
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
ประจำปี  2565  

************************************ 
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564 อนุมัติโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
ประจำปี  2565  จำนวนเงิน  1,200,000.00 บาท  นั้น 

บัดนี้   คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ ขอรับทุน  ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์ได้รับทุน                 
โดยคณะกรรมการฯ ไดม้อบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีแก่สมาชิกต่อไป สรุปรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1  ทุนละ 2,500 บาท   จำนวน  43  คน  เป็นเงิน  107,500 บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
 

1 นายภัทรพล ชำนิยา 4653 เด็กชายนภัสดล ชำนิยา  

2 นายสังเวียน ประคองชื่อ 6108 เด็กชายสัพพัญญู ประคองชื่อ  

3 นางศุภกานต์ ใจมั่น 6562 เด็กชายนะเมติ ใจมั่น  

4 นางสาวไพลิน ศิริมา 5805 เด็กหญิงชดา พลสวัสดิ์  

5 นายจำรูญ รสหอม 5810 เด็กชายสุวพิชญ์ รสหอม  

6 นางอมรรัตน์ พรมมี 4797 เด็กชายเตชินท์ พรมมี  

7 นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว 4375 เด็กหญิงทิพนาภรณ์ ศรีแก้ว  

8 นายพลกฤต จำลองพันธ์ 6663 เด็กหญิงพิชญธิดา จำลองพันธ์  

9 นางสาวศิรินยา สิงห์คำ 4932 เด็กหญิงพิชญดา ดวงดี  

10 นายอัมรินทร์ งามเลิศ 5672 เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์ งามเลิศ  

11 นายพงศกร จันทร์แจ่ม 5286 เด็กหญิงธนกานต์ จันทร์แจ่ม  

12 น.ส.ชนิดาภา แก้วจำปา 3869 เด็กหญิงภูนิชา สุขสวง  

13 นางสาวจิรายุส สมานมิตร 5113 เด็กชายญาณภัทร มากมูล  

14 นายอดุลย์ บุราคร 2387 เด็กชายณฐัดล บุราคร  

15 นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล 4300 เด็กชายณัฐรีย์ อัญภัทร์อริยกุล  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน  

16 นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ 6557 เด็กหญิงปริชญา สายวารีรัตน์  

17 นางบังอร สหัสชาต ิ 4758 เด็กหญิงบุญญาดา สหัสชาต ิ  

18 นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย 5077 เด็กหญิงณภัทรรดา เกี้ยมแสนเมือง  

19 นายปริญญา สืบสุนทร 5819 เด็กชายเอกปริญญ์ สืบสุนทร  

20 นายธีรพล อุ่นศิลป์ 4955 เด็กหญิงทานข้าว อุ่นศิลป์  

21 นางทับทิม บุญปลอด 5761 เด็กชายกรชวัล บุญปลอด  

22 นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง 4938 เด็กหญิงกัญญาภัค เสินไธสง  

23 นายยอดฉัตร จันดารักษ์ 5421 เด็กชายวัทธิกร จันดารักษ์  

24 นางทัธนา ทองยวง 6257 เด็กชายเจริญสุข ทองยวง  

25 นางสาวชัชชญา ประชุมรักษ์ 6697 เด็กชายณัฐนันท์ โกสีย์  

26 นางสาวชนัญชิดา อัญชัยศรี 6655 เด็กหญงิรดา เครือยา  

27 นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ 4795 เด็กหญิงรินรดา ยิ่งเสมอ  

28 นายอำนาจ บุญล้อม 6170 เด็กชายจักริน บุญล้อม  

29 นางสาวดุษฎี วงษ์เนตร 6534 เด็กชายอัศวยุธ เนื่องกันยา  

30 นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง 6107 เด็กหญิงหนึ่งธิดา มณีศรี  

