
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

เพิม่เติม  รอบที ่3 
----------------- 

 
  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   180   คน  เพิม่เติม รอบที ่3  สหกรณ์ฯไดป้ระกาศรายช่ือบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั   ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ประจ าปี 2564   และจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร   
เขา้บญัชีเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีบุตรไดรั้บทุนการศึกษา ประจ าปี 2564  ในวนัท่ี  23 กรกฎาคม 2564   
ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ยประกาศน้ี   
 
 

จึงประกาศมาใหส้มาชิกทุกท่านทราบโดยทัว่กนั 
 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   21   กรกฎาคม   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 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นางชมยัพร  จินาพร  029292 บา้นหนองเด่ิน เมือง นายกนัตพฒัน์ จินาพร 
2 นางนิภาภรณ์  นนัแกว้ 022656 บา้นหนองเด่ิน เมือง นายภูบดินทร์  นนัแกว้ 
3 นางสาวสุรัตนา  บุตรโคตร 028339 บา้นคุยนางขาว เมือง นายพชร  บุตรโคตร 
4 นางอารณีย ์  ชยัเจริญ 21369 อนุบาลอรุณรังษี เมือง นางสาวนนัทน์ภสั ชยัเจริญ 
5 นางสุภาพร  พนัเหลา 026630 บา้นโคกแมงเงา เมือง ด.ช.โชคทวี  พนัเหลา 
6 นายพุฒิพงศ ์ พวัตนะ 027267 บา้นหนาดคุรุราษฎร์ฯ เมือง นางสาวพรพรรณ  พวัตนะ 
7 นางสาวสุภาภรณ์  หารปรี 028840 ธนากรสงเคราะห์ เมือง ด.ช.ปวรภทัร  หารปรี 
8 นายวาทิน  พุฒเขียว 28664 ธนากรสงเคราะห์ เมือง ด.ญ.วาฑิณี  พุฒเขียว 
9 นางทิศารัตน์  มงคลสวสัด์ิ 025224 ธนากรสงเคราะห์ เมือง นางสาววรดนู  มงคลสวสัด์ิ 

10 นางปาณิสรา  ดาธรรม 026178 เนินพระเนาวว์ทิยา เมือง ด.ญ.จริยา  ดาธรรม 
11 นางสาวราตรี  แพงสาร 026705 เนินพระเนาวว์ทิยา เมือง ด.ช.กิตติภฎั ทองภู 
12 นางธนาพร  ศรีสวา่ง 027041 อนุบาลหนองคาย เมือง ด.ช.กิตติ  ศรีสวา่ง 
13 นายอภิชาติ  ดีมาก 029756 อนุบาลหนองคาย เมือง ด.ช.นราวชิญ ์ ดีมาก 
14 นายยงยศ  แกว้ขาว 027299 อนุบาลหนองคาย เมือง ด.ญ.ภคัวรัญชญ ์ แกว้ขาว 
15 นางสุภาภรณ์  โสภาพงษ ์ 028758 อนุบาลหนองคาย เมือง นายภูธิป  โสภาพงษ ์
16 นางสุมิตรา  จนัทรวไิล 021830 อนุบาลหนองคาย เมือง นายพชรบูรณ์  จนัทรวไิล 
17 นางเบญจพร  เตียวศิริชยัสกลุ 027508 อนุบาลหนองคาย เมือง ด.ญ.เจนขวญั  เตียวศิริชยัสกลุ 

18 นางสิริรัตน์  เหลืองอุทยั  026554 อนุบาลหนองคาย เมือง นางสาวสุฐิตา เหลืองอุทยั 
19 นางจีระนนัต ์ ทองอฐั 023847 อนุบาลหนองคาย เมือง นายวรพล ทองอฐั 
20 นายวนัเพญ็ มีบุญ 024085 อนุบาลหนองคาย เมือง นายพีรวชิญ ์ มีบุญ 
21 นางสาวเสาวนีย ์ อะทุมชาย 26533 อกัษรอดุลวทิยา เมือง ด.ช. ธนธร แก่นนาค า 
22 นางศิริพร  พรมสมบติั 29772 บา้นวงัยาง เมือง ด.ญ.จนัทร์กระพอ้ พรมสมบติั 

