชียงเครือ เซกา ด.ญ.พิทยาภรณ์  อินธิจกัร 
68 นางพชัรรัตน์  สัตถาผล 29091 ป่งไฮราษฎร์สามคัคี เซกา น.ส.ปัทมาภรณ์  สัตถาผล 
69 นายศิริ  ชิงชยั 25449 บา้นศิริพฒัน์ เซกา น.ส.พรหมพร  ชิงชยั 
70 นายอนิรุทธ์ิ  สุวรรณไตร 25214 บา้นหนองจิก เซกา ด.ช.อริยศาสตร์  สุวรรณไตร 
71 นางสุกญัญา  กองบุตร 25954 บา้นใหม่สามคัคี เซกา ด.ช.รัฐนนัท ์ กองบุตร 
72 นางไกรวลัย ์ ศรีมี 25785 บา้นนาขาม โซ่พิสัย นายยทุธนา  พรหมมา 
73 นางสุภาภรณ์  ลุนอุบล 19349 บา้นตาลเด่ียว เซกา ด.ญ.ปล้ืมกมล  ลุนอุบล 
74 นายอนุพงษ ์ นาสมพงษ ์ 27581 ชุมชนโคกอุดม พรเจริญ ด.ญ.กญัญว์รา  นาสมพงษ ์
75 นางอารีย ์ พรหมสาขา ณ   