31 นางสาวญาติกา เพชรรัตน์ 6745 เด็กหญิงญาดา เจ๊ะดารมัน  

32 นางศิรินทร์ทิพย์ มงคลรุ่งทรัพย์ 6032 เด็กชายนภัทรพงศ์ มงคลรุ่งทรัพย์  

33 นายรณชัย รัชนะปกิจ 5932 เด็กหญิงธันชนกรัมย์ รัชนะปกิจ  

34 นางสาวนงลักษณ์ ธรรมดา 5081 เด็กหญิงสโรชา ธรรมดา  

35 นางกัลจนา แสงงาม 6262 เด็กชายนพพิชญ์ แสงงาม  

36 นายวรเชษฐ์ บุญยง 3278 เด็กหญิงกาลัญญุตา บุญยง  

37 นางสาววรากรณ์ นามพร 5581 เด็กหญิงปวีณ์กร จันทร์กลิ่น  

38 นายทินกร เหล็กกล้า 6243 เด็กชายภัทรพล เหล็กกล้า  

39 นางอัญชนา แข่งขัน 4457 เด็กหญิงอรปรียา แข่งขัน  

40 นางบุรินทร์ คำโฮง 5232 เด็กชายคุณากร คำโฮง  

41 นางทิพเนตร ปาสานำ 5471 เด็กหญิงภัทรินทร ปาสานำ  

42 นางสาวรัชดา บุราคร 5010 เด็กหญิงพรรณวรท จันทร์ชมภู  

43 นางสาวยุภาพร ไชยเอก 6160 เด็กหญิงกมลชนก ศรีพงษ์  
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทุนละ 3,000 บาท   จำนวน  59  คน  เป็นเงิน  177,000  บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
 

1 นางศุภกานต์ ใจมั่น 6562 เด็กชายนะโม ใจมั่น  

2 นางนิตยาพร พิมพ์ศรี 2284 เด็กชายพิณกนก พิมพ์ศรี  

3 นายศุวสิน สินมาก 5047 เด็กหญิงลภัสรา สินมาก  

4 นางสาวเทียนแข ใจกล้า 4427 เด็กชายศิริชัย ใจกล้า  

5 นางสาวพวงพันธ์ บุญใบ 5427 เด็กชายปัญญาวัฒน์ ศรีวงษ์  

6 นางสาวพิจาริณี สุระ 5964 เด็กชายสัณหณัฐ จันทร์พูล  

7 นายวรวิทย์ วุฒิยา 6249 เด็กชายชนสิษฎ์ วุฒิยา  

8 นางสาวสุพัตรา หอมขจร 6588 เด็กชายปราเมศ มีแก้ว  

9 นางจิรานุช แสนดี 6629 เด็กชายชัชชาติ แสนดี  

10 นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์ 5163 เด็กหญิงธวัลภัทร ปัญญาเอก  

11 นายศาตวัฒน์ นินดำ 5345 เด็กชายนราวิชญ์ นินดำ  

12 นายสมชาย สมคณะ 6852 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมคณะ  

13 นายอนุสรณ์ จันทสุข 6077 เด็กหญิงณฐา จันทสุข  

14 นางสาวศิรินยา สิงห์คำ 4932 เด็กชายพิชยดนย์ ดวงดี  

15 นางชมพูนุช เคล้าจันทร์ 6749 เด็กหญิงเบญญาดา เคล้าจันทร์  

16 นายพงศกร จันทร์แจ่ม 5286 เด็กชายธนกร จันทร์แจ่ม  

17 นางรติมา จิตรแม้น 4715 เด็กชายพีระ จิตรแม้น  

18 นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว 6540 เด็กหญิงสรัลชนา เมืองแก้ว  

19 นายภากรณ์ นามสวัสดิ์ 4692 เด็กหญิงณัฐวิภา นามสวัสดี  

20 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง 5212 เด็กชายคณพัชญ์ จันทร์สว่าง  

