ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
----------------ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ได้ประชุมครั้งที่ 16/2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 ได้อนุ มตั ิเงินเพื่อจ่ายเป็ นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
จานวน 500 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท รวมเป็ นเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรทุนตาม
จานวนสมาชิกในแต่ละสังกัด และได้ขอความร่ วมมือผูบ้ ริ หารส่ วนราชการที่สมาชิกสังกัดเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาปี 2564
บัดนี้ ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการที่สมาชิกสังกัดแต่ละหน่วยงานได้แจ้งรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่ได้ดาเนินการคัดเลือกมาแล้ว จานวน 315 คน สหกรณ์ฯได้ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู หนองคาย จากัด ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564 และจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร เข้าบัญชี เงินเดือนของ
สมาชิกสหกรณ์ฯที่บุตรได้รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศมาให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายเจริ ญ สอนคาหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด

1
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ที่ ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางเกษรา หนูมอ

เลขที่
29494

โรงเรียน/สั งกัด
สนง.พระพุทธฯ นค.

อาเภอ
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายทีปกร หนูมอ

สั งกัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
1 นายไพรบูลย์ ปั ดสาแก้ว 26632 สนง.ศธจ.นค.

อาเภอ
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายพัทธดนย์ ปั ดสาแก้ว

สั งกัด สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด (ส.ส.ค.)
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นายจิรวัฒน์ เลขาศิริโรจน์

เลขที่
24655

โรงเรียน/สั งกัด
ส.ส.ค.

อาเภอ
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ. จีรนันท์ เลขาศิริโรจน์

สั งกัด สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(กศน.จ.หนองคาย)
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางนิรมล หนองเหล็ก
2 นายธีระพัทธ์ สงครามมะลิ

เลขที่
27422
27447

โรงเรียน/สั งกัด
กศน.จ.หนองคาย
กศน.จ.หนองคาย

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายนฤนาท หนองเหล็ก
ด.ญ.นราพรพัทธ์ สงครามมะลิ

สั งกัด วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางอมรรัตน์ ทองทิพย์
2 นายธานินทร์ มะลิตน้

เลขที่
24169
27985

โรงเรียน/สั งกัด
ว.เทคนิคบึงกาฬ
ว.เทคนิคบึงกาฬ

อาเภอ
เมือง บก.
เมือง บก.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.อธิรวิทย์ ทองทิพย์
ด.ญ.พิชยา มะลิตน้

2
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัด โรงเรียนท่ าบ่ อ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางรัชนก สุ บิน
2 นางแสงเดือน จันทร์ศรี

เลขที่
14693
27046

โรงเรียน/สั งกัด
ท่าบ่อ
ท่าบ่อ

อาเภอ
ท่าบ่อ
ท่าบ่อ

ชื่อ – สกุล บุตร
นายสิ รวิทย์ สุ บิน
ด.ญ.มนัสนันท์ จันทร์ศรี

สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนมัธยม จ.บึงกาฬ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายรังสิ ต บุญภา
น.ส.ตะวันฉาย โทบุตรดี

เลขที่
29051
28237
ว่าที่รตญ.นิพตั รภรณ์ ผ่านชมพู 28723
นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม 28255
นางอรวรรณ สุ วรรณภักดี 25373
นายแสงประเสริ ฐ เหมธุนนท์ 20217
นายเอกชัย เคนท้าว
28521
นางณัฐฎิมา ศรี พรหมษา
24386

โรงเรียน/สั งกัด
บึงกาฬ
พรเจริ ญวิทยา
โซ่พิสัยพิทยาคม
พรเจริ ญ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
โนนคาพิทยาคม
ประชานิมิตรพิทฯ

อาเภอ
เมือง บก.
พรเจริ ญ
โซ่พิสัย
พรเจริ ญ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
เซกา

9
10
11
12

นางทิพวัลย์ แก้วกัณหา

พรเจริ ญวิทยา
บุ่งคล้านคร
ภูทอกวิทยา
เซกา

พรเจริ ญ
บุ่งคล้า
ศรี วไิ ล
เซกา

ว่าที่ รท.วีระพงษ์ หลักทอง

นายสุ รจิตย์ ผิวงาม
นางพรทิพย์ อันมาก

23093
24791
26596
25798

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.ฐิติรัฐ บุญภา
ด.ช.อิทธิพนั ธ์ แสนสุ ข
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ผ่านชมพู
น.ส.ชญานันท์ คาวันดี
ด.ช.ศัตรู พา่ ย สุ วรรณภักดี
น.ส.ณัฎฐนิชา เหมธุนนท์
ด.ช.ธนเดช เคนท้าว
ด.ช.ณัฐกฤษฎิ์ มณฑา
สุ วรรณ
ด.ญ.กุลนาถ แก้วกัณหา
ด.ญ.อุษาคเนย์ หลักทอง
ด.ช.เจษฎาวุธ ผิวงาม
นายพิพฒั น์กร อันมาก

3
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายไพชยนต์ บุษมงคล
นายวีระพงษ์ แง่ไชย
นายเสด็จ สาชิต
นายเกื้อ ไชยชน
นายสุ เมธ จันทรักษ์
นางอรพธู เอี่ยมอารมย์
นายมานพ พรหมเชียง
นายพิทกั พงษ์ วิชิต
นางศุภนุช วงษาบุตร
นายจีรศักดิ์ ศรี โยธา
นางพัชนี วีไชยวงค์
นางสมจิต พิมดา
นางราตรี นะดาบุตร
น.ส.ชลลดา สาระสี
นางพิกุลกาญจน์ ราษี
นายสิ ทธิ พงษ์ ฤทธิ์ สิงห์
นายกษาปณ์ บัวนาค
นายวันดี เทพอินแดง
นางอานวยพร แง่พรม
นางลาไพร เลขกะโทก
นายวิสุทธิ์ กิ่งโพธิ์
นายไพโรจน์ ผิวพรรณ
นายวิชา เจริ ญภู
นางวีณา เนื่องอุดม

เลขที่
24305
20959
24274
15820
29055
25292
28294
28113
28599
27340
24702
24892
26039
27441
20380
26068
13045
21675
24996
28778
26434
26733
26929
21288

โรงเรียน/สั งกัด
ห้วยผักขะ
หนองทุ่มวิทยา
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านคาบอน
โสกก่ามนาตาไก้
อนุบาลศาสนสิ ทธิ์ ฯ
หนองฮูฝอยลม
บ้านนาจาน
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ
บ้านไคสี
บ้านนาเจริ ญ
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