                 สกลนคร 
24297 บา้นท่าอินทร์แปลง บึงกาฬ ด.ช.วชิรวทิย ์ พรหมสาขา ณ 

                      สกลนคร 
76 นายอรรถฤทธ์ิ  เศษฤทธ์ิ 25171 โนนสวา่ง บึงกาฬ ด.ช.ศิวทิย ์ เศษฤทธ์ิ 
77 นายเทวนิทร์  แสนวงษ์ 27652 ดอนแกว้โนนอินแปลง บึงกาฬ ด.ญ.ปาณชัญา  แสนวงษ ์
78 นางจนัทรวดี  โสภาพ 29023 ไทยรัฐวทิยา 51 บุ่งคลา้ ด.ญ.อารดา  โสภาพ 
79 นางวนัเพญ็  หูมดา 28057 บา้นโนนสวาง ปากคาด ด.ช.อคัรวฒัน์  หูมดา 
80 นางอุทุมพร  ค าภูษา 29026 อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย ด.ญ.ชรินทิพย ์ นิยมพนัธ์ 
81 นางศราลกัษณ์ โพธ์ิศรีนอ้ย 27912 บา้นดงบงั บึงโขงหลง นายปาณศกัด์ิ  โพธ์ิศรีนอ้ย 
82 นางนิตยา  ฝ่ายแสนยอ 22135 บา้นท่าเชียงเครือ เซกา ด.ญ.สุชาดา  ฝ่ายแสนยอ 
83 น.ส.อรพรรณ  แกมใบ 28753 บา้นวงัยาว พรเจริญ ด.ญ.ปณฎัฎา  ขนัธุลา 
84 นางส าลี  พระนุรักษ ์ 13531 บ านาญ พรเจริญ น.ส.บุณยาพร  พระนุรักษ ์
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ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
85 นางสุรีภรณ์  สาชิต 23988 ใหม่ศรีชมภู พรเจริญ ด.ญ.ปัณณพร  สาชิต 
86 นางพชัราภรณ์  ประเคนคะชา 29025 บา้นหวัแฮต เซกา ด.ญ.ปณิดา  ดวงเจริญเขต   
87 นายวเิชียร  เคียงวงศ ์ 5439 บ านาญ โซ่พิสัย น.ส.วรีนนัท ์ เคียงวงค์ 
88 นางธนชัชา  สุทธศรี 28211 อนุบาลเซกา เซกา ด.ญ.พิมพล์ภทัร สุทธศรี 
89 นายเตม็เดช  ต่อโชติ  11909 ชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ ด.ช.รชานนท ์ ต่อโชติ 
90 นายคงเดช  ราชาทุม 26445 บา้นหว้ยเซือมเหนือ บึงกาฬ น.ส.รินลดา  ราชาทุม 
91 นางพฤษฎี  แสนสอน 29219 บา้นพนัล า บึงกาฬ ด.ญ.สุดฤดา  แสนสอน 
92 นายวฒันา  ค  าภูษา 25557 บา้นค าบอน เซกา น.ส.จิตรารัตน์  ค  าภูษา 
93 นายกิตติศกัด์ิ  แกว้นาง 20738 หนองสิมโนนสวรรค ์ เซกา น.ส.สุชานนัท ์ แกว้นาง 
94 นางนริสรา  ปิตะระโค 20279 บา้นดงชมภู บึงโขงหลง ด.ญ.ปารณีย ์ ปิตะระโค 
95 นายคาว ี สุขะหา 27523 บา้นหนองแก่งทราย เซกา ด.ญ.พิชญสิ์นี  สุขะหา 
96 นางดวงใจ  วรรณชู 24748 บา้นท่าสะอาด เซกา นายวริรวชิ  วรรณชู 
97 นางรัติกาญจน์  อาจวชิยั 26465 บา้นท่าสะอาด เซกา นายเจษสฤษด์ิ  อาจวชิยั 
98 น.ส.จิตติญา  บุญเพง็ 27568 บะยาวราษฎนุ์เคราะห์ ปากคาด ด.ช.กฤตชัฌ ์ ครองกลาง 
99 น.ส.ปนิดา  หลานวงค ์ 27420 ศรีสวา่งพฒันา ปากคาด ด.ญ.วศิรุตา  เขมะสิงห์ 
100 นางอ าภา  ปวงกลาง 29140 อนุบาลปากคาด ปากคาด น.ส.ศิริพิชญ ์ ปวงกลาง 
101 วา่ท่ีร.ต.ชยัมงคล ทุ่งหลวง 22737 สมาคมส่ือมวลชน ปากคาด นายชวางกรู  ทุ่งหลวง 
102 น.ส.มลสวรรค ์ศกัด์ิสิงห์ 23447 โนนเสถียร ปากคาด ด.ญ.ณมล  วงคสุ์วรรณ 
103 นายเดชสมยั วรรณ์ค าโกฏ์ิ 26425 หว้ยไมซ้อด ปากคาด ด.ช.เดชดนยั  วรรณ์ค าโกฎ์ิ 
104 นางภคิณี  พรคุณา 27940 นาเหวอ่โนนอุดม โซ่พิสัย ด.ช.วรภพ  พรคุณา 
105 น.ส.จินตนา  เรืองชยั 26910 สังวาลวทิย ์1 โซ่พิสัย ด.ญ.จิรัชญา  ลีดจะท า 
106 นางสง่า  เจริญศรี 16501 บา้นนากั้ง ปากคาด ด.ช.ภควชิ  เจริญสณี 
107 นางจิราลกัษณ์  ทองลาด 23592 บา้นไคสี บึงกาฬ นายชิษณุพงศ ์ ทองลาด 
108 นายปุญญพฒัน์ สิงห์จารย ์ 27705 บา้นดอนหญา้นาง พรเจริญ ด.ช.ภทัรานิษฐ ์ สิงห์จารย ์
109 นางองัคณา  นารีนุช 25742 บา้นดอนหญา้นาง พรเจริญ นายศกัด์ิศุภกานต ์ นารีนุช 
110 นายสุเมธ  ศรีจูม 27492 อนุบาลบึงกาฬวศิิษฐ์ บึงกาฬ น.ส.สุจิตรา  ศรีจูม 
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ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
111 นางวราภรณ์ วฒันะโกศล 26107 อนุบาลบึงกาฬวศิิษฐ์ บึงกาฬ นายนภสินธ์ุ  วฒันะโกศล 
112 นางถิรนารถ  ติดมา 21393 อนุบาลบึงกาฬวศิิษฐ์ บึงกาฬ ด.ญ.ปริชญา  ติดมา 
113 นางศรีพระจนัทร์ เช้ือดวงผยุ 17955 นาสะแบง ศรีวไิล น.ส.สุภทัร  ภทัรพงศสิ์นธ์ุ 
114 นางสุภาวดี  พนัพิลา 20995 นาสะแบง ศรีวไิล ด.ช.ภชร  พนัพิลา 
115 นายอภิศกัด์ิ  ก่ิงนาคม 27811 อนุบาลศรีวไิล ศรีวไิล ด.ญ.ปภาวรินทร์  ก่ิงนาคม 
116 น.ส.กมลพร  ชิณแสน 27074 อนุบาลศรีวไิล ศรีวไิล ด.ญ.กญัญาพชัร  เอบกมล 
117 นางพิกุลกาญจน์  ราษี 20380 อนุบาลศรีวไิล ศรีวไิล ด.ช.ธรรมศร  ราษี 
118 นายวรัิตน์  ศรีลาพฒัน์ 22625 นาสะแบง ศรีวไิล น.ส.สุดารัตน์  ศรีลาพฒัน์ 
119 นายพิชญะ  เหล่าสา 16506 นาสะแบง ศรีวไิล ด.ช.เมรัส  เหล่าสา 
120 นายอดิศร  ถวลิค า 22020 หว้ยเซือมใต ้ บึงกาฬ ด.ญ.อณัฤณ  ถวลิค า 
121 นายอาคม  นาส่งเสริม 22938 บา้นนาค า บึงกาฬ นายปฐพี  นาส่งเสริม 
122 นางศิวดาต์ิ  เสียงล ้า 27071 นาตอ้ง บึงกาฬ น.ส.เบญจมินทร์  เสียงล ้า 
123 น.ส.พิมลพร  บุญเวิน 26216 อนุบาลเซกา เซกา ด.ช.นโม  ภูแสง 
124 น.ส.รุ้งนภา  มุทาพร 28600 บา้นป่งไฮราษฎร์สามคัคี เซกา ด.ญ.ชนาภา  จ าชาติ 
125 นายสิทธิผล  อศัวภูมิ 18406 บา้นป่งไฮราษฎร์สามคัคี เซกา นายอศัวนิ  อศัวภูมิ 
126 นายสมพร  สายสมบูรณ์ 26900 บา้นหนองยาว บึงกาฬ ด.ช.กนัตินนัท ์ สายสมบูรณ์ 
127 นายเจริญ  นามชู 27231 ประสานมิตร บึงกาฬ ด.ช.ถิรภทัร  นามชู 
128 นางธนิดา  สัจจะสังข ์ 28284 โคกก่อง บึงกาฬ ด.ช.ปัญญพฒัน์  สัจจะสังข ์
129 นางมนสัรินทร์  ภูม่ิงดาว 25417 อนุบาลเซกา เซกา ด.ช.ธนธรรศ  ภูม่ิงดาว 
130 นางพีระยา  อว้นอ่อนตา 28013 อนุบาลเซกา เซกา ด.ญ.กญัณภทัร  อว้นอ่อนตา 
131 นางดชันี  สอนรมย ์ 18877 บึงของหลงวทิยา บึงโขงหลง นายสหพงษ ์ สอนรมย ์
132 น.ส.ศิริพร  ซายขาว 27206 บึงของหลงวทิยา บึงโขงหลง ด.ญ.ทศัพิชา  เทพา 
133 นายกิติศกัด์ิ เปล้ืองพฒันกลุ 24985 บา้นหนองจนัทร์ ศรีวไิล ด.ช.วสัพล  เปล้ืองพฒันกุล 
134 นางกีรติ  สุทธิกุล 28530 บา้นนาขาม โซ่พิสัย ด.ช.ศาสตร์ตรา สิทธิกุล 
135 นายสาคร  พนัจ าปา 22497 บ านาญ บุ่งคลา้ นายทะนงศกัด์ิ  พนัจ าปา 
136 น.ส.เพญ็พิชชา จนัทร์ทิพย ์ 23891 ชุมชนบา้นโคกอุดม พรเจริญ ด.ช.กรธวธั จนัทร์ทิพย ์
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สมาชิกสหกรณ์สังกดัจงัหวดับึงกาฬ 
ประถม และบ านาญ 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
137 น.ส.ธมน  แสนสวาท 27286 ชุมชนบา้นโคกอุดม พรเจริญ ด.ช.ภวตั  แสนสวาท 
138 นางเพญ็ประภา  นนัที 23725 อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ด.ช.ภูมินนัท ์ นนัที 
139 น.ส.กงมณีย ์ เกษตระ 27341 อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ด.ช.ทิพยเทพ  เกษตระ 
140 น.ส.สุกญัญา  ไชยเพชร 25617 บา้นไร่สุขสันต ์ เมือง บก. ด.ญ.ธาราทิพย ์ ไชยเพชร 