23 นางเสาวนีย ์ สุปันตี 29834 บา้นหมากก่องฯ เมือง น.ส. ธนาภา สุปันตี 
24 นางสาวศุภานนั  ไชยสุมงั 29418 บา้นหมากก่องฯ เมือง ด.ญ. ชญานนัท ์ดุษรักษ์ 
25 นางสาวอนุมา  ศรีสวสัด์ิ 28883 สีกายวทิยาคม เมือง ด.ช. ภคพล ประจนัติ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
26 นายอภิชาติ  มาตะวงศ ์ 29962 บา้นเด่ือใต ้ เมือง น.ส. ภคัจิรา มาตะวงศ ์
27 นางสาวกรรณิการ์  พนัดี 29735 บา้นเด่ือใต ้ เมือง ด.ญ. สุกฤตา พนัดี 
28 นางกมลพร  มณีแสน 26268 หินโงมวทิยา เมือง น.ส. กนกรัศมี  มณีแสน 
29 นายแสงสุริยา  ศรีพนู 27260 หินโงมวทิยา เมือง ด.ช. นฤภทัร  ศรีพนู 
30 นางสมร  ปริวติั 26852 หาดค าบอนวฒันา เมือง น.ส. ก่ิงกาญจน์  พุทธวงศ ์
31 นางสุปราณี  ไตรยางค ์ 29149 หาดค าบอนวฒันา เมือง น.ส. วญิชดา  ไตรยางค ์
32 นางจ าเนียร  ดวงแสนพุด 29075 หาดค าบอนวฒันา เมือง นายศุภกร  ดวงแสนพุด 
33 น.ส.นิภาพร  ดีมาก 29268 บา้นเมืองบาง เมือง นายณณณวชัญ ์ดีมาก 
34 นายรังสรรค ์ ทองมาก 24724 บา้นเมืองบาง เมือง ด.ช. ธนภทัร  ทองมาก 
35 นายปิโยรส  หารปรี 30011 บา้นเมืองบาง เมือง ด.ช. ปรินธร  หารปรี 
36 นางสาวศุรดา พรหมโคตร 28882 หวัหาดวทิยา เมือง ด.ช. ปกรณ์เกียรต์ิ  ส่อนราช 
37 นายสมบติั  ค าชาลี 29526 หวัหาดวทิยา เมือง ด.ญ. สุพิชชา  ค าชาลี 
38 นายวนิยั  โนนวงศ ์ 27833 บา้นบงวทิยา เมือง ด.ญ. กิตติกานต ์ โนนวงศ ์
39 นางสาวถนอมจนัทร์ มหาโยธี 29486 ชุมชนบา้นพวก เมือง ด.ช. ทินภทัร มหาโยธี 
40 นายณฐัพงศ ์ หลา้วงศา 27892 บา้นนาคลอง เมือง ด.ช. ณฐภทัร  หลา้วงศา 
41 นางสาวอริญรดา ฝ่ายเป็น 26528 ชุมชนบา้นปะโค เมือง ด.ช.ณชัฐกฤช บุญทนั 
42 นางสุนยัพร ราชกิจ 23138 ชุมชนบา้นปะโค เมือง ด.ช.สุรวร์ี ราชกิจ 
43 นางนพภสัสร สุเพง็ค าภา 28148 บา้นเมืองหมีฯ เมือง นางสาวศศิจุฑา สุเพง็ค าภา 
44 นางสาวพิมพน์ภสั วิเศษบณัฑิต 29923 บา้นหนองบ่อ เมือง ด.ช.ชินพฒัน์ สีหะนาม 
45 นางสุนนัทา เศษสวย 17059 บา้นเวยีงคุก เมือง นายคณิศวร์ เศษสวย 
46 นางสมฤทยั คนัธี 26794 ครุราษฎร์รังสรรค์ เมือง ด.ช.ณฐัชนนท ์คนัธี 
47 นายจกัรพงษ ์ กองภา 24608 ดาวเรืองสมสะอาด เมือง นางสาวเจษฎาพร  กองภา 
48 นายวสิิฐ  รัตนะคุณ 27831  โพนสวา่งป่าตองวทิยา เมือง ด.ช.วสุิทธ์ิ  รัตนะคุณ  
49 นางไพเราะ จนัธิราช 25359 บา้นสร้างพอก เมือง ด.ช.พิชญะ  จนัธิราช 
50 นางสาวคงขวญั  โซ่สายค า 29413 ดงเวน้ดงเจริญวทิยา เมือง ด.ช.พิชญ  โซ่สายค า 