โคกก่องมิตรภาพที่ 86
บ้านนาสะแบง
อนุบาลศรี วไิ ล
บ้านโคกหนองลาด
บ้านโคกนิยม
บ้านศรี ชมภู
คาแก้วโนนสามัคคี
บ้านท่าสวาทท่าลี่
บ้านป่ าไร่ โนนม่วง
บ้านพรสวรรค์
บ้านศรี สว่างพัฒนา
อนุบาลเซกา

อาเภอ
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
บุ่งคล้า
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
ปากคาด
ปากคาด
เซกา

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บุษมงคล
ด.ญ.ณทิพย์รดา แง่ไชย
ด.ช.ปองคุณ สาชิต
น.ส.วารุ ณี ไชยชน
ด.ช.แทนคุณ จันทรักษ์
นายวรธรรม ระดาฤทธิ์
น.ส.มณี พรหมเชียง
ด.ช.พิริยพงษ์ วิชิต
ด.ช.ณัฐรดา วงษาบุตร
ด.ช.เอื้ออังกูร ศรี โยธา
ด.ช.ณัฐรัฐ วิไชยวงค์
นายฐิรวุฒิ พิมดา
นายแสงสุ ริยะ นะดาบุตร
ด.ช.ณดล สาระสี
ด.ช.ธรรมสรณ์ ราศี
นายอธิ ราช ฤทธิ์ สิงห์
นายธนาวิทย์ บัวนาค
น.ส.วรวีร์ เทพอินแดง
นายปิ ยะพัฒน์ แง่พรม
ด.ญ.เบจพร เลขกะโทก
น.ส.บงยง.วชิราภรณ์ กิ่งโพธิ์
ด.ญ.สุ นิตา ผิวพรรณ
ด.ช.นิติภูมิ เจริ ญภู
ด.ช.พัฒนโชค เนื่องอุดม

4
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายจุน มีทองแสน
นายวิชยั โนนทิง
นางจิราภรณ์ ศรี พรหม
นางประริ นดา ขัตติยบุตร
นางดารัตน์ พลจ่า
นางเกตุมณี ไชยพรม
นายสุ พรม จอมทอง
นางบุญญาพร ปั ญญารส
นายพนม อุษาพันธ์
นายบรรจบ พรมวงค์
นายไพบูรณ์ คาภูษา
นายธงชัย แก่นที
น.ส.รัชยา เข็มเพ็ชร
นางน้ าฝน พงษ์ญาติ
นายสุ ปรี ชา อุปัญ
นายกิจปกรณ์ คาเดช

เลขที่
24852
21626
15584
25404
27337
24986
26918
27863
28426
27283
24217
29137
27671
22486
27404
22785
นางเอื้อมเดือน อินทรพาณิ ชย์ 28088
นางกุหลาบทอง พลวงค์
26466
นางนัยนา ฝั้นถา
26458
นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ
26108
นายเสกศิลป์ กิณเรศ
26481
นายประภาษ จิตรักศิลป์
24862
นางวรรณา ผลจันทร์
21802
นายชาญณรงค์ วงสุ นา
28657

โรงเรียน/สั งกัด
ป่ งไฮราษฎร์สามัคคี
บ้านหนองผักแว่น
บ้านโนน
ชุมชนบ้านโคกอุดม
บ้านดอนหญ้านาง
บ้านนาคานาใน
บ้านโนนสวรรค์
หนองทุ่มวิทยา
บ้านหนองทุ่ม
บ้านนางัวสายปัญญา
บ้านโนนเหมือดแอ่
ป่ งไฮราษฎร์สามัคคี
ชุมชนบ้านซาง
ชุมชนบ้านซาง
บ้านดงสว่าง
บ้านทุ่งทรายจก
บ้านท่าสะอาด
บ้านท่าสะอาด
บ้านท่าสะอาด
บ้านบัวโคก
โสกโพธิ์ โสกพอก
ท่าไร่ ไทยเจริ ญ
บ้านขามเปี้ ย
อนุบาลบุ่งคล้า

อาเภอ
เซกา
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.ทักษอร มีทองแสน
น.ส.นภรณ์ โนนทิง
น.ส.ปรางพิมพ์ ศรี พรม
น.ส.จนัญญา ขัตติยบุตร
น.ส.ณัฐชา พลจ่า
น.ส.ภัทธี มา ไชยพรม
น.ส.สุ ภนิดา จอมทอง
ด.ช.ปัญญาวุธ ปัญญารส
ด.ช.มโน อุษาพันธ์
ด.ญ.ชริ นทร์ พรมวงค์
ด.ช.ธนดล คาภูษา
ด.ญ.ธานต์ธีรา แก่นที
ด.ญ.เพ็ชรปรี ยา เข็มเพ็ชร
นายกนกรัตน์ พงษ์ญาติ
ด.ญ.ทักษอร อุปัญ
ด.ช.กรการ คาเดช
น.ส.ศศิวมิ ล อินทรพานิช
น.ส.สตาภัทร พลวงษ์
น.ส.กัญญาณัฐ ฝั้นถา
ด.ช.วรวิทย์ มิ่งขวัญ
ด.ญ.ธนัญชนก กิณเรศ
ด.ญ.กนกกาญจน์ จิตรักศิลป์
ด.ญ.ภัทรจิรา ผลจันทร์
ด.ญ.พิญญาพัชญ์ วงสุ นา

5
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
นางนิภาพร สมงาม
นายสระไกร ผาสุ ทร
นายวิชยั เฉยฉิว
นายสวนิตย์ กาทองดี
นายพัฒนา ประยูรสิ ทธิ์
นางพุทธรักษ์ อินธิจกั ร
นางพัชรรัตน์ สัตถาผล
นายศิริ ชิงชัย
นายอนิ รุทธิ์ สุ วรรณไตร
นางสุ กญั ญา กองบุตร
นางไกรวัลย์ ศรี มี
นางสุ ภาภรณ์ ลุนอุบล
นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์
นางอารี ย ์ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
นายเทวินทร์ แสนวงษ์
นางจันทรวดี โสภาพ
นางวันเพ็ญ หูมดา
นางอุทุมพร คาภูษา
นางศราลักษณ์ โพธิ์ศรี นอ้ ย

