
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

ที่ 22/2561 
เรื่อง   ผลการพิจารณาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจ าปี  2561 
************************************ 

  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 อนุมัติ
โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี  2561  จ านวนเงิน  1,000,000.00 บาท  นั้น 

บัดนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด   ได้พิจารณาทุนดังกล่าวตามประกาศ
และหลักเกณฑ์การพิจารณา ประจ าปี  2561  เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังต่อไปนี้ 
  1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ทุนละ 2,000 บาท   จ านวน 38  คน  เป็นเงิน  76,000 บาท    
ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

1 ด.ญ.ปารณีย์  ศรีแก้ว นายพรพิทักษ ์ ศรีแก้ว 4375 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2 ด.ช.ชนพัฒน์  มากมูล น.ส.จิรายุส  สมานมิตร 5113 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3 ด.ญ.สุทธิวรรณ  หมั่นบ่อแก นางจันจิรา  หมั่นบ่อแก 3989 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4 ด.ช.ธัญเทพ  สนั่นน้ าหนัก นางจิราพร  ผดุงศาสตร์ 3289 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5 ด.ญ.พลอยรัตน  วีระพันธ์ นายธรรมจักร  วีระพันธ์ 5018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

6 ด.ช.ทินรัตน์  อุดมรัตน์ นางศิริภัสสร  อุดมรัตน์ 4907 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

7 ด.ช.บารมี  เพลินสุข นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข 3133 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

8 ด.ญ.ธนภรณ์  จันทร์แจ่ม นายพงศกร  จันทร์แจ่ม 5286 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

9 ด.ช.พีรวิชญ์  พูนดังหวัง นายบุญชู  พูนดังหวัง 4835 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

10 ด.ช.ณัฐวัฒน ์ พระทองสุขสกลุ นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล 4250 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

11 ด.ช.ธนภัทร  ประกอบดี น.ส.นิโลบล  ประกอบดี 5620 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

12 ด.ช.พสุ  บัวซุย น.ส.เฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด 3921 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

13 ด.ช.คุณากร  บัวแย้ม นายปกรณ ์  บัวแย้ม 3237 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

14 ด.ฐ.สุดปลายฟ้า  บุญมาก นางน้ าฝน   บุญมาก 2818 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

15 ด.ญ.ปีย์วรา  ทองเลิศ นางสารภี  ทองเลิศ 4644 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

16 ด.ช.กรวิชญ์  ชาญเชี่ยว นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว 2328 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

17 ด.ญ. กัญญาณัฐ  พรหม นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร 5133 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

18 ด.ช.เธียร  สุระศร นายธีระวัฒน์  สุระศร 3468 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

19 ด.ญ.ปุญญตา  ศรีนาคา นางจิรัญญา  ศรีนาคา 4948 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

20 ด.ช.อินทร์ธิศักดิ์  จารัตน์ นางโสภา  จารัตน ์ 4390 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

21 ด.ญ.ศริิกาญจน์  ธรรมานติย์กุล นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล 5340 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

22 ด.ญ.ธนพร  คงนาค นายธนาวัฒน์  คงนาค 2745 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

23 ด.ช.สันติภาพ  เงางาม นายประจักษ์  เงางาม 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

24 ด.ญ.ดลนภัส  เหมือนแก้ว นายวินัย  เหมือนแก้ว 4798 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

25 ด.ญ.สุรนุช  ชาญศรี นางกัญญาพัชร  ชาญศรี 4833 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

26 ด.ช.มิ่งรพิพัชร  ศรีประสาร นางพัชรินทร์  ศรีประสาร 4398 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

27 ด.ญ.สุดาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์ น.ส.ผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์ 5821 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

28 ด.ญ.ชวัลรัตน์  พันบุดดี นางปาลิตา  พันบุดดี 3144 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

29 ด.ญ.วรวัญช ์ สวยรูป นางวิภาภรณ์  สวยรูป 3414 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

30 ด.ฐ.ปรมาพร  พะชะนะ น.ส.วภิาพร  แสวงสุข 3756 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

31 ด.ช.ปกรณ์พรรษ  พรมแก้ว น.ส.วภิานันท์  ชินวงค ์ 4952 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

32 ด.ญ.กนกภัทร  ทองน า นางวาสนา  ทองน า 2657 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

33 ด.ช.กนกพล  วรรณดี นายชุมพล  วรรณดี 2669 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

34 ด.ญ.ปุณยานุช  ลอยประโคน นายุวธิดา  ลอยประโคน 2976 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