 



                     3  

แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
51 นางสาวอมรรัตน์  ค าภูแกว้ 29272 บา้นหนองหม่ืน เมือง ด.ญ.กญัญารัตน์  รัตนวงศ ์
52 นายวนัชยั  ธรรมวิเศษ 23959 ค่ายบกหวานโพนตาล เมือง นางสาวชญัญา  ธรรมวเิศษ 
53 นางรัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 29328 นาฮีนุเคราะห์ เมือง นายกฤตเมธ  ศรีสมบูรณ์ 
54 นายเดชฤทธ์ิ     ผวิเหลือง 21298 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง ด.ญ.สุชานนัท ์ ผวิเหลือง 
55 นางสาวอญัชลี   โยธาทิพย ์ 28067 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง ด.ญ.กญัจน์อุบล  หลาวเหล็ก 
56 นางอุเรือน      หสัสา 24964 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง นายวรีภทัร     หสัสา 
57 นางสาววรรณณิชา  หูตินุ 27144 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง ด.ญ.ปวณ์ินุช   ทองมนต ์
58 นางสุกลัญา   เลิศประเสริฐ 25218 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง นางสาวพรโศภิณ    แกว้หิน 
59 นางรติมล     สุวรรณเกษี 25904 ราชประชานุเคราะห์14 เมือง ด.ช.กฤตนยั    ขรุาษี 
60 นางนาตยา ทุมา 28438 ราษฎร์นุเคราะห์ เมือง ด.ช.เตชินท ์ทุมา 
61 นางจุฑามณี จนัทร์เสนา 29059 ราษฎร์นุเคราะห์ เมือง ด.ช.ชนินทร์รัฒน ์จนัทร์เสนา 
62 นายสัญญา เบา้ธรรม 27147 หนองผือวทิยาคม เมือง ด.ญ.ธญัญาเรศ  เบา้ธรรม 
63 นายบรรจงศกัด์ิ  พินธะ 15648 บ่อแปบหนองหญา้ฯ เมือง  เด็กชายเมธาวฒัน์  พินธะ 
64 นางนนัทน์ภสัร์  ภกัดีบรรดิษฐ์ 21985 โคกค าทุ่งสวา่งวทิยา เมือง นางสาวกุสุมา จนัดาศกัด์ิ 
65 นางสาวสุธิษา จนัเบาะ 28130 ไทยรัฐ 105(เชือกหมว้ยฯ) เมือง ด.ช.นทีเทพ จนัเบาะ 
66 นางดาลกัษณ์ จนัทร์เบาะ 27887 มะเขือดอนหมูโพธ์ิทองฯ เมือง ด.ช.เกียรติธนชั จนัทร์เบาะ 
67 นางสาวนภาภรณ์  จิตรเสง่ียม 29739 ชุมชนบา้นโพนสา ท่าบ่อ ด.ช.พลชนะ  จรแกว้ 
68 นายปิยะ  แกว้ฝ่าย 29764 ชุมชนบา้นโพนสา ท่าบ่อ ด.ช.ปิยะภทัร  แกว้ฝ่าย 
69 นางวรารัตน์ ทานอุทิศ 029206 โกมลวทิยาคาร ท่าบ่อ ด.ญ.กลัยรัตน์ ทานอุทิศ 
70 นางนงเยาว ์ มุนิวงศ ์ 27219 โกมลวทิยาคาร ท่าบ่อ นายนฤเบศ  มุนิวงศ ์
71 นางปิยอร  พนัธุระ 16588 ป่าสักวทิยา ท่าบ่อ นางสาววชิรญาณ์  พนัธุระ 
72 นางภาวนา  ปลดัพรหม 27633 ป่าสักวทิยา ท่าบ่อ ด.ญ.ณุตตรา  ปลดัพรหม 
73 นางนลินรัตน์  อุปทะ 28737 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ด.ช.ทกัษิณตัว ์ อุปทะ 
74 นางนลินี เสริมทรัพย ์ 27363 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ นายคณิศร  เสริมทรัพย ์