21 นายสิทธิชัย ประคองใจ 5416 เด็กชายกันตพัฒน์ ประคองใจ  

22 นางพรนภัส สถานพงษ์ 4730 เด็กหญิงณัฐณัชา สถานพงษ์  

23 นางปริญญา จงหาญ 5147 เด็กชายคลังปิติ จงหาญ  

24 นายธีรพล อุ่นศิลป์ 4955 เด็กหญิงทานน้ำ อุ่นศิลป์  

25 นางสิรินุช ปฐมชาติ 5374 เด็กชายทวีศักดิ์ ปฐมชาติ  

26 นายสายชล ศรีวิเศษ 3300 เด็กหญิงมินลดา ศรีวิเศษ  

27 นางชญานุช บุญยงค์ 6455 เด็กชายธเนษ บุญยงค์  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน  

28 นางอำไพ ฉิมงาม 4490 เด็กหญิงจิรภิญญา ฉิมงาม  

29 นางสาวณฐพร บุญหนุน 4831 เด็กหญิงวาสนา สีหานาม  

30 นางสาวจินตนา มหาริตวัน 6767 เด็กหญิงนันทภัทร เฉียมละออง  

31 นางสาวลักคณาภรณ์ ทุมมา 6471 เด็กชายธนกฤต คำพิทูล  

32 นางอรอนงค์ ศรีมงคล 5279 เด็กชายฐิติวัตร ศรีมงคล  

33 นายวงศ์เจริญ ยอดทอง 6339 เด็กชายกิดาการ ยอดทอง  

34 นายอำนาจ บุญล้อม 6170 เด็กชายณภัทร บุญล้อม  

35 นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี 4492 เด็กหญิงณัฐวรา สุริยาโชติรัตน ์  

36 นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง 6107 เด็กหญิงกนกพร มณีศรี  

37 นายจรัส สังข์น้อย 2816 เด็กชายเชาว์รัตน์ สังข์น้อย  

38 นายเกียรติภูมิ ทองลาง 5639 เด็กชายกฤตนัย ทองลาง  

39 นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ 4202 เด็กหญิงสุพัชณาวดี เป็นสมรักษ์  

40 นายธนดล คำเสมอ 4697 เด็กหญิงพิชญาภา คำเสมอ  

41 นางนิธิชญา บุญแสน 4323 เด็กหญิงณรัญรชา บุญแสน  

42 น.ส.อรอนงค์ จันทร์ศรี 4150 เด็กหญิงปัญญาวี เห็นถูก  

43 นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ 3614 เด็กหญิงกรองแก้ว ดาบรัมย์  

44 นางมณเทียน แสงท้าว 3288 เด็กหญิงปภาทิพย์ แสงท้าว  

45 นายฉัตรนพดล คงยืน 3447 เด็กชายปัญณ์ คงยืน  

46 นายสมเดช เทกิงลาภ 6791 เด็กหญิงพิชชานันท์ เทกิงลาภ  

47 นางสาวนภาพร แสนกล้า 6384 เด็กชายพีรวิษญ์ ฤาชา  

48 นางรวงทอง เชื้อลี 3930 เด็กชายเต็งหนึ่ง เชื้อลี  

49 นางสาวประภาภรณ์ ทอดแสน 6677 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุขโข  

50 นายวีระวัฒน์ ดวงมณี 4690 เด็กชายวีระชัย ดวงมณี  

51 นายจักรพงษ์ เจริญพร 4365 เด็กชายณชรต เจริญพร  

52 นางวราลักษณ์ บวรโมทย ์ 6621 เด็กหญิงเนติพร บวรโมทย ์  

53 ว่าที่ร.ต.ไพโรจน์ จามิกรณ์ 5064 เด็กหญิงพศิกา จามิกรณ์  

54 นางสาวทิพวรรณ สิมมาวัน 6606 เด็กหญิงกวิสา อนุพันธ์  

55 นายครรชิต บุญปก 2750 เด็กชายธนัตถ์ บุญปก  

56 นายวัชรากร ใยแก้ว 4137 เด็กชายกาจพล ใยแก้ว  

57 นางสาวรัชดา บุราคร 5010 เด็กชายพิตตินันท์ จันทร์ชมภู  

58 นางสาวนิตติยา พวงจันทร์ 5124 เด็กชายภูริพรรธน์ บุญมา  

59 นายชม ดวงเวา 4426 เด็กชายนิติธร ดวงเวา  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ทุนละ 3,500 บาท   จำนวน  58  คน  เป็นเงิน  203,000 บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
 