35 ด.ญ.ปุณยาพร  ธรรมนิยม นายเอกนรินทร์  ธรรมนิยม 5375 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

36 ด.ช.ณดล  พิมวงษา นายวีระยุทธ  พิมวงษา 4336 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

37 ด.ช.ทัศพล  ศิริค า นายประหยัด  ศิริค า 3594 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

38 ด.ญ.ปภาวรินท์  สีหานาม น.ส.ณฐพร  บุญหนุน 4831 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

2. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ทุนละ 2,500 บาท จ านวน  54 คน เป็นเงิน  135,000 บาท ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
รับทุนดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี 

1 ด.ญ.พิชามญชุ์  สังข์เงิน นายเสกสรร  สังข์เงิน 1170 ประถมศึกษาปีที่ 4 

2 ด.ช.กฤตภาส  นามวัฒน ์ นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์ 5007 ประถมศึกษาปีที่ 4 

3 ด.ญ.ทักษอร  สันตะโกด นางชญานันท์  สันตะโกด 5257 ประถมศึกษาปีที่ 4 

4 ด.ญ.กรรณิกา  อินทยุง นายสุรพงศ์  อินทยุง 3967 ประถมศึกษาปีที่ 4 

5 ด.ช.ฐิติวสัส์   พรมเวียง นางสุจิตรา  พรมเวียง 5202 ประถมศึกษาปีที่ 4 

6 ด.ช.พอเพียง  บุญสิทธิ์ นางสะใบ  บุญสิทธิ์ 5566 ประถมศึกษาปีที่ 4 

7 ด.ช.ศิกวัส  นามวงค์ นางณัฏฐณิชา  นามวงค์ 4004 ประถมศึกษาปีที่ 4 

8 ด.ญ.ณภัทร  ศรีน้อย นายธีรากุล  ศรีน้อย 4657 ประถมศึกษาปีที่ 4 

9 ด.ช.พชร  สุขแสวง นางณัฐกฤตา  สุขแสวง 4929 ประถมศึกษาปีที่ 4 

10 ด.ญ.จิดาภา  ภูล ี นายจิรภาส  ภูล ี 2985 ประถมศึกษาปีที่ 4 

11 ด.ญ.แพรขวัญ  แพงเจริญ นางจิรัชญา  แพงเจริญ 4710 ประถมศึกษาปีที่ 4 

12 ด.ญ.พิชญธิดา  สุขจิต นางสุภาภรณ์  สุขจิต 5231 ประถมศึกษาปีที่ 4 

13 ด.ช.ภชัปภณ  รักด ี น.ส.ภรกัญ  รักด ี 4857 ประถมศึกษาปีที่ 4 

14 ด.ช.ทินภัทร  อุดมรัตน์ นางศิริภัสสร  อุดมรัตน์ 4907 ประถมศึกษาปีที่ 4 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี 

15 ด.ช.ปภังกร  วีระพันธ ์ นายธรรมจักร  วีระพันธ์ 5018 ประถมศึกษาปีที่ 4 

16 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  จันพุทซา นางศิริเพ็ญ  จันพุทซา 3108 ประถมศึกษาปีที่ 4 

17 ด.ญ.ชิตากานต์  ขาวงาม นายอนัน  ขาวงาม 4885 ประถมศึกษาปีที่ 4 

18 ด.ช.กฤตณ์พัทธ์  ธนาศุภวัฒน์ นางเฉลียว  ธนาศุภวัฒน ์ 1015 ประถมศึกษาปีที่ 4 

19 ด.ช.ธีรพัฒน์  พูนดังหวัง นายบุญชู  พูนดังหวัง 4835 ประถมศึกษาปีที่ 4 

20 ด.ญ.ณฐมน  ฤทธิจรูณ นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูณ 4783 ประถมศึกษาปีที่ 4 

21 ด.ญ.ศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง นางขวัญหญิง  สุวรรณพึง 4933 ประถมศึกษาปีที่ 4 

22 ด.ญ.ชนกนัณบัติ  ลือขจร นางธัญญารัตน์  ลือขจร 4762 ประถมศึกษาปีที่ 4 

23 ด.ช.ศรัณย์ธนัฐ  วรรณโย นายชาตรี  วรรณโย 3507 ประถมศึกษาปีที่ 4 

24 ด.ช.พัทธดนย์  ศรีสุวรรณ นางขนิษฐา    ศรีสุวรรณ 3558 ประถมศึกษาปีที่ 4 

25 ด.ช.ปีติภัทร  สจุินพรัหม นายสุชาติ  สุจินพรัหม 2342 ประถมศึกษาปีที่ 4 

26 ด.ช.จตุรภัทร  กิ่งมณี นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี 5258 ประถมศึกษาปีที่ 4 