 
สพป.บึงกาฬ 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
141 นางสุภาวดี  กุมภิโร 23035 สพป.บึงกาฬ เมือง บก. นายพิตญาวุฒิ  กุมภิโร 
142 นายเสนอ  รัมพณีนิล 27579 สพป.บึงกาฬ เมือง บก. ด.ช.คณิตศร  รัมพณีนิล 
143 นางชนิดา  ศรีสุข 21484 สพป.บึงกาฬ เมือง บก. นายนิรวทิย ์ ศรีสุข 

 
สังกดัส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากดั 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางจิรัชญา  รัตนะ 15601 สอ.ครูหนองคาย เมือง นค. น.ส.ณฐัวภิา รัตนะ  
2 นางวภิาดา  ภูก่ิงพลอย 14331 สอ.ครูหนองคาย เมือง นค. นายประวนัวทิย ์ ภูก่ิงพลอย 
3 นางวริดา  ปัญญา 20804 สอ.ครูหนองคาย เมือง นค. นายสิรภทัร  ปัญญา 
4 นางนราญา  โชติกรพงษ ์ 20805 สอ.ครูหนองคาย เมือง นค. นายสิธยา  โชติกรพงษ ์
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางนิตยา  เริงสุขเกษม 25151 ร.ร.ปทุมเทพวทิยาคาร เมือง นค. ด.ช.พงศพศั  เริงสุขเกษม 
2 นางเสาวณีย ์ จินดาวงค ์ 24516 ร.ร.ปทุมเทพวทิยาคาร เมือง นค. ด.ช.กนกพล  จินดาวงค ์
3 นายกิตติ  บุญปรุง 28995 ร.ร.ปทุมเทพวทิยาคาร เมือง นค. ด.ญ.บุญญากานต ์ บุญปรุง 
4 นางศรีสวา่ง  เกษสัญชยั 21136 ร.ร.ปทุมเทพวทิยาคาร เมือง ขก. น.ส.พิมพร์ว ี เกษสัญชยั 

 
ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 น.ส.จิราภรณ์  สุพล 29692 ศศพ.จ.หนองคาย เมือง นค. ด.ญ.พชัชพร  สุพล 
2 นายบุญมี  สุทธ์ิจกัร์ 29723 ศศพ.จ.หนองคาย เมือง นค. ด.ญ.บุญยาพร สุทธ์ิจกัร์ 

 
ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดับึงกาฬ 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางปวณีา  โฮชิน 28966 ศศพ.จ.บึงกาฬ เมือง บก. ด.ญ.กวนิธิดา  โฮชิน 

 
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางฐิดารีย ์ อินทร์ตาแสง 21723 สนง.วฒันธรรม นค. เมือง นค. ด.ช.ชญาพล  อินทร์ตาแสง 
2 นายสมยศ  งามชมภู 28230 สนง.วฒันธรรม นค. เมือง นค. ด.ญ.ชามา  งามชมภู 