นางนิตยา ฝ่ ายแสนยอ
น.ส.อรพรรณ แกมใบ
นางสาลี พระนุรักษ์

เลขที่
27418
22343
24350
21504
27588
24909
26720
29091
25449
25214
25954
25785
19349
27581
24297

โรงเรียน/สั งกัด
โคกกลาง
อนุบาลโซ่พิสัย
บ้านหนองแวง
ศรี นาวา
บ้านโพธิ์ นอ้ ย
โนนสวรรค์
บ้านท่าเชียงเครื อ
ป่ งไฮราษฎร์สามัคคี
บ้านศิริพฒั น์
บ้านหนองจิก
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านนาขาม
บ้านตาลเดี่ยว
ชุมชนโคกอุดม
บ้านท่าอินทร์ แปลง

25171
27652
29023
28057
29026
27912
22135
28753
13531

โนนสว่าง

อาเภอ
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
โซ่พิสัย
เซกา
บึงโขงหลง
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
เซกา
โซ่พิสัย
เซกา
พรเจริ ญ
บึงกาฬ

บึงกาฬ
ดอนแก้วโนนอินแปลง บึงกาฬ
ไทยรัฐวิทยา 51
บุ่งคล้า
บ้านโนนสวาง
ปากคาด
อนุบาลโซ่พิสัย
โซ่พิสัย
บ้านดงบัง
บึงโขงหลง
บ้านท่าเชียงเครื อ
เซกา
บ้านวังยาว
พรเจริ ญ
บานาญ
พรเจริ ญ

ชื่อ – สกุล บุตร
นายภราดร บุตรแวง
นายธนกร สมงาม
ด.ช.จีระเดช ผาสุ ทร
น.ส.กรนชณรรษ เฉยฉิว
นายพณิ ศธ์ศกร กาทองดี
น.ส.พันธิ ตา ประยูรสิ ทธิ์
ด.ญ.พิทยาภรณ์ อินธิจกั ร
น.ส.ปัทมาภรณ์ สัตถาผล
น.ส.พรหมพร ชิงชัย
ด.ช.อริ ยศาสตร์ สุ วรรณไตร
ด.ช.รัฐนันท์ กองบุตร
นายยุทธนา พรหมมา
ด.ญ.ปลื้มกมล ลุนอุบล
ด.ญ.กัญญ์วรา นาสมพงษ์
ด.ช.วชิรวิทย์ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
ด.ช.ศิวทิ ย์ เศษฤทธิ์
ด.ญ.ปาณัชญา แสนวงษ์
ด.ญ.อารดา โสภาพ
ด.ช.อัครวัฒน์ หูมดา
ด.ญ.ชริ นทิพย์ นิยมพันธ์
นายปาณศักดิ์ โพธิ์ ศรี นอ้ ย
ด.ญ.สุ ชาดา ฝ่ ายแสนยอ
ด.ญ.ปณัฎฎา ขันธุลา
น.ส.บุณยาพร พระนุรักษ์

6
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางสุ รีภรณ์ สาชิต

เลขที่
23988
นางพัชราภรณ์ ประเคนคะชา 29025
นายวิเชียร เคียงวงศ์
5439
นางธนัชชา สุ ทธศรี
28211
นายเต็มเดช ต่อโชติ
11909
นายคงเดช ราชาทุม
26445
นางพฤษฎี แสนสอน
29219
นายวัฒนา คาภูษา
25557
นายกิตติศกั ดิ์ แก้วนาง
20738
นางนริ สรา ปิ ตะระโค
20279
นายคาวี สุ ขะหา
27523
นางดวงใจ วรรณชู
24748
นางรัติกาญจน์ อาจวิชยั
26465
น.ส.จิตติญา บุญเพ็ง
27568
น.ส.ปนิดา หลานวงค์
27420
นางอาภา ปวงกลาง
29140
ว่าที่ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง
22737
น.ส.มลสวรรค์ ศักดิ์สิงห์ 23447
นายเดชสมัย วรรณ์คาโกฏิ์ 26425
นางภคิณี พรคุณา
27940
น.ส.จินตนา เรื องชัย
26910
นางสง่า เจริ ญศรี
16501
นางจิราลักษณ์ ทองลาด 23592
นายปุญญพัฒน์ สิ งห์จารย์ 27705
นางอังคณา นารี นุช
25742
นายสุ เมธ ศรี จูม
27492

โรงเรียน/สั งกัด
ใหม่ศรี ชมภู
บ้านหัวแฮต
บานาญ
อนุบาลเซกา

อาเภอ
พรเจริ ญ
เซกา
โซ่พิสัย
เซกา
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
บึงกาฬ
บ้านห้วยเซือมเหนือ บึงกาฬ
บ้านพันลา
บึงกาฬ
บ้านคาบอน
เซกา
หนองสิ มโนนสวรรค์ เซกา
บ้านดงชมภู
บึงโขงหลง
บ้านหนองแก่งทราย เซกา
บ้านท่าสะอาด
เซกา
บ้านท่าสะอาด
เซกา
บะยาวราษฎ์นุเคราะห์ ปากคาด
ศรี สว่างพัฒนา
ปากคาด
อนุบาลปากคาด
ปากคาด
สมาคมสื่ อมวลชน
ปากคาด
โนนเสถียร
ปากคาด
ห้วยไม้ซอด
ปากคาด
นาเหว่อโนนอุดม
โซ่พิสัย
สังวาลวิทย์ 1
โซ่พิสัย
บ้านนากั้ง
ปากคาด
บ้านไคสี
บึงกาฬ
บ้านดอนหญ้านาง พรเจริ ญ
บ้านดอนหญ้านาง พรเจริ ญ
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ บึงกาฬ

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.ปัณณพร สาชิต
ด.ญ.ปณิ ดา ดวงเจริ ญเขต
น.ส.วีรนันท์ เคียงวงค์
ด.ญ.พิมพ์ลภัทร สุ ทธศรี
ด.ช.รชานนท์ ต่อโชติ
น.ส.ริ นลดา ราชาทุม
ด.ญ.สุ ดฤดา แสนสอน
น.ส.จิตรารัตน์ คาภูษา
น.ส.สุ ชานันท์ แก้วนาง
ด.ญ.ปารณี ย ์ ปิ ตะระโค
ด.ญ.พิชญ์สินี สุ ขะหา
นายวริ รวิช วรรณชู
นายเจษสฤษดิ์ อาจวิชยั
ด.ช.กฤตัชฌ์ ครองกลาง
ด.ญ.วิศรุ ตา เขมะสิ งห์
น.ส.ศิริพิชญ์ ปวงกลาง
นายชวางกูร ทุ่งหลวง
ด.ญ.ณมล วงค์สุวรรณ
ด.ช.เดชดนัย วรรณ์คาโกฎิ์
ด.ช.วรภพ พรคุณา
ด.ญ.จิรัชญา ลีดจะทา
ด.ช.ภควิช เจริ ญสณี
นายชิษณุพงศ์ ทองลาด
ด.ช.ภัทรานิษฐ์ สิ งห์จารย์
นายศักดิ์ศุภกานต์ นารี นุช
น.ส.สุ จิตรา ศรี จูม