27 ด.ญ.สวิตตา  จารัตน ์ นายโสภา  จารัตน ์ 4390 ประถมศึกษาปีที่ 4 

28 ด.ญ.สุรีย์ฉาย  ศรีขันชมา นางสังวาล  ศรีขันชมา 5474 ประถมศึกษาปีที่ 4 

29 ด.ญ.แก้วฟ้า  ทองเอ่ียม นางสุนภา  ทองเอ่ียม 3741 ประถมศึกษาปีที่ 4 

30 ด.ญ.ทิพย์สุดา  หงษ์ศรีจันทร์ น.ส.ผกาทิพย์   หงษ์ศรีจันทร์ 5821 ประถมศึกษาปีที่ 4 

31 ด.ญ.วุฒิพร    แจ่มใส นายวิเชียร  แจ่มใส 4807 ประถมศึกษาปีที่ 4 

32 ด.ญ.ลักษพร   พะธะนะ น.ส.วภิาพร  แสวงสุข 3756 ประถมศึกษาปีที่ 4 

33 ด.ญ.กชพร  เป็นผาสุก นางสมพงษ ์ เป็นผาสุก 2566 ประถมศึกษาปีที่ 4 

34 ด.ช.วทัญญู  บุญเหลือ นายประสิทธิ์  บุญเหลือ 4274 ประถมศึกษาปีที่ 4 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี 

35 ด.ช.ศุภณัฐ  วิทยอุดม นางนงเยาว์   วิทยอุดม 2916 ประถมศึกษาปีที่ 4 

36 ด.ญ.พรปวีร์  เหล่าจูม นายสยมภู   เหล่าจูม 5637 ประถมศึกษาปีที่ 4 

37 ด.ช.ปัตติยพงศ ์ ศรีพรหมทอง นางธัญลักษณ์  ศรีพรหมทอง 4622 ประถมศึกษาปีที่ 4 

38 ด.ช.กันตพัฒน์  ค าด ี นายสุริยา  ค าด ี 3525 ประถมศึกษาปีที่ 4 

39 ด.ญ.กาญจนลักษณ์  บุญตั้ง นายพิชิต  บุญตั้ง 5333 ประถมศึกษาปีที่ 4 

40 ด.ญ.พิชิตา  วันศรี นายพิชิต  วันศรี 5131 ประถมศึกษาปีที่ 4 

41 ด.ญ.วริศรา  ส าราญใจ นายสุคนธ์  ส าราญใจ 4172 ประถมศึกษาปีที่ 4 

42 ด.ช.ภัทรพงศ์  ชิดนอก นางณัฎฐิยา  ชิดนอก 5225 ประถมศึกษาปีที่ 4 

43 ด.ช.ปรัตถกร  ประคองใจ นายสิทธิชัย  ประคองใจ 5416 ประถมศึกษาปีที่ 4 

44 ด.ช.สุทธวีร์  ศรีมงคล นางอรอนงค ์ ศรีมงคล 5279 ประถมศึกษาปีที่ 4 

45 ด.ช.ธิติพันธ์  มั่นคง นางวชิราภรณ์  มั่นคง 4322 ประถมศึกษาปีที่ 4 

46 ด.ญ.ธีมาภัท  ทะเกิงลาภ นางสุภารัตน์  ทะเกิงลาภ 5483 ประถมศึกษาปีที่ 4 

47 ด.ช.ธนกฤต  ทมะนันต์ นายธนะ  ทมะนันต์ 1147 ประถมศึกษาปีที่ 4 

48 ด.ญ.ณุตตรา  ทวีแสง นายพิทักษ์   ทวีแสง 4769 ประถมศึกษาปีที่ 4 

49 ด.ญ.พลอยชนก  สระแก้ว นายศิริชัย  สระแก้ว 4175 ประถมศึกษาปีที่ 4 

50 ด.ช.ยุคลรัฐ  ศิริค า นายประหยัด  ศิริค า 3594 ประถมศึกษาปีที่ 4 

51 ด.ช.จตุพงศ์  ไพรงาม นายพงศ์ไท  ไพรงาม 3815 ประถมศึกษาปีที่ 4 

52 ด.ช.กันตพัฒน์  ทองอุดม นางวรภิญญา  ทองอุดม 4008 ประถมศึกษาปีที่ 4 

53 ด.ญ.พิมพ์อัปสร  เสียงสนั่น นายวิโรจน์  เสียงสนั่น 1203 ประถมศึกษาปีที่ 4 

54 ด.ญ.มิ่งขวัญ  มณทาหอม นายค าจันทร์  มณทาหอม 4496 ประถมศึกษาปีที่ 4 
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3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุนละ 3,000 บาท  จ านวน  54  คน  เป็นเงิน  162,000   บาท ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รับทุนดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