75 นายกฤษฎาง ศรีบุญเรือง 29410 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ด.ช.จีรพสั  ศรีบุญเรือง 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
76 นายบญัชา  รักษาเมือง 29308 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ด.ญ.วรนิษฐา รักษาเมือง 
77 นายสุรศกัด์ิ  เสนาชุม 28226 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ด.ญ.สุธีมนต ์เสนาชุม 
78 นายนฤชิต  บวัติก 27722 บา้นหนองแวง ท่าบ่อ ด.ญ.อารยา  บวัติก 
79 นายกิตติศกัด์ิ ชยัสวา่ง 19368  บา้นกองนาง ท่าบ่อ นายวฒิุพงษ ์ชยัสวา่ง 
80 นางนฑักานต ์  ไชยะนุ 26736 บา้นนอ้ย ท่าบ่อ นายชชัรินทร์   ไชยะนุ 
81 นางวมิลลกัษณ์   วรีะเดช 25847 บา้นหนองนาง ท่าบ่อ ด.ช.ชวลักร   วรีะเดช 
82 นางสาวสมปอง  ถนัชนนาง 28774 บา้นนาดง ท่าบ่อ นายอลงกรณ์  แสนจ าลา 
83 นางสาวณภาภชั  ถาไชยลา 29420 บา้นเด่ือ ท่าบ่อ ด.ญ.พทัธนนัท ์  ถาไชยลา 
84 นายเพช็รมณี   โคตรชมภู 16218 ชุมชนบา้นถ่อน ท่าบ่อ น.ส.กญัญาพชัร  โคตรชมภู 
85 นางกญัญาภคั  ไข่เพชร 27364 โพนศิลางามวทิยา ท่าบ่อ ด.ญ.สุพีรยา  ไข่เพชร 
86 นางวภิาวดี   แสงเสนาะ 28885 บา้นเทวดีอนขม ท่าบ่อ ด.ญ.ณัฐรัตน์ แสงเสนาะ 
87 นางสาวสุจินดา  สมรูป 23526 บา้นโคกคอน ท่าบ่อ ด.ช.จิรจรรก  พฤฒิจิระวงศ ์
88 นายไตรภพ  จนัทร์ศรี 29677 บา้นหนองผอื ท่าบ่อ ด.ญ.มนสันนัท ์ จนัทร์ศรี 
89 นางสาวศิริพร  ชยัสาร 27040 บา้นโพนพระ ท่าบ่อ ด.ญ.วรัญญา  อ าคา 
90 นายนตัชรินทร์  เทวิญ 29318 ร่วมมิตรวทิยา ท่าบ่อ ด.ช.ธนวชิญ ์ เทวญิ 
91 นายเสวก  นกัร า 25514 บา้นแสนสุข ท่าบ่อ ด.ญ.ธญัชนก  นกัร า 
92 นางวไิลพร  พลรัตน์ 27703 บา้นวา่น ท่าบ่อ นางสาวสิริกร  พลรัตน์ 
93 นายเทียนชยั  พลรัตน์ 27618 บา้นกวดโคกสวา่ง ท่าบ่อ ด.ช.ปภงักร  พลรัตน์ 
94 นายอรรถสิทธ์ิ  ปลดัพรหม 25605 บา้นกวดโคกสวา่ง ท่าบ่อ ด.ช.ภานุรุจ  ปลดัพรหม 
95 นายองอาจ  ศรีสวา่ง 26306 คุรุศิษยว์ทิยา ท่าบ่อ นายศิริศกัด์ิ  ศรีสวา่ง 
96 นางทศันีย ์ พงษสุ์พรรณ 23448 บา้นศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.กญัญาวีร์ พงษสุ์พรรณ 
97 นายพจน์  จนัทวณัโสภณ 16069 บา้นศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.จิรัชญ จนัทวณัโสภณ 
98 นางพชัรา  โพธินาม 28273 อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ ด.ชภทัรวินทร์  โพธินาม 
99 นางสุคนธ์  เกียรตินอก 27372 บา้นพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.กวสิรา  เกียรตินอก 
100 นางนฤมล  บวัจนัทร์ 25123 อนุบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ นายชวลัวทิย ์ บวัจนัทร์ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
101 นางสาวมวลบุปผา  มูลสาร 28062 โนนสง่าหนองแวงฯ ศรีเชียงใหม่ ด.ช.กนัตภณ  บุญวงศ ์