1 ส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียร 6681 เด็กชายไอตะวัน สุขสมเพียร  

2 นายสุรศักดิ์ ลับโกษา 4157 เด็กชายไธนภัทร ลับโกษา  

3 นายรัสมี เสาะหายิ่ง 3307 เด็กชายไจิราภัทร เสาะหายิ่ง  

4 นางดวงดาว คงนุรัตน์ 2736 เด็กหญิงวรกานต์ คงนุรัตน์  

5 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง 4053 เด็กหญิงศิริภัทร รุ่งเรือง  

6 นายสนั่นชาติ สุขเหลือ 4521 เด็กหญิงณมน สุขเหลือ  

7 นายปธานิน วรรณตรง 4732 เด็กหญิงกวิศรา วรรณตรง  

8 นายวรวิทย์ วุฒิยา 6249 เด็กชายธนรินทร์ วุฒิยา  

9 นายสมชาย สมคณะ 6852 เด็กหญิงจิรญาดา สมคณะ  

10 นางขวัญจิรา วงแหวน 5933 เด็กหญิงปาณิสรา วงแหวน  

11 นายบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์ 35 เด็กหญิงศรัณยา เครือวัลย์  

12 นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ 4096 เด็กชายชินภัทร จุลกองฮ้อ  

13 นายศตวุฒิ กำจัดภัย 5059 เด็กชายเดโชพล กำจดัภัย  

14 นางสาวศีฏลาศ ์ ศรีลานุช 3881 เด็กหญิงภูมิ์สิตางค์ ศศิสุทธินานนท์  

15 นางสาวจิตรา บุญภูม ิ 4901 เด็กชายพีรชาติ คงช่วย  

16 นางนิภาพร ศรีสุข 3603 เด็กชายอัยการ ศรีสุข  

17 นางบังอร สหัสชาต ิ 4758 เด็กชายบุญวัฒฒ์ สหัสชาต ิ  

18 นางวีนัสชนันต์ รันทร 5189 เด็กหญิงวรรณวริน รันทร  

19 นางปริญญา จงหาญ 5147 เด็กหญิงกันต์ฤทัย จงหาญ  

20 นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ 5222 เด็กหญิงปนัสยา ดุจจานุทัศน์  

21 นายปฏิวัติ นรสาร 5115 เด็กชายณัฐพงศ์ นรสาร  

22 นางสาวชาภา จันทเขต 2217 เด็กหญิงธัญสิณี ลักษวุธ  

23 นางนิตยา พระงาม 2578 เด็กหญิงณัฐธิดา พระงาม  

24 นางวิมลรัตน์ ดวงดี 4544 เด็กหญิงชนัญญา ดวงดี  

25 นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ 5992 เด็กชายกรมิษฐ์ อาจหาญ  

26 นางโสภา มะลิกะ 4594 เด็กหญิงณัฐณิชา มะลิกะ  

27 นางกษิฬภัทร รัตนจิโรจน ์ 6417 เด็กหญิงกษิศิรา รัตนจิโรจน ์  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน  

28 นางอำไพ ฉิมงาม 4490 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมงาม  

29 นายฉวิน บุญยงค์ 3600 เด็กชายกฤตภาส บุญยงค์  

30 นายรัชเดช ทองสาดี 6378 เด็กชายธนวิชญ์ ทองสาดี  

31 นางมณีกานต์ ทนทอง 3899 เด็กชายจันฑวัฒน์ เกตุวิจิตร  

32 นางทัธนา ทองยวง 6257 เด็กหญิงเจริญรัตน์ ทองยวง  

33 นางศิรประภา นอลา 5369 เด็กหญิงณัฐพิมล สามิตร  

34 นายสุเทพ แข็งกล้า 5214 เด็กหญิงสุนันทา แข็งกล้า  

35 นางสุจิตรา เพ่ิมพูน 6376 เด็กหญิงพิมพร เพ่ิมพูน  

36 นายอำนาจ บุญล้อม 6170 เดก็หญิงกุลธรา บุญล้อม  

37 นางสาวสุวรีย ์ เพ่ิมศิริ 4503 เด็กหญิงโศภิษฐา เพ่ิมศิริ  

38 นางจิรัญญา ศรีนาคา 4948 เด็กชายพิชญะ ศรีนาคา  

39 นางฐิติชญา จินโจ 3276 เด็กหญิงกัญจนพร จินโจ  

40 นายสมนึก สุรพล 5802 เด็กหญิงก่ิงกมล สุรพล  

41 นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ 4202 เด็กหญิงกนกกาญจน์ เป็นสมรักษ์  