 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายคนิต  แวงเลิศ 27920 ว.การต่อเรือ นค. เมือง นค. ด.ช.สิรวทิญ ์ แวงเลิศ 
2 นายธนวทัร ค าสิทธิบรรณ 29202 ว.การต่อเรือ นค. เมือง นค. ด.ญ.ณัฐกฤตา  ค าสิทธิบรรณ 
3 นางชลดา  ล้ิมพานิชย ์ 29833 ว.การต่อเรือ นค. เมือง นค. น.ส.ปรียานนัท ์ ล้ิมพานิชย ์
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 

สังกดัส านักงานกองการศึกษาเทศบาลเมอืงหนองคาย 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน  / สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางสุปรียา  สาริโก 27424 ท.4 ฉลองรัตน เมือง นค. นายชนญัญู  สาริโก 
2 นางรัตนาภรณ์  รูปขนัธ์ 28433 ท.4 ฉลองรัตน เมือง นค. ด.ช.ธนากร  รูปขนัธ์ 
3 นางอรทยั  ศรีสุข 28039 ท.4 ฉลองรัตน เมือง นค. น.ส.อินทิพร  พลศกัด์ิ 
4 น.ส.อาภสัรา  มิตรชศิลป์ 29859 ท.3 ยวุบูรณ์บ ารุง เมือง นค. ด.ช.ณิชาภา  มิตรชศิลป์ 
5 นายวริศรา  จุลปาน 28678 ท.3 ยวุบูรณ์บ ารุง เมือง นค. นายกิตตินนัท ์ วงษว์านิช 
6 นางวลัลภา  คนขยนั 27539 ท.5 มีชยั เมือง นค. นายปรมินทร์  คนขยนั 
7 นางธญัพร  บุดนาชิน 25299 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. ด.ช.กอ้งภพ  บุดนาชิน 
8 นางสุพรรณดา ไชยบุบผา 18453 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. น.ส.สุมิตรา  ไชยบุปผา 
9 นางกญัณาภคั พรหมศิริ 28309 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. น.ส.ณิกญัรดา  พรหมศิริ 
10 นางโสรัตน์  ชมโลก 18256 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. น.ส.นิศารัตน์  ชมโลก 
11 น.ส.เชาวน์ศิริ  ธาระรัตน์ 29340 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. ด.ช.กฤตพฒัน์  วงษปั์ตตา 
12 นางจุฑาลกัษณ์  โชติพินิจ 22420 ท.1 สวา่งวทิยา เมือง นค. ด.ญ.พรชนก  โชติพินิจ 
13 นางสุชาริณี  เอ่ียมคง 25834 ส านกัการศึกษา เมือง นค. ด.ญ.กวนิทรา  พนัวงษา 
14 นายการุณย ์เสนจนัทร์ฒิไชย 27353 ส านกัการศึกษา เมือง นค. ด.ช.กรภทัร  เสนจนัทร์ฒิไชย 
15 น.ส.ภรณ์ชนก พทุธศรีนนท ์ 29715 ส านกัการศึกษา เมือง นค. น.ส.ณฤมล  บุตรโยธี 

 

สังกดัวทิยาลยัเทคนิคหนองคาย  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน  / สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายชิณกรศ ์ ชมพิกุล 27724 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. นายณฐัพทัร  ชมพิกุล 
2 นายจิระพจน์  ประพิน 19813 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. น.ส.นาราดา  ประพิน 
3 นายวเิชียร  อิฐถารัตน์ 20282 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. ด.ญ.วนิดา  อิฐถารัตน์ 
4 นางพิสมยั  ค  าสวนจิก 23693 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. น.ส.พิชชาพร  วรียาพร 
5 นายวเิชียร  สุวรรณพล 25594 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. ด.ญ.อรปรียา  สุวรรณพล 
6 นายแสวง  จนัทธรรม 19847 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. น.ส.บุญสิตา  จนัทธรรม 
7 นายสุริยา  สาวะรีพล 21420 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. ด.ญ.ภทัธ์ิธีรา  สาวรีพล 
8 นายสัตยา  ก าแพงศิริชยั 20951 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. ด.ช.กลธีป์  ก าแพงศิริชยั 
9 นายสวสัด์ิ  ยนัตว์เิศษ 26574 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. นายธีรภทัร  ยนัตว์เิศษ 
10 นายชชัพีร์  เจริญ 21251 ว.เทคนิคหนองคาย เมือง นค. ด.ช.ชวโรจน์  เจริญ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 
 
 

สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบประจ าจงัหวดับึงกาฬ 

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน / สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 น.ส.วรุณี  ทา้วดี 26070 กศน.จ.บึงกาฬ เมือง บก. ด.ช.พชัรพล  สัมฤทธ์ิ 

 
สังกดัวทิยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย 

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน  /  สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายมนตรี  สุทธิเมธากุล 29283 ว.อาชีวศึกษา นค. เมือง นค. ด.ญ.วปัิสนา  สุทธิเมธากุล 
2 นางประมวล  จิตประเสริฐ 24232 ว.อาชีวศึกษา นค. เมือง นค. น.ส.กิตติญา  จิตประเสริฐ 

 
 

สังกดัเทศบาลอ าเภอพรเจริญ 

  