1 ด.ช.ธนเดช  เผ่าพันธุ ์ นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ 6022 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

2 ด.ช.กันตพงศ์  เจียมเมืองปัก นางปภาดา   เจียมเมืองปัก 1111 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

3 ด.ญ.นันนภัส  ถือชาติ นายจตุรานนท์  ถือชาติ 3672 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

4 ด.ฐ.ภัทราพร  โพธิ์เงิน นางสดใส  โพธิ์เงิน 5200 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

5 ด.ช.วีระภัทร   สุวงศ ์ นายบรรจง  สุวงศ ์ 4694 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

6 ด.ญ.พรทิภา  อินทยุง นายสุรพงศ์  อินทยุง 3967 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

7 ด.ช.ปิยพนธ์   รุ่งพิสิฐไชย นายวรพัทธ์  รุ่งพิสิฐไชย 3301 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

8 ด.ญ.ภควดี  โคตุทา นางรัชนีกร  โคตุทา 5367 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

9 ด.ญ.ชนาภา  จ าปางาม นายกิจติกร  จ าปางาม 3637 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

10 ด.ญ.สิรภัทร  ชูรัตน์ นายกูศล  ชูรัตน์ 4167 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

11 ด.ญ.ณญาดา  เสนคราม นางน้ าข้าว  เสนคราม 2923 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

12 ด.ช.นรบดี  รังทอง นางนวลจันทร์  รังทอง 2775 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

13 ด.ญ.กันต์ฤทัย  จินโจ นางฐิติชญา  จินโจ 3276 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

14 ด.ช.เป็นหนึ่ง  จ่าพุล ี นางศุภัทรา  จ่าพุลี 4619 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

15 ด.ช.นวพล  ธรรมกฤษดา นายวิทยา  ธรรมกฤษดา 1081 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

16 ด.ญ.สุธิมา  สอนพรม นางกุลนันท์  สอนพรม 4822 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

17 ด.ญ.พิมลวรรณ  วงค์นาค นางนภาพร  วงค์นาค 4269 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

18 ด.ช.ณภัทร  ฉิมมาลี นางวราภรณ์  ฉิมมาลี 3644 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

19 ด.ช.ไชยพัทธ์  พระทองสกุล นายวัชรวิชย์  พระทองสกุล 4250 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

20 ด.ฐ.คณิตา  ศรีจ าปา นางเกษร  ศรีจ าปา 5438 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

21 ด.ช.ธนภัทร  อุไร นางธิรนันท์  อุไร 4617 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

22 ด.ญ.ศิริกานต์  บุญยงค์ นางมาน ี บุญยงค์ 4820 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

23 ด.ช.โกเมศ  คล้ายแก้ว นางวิชุดา  คล้ายแก้ว 3771 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

24 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์  โสติยา นางเพ็ญนภา  โสติยา 2929 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

25 ด.ช.ธนภัทร  ศรีสุวรรณ นางขนิษฐา    ศรีสุวรรณ 3558 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

26 ด.ช.ฐานิกร  คงม่ัน นางธัญพร  คงม่ัน 3628 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

27 ด.ญขวัญจิรา  ชาญเชี่ยว นายสรวิศ  ชาญเชี่ยว 2328 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

28 ด.ช.อินทัช  อินทรีย์ นางวิรงรอง  จันทเขต 4450 มัธยมศึกษาปีที ่1  หรือเทียบเท่า 

29 ด.ญ.พิมพ์มาดา  คงดี นายสวัสดิพงษ์  คงดี 3142 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

30 ด.ช.ธนกฤต  นาคเจือ นายสัญญา  นาคเจือ 2867 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

31 ด.ช.ปุญญพัฒน์  คงนาค นายธนาวัฒน์  คงนาค 2745 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรอืเทียบเท่า 

32 ด.ช.บารมี  ศรีขันชมา นางสังวาล  ศรีรขันชมา 5474 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

33 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ก าจัดภัย นายศตวุฒิ  ก าจัดภัย 5059 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