42 นางสาววิยดา พอกสนิท 4359 เด็กหญิงแพรวเพชรพรหม พอกสนิท  

43 นางนฤมล หวังมั่น 4092 เด็กหญิงกัญจน์จิรา หวังมั่น  

44 นายธนดล คำเสมอ 4697 เด็กหญิงจิตชญา คำเสมอ  

45 นายธีระวัฒน์ สุระศร 3468 เด็กชายธรรศ สุระศร  

46 นางวรรณกร พณพจณ์ 1204 เด็กชายกษิปาณนาถ พณพจณ์  

47 นางนงเยาว์ ผาสุก 5276 เด็กชายชโนดม ผาสุก  

48 นางณัฐวดี ชัยช่วย 4849 เด็กชายสรสิช ชัยช่วย  

49 นางสายฝน เจริญรัมย์ 5406 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เจริญรัมย์  

50 นายสนั่นเกียรติ เพ่ิมผล 3882 เด็กหญิงณัฏฐฯชา เพ่ิมผล  

51 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล 5502 เด็กชายพงศ์ภชณ์ กมล  

52 นางพูนทรัพย์ ปานทอง 5344 เด็กชายสุรปิฎก ปานทอง  

53 นางสาวระพีพรรณ มุลาลินน์ 6423 เด็กชายภูมิพัฒน์ สินธุชัย  

54 นางโสภาพันธ์ บุญรอด 3427 เด็กชายธาวิน บุญรอด  

55 นายชาตรี วรรณโย 3507 เด็กชายญาณภัทร วรรณโย  

56 นายวัชรากร ใยแก้ว 4137 เด็กชายชยากร ใยแก้ว  

57 นางสาวธนัญญา ชาวสวน 6394 เด็กหญิงศริญญา สายกลิ่น  

58 นางรินรดา ทองเสม 5457 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองเสม  



-7- 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หรือเทียบเท่าทุนละ 4,000 บาท   จำนวน  62  คน  เป็นเงิน  248,000   บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล  ผู้ขอรับทุน 
 

1 นางจิรัชญา แพงเจริญ 4710 นางสาวขวัญข้าว แพงเจริญ  

2 นางธัญลักษณ์ ศรีพรหมทอง 4622 นายปัณณวิชญ์ ศรีพรหมทอง  

3 นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี 6845 นางสาวปภานิดา แสงสีเงิน  

4 นางวาสนา ทองนำ 2657 นายธนภัทร ทองนำ  

5 นายไพบูลย์ บุญทัพไทย 3403 นายนพคุณ บุญทัพไทย  

6 นายชาติชาย ทองนำ 3467 นางสาวชัญญามาศ ทองนำ  

7 นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม 1200 นางสาวกันตาธรณ์ ลัดดาหอม  

8 นางสุกันยา วารีดำ 933 เด็กชายภัทรชัย วารีดำ  

9 นางสาวณัฎฐ์นลิน ศรีกาลบุตร 6278 นางสาวจิรัชฌา ศรีกาลบุตร  

10 นายปธานิน วรรณตรง 4732 นายธิปปวิทญ์ วรรณตรง  

11 นางรัศมี มีพร้อม 2632 นางสาวธมกร มีพร้อม  

12 นายสุคนธ์ สำราญใจ 4172 นางสาววรางคณา สำราญใจ  

13 นายศุภชัย แรงกล้า 3151 นายณัฏฐกรณ์ แรงกล้า  

14 นายเสมา ขวัญทอง 1185 นายบรรณสรณ์ ขวัญทอง  

15 นายอภิรัตน์ อรรถเวทิน 349 นางสาวสุภัสสรา อรรถเวทิน  

16 นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร 4028 นายวิชญ์พล ร่วมจิตร  