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน  /  สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 น.ส.วรรณภา  หลา้หิบ 26020 เทศบาลพรเจริญ พรเจริญ นายธนกร  พลต้ือ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 
 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายสถิต  ทศันสั 18388 บา้นนาเพียงใหญ่ โพนพิสัย น.ส.ธีราพร  ทศันสั 
2 นางเสริมสุข  แกว้มณี 19508 บา้นนาเพียงใหญ่ โพนพิสัย นายธนากร  แกว้มณี 
3 นางวไิลวรรณ  จิตรวขิาม 24469 บา้นนาเพียงนอ้ย โพนพิสัย ด.ญ.วภิาว ี จิตวขิาม 
4 น.ส.มณีรัตน์  เครือสังข์ 29404 หมู่บา้นตวัอยา่ง โพนพิสัย ด.ช.มติมนต ์ สระแกว้ 
5 นายอนุชิต  รางศรี 28278 อนุบาลจุมพลโพนพิสยั โพนพิสัย ด.ช.อภิโชติ  รางศรี 
6 นางธญัลกัษณ์  ชยัรัติเศรษฐกลุ 28703 อนุบาลจุมพลโพนพิสยั โพนพิสัย ด.ช.พฒันศกัด์ิ  ชยัรัติเศรษฐกลุ 

7 นางจิรภทัร  เหมืองทอง 25278 อนุบาลจุมพลโพนพิสยั โพนพิสัย ด.ญ.พิชชาพร  เหมืองทอง 
8 นางรุ่งลกัษณ์  จดัโสภา 30041 อนุบาลจุมพลโพนพิสยั โพนพิสัย ด.ช.กีรติกร  จดัโสภา 
9 น.ส.มาลาตี  ขนัตี 25811 อนุบาลจุมพลโพนพิสยั โพนพิสัย ด.ช.ตฤณกฤษณ์  ทพับ ารุง 
10 นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชยั 29636 บา้นเวนิร่องถ่อนสามคัคี โพนพิสัย ด.ญ.กชพร  บุญเจริญศิลป์ชยั 
11 นางสุดาวดี  พดัเป้ียมา 26251 สุทธสิริโสภา รัตนวาปี ด.ญ.กชกร  พดัเป้ียมา 
12 นางเพญ็ภกัด์ิ  นิยมญาติ 22294 สุทธสิริโสภา รัตนวาปี ด.ช.ภูมิพฒัน์  นิยมญาติ 
13 นางเก็จมณี  ทองวงษ ์ 28923 รุจีจินตกานนท ์ รัตนวาปี ด.ญ.รสกร  ทองวงษ ์
14 น.ส.กาญจนา  มลศิล 28668 รุจีจินตกานนท ์ รัตนวาปี ด.ช.กวนิภพ  สกลหลา้ 
15 นางพศันีย ์ ดวงจ าปา 29690 บา้นตอ้น รัตนวาปี ด.ช.ภูมิพฒัน์  สุวชิยั 
16 นายทองบ่อ  บ่อทอง 20459 บา้นหนองเคม็ รัตนวาปี นายพุฒิธร  บ่อทอง 
17 น.ส.พชัรี  สมบูรณ์ 28939 บา้นนาค ามูลชมภูพร รัตนวาปี ด.ช.สุทธิภทัร  สุวรรณไตรย ์
18 นางสุดสาคร  จามพฒัน์ 24003 อนุบาลนิคมเปงจาน รัตนวาปี นายคฑา  จามพฒัน์ 
19 นายไพบูลย ์ โสภากุล 27721 บา้นนาทบัไฮ รัตนวาปี ด.ช.ชวลัวทิย ์ โสภากุล 
20 นายสวสัด์ิ  ธรรมวงษา 26377 บา้นโคกหวัภู โพนพิสัย น.ส.เกษรา  ธรรมวงษา 
21 น.ส.ศรสวรรค ์ ดงัวนัเลิศมงคล 29905 บา้นนาเมย โพนพิสัย ด.ญ.ธารธารา ดงัวนัเลิศมงคล 

22 นางอารีลกัษณ์  นอร์แมน 26369 บา้นนาตาลเหนือโนนสวาท โพนพิสัย นายอรรถพงศ ์ กรีหม่ืนไวย 
23 นางมรรยาท  แยม้บาน 21588 บา้นเชียงอาด โพนพิสัย น.ส.ธนพร  แยม้บาน 
24 นางสิริภทัร  ชาวยศ 22096 บา้นหนองอั้ว โพนพิสัย น.ส.ระพีภทัร  ชาวยศ 
25 นายมนตรี  ฮกัหอม 23905 บา้นหนองอั้ว โพนพิสัย นายชิณณวรรธน์  ฮกัหอม 
26 นางเพญ็นภา  ทองเภา้ 28018 บา้นเหล่าต่างค า โพนพิสัย ด.ญ.อาภากร  ทองเภา้ 
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สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
27 นางนุ่มนวล  วงศพ์งษค์  า 27105 บา้นร่องโนร่องแกมฯ โพนพิสัย นายปรัชญา  วงศพ์งษค์  า 
28 นางนฐัวรรณ  ชนูนนัท์ 29115 บา้นโพธ์ิ โพนพิสัย นายชุติพงษ ์ ชนูนนัท ์
29 น.ส.วยิะกาญจน์  ขนัธวไิชย 29980 บา้นโพธ์ิ โพนพิสัย ด.ช.สิรวชิย ์ บุตรนิล 
30 น.ส.เทียนฉาย  เด็จใจ 