7
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
นางวราภรณ์ วัฒนะโกศล 26107 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์
นางถิรนารถ ติดมา
21393 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์
นางศรี พระจันทร์ เชื้อดวงผุย 17955 นาสะแบง
นางสุ ภาวดี พันพิลา
20995 นาสะแบง
นายอภิศกั ดิ์ กิ่งนาคม
27811 อนุบาลศรี วไิ ล
น.ส.กมลพร ชิณแสน
27074 อนุบาลศรี วไิ ล
นางพิกุลกาญจน์ ราษี
20380 อนุบาลศรี วไิ ล
นายวิรัตน์ ศรี ลาพัฒน์
22625 นาสะแบง
นายพิชญะ เหล่าสา
16506 นาสะแบง
นายอดิศร ถวิลคา
22020 ห้วยเซือมใต้
นายอาคม นาส่ งเสริ ม
22938 บ้านนาคา
นางศิวดาติ์ เสี ยงล้ า
27071 นาต้อง
น.ส.พิมลพร บุญเวิน
26216 อนุบาลเซกา
น.ส.รุ ้งนภา มุทาพร
28600 บ้านป่ งไฮราษฎร์สามัคคี
นายสิ ทธิผล อัศวภูมิ
18406 บ้านป่ งไฮราษฎร์สามัคคี
นายสมพร สายสมบูรณ์ 26900 บ้านหนองยาว
นายเจริ ญ นามชู
27231 ประสานมิตร
นางธนิดา สัจจะสังข์
28284 โคกก่อง
นางมนัสริ นทร์ ภูมิ่งดาว 25417 อนุบาลเซกา
นางพีระยา อ้วนอ่อนตา 28013 อนุบาลเซกา
นางดัชนี สอนรมย์
18877 บึงของหลงวิทยา
น.ส.ศิริพร ซายขาว
27206 บึงของหลงวิทยา
นายกิติศกั ดิ์ เปลื้องพัฒนกุล
24985 บ้านหนองจันทร์
นางกีรติ สุ ทธิกุล
28530 บ้านนาขาม
นายสาคร พันจาปา
22497 บานาญ
น.ส.เพ็ญพิชชา จันทร์ทิพย์
23891 ชุมชนบ้านโคกอุดม

อาเภอ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
ศรี วไิ ล
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
เซกา
เซกา
เซกา
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
เซกา
เซกา

ชื่อ – สกุล บุตร
นายนภสิ นธุ์ วัฒนะโกศล
ด.ญ.ปริ ชญา ติดมา
น.ส.สุ ภทั ร ภัทรพงศ์สินธุ์
ด.ช.ภชร พันพิลา
ด.ญ.ปภาวริ นทร์ กิ่งนาคม
ด.ญ.กัญญาพัชร เอบกมล
ด.ช.ธรรมศร ราษี
น.ส.สุ ดารัตน์ ศรี ลาพัฒน์
ด.ช.เมรัส เหล่าสา
ด.ญ.อัณฤณ ถวิลคา
นายปฐพี นาส่ งเสริ ม
น.ส.เบญจมินทร์ เสี ยงล้ า
ด.ช.นโม ภูแสง
ด.ญ.ชนาภา จาชาติ
นายอัศวิน อัศวภูมิ
ด.ช.กันตินนั ท์ สายสมบูรณ์
ด.ช.ถิรภัทร นามชู
ด.ช.ปัญญพัฒน์ สัจจะสังข์
ด.ช.ธนธรรศ ภูมิ่งดาว
ด.ญ.กัญณภัทร อ้วนอ่อนตา
บึงโขงหลง นายสหพงษ์ สอนรมย์
บึงโขงหลง ด.ญ.ทัศพิชา เทพา
ศรี วไิ ล
ด.ช.วัสพล เปลื้องพัฒนกุล
โซ่พิสัย
ด.ช.ศาสตร์ ตรา สิ ทธิกุล
บุ่งคล้า
นายทะนงศักดิ์ พันจาปา
พรเจริ ญ ด.ช.กรธวัธ จันทร์ทิพย์

8
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สมาชิกสหกรณ์ สังกัดจังหวัดบึงกาฬ
ประถม และบานาญ
ที่
137
138
139
140

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
น.ส.ธมน แสนสวาท
นางเพ็ญประภา นันที
น.ส.กงมณี ย ์ เกษตระ
น.ส.สุ กญั ญา ไชยเพชร

เลขที่
27286
23725
27341
25617

โรงเรียน/สั งกัด
ชุมชนบ้านโคกอุดม
อนุบาลพรเจริ ญ
อนุบาลพรเจริ ญ
บ้านไร่ สุขสันต์

อาเภอ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
พรเจริ ญ
เมือง บก.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.ภวัต แสนสวาท
ด.ช.ภูมินนั ท์ นันที
ด.ช.ทิพยเทพ เกษตระ
ด.ญ.ธาราทิพย์ ไชยเพชร

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
23035 สพป.บึงกาฬ
27579 สพป.บึงกาฬ
21484 สพป.บึงกาฬ

อาเภอ
เมือง บก.
เมือง บก.
เมือง บก.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายพิตญาวุฒิ กุมภิโร
ด.ช.คณิ ตศร รัมพณี นิล
นายนิรวิทย์ ศรี สุข

สพป.บึงกาฬ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
141 นางสุ ภาวดี กุมภิโร
142 นายเสนอ รัมพณี นิล
143 นางชนิดา ศรี สุข

สั งกัดสานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางจิรัชญา รัตนะ
นางวิภาดา ภูกิ่งพลอย
นางวริ ดา ปั ญญา
นางนราญา โชติกรพงษ์