102 นายสุววรณ  ลกัษณะศรี 27312 โนนสง่าหนองแวงฯ ศรีเชียงใหม่ นายสิทธิกร  ลกัษณะศรี 

103 นายวาที ค าพีระเกษ 23568 ดอนก่อโนนสวรรค ์ ศรีเชียงใหม่ นายธนวฒัน์  ค าพีระเกษ 

104 นางเพียรจิตร์  ใยนนท ์ 16217 ดอนก่อโนนสวรรค ์ ศรีเชียงใหม่ นางสาวจิตราพร  ใยนนท ์

105 นางศุภมาส  พลศกัด์ิ 29430 บา้นดงบงั ศรีเชียงใหม่ ด.ช.สุภฐัชยั  พลศกัด์ิ 

106 นางสาวลลิตา  ผวิเหลือง 29617 บา้นขมุค า ศรีเชียงใหม่ ด.ช.พงศภร  ใจหาญ 

107 นางนิชานาถ  เมืองพวน 25046 บา้นไทยสามคัคี ศรีเชียงใหม่ นายธนปรัชญ ์ เมืองพวน 

108 นางสาววลิยัพร   บุตรดี 28258 บา้นวงัน ้ามอก ศรีเชียงใหม่ เด็กชายอคัรชยั    ปกครอง 