                     (สุวรรณไตร) 
26139 บา้นปัก โพนพิสัย ด.ญ.จรียพ์รรณ  สุวรรณไตร 

31 น.ส.จิรชยานนัต ์ชยัโพนงาม 28947 บา้นท่าหนองพนัทา โพนพิสัย ด.ช.จีระกฤษฎ ์ชยัโพนงาม 
32 น.ส.กลัยา  ลอยนอก 29181 บา้นค าจ าปา โพนพิสัย ด.ญ.จิรชยา  ลอยนอก 

33 นางปัณฑิกา  ศรีดารักษ ์ 27925 บา้นค าตอยงู โพนพิสัย ด.ญ.ฉตัรชนก  ศรีดารักษ ์
34 นายวรีะชยั  พละดร 21518 บา้นค าปะกั้ง โพนพิสัย ด.ญ.ธีราภรณ์  พละดร 
35 นายวรินทร์พงษ ์สุวรรณไตร 24038 บา้นโคกกลาง โพนพิสัย ด.ช.พงศพ์ฒัน์  สุวรรณไตร 
36 น.ส.ยวุธิดา  บุญกวา้ง 29446 บา้นค าเจริญ โพนพิสัย ด.ช.กฤษดา  บุญกวา้ง 
37 นายวโิรจน์  ศิลาคม 27702 บา้นเซิม โพนพิสัย ด.ช.อมัรินทร์  ศิลาคม 
38 นายปัญญา  นิบรรพต 22264 บา้นใหม่ โพนพิสัย น.ส.ลลิตา  นิบรรพต 
39 น.ส.ศิริกลัยาณี  นอ้ยต าแย 25745 บา้นกุดบง โพนพิสัย ด.ญ.ปวริศา นอ้ยต าแย 
40 น.ส.ชญาดา  สีลาวงค ์ 29347 บา้นหนองกุง้ โพนพิสัย ด.ช.อริยพล  ฝุ่ นเงิน 
41 นางเกศลกัษณ์  อภยัภกัด์ิ 25989 บา้นกลุ่มพฒันา โพนพิสัย ด.ช.สิรดนยั  อภยัภกัด์ิ 
42 นางพรนิภา วรรณมหินทร์ 28969 ชุมชนบา้นโนนฯ โพนพิสัย ด.ญ.กฤษณลกัษณ์ วรรณมหินทร์ 

43 นายสุรศกัด์ิ  ลาสแดง 29624 บา้นดงสระพงั โพนพิสัย ด.ญ.นริศรา  ลาสแดง 
44 นางอุมาภรณ์  แกว้นารี 27567 บา้นดงสระพงั โพนพิสัย ด.ช.อชราย ุ แกว้นารี 
45 นายนิรวตัร  เวชสิทธ์ิ 27937 บา้นนาหนงั โพนพิสัย นายศรัณย ู เวชสิทธ์ิ 
46 น.ส.มทันียา  อารมณ์สาวะ 30120 บา้นแป้น โพนพิสัย ด.ญ.เช่ียล่ี  วคีสตรอม 
47 นายพลฎัฐ ์ อคัรเลิศโภคิน 20629 บา้นก่องขนัธ์ โพนพิสัย นายขจรยศ  วรรณพราหมณ์ 
48 นางวนัทนา  จ าปาศรี 21443 บา้นหนองหอย โพนพิสัย ด.ช.ภทัรพล  จ าปาศรี 
49 นางวจิิตรา  มานสั 25410 บา้นหนองหอย โพนพิสัย นายรัฐจิตร  มานสั 
50 นายธวชัชยั  ธรรมขนัธ์ 28366 บา้นแบง เฝ้าไร่ น.ส.ชลธร  ธรรมขนัธ์ 
51 นายอลงกต  มาลายทุธศรี 29633 บา้นแบง เฝ้าไร่ ด.ช.ณฐักฤต มาลายทุธศรี 
52 นางสุชารัตน์  แกว้อุดร 29019 กุดแคนโนนมนัปลา เฝ้าไร่ ด.ญ.ศิรดา  ค าขนั 
53 นางสุภาพร  สุโพธ์ิค า 26535 กุดแคนโนนมนัปลา เฝ้าไร่ ด.ช.เสฎฐวฒิุ  คนัธะระ 
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ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
54 นางอรุณ  ภกัดีสัจจกุล 28708 บา้นหนองจอกโนน

สมบูรณ์ 
เฝ้าไร่ น.ส.ปานอรุณ  ภกัดีสัจจกุล 

55 น.ส.ศุภลกัษณ์ ดวงส าราญ 28415 ป่าไมอุ้ทิศ 8 เฝ้าไร่ ด.ช.ภูมิพฤกษพ์นัธ์ุ ดวงส าราญ 