เลขที่
15601
14331
20804
20805

โรงเรียน/สั งกัด
สอ.ครู หนองคาย
สอ.ครู หนองคาย
สอ.ครู หนองคาย
สอ.ครู หนองคาย

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
น.ส.ณัฐวิภา รัตนะ
นายประวันวิทย์ ภูกิ่งพลอย
นายสิ รภัทร ปั ญญา
นายสิ ธยา โชติกรพงษ์

9
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางนิตยา เริ งสุ ขเกษม
นางเสาวณี ย ์ จินดาวงค์
นายกิตติ บุญปรุ ง
นางศรี สว่าง เกษสัญชัย

เลขที่
25151
24516
28995
21136

โรงเรียน/สั งกัด
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง ขก.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.พงศพัศ เริ งสุ ขเกษม
ด.ช.กนกพล จินดาวงค์
ด.ญ.บุญญากานต์ บุญปรุ ง
น.ส.พิมพ์รวี เกษสัญชัย

ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดหนองคาย
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 น.ส.จิราภรณ์ สุ พล
2 นายบุญมี สุ ทธิ์ จกั ร์

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
29692 ศศพ.จ.หนองคาย
29723 ศศพ.จ.หนองคาย

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.พัชชพร สุ พล
ด.ญ.บุญยาพร สุ ทธิ์ จกั ร์

ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางปวีณา โฮชิน

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
28966 ศศพ.จ.บึงกาฬ

อาเภอ
เมือง บก.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.กวินธิดา โฮชิน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นางฐิดารี ย ์ อินทร์ ตาแสง
2 นายสมยศ งามชมภู

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
21723 สนง.วัฒนธรรม นค.
28230 สนง.วัฒนธรรม นค.

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.ชญาพล อินทร์ ตาแสง
ด.ญ.ชามา งามชมภู

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรือหนองคาย
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นายคนิต แวงเลิศ
2 นายธนวัทร คาสิทธิบรรณ
3 นางชลดา ลิ้มพานิชย์

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
27920 ว.การต่อเรื อ นค.
29202 ว.การต่อเรื อ นค.
29833 ว.การต่อเรื อ นค.

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.สิ รวิทญ์ แวงเลิศ
ด.ญ.ณัฐกฤตา คาสิ ทธิบรรณ
น.ส.ปรี ยานันท์ ลิ้มพานิชย์

10
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางสุ ปรี ยา สาริ โก
นางรัตนาภรณ์ รู ปขันธ์
นางอรทัย ศรี สุข
น.ส.อาภัสรา มิตรชศิลป์
นายวริ ศรา จุลปาน
นางวัลลภา คนขยัน
นางธัญพร บุดนาชิน
นางสุ พรรณดา ไชยบุบผา
นางกัญณาภัค พรหมศิริ
นางโสรัตน์ ชมโลก
น.ส.เชาวน์ศิริ ธาระรัตน์
นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ
นางสุ ชาริ ณี เอี่ยมคง
นายการุ ณย์ เสนจันทร์ฒิไชย
น.ส.ภรณ์ชนก พุทธศรี นนท์

เลขที่
27424
28433
28039
29859
28678
27539
25299
18453
28309
18256
29340
22420
25834
27353
29715

โรงเรียน / สั งกัด
ท.4 ฉลองรัตน
ท.4 ฉลองรัตน
ท.4 ฉลองรัตน
ท.3 ยุวบูรณ์บารุ ง
ท.3 ยุวบูรณ์บารุ ง
ท.5 มีชยั
ท.1 สว่างวิทยา
ท.1 สว่างวิทยา
ท.1 สว่างวิทยา
ท.1 สว่างวิทยา
ท.1 สว่างวิทยา
ท.1 สว่างวิทยา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายชนัญญู สาริ โก
ด.ช.ธนากร รู ปขันธ์
น.ส.อินทิพร พลศักดิ์
ด.ช.ณิ ชาภา มิตรชศิลป์
นายกิตตินนั ท์ วงษ์วานิช
นายปรมินทร์ คนขยัน
ด.ช.ก้องภพ บุดนาชิ น
น.ส.สุ มิตรา ไชยบุปผา
น.ส.ณิ กญั รดา พรหมศิริ
น.ส.นิศารัตน์ ชมโลก
ด.ช.กฤตพัฒน์ วงษ์ปัตตา
ด.ญ.พรชนก โชติพินิจ
ด.ญ.กวินทรา พันวงษา
ด.ช.กรภัทร เสนจันทร์ ฒิไชย
น.ส.ณฤมล บุตรโยธี

สั งกัดวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายชิณกรศ์ ชมพิกุล
นายจิระพจน์ ประพิน
นายวิเชียร อิฐถารัตน์
นางพิสมัย คาสวนจิก
นายวิเชียร สุ วรรณพล
นายแสวง จันทธรรม
นายสุ ริยา สาวะรี พล
นายสัตยา กาแพงศิริชยั
นายสวัสดิ์ ยันต์วเิ ศษ
นายชัชพีร์ เจริ ญ

เลขที่
27724
19813
20282
23693
25594
19847
21420
20951
26574
21251

โรงเรียน / สั งกัด
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย
ว.เทคนิคหนองคาย

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
นายณัฐพัทร ชมพิกุล
น.ส.นาราดา ประพิน
ด.ญ.วนิดา อิฐถารัตน์
น.ส.พิชชาพร วีรยาพร
ด.ญ.อรปรี ยา สุ วรรณพล
น.ส.บุญสิ ตา จันทธรรม
ด.ญ.ภัทธิ์ ธีรา สาวรี พล
ด.ช.กลธี ป์ กาแพงศิริชยั
นายธีรภัทร ยันต์วเิ ศษ
ด.ช.ชวโรจน์ เจริ ญ

11
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบประจาจังหวัดบึงกาฬ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 น.ส.วรุ ณี ท้าวดี

เลขที่
โรงเรียน / สั งกัด
26070 กศน.จ.บึงกาฬ

อาเภอ
เมือง บก.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.พัชรพล สัมฤทธิ์

สั งกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 นายมนตรี สุ ทธิเมธากุล
2 นางประมวล จิตประเสริ ฐ

เลขที่
โรงเรียน / สั งกัด
29283 ว.อาชีวศึกษา นค.
24232 ว.อาชีวศึกษา นค.