17 นายสุพัตร หลักคำ 3895 นางสาวอนัญญา หลักคำ  

18 นายสุรพงศ์ อินทยุง 3967 นางสาวพิมพิกา อินทยุง  

19 นายธนพงศ์ ประพานศรี 4817 นางสาวปาณรณัสม์ ประพานศรี  

20 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก 2566 นายวิชญะ เป็นผาสุก  

21 นายบุญทัน ชัยงาม 3679 นางสาวพุทธชาติ ชัยงาม  

22 นางคัทริยา บูระพันธ์ 5994 นายฐิติวุฒิ บูระพันธ์  

23 นางอุรา กันพานิชย์ 2939 นายเชิดทัศน์ กันพานิชย์  

24 นางวชิราภรณ์ มั่นคง 4322 นายชิติพัทธ มั่นคง  

25 นายประยูร ยวงแก้ว 2589 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ยวงแก้ว  

26 นางกนกวรรณ โพธิ์สีจันทร์ 3485 นายโพธิพงศ์ โพธิ์สีจันทร์  

27 นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ 4787 นางสาวศิรภัสสร ชูรัตน์  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล  ผู้ขอรับทุน  

28 นางวีนัสชนันต์ รันทร 5189 นางสาวอรัชพร รันทร  

29 นางศศิกานท์ จินดาศรี 3897 นายน่านน้ำ จินดาศรี  

30 นายประสิทธิ์ บุญเหลือ 4274 นางสาวสิริกัญญา บุญเหลือ  

31 นางสาวชาภา จันทเขต 2217 นายศักดิ์โชติ ลักษวุธ  

32 นางวาณี ซ้อนกลิ่น 5413 นางสาวทิพญมาลี ซ้อนกลิ่น  

33 นายธวัชชัย มีสะอาด 4271 นางสาวปณิชา มีสะอาด  

34 นางจงกล ปัดภัย 5134 นายจีราวัฒน์ ปัดภัย  

35 นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข 3133 นายสุรนาท เพลินสุข  

36 นางมลธิดา ขบวนงาม 5311 นายชนนันท์ ขบวนงาม  

37 นายวิเชียร แจ่มใส 4807 นายวุฒิภัทร แจ่มใส  

38 นางอุษาวลี แก่นจักร 4791 นายมิ่งมงคล จันทร์วิเศษ  

39 นายณรงค์ ถมปัทม์ 4052 นายวุฒิภัทร ถมปัทม์  

40 นายอภิชาติ โกสีย์ 4766 นางสาวอภิญญา โกสีย์  

41 นางบัวลภา หงษ์ยนต์ 5796 นางสาวรินรภา หงษ์ยนต์  

42 นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑ์สุระ 1082 นางสาวนันท์นภัส ตัณฑ์สุระ  

43 นางสาหร่าย ชื่นชม 3814 นางสาวชญาน์นันท์ สำเภาทอง  

44 นางพวงเพชร โสภา 4372 นายณัฐพงศ์ โสภา  

45 นางน้ำฝน บุญมาก 2818 นางสาวอันดามัน บุญมาก  

46 นางมะยุรีย์ แก้วไธสง 4275 นายภควัฒน์ แก้วไธสง  

47 นางกิรณา แม่นผล 2691 นางสาวพนัชพร แม่นผล  

48 นายสุริยา บุบผาจีน 4084 นายวันชนะ บุบผาจีน  

49 นายเกริกวิทย์ จันทเขต 4500 นายรัญชน์ จันทเขต  

50 นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ 3614 นางสาวลภัสรดา ดาบรัมย์  

51 นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ 4364 นายชนาธิป นามวัฒน์  