56 นางวงษา  เวยีนนอก 25461 อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ ด.ญ.กุลธิดา  เวยีนนอก 
57 นางอรวรรณ  แสงอ่อน 23030 อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ ด.ช.พรภูผา  แสงอ่อน 
58 นายศาสตรา  ทบัชา 29543 เพียงหลวง 13 เฝ้าไร่ ด.ช.เอกรัฐ  ทบัชา 
59 นายพทัยา  บุญญะรัง 25092 บา้นหนองววัชุม เฝ้าไร่ ด.ญ.กณัญภทัร  บุญญะรัง 
60 นายทองค า  ปาปะโข 20655 บา้นนาฮ า เฝ้าไร่ นายธนกฤต  ปาปะโข 
61 นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์ 27270 บา้นนาฮ า เฝ้าไร่ น.ส.ภทัรนิชา  สมจิตพิจารณ์ 
62 น.ส.ประภาพรรณ ชนะสาร 29655 เฝ้าไร่วทิยา เฝ้าไร่ ด.ช.ปวนิทภ์ทร์  ชนะสาร 
63 น.ส.ทศันีย ์ ศรีวไิล 24279 โนนยาง-ดอนเมก็ เฝ้าไร่ นายสิรวชิญ ์ โยคณิตย ์
64 นายเคน  โพธ์ิเศษ 27057 บา้นจบัไม ้ เฝ้าไร่ น.ส.ณฐัพร  โพธ์ิเศษ 
65 นางเทพพร  สรรพทรัพย ์ 25705 รสลินคดัณางค ์ เฝ้าไร่ ด.ช.ธาริน  สรรพทรัพย ์
66 นางขวญันภา  แดงนอ้ย 25497 บา้นหนองยาง เฝ้าไร่ น.ส.นนัทน์ภสั  แดงนอ้ย 
67 นายวทิยา  นาศฤงคาร 28234 เวทีราษฎร์บ ารุง เฝ้าไร่ นายศิริเชษฐ ์ นาศฤงคาร 
68 นางสิรินาถ  ทองค า 28518 เวทีราษฎร์บ ารุง เฝ้าไร่ ด.ช.ณฏัว ี ทองค า 
69 น.ส.สุดามาส  ศรีนอก 27208 บา้นโนนสะอาด เฝ้าไร่ ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์ศรีนอก 
70 น.ส.สงวน  เรียงพรม 27737 บา้นโนนสะอาด เฝ้าไร่ ด.ญ.ลกัษมีกานต ์เรียงพรม 
71 นายวชิระ  ค าสิงห์ 28622 บา้นค าโคนสวา่ง เฝ้าไร่ ด.ญ.พิมพอ์ร  ค าสิงห์ 
72 นายพิทยา  บริจาค 28412 บา้นวดัหลวง โพนพิสัย ด.ช.ธนเดช  บริจาค 
73 นางศิริพร  ศิริมงคล 26247 บา้นวดัหลวง โพนพิสัย น.ส.ณฐัพร  ศิริมงคล 
74 นางวงเดือน  สีหาปัน 28874 ชุมชนบา้นปากสวย โพนพิสัย ด.ช.ธนเดช  สีหาปัน 
75 นางอนุชา  ฝ่ายชาวนา 18662 บา้นดงก าพี้ โพนพิสัย น.ส.พิชชาพร  ฝ่ายชาวนา 
76 นายไพรัตน์  ตาลยงค ์ 21028 บา้นดงก าพี้ โพนพิสัย ด.ช.ณฏัฐกร  ตาลยงค ์
77 นายพิทยา  จ  าวงศ ์ 27112 บา้นเหล่าโพธ์ิศรี โพนพิสัย นายกษิดิศ  จ  าวงศ ์
78 นายอนุวฒัน์  ชาญฉลาด 26140 บา้นหาดสั่งฯ โพนพิสัย ด.ช.ธาราวฒัน์ ชาญฉลาด 
79 นายกิตติ  จนัทร์หล่น 28706 บา้นโคกถ่อนสองแพฯ โพนพิสัย นายกนกศกัด์ิ  จนัทร์หล่น 
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ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
80 นายสมหมาย  พรมอุดม 25741 บา้นผอื โพนพิสัย ด.ช.ปัณณฑตั  พรมอุดม 
81 นางเสาวณี  ค  าหงษา 28640 บา้นผอื โพนพิสัย ด.ญ.กนกพิชญ ์ ค าหงษา 
82 นางภทัรวาณี  บุญรุ่ง 29512 บา้นบวั โพนพิสัย นายจิฏฏิภคั  พลหงษ ์
83 นางวรินทร  สอนใหม่ 26383 บา้นบวั โพนพิสัย นายนฤทธ์ิ  สอนใหม ่
84 นายพงษเ์ทพ  อินทร์อ าคา 30071 ทุ่งธาตุท่าล่ีดอนกลาง โพนพิสัย ด.ช.กอ้งกิดากร  อินทร์อ าคา 
85 นายมานิตย ์ วรขนัธ์ 15720 ชุมชนบา้นชุมชา้ง โพนพิสัย นายนฤเบศ  วรขนัธ์ 
86 นายสุทธิพงศ ์ เน้ือนิล 29889 บา้นหนองแอก โพนพิสัย ด.ช.กมลภพ  เน้ือนิล 
87 นายประยน  เรือนเพญ็ 14424 บา้นโพนทนั โพนพิสัย น.ส.นวรัตน์  เรือนเพญ็ 
88 น.ส.ธิดารัตน์  กา้นจกัร 29955 บา้นนายาง รัตนวาปี ด.ช.นนัทภพ  บุญคุณ 
89 นายอนนัต ์ สุวรรณพนัธ์ 17121 บา้นพระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี น.ส.อจัฉาภรณ์  สุวรรณพนัธ์ 
90 นายถาวร  พิมพน์นท ์ 24291 เตชะไพบูลย ์1 รัตนวาปี ด.ช.ประกาศิต  พิมพน์นท ์
91 น.ส.นิชาภา  เสนาวงั 27542 นิคมเจริญชยั รัตนวาปี ด.ญ.กญัชพร  หลา้บุตรศรี 
92 น.ส.สุคนธรักษ ์ยกเทพ 28295 บา้นโปร่งส าราญ รัตนวาปี ด.ช.ไชยรักษ ์ ภูศรีฤทธ์ิ 
93 น.ส.พุทธชาติ  วรรณทิพย ์ 29605 บา้นสามคัคีชยั รัตนวาปี ด.ช.ณฐักฤต  อามาตย ์
94 นางรวพิร  มาลา 27566 บา้นน ้าเป รัตนวาปี ด.ช.ชนกชนม ์ มาลา 
95 นายคชสาร  บุษปวนิช 16212 บา้นนาชุมชา้ง รัตนวาปี นายศตวร์ี  บุษปวนิช 
96 นางฤดีมาส  ช่ืนใจ 26391 บา้นนาสิงห์ รัตนวาปี ด.ญ.ชญานิศ  ช่ืนใจ 
97 น.ส.วภิาวดี  รัตนพลแสน 29846 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย ด.ช.ปณิธาน  ประสานเช้ือ 
98 นายสัมพนัธ์  พนัธ์พิมพ ์ 25938 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย ด.ญ.กนกวรรณ  พนัธ์พิมพ ์
99 นางอรอุมา  บวรศกัด์ิ 26349 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย นายธรรพณ์ธร  บวรศกัด์ิ 
100 จ่าเอก พชร  รักษม์ณี 28103 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย ด.ช.พชรพล  รักษม์ณี 
101 นางสุนนัท ์ ภูอากิจ 29112 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย ด.ญ.พิชชาภา  ฮกัหอม 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 
 