34 ด.ญ.ณัฐพร  โกสีย์ นายอภิชาติ  โกสีย์ 4766 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

35 ด.ญ.ทิพยรัตน์  จ าปาทอง นางปรียาภรณ์  จ าปาทอง 4679 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

36 ด.ญ.สุธิมา  ประเสริฐสังข์ นางพิมพ์ฤด ี ประเสริฐสังข์ 2824 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

37 ด.ญ.ปิ่นพงษ์ศา  ศิลาทิพย์ นายพัลลภ  ศิลาทิพย์ 2507 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

38 ด.ญ.ณิชาภัทร  สุริอาจ น.ส.สวุรีย์  เพ่ิมศิริ 4503 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

39 ด.ช.ประกาศิต  สายยศ นางวิภาวรรณ  สายยศ 2971 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

40 ด.ช.สิรวิชญ์  ทุมทอง นางวรณัน  ทุมทอง 5773 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

41 ด.ช.ปองภพ  แป้นจันทร์ นายภานุวัฒน์  แป้นจันทร์ 2883 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

42 ด.ญ.ตรีรัตนพร  หมื่นมี น.ส.สุรีรัตน์  หมื่นม ี 5213 มัธยมศึกษาปีที ่1  หรือเทียบเท่า 

43 ด.ญ.อภิชญา  นิ้วทอง นางวริษฐา  นิ้วทอง 2844 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

44 ด.ญ.เบญญาภา  พุฒซ้อน นายสุระชัย  พุฒซ้อน 4186 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

45 ด.ช.ทวีชัย  โมรา นายชัยณรงค ์ โมรา 2365 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

46 ด.ช.ปัณณวิชญ์  บุติมาลย์ นายศุภชัย  บุติมาลย์ 4337 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

47 ด.ญ.ฉัตรติยา  เสียงเพราะ นายจ ารัส  เสียงเพราะ 2750 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

48 ด.ช.ปุณณวิทย์  ศรีพรหมทอง นางธัญลักษณ์  ศรีพรหมทอง 4622 มัธยมศกึษาปีที ่1  หรือเทียบเท่า 

49 ด.ญ.สิริกัญญา  ปัญญาดี นางสุภาพร  ปัญญาดี 5055 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

50 ด.ญ.ธีราพร  ทมะนันท์ นายธนะ  ทมะนันต์ 1147 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

51 ด.ช.สรรพปรีชา  บรรลือทรัพย์ นายเสมอ  บรรลือทรัพย์ 3726 มัธยมศกึษาปีที ่1  หรือเทียบเท่า 

52 ด.ฐ.ธัญญานุช  อุ้มบุญ นายบุญทิศ  อุ้มบุญ 4725 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

53 ด.ช.ธนศักดิ์  ทวีแสง นายพิทักษ์  ทวีแสง 4769 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 

54 ด.ช.พิชญพงศ์  สมสะอาด นางพวงผกา  สมสะอาด 3553 มัธยมศึกษาปีที่ 1  หรือเทียบเท่า 
 



 

-9- 
 

4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 65 ทุนๆละ  3,500 บาท  เป็นเงิน  227,500บาท ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

1 นายพชรพงศ ์ สังข์เงิน นายเสกสรร  สังข์เงิน 1170 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

2 น.ส.กนกพร  สุพรรณ์ นางวริศรา  สุพรรณ์ 4258 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

3 น.ส.ณัฐชา   อึงชื่น นายเพชร  อึงชื่น 3836 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

4 น.ส.อาทิตยาภรณ์  ชัยงาม นายบุญทัน  ชัยงาม 3679 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

5 น.ส.ศิรดา  บุญสิทธิ ์ นางสะใบ  บุญสิทธิ์ 5566 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

6 น.ส.สิริกุล  เลื่อนทอง นายวรวุฒิ  เลื่อนทอง 2790 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

7 น.ส.ภัทรพร  สนั่นน้ าหนัก นางจิราพร  ผดุงศาสตร์ 3289 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

8 นายพีรภัทร์  โคตุทา นางรัชนีกร  โคตุทา 5367 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

9 นายธนวัฒน์  นามวงค์ นางณัฏฐณิชา  นามวงค์ 4004 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

10 นายสุรกาญจน์   อรรถเวทิน นายอภิรัตน์  อรรถเวทิน 0349 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

11 นายนโรดม  โพธิมาศ นางเหมมาภรณ ์ โพธิมาศ 3400 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

12 นางสาวรัตนากร  ใจศีล นายสุทัศ  ใจศีล 3544 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