อาเภอ
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ญ.วิปัสนา สุ ทธิเมธากุล
น.ส.กิตติญา จิตประเสริ ฐ

สั งกัดเทศบาลอาเภอพรเจริญ
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
1 น.ส.วรรณภา หล้าหิบ

เลขที่
โรงเรียน / สั งกัด
26020 เทศบาลพรเจริ ญ

อาเภอ
พรเจริ ญ

ชื่อ – สกุล บุตร
นายธนกร พลตื้อ

12
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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 สมาชิ ก
นายสถิต ทัศนัส
นางเสริ มสุ ข แก้วมณี

เลขที่
18388
19508
นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม
24469
น.ส.มณี รัตน์ เครื อสังข์
29404
นายอนุชิต รางศรี
28278
นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล 28703
นางจิรภัทร เหมืองทอง
25278
นางรุ่ งลักษณ์ จัดโสภา
30041
น.ส.มาลาตี ขันตี
25811
นางอทิตยา บุญเจริ ญศิลป์ ชัย
29636
นางสุ ดาวดี พัดเปี้ ยมา
26251
นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
22294
นางเก็จมณี ทองวงษ์
28923
น.ส.กาญจนา มลศิล
28668
นางพัศนีย ์ ดวงจาปา
29690
นายทองบ่อ บ่อทอง
20459
น.ส.พัชรี สมบูรณ์
28939
นางสุ ดสาคร จามพัฒน์
24003
นายไพบูลย์ โสภากุล
27721
นายสวัสดิ์ ธรรมวงษา
26377
น.ส.ศรสวรรค์ ดังวันเลิศมงคล
29905
นางอารี ลกั ษณ์ นอร์ แมน 26369
นางมรรยาท แย้มบาน
21588
นางสิ ริภทั ร ชาวยศ
22096
นายมนตรี ฮักหอม
23905
นางเพ็ญนภา ทองเภ้า
28018

โรงเรียน/สั งกัด
บ้านนาเพียงใหญ่
บ้านนาเพียงใหญ่
บ้านนาเพียงน้อย
หมู่บา้ นตัวอย่าง
อนุบาลจุมพลโพนพิสยั
อนุบาลจุมพลโพนพิสยั
อนุบาลจุมพลโพนพิสยั
อนุบาลจุมพลโพนพิสยั
อนุบาลจุมพลโพนพิสยั
บ้านเวินร่ องถ่อนสามัคคี

สุ ทธสิ ริโสภา
สุ ทธสิ ริโสภา
รุ จีจินตกานนท์
รุ จีจินตกานนท์
บ้านต้อน
บ้านหนองเค็ม
บ้านนาคามูลชมภูพร
อนุบาลนิคมเปงจาน
บ้านนาทับไฮ
บ้านโคกหัวภู
บ้านนาเมย
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท

บ้านเชียงอาด
บ้านหนองอั้ว
บ้านหนองอั้ว
บ้านเหล่าต่างคา

อาเภอ
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย

ชื่อ – สกุล บุตร
น.ส.ธีราพร ทัศนัส
นายธนากร แก้วมณี
ด.ญ.วิภาวี จิตวิขาม
ด.ช.มติมนต์ สระแก้ว
ด.ช.อภิโชติ รางศรี
ด.ช.พัฒนศักดิ์ ชัยรัติเศรษฐกุล

ด.ญ.พิชชาพร เหมืองทอง
ด.ช.กีรติกร จัดโสภา
ด.ช.ตฤณกฤษณ์ ทัพบารุ ง
ด.ญ.กชพร บุญเจริ ญศิลป์ ชัย
ด.ญ.กชกร พัดเปี้ ยมา
ด.ช.ภูมิพฒั น์ นิยมญาติ
ด.ญ.รสกร ทองวงษ์
ด.ช.กวินภพ สกลหล้า
ด.ช.ภูมิพฒั น์ สุ วชิ ยั
นายพุฒิธร บ่อทอง
ด.ช.สุ ทธิภทั ร สุ วรรณไตรย์
นายคฑา จามพัฒน์
ด.ช.ชวัลวิทย์ โสภากุล
น.ส.เกษรา ธรรมวงษา
ด.ญ.ธารธารา ดังวันเลิศมงคล

นายอรรถพงศ์ กรี หมื่นไวย
น.ส.ธนพร แย้มบาน
น.ส.ระพีภทั ร ชาวยศ
นายชิณณวรรธน์ ฮักหอม
ด.ญ.อาภากร ทองเภ้า

13
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คา
นางนัฐวรรณ ชนูนนั ท์

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

น.ส.จิรชยานันต์ ชัยโพนงาม

น.ส.วิยะกาญจน์ ขันธวิไชย

น.ส.เทียนฉาย เด็จใจ
(สุ วรรณไตร)

เลขที่
27105
29115
29980
26139

28947
น.ส.กัลยา ลอยนอก
29181
นางปัณฑิกา ศรี ดารักษ์
27925
นายวีระชัย พละดร
21518
นายวริ นทร์พงษ์ สุวรรณไตร 24038
น.ส.ยุวธิดา บุญกว้าง
29446
นายวิโรจน์ ศิลาคม
27702
นายปัญญา นิบรรพต
22264
น.ส.ศิริกลั ยาณี น้อยตาแย 25745
น.ส.ชญาดา สี ลาวงค์
29347
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
25989
นางพรนิภา วรรณมหิ นทร์ 28969
นายสุ รศักดิ์ ลาสแดง
29624
นางอุมาภรณ์ แก้วนารี
27567
นายนิรวัตร เวชสิ ทธิ์
27937
น.ส.มัทนียา อารมณ์สาวะ 30120
นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน 20629
นางวันทนา จาปาศรี
21443
นางวิจิตรา มานัส
25410
นายธวัชชัย ธรรมขันธ์
28366
นายอลงกต มาลายุทธศรี 29633
นางสุ ชารัตน์ แก้วอุดร
29019
นางสุ ภาพร สุ โพธิ์ คา
26535