109 น.ส.กนกพิชญ ์ นามทองจนัทร์ 29533 บา้นวงัน ้ามอก ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.ใบบุญ   นามทองจนัทร์ 
110 นางพชัราภรณ์     บุญทวี 18948 พระพทุธบาทเทสรังสีฯ ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.พิมพไ์พลิน  บุญทวี 
111 นางผกามาศ       จนัทร์ใส 22172 ชุมชนบา้นหมอ้ ศรีเชียงใหม่ นางสาวรังสิมา   จนัทร์ใส 
112 นางสาวเกศสุรีพร   แสนบุญ 29076 บา้นหมอ้เหนือฯ ศรีเชียงใหม่ ด.ญ.ญาณี     ดอกสันเทียะ 
113 นายประจกัร์ สีปุ 28675 อนุบาลสังคม สังคม นายกนัตวชิญ ์สีปุ 
114 นางสาววนิชา ปาณศรี 29768 บา้นหว้ยไซงวั สังคม ด.ญ.นภชนก แสงมณี 
115 นางสาวภิรญา วไิลพรม 26970 บา้นสังกะลีนาขาม สังคม ด.ช.ศกัยศ์รณ์ วงษค์  าหาญ 
116 นายสายนัต ์เชิญชม 29365 บา้นสังกะลีนาขาม สังคม ด.ญ.ธนารมย ์เชิญชม 
117 นางศศินา อาจนาเสียว 27268 บา้นแกง้ใหม่ สังคม ด.ญ.ณฎัฐพร อาจนาเสียว 
118 นางนุศรา วานิชย ์ 26343 บา้นปากโสม สังคม นางสาวธนัยบูรณ์ วานิชย ์
119 นายจกัรพนัธ์  ชาวน ้าโมง 15922 บา้นดงตอ้ง สังคม นายตรีครุณากรณ์  ชาวน ้ าโมง 
120 นางสาวดวงจนัทร์ โภพนา 29744 บา้นผาตั้ง สังคม ด.ช.พิพฒัน์  อินทร์กร 
121 นางสาววราริน กรมทอง 29664 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม ด.ญ.โชติกา  บวัแสงเจริญ 
122 นางณฐัณิชา ฉิมหลวง 24046 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม ด.ญ.ชนาภา ฉิมหลวง 
123 นายวศิรุต  สมบติับุญสวน 25642 บา้นหนอง สังคม ด.ญ.จีราภา  สมบติับุญสวน 
124 นางบุศราคมั  อุตคะวาปี 26115 บา้นม่วง สังคม ด.ช.ณฐัพชัร์  อุตคะวาปี 
125 นางสาวมณฑกานต ์ บุ่งเสน่ห์ 26198 บา้นม่วง สังคม ด.ญ.จิรัชญา  อ่างมจัฉา 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
126 นายธรรมนูญ แสงมณี 25959 บา้นเทานาบอน สังคม ด.ช.ชวภณ  แสงมณี 
127 นางพลูศิริ  ค าเวยีง 27853 บา้นเทานาบอน สังคม นางสาวชลลดา  ค าเวยีง 
128 นายเกรียงไกร  ป้ันจอม 29393 บา้นนาง้ิว สังคม ด.ช.กวนิ  ศรีกนัทอง 
129 นางสาวสาวติรี  บวัลอย 28975 บา้นนาง้ิว สังคม ด.ญ.กญัญาพชัร  เอกทศัน์ 
130 นางสาวแพรทอง  สามีวงั 28128 บา้นเทพประทบั สังคม ด.ญ.เพชรดา  ผลบุญ 
131 นายพิชากร โพธ์ิบาย 28790 อาโอยาม่า 2 โพธ์ิตาก ด.ช.สรชชั โพธ์ิบาย 
132 นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล 27557 บา้นน ้าทอน โพธ์ิตาก ด.ญ.สิริอาภา ศรีสุดทะ 
133 นางสาวนาตยา บวัใหญ่รักษา 28791 อาโอยาม่า 2 โพธ์ิตาก ด.ช.ภคัเดช ตั้งมัง่ดี 
134 นายเกรียงศกัด์ิ เทพาขนัธ์ 27697 บา้นสาวแล โพธ์ิตาก นางสาวเจนจิรา เทพาขนัธ์ 
135 นางเครือวลัย ์พอ่คา้ไทย 24070 บา้นศูนยก์ลาง โพธ์ิตาก นายนภสักร พอ่คา้ไทย 
136 นางสาวรัตยา เท่ียงผดุง 28793 บา้นโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก ด.ญ.อยัวรินทร์ สาขามุละ 
137 น.ส.พชัรนนัท ์ ลอยเมืองกลาง 28742 บา้นโพนทอง โพธ์ิตาก ด.ช.ณฐัชนนท ์ลอยเมืองกลาง 
138 นางปริญญา เวยีงอินทร์ 21846 บา้นไร่ โพธ์ิตาก นางสาวอภิญญา เวยีงอินทร์ 
139 นายชยัวฒัน์  สุวรรณประสิทธ์ิ 28636 สมสะอาดดงมุขวทิยา สระใคร ด.ญ.ภทัรวดี  เชียงบาล 
140 นางรัชนี  สิงหาพรม 23811 บา้นเหมือดแอ่ สระใคร น.ส.ปราณปรียา สิงหาพรม 
141 นางกมลชนก  เรืองเดช 26607 บา้นเหมือดแอ่ สระใคร ด.ญ.เพชรมณี  เรืองเดช 
142 นางสุธาสินี ทองสุข 27552 อนุบาลบา้นคอกชา้ง สระใคร นายกิตติคุณ  ทองสุข 
143 นางเทียมจนัทร์ พรหมพกัตร 29737 บา้นน ้ าสวยมิตรภาพท่ี19 สระใคร ด.ช.ศุภากร พรหมพกัตร 
144 น.ส.รุจิรา เวยีกไทยสงค ์ 26101 บา้นโพนสวรรค ์ สระใคร ด.ช.ณฐัวฒัน์ เวยีกไทยสงค ์
145 นางวริะภา  โสดา 25164 สระใครไชยานุเคราะห์ สระใคร ด.ช.เนติ  โสดา 
146 นายพงศกร  ทองจนัทร์ 25535 บา้นหมากหุ่งข้ีเหล็ก สระใคร ด.ญ.นนัทน์ภสั ทองจนัทร์ 
147 นางสุภาพร  เพชรวชิิต 25358 บา้นหนองบวัเงิน สระใคร ด.ช.ธีรพฒัน์  เพชรวชิิต 
148 นายภาคิน  คุณมัน่ 29927 โนนดู่โพนหวายฯ สระใคร ด.ช.ยศกร  คุณมัน่ 
149 นางภทัริกา  ตนัสอาด 28071 โนนดู่โพนหวายฯ สระใคร ด.ญ.ลกัษิณา  อุณาสิงห์ 