13 นางสาวปฏิมากร  คงวัน นางกนิษฐา  คงวัน 3792 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

14 นายกษิดิ ์ ช านจ นางดวงเดือน  ช านิจ 1128 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

15 น.ส.ณัฐธิดา   ธัญญเกษตร นางวลัยภรณ์  ธัญญเกษตร 3618 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

16 นายธนภัทร  ธนาศุภวัฒน ์ นางเฉลียว  ธนาศุภวัฒน ์ 1015 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

17 น.ส.ณัฐนรี  ฉิมมาลี นางวราภรณ์  ฉิมมาลี 3644 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

18 ด.ช.ปฐมพงษ์  ค าแสน นางไพริน  ค าแสน 4467 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

19 ด.ช.พศวีร์  เนริกูล นางชัญญานุช  เนริกุล 3837 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

20 นายธีร์ธวัช  สุวรรณพึง นางขวัญหญิง  สุวรรณพึง 4933 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่
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21 น.ส.พนา  ฉ่ าโสฬส นายประทุม    ฉ่ าโสฬส 2241 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

22 น.ส.ศรัณยา  จ าปาดี นางสุกัญดา  จ าปาดี 5083 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

23 นายภรภพ  เมืองจริญ นายปณชัย  เมืองจริญ 4954 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

24 นายพงศภัค  ศรีโสภา นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา 4119 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

25 นายปิตกานต ์ สุจินพรัหม นายสุชาติ  สุจินพรัหม 2342 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

26 น.ส.ชัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์ นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์ 1183 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

27 น.ส.ถิรดา  ปัญญาเอก นางมยุรี  ปัญญาเอก 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

28 นายพลกฤต  นาคเจือ นายสัญญา  นาคเจือ 2867 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

29 น.ส.ศรุภา  ทวีอิสราพัชร ์ น.ส.ณัฐภัสสร  ทีวอิสราพัชร์ 5022 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

30 นายกฤษธีภพ  ไหมทอง นางธัญสรณ์  ไหมทอง 4727 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

31 น.ส.พิชญาวี  วงษ์สุนทร นายโกศล  วงษ์สุนทร 2481 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

32 น.ส.ปภาดา  สินใหม ่ นางสร้อย  ยอดอินทร์ 3993 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

33 น.ส.ทยิดา  หมื่นสาย นางยุพิน  หมื่นสาย 4193 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

34 นายธนธรณ์  ทองน า นายชาติชาย  ทองน า 3467 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

35 นายนนท์ปวิธ  สุรเสน นางวัฒนา   สุรเสน 3737 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

36 นายคริสต์มาส  สุรเสน นางวัฒนา   สุรเสน 3737 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

37 น.ส.รุ่งทิพย์  แก้วสุข นายศพัท ์ แก้วสุข 4549 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

38 นายปรเมษฐ์  ใจหาญ นางรัชนี  ใจหาญ 5129 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

39 นายณัฐณัฏฐ์  โกสีย์ นายอภิชาติ   โกสีย์ 4766 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

40 นายศุภกิตติ ์ จันทเขต นายเกริกวิทย์  จันทเขต 4500 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 
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41 น.ส.รัตนาฒย์  จันทร์ลา นางรัตนรรห์  จันทร์ลา 2626 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

42 นายชวนากร  โสภา นางปัทมาภรณ์  ทุมไมล์ 4902 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

43 นายธนพล  สุภาษา นายธนภพ  สุภาษา 856 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

44 นายธนภัทร  สุภาษา นายธนภพ  สุภาษา 0856 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

45 นายณัฐวรรธน์  สังข์น้อย นายจรัส  สังข์น้อย 2816 มัธยมศึกษาปีที ่4  หรือเทียบเท่า 

46 น.ส.ธีราภรณ์  แก้วปลั่ง นางแสงเดือน  ทองเกลี้ยง 3564 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

47 นายพลกฤต  แป้นจันทร์ นายภานุวัฒน์  แป้นจันทร์ 2883 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

48 นายพุฒิพงศ ์ โสภา นางพวงเพชร  โสภา 4372 ขาดหนังสือรับรอง/ส าเนาใบเสร็จ 

49 น.ส.อารยา  ส าเภาทอง นางสาหร่าย  ส าเภาทอง 3814 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

50 น.ส.ฐิติชญาน์  อุรารื่น นางชริกา  อุรารื่น 2760 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

51 นายณัฐชานนท์  สมชื่อ นางศศลักษณ์  สมชื่อ 2718 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