โรงเรียน/สั งกัด
บ้านร่ องโนร่ องแกมฯ

บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
บ้านปัก
บ้านท่าหนองพันทา

อาเภอ
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย

โพนพิสัย
บ้านคาจาปา
โพนพิสัย
บ้านคาตอยูง
โพนพิสัย
บ้านคาปะกั้ง
โพนพิสัย
บ้านโคกกลาง
โพนพิสัย
บ้านคาเจริ ญ
โพนพิสัย
บ้านเซิม
โพนพิสัย
บ้านใหม่
โพนพิสัย
บ้านกุดบง
โพนพิสัย
บ้านหนองกุง้
โพนพิสัย
บ้านกลุ่มพัฒนา
โพนพิสัย
ชุมชนบ้านโนนฯ
โพนพิสัย
บ้านดงสระพัง
โพนพิสัย
บ้านดงสระพัง
โพนพิสัย
บ้านนาหนัง
โพนพิสัย
บ้านแป้ น
โพนพิสัย
บ้านก่องขันธ์
โพนพิสัย
บ้านหนองหอย
โพนพิสัย
บ้านหนองหอย
โพนพิสัย
บ้านแบง
เฝ้ าไร่
บ้านแบง
เฝ้ าไร่
กุดแคนโนนมันปลา เฝ้ าไร่
กุดแคนโนนมันปลา เฝ้ าไร่

ชื่อ – สกุล บุตร
นายปรัชญา วงศ์พงษ์คา
นายชุติพงษ์ ชนูนนั ท์
ด.ช.สิ รวิชย์ บุตรนิล
ด.ญ.จรี ยพ์ รรณ สุ วรรณไตร
ด.ช.จีระกฤษฎ์ ชัยโพนงาม
ด.ญ.จิรชยา ลอยนอก

ด.ญ.ฉัตรชนก ศรี ดารักษ์
ด.ญ.ธีราภรณ์ พละดร
ด.ช.พงศ์พฒั น์ สุ วรรณไตร
ด.ช.กฤษดา บุญกว้าง
ด.ช.อัมริ นทร์ ศิลาคม
น.ส.ลลิตา นิบรรพต
ด.ญ.ปวริ ศา น้อยตาแย
ด.ช.อริ ยพล ฝุ่ นเงิน
ด.ช.สิ รดนัย อภัยภักดิ์
ด.ญ.กฤษณลักษณ์ วรรณมหิ นทร์

ด.ญ.นริ ศรา ลาสแดง
ด.ช.อชรายุ แก้วนารี
นายศรัณยู เวชสิ ทธิ์
ด.ญ.เชี่ยลี่ วีคสตรอม
นายขจรยศ วรรณพราหมณ์
ด.ช.ภัทรพล จาปาศรี
นายรัฐจิตร มานัส
น.ส.ชลธร ธรรมขันธ์
ด.ช.ณัฐกฤต มาลายุทธศรี
ด.ญ.ศิรดา คาขัน
ด.ช.เสฎฐวุฒิ คันธะระ

14
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่
ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
54 นางอรุ ณ ภักดีสัจจกุล

เลขที่
โรงเรียน/สั งกัด
28708 บ้านหนองจอกโนน

อาเภอ
เฝ้ าไร่

ชื่อ – สกุล บุตร
น.ส.ปานอรุ ณ ภักดีสัจจกุล

เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
บ้านโคกถ่อนสองแพฯ โพนพิสัย

ด.ช.ภูมิพฤกษ์พนั ธุ์ ดวงสาราญ

สมบูรณ์

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

น.ส.ศุภลักษณ์ ดวงสาราญ
นางวงษา เวียนนอก
นางอรวรรณ แสงอ่อน
นายศาสตรา ทับชา
นายพัทยา บุญญะรัง
นายทองคา ปาปะโข
นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์
น.ส.ประภาพรรณ ชนะสาร

น.ส.ทัศนีย ์ ศรี วไิ ล
นายเคน โพธิ์ เศษ
นางเทพพร สรรพทรัพย์
นางขวัญนภา แดงน้อย
นายวิทยา นาศฤงคาร
นางสิ รินาถ ทองคา
น.ส.สุ ดามาส ศรี นอก
น.ส.สงวน เรี ยงพรม
นายวชิระ คาสิ งห์
นายพิทยา บริ จาค
นางศิริพร ศิริมงคล
นางวงเดือน สี หาปัน
นางอนุชา ฝ่ ายชาวนา
นายไพรัตน์ ตาลยงค์
นายพิทยา จาวงศ์
นายอนุวฒั น์ ชาญฉลาด
นายกิตติ จันทร์ หล่น

28415
25461
23030
29543
25092
20655
27270
29655
24279
27057
25705
25497
28234
28518
27208
27737
28622
28412
26247
28874
18662
21028
27112
26140
28706

ป่ าไม้อุทิศ 8
อนุบาลหนองควาย
อนุบาลหนองควาย
เพียงหลวง 13
บ้านหนองวัวชุม
บ้านนาฮา
บ้านนาฮา
เฝ้ าไร่ วทิ ยา
โนนยาง-ดอนเม็ก
บ้านจับไม้
รสลินคัดณางค์
บ้านหนองยาง
เวทีราษฎร์บารุ ง
เวทีราษฎร์บารุ ง
บ้านโนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด
บ้านคาโคนสว่าง
บ้านวัดหลวง
บ้านวัดหลวง
ชุมชนบ้านปากสวย
บ้านดงกาพี้
บ้านดงกาพี้
บ้านเหล่าโพธิ์ ศรี
บ้านหาดสั่งฯ

ด.ญ.กุลธิดา เวียนนอก
ด.ช.พรภูผา แสงอ่อน
ด.ช.เอกรัฐ ทับชา
ด.ญ.กัณญภัทร บุญญะรัง
นายธนกฤต ปาปะโข
น.ส.ภัทรนิชา สมจิตพิจารณ์
ด.ช.ปวินท์ภทร์ ชนะสาร
นายสิ รวิชญ์ โยคณิ ตย์
น.ส.ณัฐพร โพธิ์ เศษ
ด.ช.ธาริ น สรรพทรัพย์
น.ส.นันท์นภัส แดงน้อย
นายศิริเชษฐ์ นาศฤงคาร
ด.ช.ณัฏวี ทองคา
ด.ญ.ชริ นทร์ทิพย์ ศรี นอก
ด.ญ.ลักษมีกานต์ เรี ยงพรม
ด.ญ.พิมพ์อร คาสิ งห์
ด.ช.ธนเดช บริ จาค
น.ส.ณัฐพร ศิริมงคล
ด.ช.ธนเดช สี หาปัน
น.ส.พิชชาพร ฝ่ ายชาวนา
ด.ช.ณัฏฐกร ตาลยงค์
นายกษิดิศ จาวงศ์
ด.ช.ธาราวัฒน์ ชาญฉลาด
นายกนกศักดิ์ จันทร์ หล่น