 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาหนองคาย   
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางพรศิริ  พิมพพ์า 28585 ท่าบ่อพิทยาคม ท่าบ่อ ด.ช.จารุกร  พิมพพ์า 
2 นางสินีนาฎ  ดุลยสุข 24587 หนองนางพิทยาคม ท่าบ่อ ด.ญ.สุพรรณพิมพ ์สิทธิวรกลุชยั 

3 นายสมาน  พนัธ์ุสง่า 29483 กวนวนัวทิยา เมือง นค. ด.ช.ทินกร  พนัธ์สง่า 
4 นายกลัยน์พงษ ์ ขรุาษี 25564 หนองคายวทิยาคาร เมือง นค. ด.ช.กฤตนยั  ขรุาษี 
5 นายมหนัต ์ เวทไธสง 26747 วงัม่วงพิทยาคม สังคม ด.ช.ทกัษด์นยั  เวทไธสง 
6 นางจีระวรรณ จนัทรพรม 25310 โพธ์ิตากพิทยาคม สังคม น.ส.จิณณพตั  จนัทรพรม 
7 นายบุญรัง  จ  าปา 30029 สังคมวทิยา สังคม ด.ช.กิตติกวนิ  จ  าปา 
8 น.ส.นิตยา  ดุลณีย ์ 28588 วงัม่วงพิทยาคม สังคม ด.ช.ฤทธ์ิชวนิ  ทองลือ 
9 น.ส.พกัตร์พิริยา  ศรีสาร 28693 วงัหลวงพิทยาสรรพ ์ เฝ้าไร่ ด.ช.พชรนนท ์ พิลาดิษฐ์ 
10 นายปริญญา  ดวงสิมมา 18532 วงัหลวงพิทยาสรรพ ์ เฝ้าไร่ นายนภทัร  ดวงสิมมา 
11 น.ส.ยภุาพร  พลเตชะ 30038 เซิมพิทยาคม โพนพิสัย ด.ช.เตชพล  ดวงประภา 
12 นางกลัยา  ทุ่งลา 29179 ปากสวยพิทยาคม โพนพิสัย ด.ญ.แกว้กลัยา  ทุ่งลา 
13 น.ส.กาญจนา ลาภไธสงค ์ 26716 นาหนงัพฒันศึกษา โพนพิสัย ด.ช.ชชันนัท ์ เนตรภกัดี 
14 นางฤทยั  ศรีภูมิ 28861 น ้าสวยวทิยา สระใคร น.ส.ดมิสา  ศรีภูมิ 
15 นายเอกภกัด์ิ  ฉ ่ามณี 26110 น ้าสวยวทิยา สระใคร ด.ช.มญัชุเมตต ์ ฉ ่ามณี 
16 นางปรางทิพย ์ ทิพวงศ ์ 29613 สพม.หนองคาย เมือง นค. ด.ช.วชิรวทิย ์ ทิพวงศ ์
17 น.ส.หนูดาว บุญจนัทร์ 29336 สพม.หนองคาย เมือง นค. ด.ญ.ปนิชญา  หารปรี 

 
 
 
 
 
 