52 นายสภากร  เสาะหายิ่ง นายรัสมี  เสาะหายิ่ง 3307 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

53 นายญาณภัทร  นารัมย์ นางอรุณ ี นารัมย์ 3365 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

54 นายธนกร  ฉิมกูล นางสมใจ  ฉิมกูล 3872 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

55 นายวรวีโรจน์  จารัตน์ นางสุรัจนี  จารัตน์ 4169 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

56 นายณัฐกิตติ ์ ประคองใจ นางสุวรรณา  ประคองใจ 3436 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

57 ด.ญ.ธนัญชนก  ปัญญาดี นางสุภาพร  ปัญญาดี 5055 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

58 น.ส.เจนจิรา  ไชยด ี นายสัจจา  ไชยดี 2871 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

59 น.ส.เอวิตรา  จินดาศรี นางอาณัชยา  จินดาศรี 4914 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

60 นายปัณณธร  เชื่อมกระโทก นางจิรารัตน์  เชื่อมกระโทก 3471 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

61 นายฑฆีะพนธ์  เครือมั่น นายสุรสิทธิ์  เครือมั่น 4528 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 
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62 น.ส.เจนจิรา  ส าคัญยิ่ง นางเนตรชนก  ส าคัญยิ่ง 2210 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

63 น.ส.ชนัญธิดา  ภาวสิทธิ ์ นายบัญชา  ภาวสิทธิ ์ 3629 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

64 น.ส.อนุชิตา  ดาบรัมย์ นางน้ าทิพย์  ชัยพินิจ 3614 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 

65 นายศุทธวีร์  สมสะอาด นางพวงผกา  สมสะอาด 3553 มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า 
  
5. ระดับอุดมศึกษา ชั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (เฉพาะปีที่ 1) จ านวน 60 ทุนๆละ 4,000 บาท  เป็นเงิน 
240,000   บาท  ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

1 น.ส.กมลลักษณ ์ เอ็นดู นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล 3913 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

2 นายธีธัช    ตั้งมั่น นางอุมาภรณ ์ ตั้งมั่น 3526 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

3 น.ส.พิมพิชญา  รุ่งพิสิฐไชย นายวรพัทธ์  รุ่งพิสิฐไชย 3301 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

4 นายหัฏฐฤทธ์  กิจด ี นางวรรณทิตย์  กิจดี 2719 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

5 น.ส.จิรัชญา  พุทธานุ นางพรทิพย์  พุทธานุ 3081 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

6 นางสาวปภาวี  ไพรสินธุ์ นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ 5221 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

7 น.ส.ปยามน  จันทร์วิเศษ นายสุบิน  จันทร์วิเศษ 0183 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

8 น.ส.รัตนาพร  เจนจบ นางเข็มพร  เจนจบ 5011 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

9 น.ส.รัตติยากร  เจนจบ นางเข็มพร  เจนจบ 5011 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

10 น.ส.ธนาธร  การประดิษฐ์ นายหัตถสอน  การประดิษฐ์ 1123 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

11 นายภาณุวิชญ์  ศรีแก้ว นายพิฑูรย์  ศรีแก้ว 3720 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

12 นายชุติพนธ์   ทองนรินทร์ นายณรงค ์ ทองนรินทร์ 00089 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

13 น.ส.ศศิกาญจน์  วุฒิสุทธิ์ นายรังสิทธิ์  วุฒิสุทธิ ์ 4470 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 



 

-13- 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

14 นายปัญญวัฒน์  วิวัฒน์วรนัย นางมะลิวรรณ์  วิวัฒน์วรนัย 2208 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

15 น.ส.แพรขวัญ  พิมพ์ศรี นายศุภชัย  พิมพ์ศรี 3477 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

16 นายณัฐชนน  ประเสริฐสังข์ นางพิมพ์ฤด ี ประเสริฐสังข์ 2824 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

17 นายศิริวัช  หวังสม นายศรีชัย  หวังสม 0392 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

18 น.ส.วรรณษา  เทียมสกุล นางสุมารัช  สีลาตรี 3633 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

19 นายเสฏฐวุฒิ  เครือเนียม นางอุรา  เครือเนียม 4734 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

20 นายปิยะพงษ์  ฉิมมาลี นายก าพล  ฉิมมาลี 4946 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

21 นายเกียรติศักดิ ์ มหานาม นายวิฑูรย์  มหานาม 4174 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

22 นายสุภกร  สีดี นายพล  สีดี 3336 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

23 นายนฤมล  แก้วปลั่ง นางแสงเดือน  ทองเกลี้ยง 3564 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