15
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นายสมหมาย พรมอุดม
นางเสาวณี คาหงษา
นางภัทรวาณี บุญรุ่ ง
นางวริ นทร สอนใหม่
นายพงษ์เทพ อินทร์อาคา
นายมานิตย์ วรขันธ์
นายสุ ทธิ พงศ์ เนื้อนิล
นายประยน เรื อนเพ็ญ

เลขที่
25741
28640
29512
26383
30071
15720
29889
14424
น.ส.ธิดารัตน์ ก้านจักร
29955
นายอนันต์ สุ วรรณพันธ์ 17121
นายถาวร พิมพ์นนท์
24291
น.ส.นิชาภา เสนาวัง
27542
น.ส.สุ คนธรักษ์ ยกเทพ
28295
น.ส.พุทธชาติ วรรณทิพย์ 29605
นางรวิพร มาลา
27566
นายคชสาร บุษปวนิช
16212
นางฤดีมาส ชื่นใจ
26391
น.ส.วิภาวดี รัตนพลแสน 29846
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 25938
นางอรอุมา บวรศักดิ์
26349
จ่าเอก พชร รักษ์มณี
28103
นางสุ นนั ท์ ภูอากิจ
29112

โรงเรียน/สั งกัด
บ้านผือ
บ้านผือ
บ้านบัว
บ้านบัว

อาเภอ
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลาง โพนพิสัย
ชุมชนบ้านชุมช้าง โพนพิสัย
บ้านหนองแอก
โพนพิสัย
บ้านโพนทัน
โพนพิสัย
บ้านนายาง
รัตนวาปี
บ้านพระบาทนาสิ งห์ รัตนวาปี
เตชะไพบูลย์ 1
รัตนวาปี
นิคมเจริ ญชัย
รัตนวาปี
บ้านโปร่ งสาราญ
รัตนวาปี
บ้านสามัคคีชยั
รัตนวาปี
บ้านน้ าเป
รัตนวาปี
บ้านนาชุมช้าง
รัตนวาปี
บ้านนาสิ งห์
รัตนวาปี
สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย
สพป.หนองคาย เขต 2 โพนพิสัย

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.ปัณณฑัต พรมอุดม
ด.ญ.กนกพิชญ์ คาหงษา
นายจิฏฏิภคั พลหงษ์
นายนฤทธิ์ สอนใหม่
ด.ช.ก้องกิดากร อินทร์ อาคา
นายนฤเบศ วรขันธ์
ด.ช.กมลภพ เนื้อนิล
น.ส.นวรัตน์ เรื อนเพ็ญ
ด.ช.นันทภพ บุญคุณ
น.ส.อัจฉาภรณ์ สุ วรรณพันธ์
ด.ช.ประกาศิต พิมพ์นนท์
ด.ญ.กัญชพร หล้าบุตรศรี
ด.ช.ไชยรักษ์ ภูศรี ฤทธิ์
ด.ช.ณัฐกฤต อามาตย์
ด.ช.ชนกชนม์ มาลา
นายศตวีร์ บุษปวนิช
ด.ญ.ชญานิศ ชื่นใจ
ด.ช.ปณิ ธาน ประสานเชื้ อ
ด.ญ.กนกวรรณ พันธ์พิมพ์
นายธรรพ์ณธร บวรศักดิ์
ด.ช.พชรพล รักษ์มณี
ด.ญ.พิชชาภา ฮักหอม

16
แนบท้ ายประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
เรื่อง การจ่ ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด ประจาปี 2564
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา ประจาปี 2564
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – สกุล สมาชิ ก
นางพรศิริ พิมพ์พา
นางสิ นีนาฎ ดุลยสุ ข
นายสมาน พันธุ์สง่า
นายกัลย์นพงษ์ ขุราษี
นายมหันต์ เวทไธสง
นางจีระวรรณ จันทรพรม
นายบุญรัง จาปา
น.ส.นิตยา ดุลณี ย ์
น.ส.พักตร์พิริยา ศรี สาร

นายปริ ญญา ดวงสิ มมา
น.ส.ยุภาพร พลเตชะ
นางกัลยา ทุ่งลา
น.ส.กาญจนา ลาภไธสงค์
นางฤทัย ศรี ภูมิ
นายเอกภักดิ์ ฉ่ ามณี
นางปรางทิพย์ ทิพวงศ์
น.ส.หนูดาว บุญจันทร์

เลขที่
28585
24587
29483
25564
26747
25310
30029
28588
28693
18532
30038
29179
26716
28861
26110
29613
29336

โรงเรียน/สั งกัด
ท่าบ่อพิทยาคม
หนองนางพิทยาคม
กวนวันวิทยา
หนองคายวิทยาคาร
วังม่วงพิทยาคม
โพธิ์ ตากพิทยาคม
สังคมวิทยา
วังม่วงพิทยาคม
วังหลวงพิทยาสรรพ์
วังหลวงพิทยาสรรพ์
เซิมพิทยาคม
ปากสวยพิทยาคม
นาหนังพัฒนศึกษา
น้ าสวยวิทยา
น้ าสวยวิทยา
สพม.หนองคาย
สพม.หนองคาย

อาเภอ
ท่าบ่อ
ท่าบ่อ
เมือง นค.
เมือง นค.
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
เฝ้ าไร่
เฝ้ าไร่
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
สระใคร
สระใคร
เมือง นค.
เมือง นค.

ชื่อ – สกุล บุตร
ด.ช.จารุ กร พิมพ์พา
ด.ญ.สุพรรณพิมพ์ สิ ทธิวรกุลชัย

ด.ช.ทินกร พันธ์สง่า
ด.ช.กฤตนัย ขุราษี
ด.ช.ทักษ์ดนัย เวทไธสง
น.ส.จิณณพัต จันทรพรม
ด.ช.กิตติกวิน จาปา
ด.ช.ฤทธิ์ ชวิน ทองลือ
ด.ช.พชรนนท์ พิลาดิษฐ์
นายนภัทร ดวงสิ มมา
ด.ช.เตชพล ดวงประภา
ด.ญ.แก้วกัลยา ทุ่งลา
ด.ช.ชัชนันท์ เนตรภักดี
น.ส.ดมิสา ศรี ภูมิ
ด.ช.มัญชุเมตต์ ฉ่ ามณี
ด.ช.วชิรวิทย์ ทิพวงศ์
ด.ญ.ปนิชญา หารปรี