52 นางสาววรินดา ศรศรี 5668 นายเอกศาสตร์ ศรศรี  

53 นายปรีดา ผลเกิด 3043 นายณธกร ผลเกิด  

54 นางดวงดาว กล้าเชี่ยว 5144 นางสาวจุฑามาศ กล้าเชี่ยว  

55 นายสนั่นเกียรติ เพ่ิมผล 3882 นางสาวผาติพร เพ่ิมผล  

56 นางหทัยวรรณ กมุติรา 3361 นางสาวนันท์นภัส ทองสุก  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล  ผู้ขอรับทุน  

57 นายพิจิตร อุตตะโปน 5192 นางสาวณัฎฐกานต์   

58 นายมนตรี คำรังศรี 4067 นายณัฐพล คำรังสี  

59 นางสาวระพีพรรณ มุลาลินน์ 6423 นายศรัณย์ภัทร สินธุชัย  

60 นายสัญญา นาคเจือ 2867 นางสาวอัจริยา นาคเจือ  

61 นายมานะศักดิ์ ผลเกิด 654 นายกฤติน ผลเกิด  

62 นางสาววิไลจิตร ทางดี 4396 นางสาวอชิรญา ทางดี  
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ระดับชั้นอุดมศึกษา หรืออนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 4,500 บาท   จำนวน  63 คน  

 เป็นเงิน  283,500  บาท   ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน  
 

1 นายชาติชาย ทองนำ 3467 นายธนธรณ์ ทองนำ  

2 นางธันยา บาเดช 4510 นายอิสระพงษ์ กิ่งแก้ว  

3 นางจิรานุช นาคีสังข์ 2330 นายสิริกร นาคีสังข์  

4 นายปารมี นามโสม 3581 นางสาวณัฐรินีย์ นามโสม  

5 นายเสมา ขวัญทอง 1185 นางสาวมนัสสพร ขวัญทอง  

6 นายประเสริฐ บุญคล้อย 3784 นางสาวพิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย  

7 นางสุธิสา สารสุข 4530 นางสาวรุ่งทิวา สารสุข  

8 นายสนชัย ทวีอินทร์ 2850 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์  

9 นางจุรีรัตน์ บุญมี 3813 นายธนรัตน์ บุญมี  

10 นางอุรา กันพานิชย์ 2939 นายฐณัติพงศ์ กันพานิชย์  

11 นางนงค์นุจ แซ่จึง 5106 นายชัยวัฒน ์ แช่งจึง  

12 นางสาวชิดชไม ชูกล้า 5109 นายบูรพา ชูกล้า  

13 นางสาววาสนา สุกลมใสย์ 5085 นายธนภัทร ดิษเจริญ  

14 นายวิทยา รอบรู้ 748 นางสาวณัธกานต์ รอบรู้  

15 นางกุลนันท์ สอนพรม 4822 น.ส.ชลิตา สอนพรม  

16 นายวายุคล จุลทรรศน์ 3338 นายธนบดินทร์ จุลทรรศน์  

17 นางสุรภา เสนาบูรณ์ 3433 นางสาวทิพย์อุษา เสนาบูรณ์  

18 นางสาวนภัสวรรณ จารัตน์ 6250 นายทินนภัส เหมสันเทียะ  

19 นางฉวีสุข เสร็จพร้อม 5934 นายนพกร เสร็จพร้อม  

20 นายชุมพล วรรณดี 2669 นายเกรียงศักดิ์ วรรณดี  

21 นางนิตยา พระงาม 2578 นายทักษ์ดนัย พระงาม  

22 นางบุปผา ศรีตัมภวา 3400 นายนโรดม โพธิมาศ  

23 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 3296 นางสาวประภัสสรณ์ ศรีสุวรรณ  

24 นางอณัญญา คำสิน 2753 นายชญาภัทร คำสิน  

25 นางสมถวิล สระแก้ว 2617 นางสาวพัชรมณฑ์ สระแก้ว  

26 นางเยาวมาลย์ วงศ์ณรัตน์ 5403 นายธนกฤต บุญปก  

27 นายเสงี่ยม วงค์พล 955 นายเจตพล วงค์พล  

28 นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง 4661 นายอติราช พันธ์เพ็ง  
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29 นายพงษ์ศักดิ์ บุญลาภ 5824 นายกัญญาพัชร บญลาภ  