150 น.ส.เจษฎาภรณ์  ป้องปาน 27757 ฉนัทนาวณัรถ สระใคร ด.ช.จิรัฎธกรณ์  แสงจนัทร์ 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
151 น.ส.กรทิยา  เทพวรรณ์ 28429 บา้นโนนแดง สระใคร ด.ญ.กลัยาพชัร  สงวนพิมพ ์
152 นายคณาทรัพย ์เน่ืองชมภู 24944 บา้นฝางวทิยา สระใคร น.ส.ศุภฉตัร  เน่ืองชมภู 
153 นายกฤษฎา  มณฑาสุวรรณ 27403 บา้นนากอ สระใคร น.ส.กฤษฏิมา  มณฑาสุวรรณ 
154 นางสาวรววิรรณ ขมิ้นเขียว 23780 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ช.ฐาปพฒัน์ ขมิ้นเขียว 
155 นางมติภา  ชยัสิต 17605 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นายยศ ชยัจิต 
156 นางฉววีรรณ  โยคิน 17387 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นางสาวสาวติรี โยคิน 
157 นางไพรัตน์   กงนาง 29523 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง น.ส.ปรีดาวรรณ    กงนาง 
158 น.ส.วลิาวลัย ์ ช ามะลี 30046 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ญ.เขมจิรา      ไชยเจริญ 
159 นางอุมาพร คงสนิท 20458 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นางสาวอนงคพ์ร คงสนิท 
160 นางสาวปริญธิดา เทพารักษ ์ 30057 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ญ.ปฑิตตา เทพารักษ ์  
161 นายศุภกร พลพิทกัษ ์ 26625 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ญ.อุม้บุญ พลพิทกัษ ์
162 นายสัมฤทธ์ิ ประวเิศษ 29988 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นายคณาธิป ประวเิศษ 
163 นางนิภาดา  ศรีเชียงสา 21463 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ศรีเชียงสา 
164 นายวนิยั รูปขนัธ์ 16183 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ช.ภูริเบศ รูปขนัธ์ 
165 นางสาวปิยะนุช สมคุณา 28910 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ช.กรกร มะตุนแด 
166 นายศิริศาสตร์ สีต่างค า 29568 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง ด.ญ.ศิริกานดา สีต่างค า 
167 นางธิดาวรรณ   อาจมุงคุณ 29173 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นางสาวนภสักร   อาจมุงคุณ 
168 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ 22089 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นายณฐัภทัร     สิงห์สุวรรณ 
169 นายสหสัพงศ ์ธนสิทธ์ิ 29729 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นางสาวกณัฐี ธนสิทธ์ิ 
170 นางจิราพร  กตารัตน์ 29246 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง นายศุภากร        กตารัตน์ 
171 นางพิลยัพร  หมัน่พลศรี 27426 สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง น.ส.ยอดชีวนั หมัน่พลศรี 
172 นายยรรยง   สุดตาสอน 24732 ขา้ราชการบ านาญ เมือง ด.ช.พชรพล   สุดตาสอน 
173 นายสุริยา  พรหมปากดี 24027 ขา้ราชการบ านาญ ศรีเชียงใหม่ ด.ช.ชนภทัร   พรหมปากดี 
174 นายธนาเวศม ์ วนัทอง 13298 ขา้ราชการบ านาญ โพธ์ิตาก นายเอกวรรธน์  วนัทอง 
175 นายอภิชิต  จนัทาคีรี 20557 ขา้ราชการบ านาญ โพธ์ิตาก น.ส.กนกเพชร  จนัทาคีรี 
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แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
เร่ือง  การจ่ายเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประจ าปี  2564 

 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯทีไ่ด้รับทุนการศึกษา  ประจ าปี  2564 (รอบที ่3) 
 

สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
176 นายกุญช์พิสิฎฐ ์ ชยันคร 26958 ขา้ราชการบ านาญ เมือง นายตรัสพงศ ์ ชยันคร 
177 นายถนอม  ค าสุข 27435 ขา้ราชการบ านาญ โพธ์ิตาก ด.ญ.กิติยา ค าสุข 
178 นายสุรพล  ดวงจนัทร์ 11791 ขา้ราชการบ านาญ ศรีเชียงใหม่ นายวญิญู  ดวงจนัทร์ 

 
สังกดั  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 

 

ที่ ช่ือ – สกุล  สมาชิก เลขที่ โรงเรียน/สังกดั อ าเภอ ช่ือ – สกุล  บุตร 
1 นายเดชา  ภูหลกัด่าน 27319 ราชประชานุเคราะห์ 27 โพนพิสัย ด.ช.ปรัชญา  ภูหลกัด่าน 
2 นายนิพงษ ์ เศรษฐา 29366 ราชประชานุเคราะห์ 27 โพนพิสัย ด.ญ.ปณิตา  เศรษฐา 
 