24 นายประภาส  หะวัน นางวรุณี  พลแสน 5148 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

25 นายไรวินท์  ภิรมย์ตระกูล นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล 4270 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

26 นายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์ นายสมบูรณ ์ ศรีสมศักดิ์ 4035 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

27 น.ส.พิชชาอร  กุชโร นางอมรรัตน์  กุชโร 3366 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

28 นายภานุพงศ ์ หาญยิ่ง นางชนานันท์  หาญยิ่ง 4107 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

29 น.ส.อรพิมล  โสรบุตร นางพิมพรรณ  โสรบุตร 2297 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

30 น.ส.ศลิษา  กิ่งแก้ว  นายทองเบิ้ม  กิ่งแก้ว 4889 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

31 น.ส.จิณณพัต  นพพิบูลย์ นางลาวัณย ์ นพพิบูลย์ 4839 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

32 นายภัครพล  ขันค า นางสุภาวดี  ขันค า 3459 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

33 นายสิโรจน์  บัวหุ่ง นายพศิน  บัวหุ่ง 4039 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

34 น.ส.ภัทรภร  ชาญศรี นายวัชระ  ชาญศรี 3272 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 
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35 นายหทัยกาญจน์  คงอินทร์ นายประยุทธ  คงอินทร์ 5817 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

36 นายณัฐดนัย  สมชื่อ นางศศลักษณ์  สมชื่อ 2718 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

37 น.ส.พิชญา  พันธ์วิไล นายบวร  พันธ์วิไล 4227 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

38 น.ส.ธชัพรรณ  สืบนุการณ์ 
นายธัชทรัพย์  เสียงจินดา
รัตน์ 

1191 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

39 นายจีรยุทธ  พรมเพชร นางอุมาพร  พรมเพชร 4843 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

40 น.ส.นวพร  วิชิตสโร นายธวัช  วิชิตสโร 4264 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

41 น.ส.ธัยภฤศม์  จ่าพลี นายทุเรียน  จ่าพลี 3767 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

42 น.ส.ปาณิศา  นารัมย์ นางอรุณ ี นารัมย์ 3365 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

43 น.ส.ธันยธร  ทัพไทย นางอภิรดี  ทัพไทย 3790 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

44 น.ส.ธัญพรรัตน์  บุญจรัส นายธ ารงศักดิ์  บุญจรัส 4206 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

45 น.ส.ศรุตา  จินดาศรี นางอาณัชยา  จินดาศรี 4917 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

46 น.ส.สรารักษ์  จุลกองฮ้อ นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ 4096 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

47 น.ส.สธุิมา  ไชยดี นายสัจจา  ไชยดี 2871 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

48 น.ส.ปชาบดี  หล่าแสนเมือง นางรุ่งทิวา  หล่าแสนเมือง 5226 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

49 น.ส.ปานชนก  พุ่มไหม นางกาญจนา  พุ่มไหม 2740 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

50 น.ส.อชิตญา  นวลศิร ิ นางศรีวัฒนา  นวลศิริ 2793 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

51 นายวรเมธ  สิทธิพรมมา นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา 3189 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

52 นายปฐมพร  เชื่อมกระโทก นางจิรารัตน์  เชื่อมกระโทก 0471 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

53 นายญาณเดช  จ าปามูล นางเบญจลักษณ์  จ าปามูล 4265 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

54 น.ส.สัตตกมล  บันลือทรัพย์ นายเสมอ   บันลือทรัพย์ 3726 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

55 นายธนโชติ  เรืองรอบ นายธนากร  เรืองรอบ 2267 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชื่อ-สกุล สมาชิก 
เลขที่

สมาชิก 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปี 

56 น.ส.เกศินี  ทวีแสง นายพิทักษ์  ทวีแสง 4769 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

57 นายนวภูมิ  เพ่ิมงาม นางอารมณ ์ เพ่ิมงาม 3217 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

58 นายนวพล  เพ่ิมงาม นางอารมณ ์ เพ่ิมงาม 3217 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

59 นายธนดล  ภาวิสิทธิ ์ นายบัญชา  ภาวสิทธิ ์ 3629 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

60 น.ส.เมศินี  เสียงสนั่น นายวิโรจน์  เสียงสนั่น 1203 ชั้นอนุปริญญา/เทียบเท่า 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ  วันที่   17 เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
            ลงชื่อ     

                      (นายสุพัฒน์  โพธิสาร) 
                                            ประธานกรรมการ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 