30 นางนงลักษณ์ พลคะชา 3324 นางสาวอัชฌา พลคะชา  

31 นางนัทธ์ชนัน บุญศรี 4971 นายภูริณัฐ บุญศรี  

32 นางธัญสรณ์ ไหมทอง 4727 นายณฐพร ไหมทอง  

33 นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ 2907 นางสาวสิริฉัตร ศรีสวัสดิ์  

34 นางรฐา สุขสมาน 4678 นางสาวชัชฎา สุขสมาน  

35 นางชลิตา เปรียบนาน 5658 นางสาวชาลิสา เปรียบนาน  

36 นางนงเยาว์ วิทยอุดม 2916 นายปฐมภูมิ วิทยอุดม  

37 นายวัชรินทร์ จินดาศรี 1098 นางสาวกัญญาลักษณ์ จินดาศรี  

38 นางน้ำฝน บุญมาก 2818 นางสาวสุดปลายฝัน บุญมาก  

39 นางมะยุรีย์ แก้วไธสง 4275 นายชัยบดินทร์ แก้วไธสง  

40 นายบรรจง ถิ่นแถว 3999 นางสาวกนกพัชร ถิ่นแถว  

41 นางช่อทิพย์ ศรกีลับ 4325 นางสาวปทุมมา ดอกคำ  

42 นางกิรณา แม่นผล 2691 นายธนกฤต แม่นผล  

43 นางวิไลลักษณ์ ผ่องศรี 3835 นายเสฏฐวุฒ ิ ผ่องศรี  

44 นางภักษร มหาเทียนธำรง 3912 นายณัฐพัชร์ มหาเทียนธำรง  

45 นายมนตรี สุดาปัน 2584 นางสาวมนทิราพร สุดาปัน  

46 นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ 3614 นางสาวอนุชิตา ดาบรัมย์  

47 นางลาวัณย ์ นพพิบูลย์ 4839 นางสาวเขมิสรา นพพิบูลย์  

48 นางสาวปราณี แซ่เตีย 5419 นายณัฐพร วงศ์สุนทร  

49 นางสุภารัตน์ ทะเกิงลาภ 5483 นายธีรภัทร ทะเกิงลาภ  

50 นางอาณัชยา จินดาศรี 4914 นางสาวเอวิตรา จินดาศรี  

51 นางสาวปัทมาภรณ์ ทุมไมล์ 4902 นางสาวบุณยานุช โสภา  

52 น.ส.สุรัตน ์ พิรุณย์ 2830 นางสาวอรุโรทัย โพธิ์ภักด ี  

53 นายสยมภู เหล่าจูม 5637 นายภูริทัต เห่าจูม  

54 นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง 2210 นางสาวเจนจิรา สำคัญยิ่ง  

55 นางจีรัชญา นาคแสง 6415 นายปฏิกรณ์ นาคแสง  

56 นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล 3664 นายวรรธวิชญ ์ พุฒตาล  

57 นางพิมพ์นิกา จงรักษ์ศิลาภา 2934 นางสาวกัญญาณัฐ เหิมหัก  

58 นางสาววิไลจิตร ทางดี 4396 นางสาวอัยย์วรา ทางดี  

59 นายทองเบิ้ม กิ่งแก้ว 4889 นางสาวกมลชนก กิ่งแก้ว  
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60 นายสมนึก สุรพล 5802 นายพร้อมสิน สุรพล  

61 นายอดิเทพ สมบูรณ์ 5260 นางสาวญาณิศา สมบูรณ์  

62 นางพรทิพย์ จันทร์หอม 3986 นายณัฐนันท์ จันทร์หอม  

63 นางสุวนันท์ วิเวกหมอ 5950 นายนนทกร นินสะคู  

 
หมายเหตุ :  สำหรับสมาชิกท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศข้างต้น เนื่องจาก 
       ขาดคุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ  วันที่   6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
 
           ลงชื่อ 

 
(นายสำเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 


