
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ท่ี  32/2565 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2565  
(รอบเดือน กรกฎาคม 2565) 
**************************** 

 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประกาศรับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจาํป 2565 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 และรับสมัครขอรับทุนสงเสริม
การศึกษาบุตร ตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้สิ้นสุดการขอรับทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนดให
จายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ตามระดับชั้น ดังนี้  

1. ระดบัประถมศึกษาปท่ี 4 (ป.4)     จายทุนละ 2,500 บาท 
2. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ม.1)     จายทุนละ 3,500 บาท 
3. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.4) หรือเทียบเทา (ปวช.1)  จายทุนละ 4,500 บาท 
4. ระดับปริญญาตรี ปท่ี 1 ระดับอนุปริญญา ปท่ี 1 หรือเทียบเทา  จายทุนละ 5,500 บาท 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 67 (ก) (2) 
และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
ครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2543 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ          
ชุดท่ี 66 คราวประชุมครั้งท่ี 12/2565 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 กําหนด
จายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป ดังรายชื่อแนบทาย
ประกาศนี้ 

 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี  16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายคําปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 



ป.4  [หน้าที� 1]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

1 นายสมจินต คิดดีจริง 25622 กาบเชิง เด็กชาย ปภาวิน คิดดีจริง ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

2 นายชัดชัย สติมั่น 30015 กาบเชิง เด็กชาย วรเมธิ สติมั่น ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

3 นายคมสันติ สรอยเสน 30064 กาบเชิง เด็กหญิง ธนิดา สรอยเสน ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

4 นางบุญไพ สุมรัมย 30892 กาบเชิง เด็กหญิง กิตติญา สุมรัมย ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

5 นายประจวบ ทองประดับ 31459 กาบเชิง เด็กชาย ณฐกร ทองประดับ ร.ร. บานโคกบุ (บอนประชารัฐบํารุง) 2,500.00 

6 นางกมลโรจน ยางงาม 31813 กาบเชิง เด็กหญิง ปุณยนุช ยางงาม ร.ร. วาณิชยนุกูลสุรินทร 2,500.00 

7 นางจําลองลักษณ คงชื่นใจ 31961 กาบเชิง เด็กชาย สิทธา คงชื่นใจ ร.ร.บานโคกสะอาด 2,500.00 

8 นางกรกนก คงดี 31119 เขวาสินรินทร เด็กชาย เมธาสิทธิ์ คงดี ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

9 นางสาวธิดารัตน เยาวลักษณ 35939 เขวาสินรินทร เด็กหญิง ฐิติกาญจน วงศวาน ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

10 นางพรพิมล เวลาเกิด 28215 จอมพระ เด็กหญิง เขมจิรา เวลาเกิด ร.ร. บานจอมพระ 2,500.00 

11 นางแสงเดือน จารัตน 28751 จอมพระ เด็กชาย ณิชกุล จารัตน ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

12 นางจารุณี บรรลือทรัพย 31561 จังหวัด เด็กหญิง พิมพพิชญาภา บรรลือทรัพย ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

13 นางจารุณี บรรลือทรัพย 31561 จังหวัด เด็กชาย พชรดนย บรรลือทรัพย ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

14 นางสาวสุชิรา สวยกลาง 32104 จังหวัด เด็กชาย กิตติภัทร ตุมทอง ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

15 นางสาวเนติมา เดชรัตน 32383 จังหวัด เด็กชาย ภูษมินันท เดชรัตน ร.ร. วาณิชยนุกูลสุรินทร 2,500.00 

16 นายสมศักดิ์ นาเหนือ 32675 จังหวัด เด็กชาย ลาภิศ นาเหนือ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

17 นางสาวนงลักษณ แทนแกว 32858 จังหวัด เด็กหญิง จรรยพร บุญศรี ร.ร. หนองโตง "สุรวิทยาคม" 2,500.00 

18 นางสาวอุมาพร สิงหคร 33464 จังหวัด เด็กชาย กวินท คําแกว ร.ร.เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 2,500.00 

19 นายวิลักษณนาม ผลเจริญ 33850 จังหวัด เด็กชาย ภูมิฐารสิทธิ์ ผลเจริญ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

20 นายทรงชัย เจือจันทร 34079 จังหวัด เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เจือจันทร ร.ร. อนุบาลศีขรภูมิ 2,500.00 

21 นายศักดิ์ชัย ทาทอง 35681 จังหวัด เด็กหญิง ศรัณยรักษ ทาทอง ร.ร. สุรินทรศึกษา 2,500.00 

22 นางสํารวย คุมสุวรรณ 28598 ชุมพลบุรี เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คุมสุวรรณ ร.ร. พระกุมารศึกษา 2,500.00 

23 นางอัญรินทร คงพัฒนวัชรพร 32262 ชุมพลบุรี เด็กหญิง ศรัณรัชต คงพัฒนวัชรพร ร.ร.พระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 2,500.00 

24 นางนันทนา โสรถาวร 33349 ชุมพลบุรี เด็กหญิง วรพิชชา โสรถาวร ร.ร. อนุบาลทองอุน 2,500.00 

25 นางนิภาพร ดวงทอง 33751 ชุมพลบุรี เด็กหญิง พิชชาภา ดวงทอง ร.ร. บานยางชุม 2,500.00 

26 นางนิภาพร ปรึกษาดี 33873 ชุมพลบุรี เด็กหญิง ณัชพร ปรึกษาดี ร.ร. อนุบาลชุมพลบุรี 2,500.00 

27 นางนวมน มีโชค 25060 ทาตูม เด็กชาย พฤกษ มีโชค ร.ร. ทาตูม (สนิทราษฎรวิทยาคม) 2,500.00 

28 ส.อ.วีรเกียรติ ศรชัยเลิศสกุล 26234 ทาตูม เด็กหญิง อภิญญา ศรชัยเลิศสกุล ร.ร. บานขี้เหล็ก 2,500.00 

29 นางกาญจนา พรหมบุตร 29073 ทาตูม เด็กหญิง กาญจนธิญา พรหมบุตร ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

30 นางกาญจนา พรหมบุตร 29073 ทาตูม เด็กหญิง กัญธิมา พรหมบุตร ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

31 นางกาญจนา พรหมบุตร 29073 ทาตูม เด็กชาย กิตธิพัฒน พรหมบุตร ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

32 นายมาโนช คงทรัพย 29537 ทาตูม เด็กหญิง ปญญภัทร คงทรัพย ร.ร. พระกุมารสุรินทร 2,500.00 

33 นายกฤตภาส มาลาคํา 31808 ทาตูม เด็กชาย อัครินทร มาลาคํา ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

34 นางอมรรัตน พรโสภณ 31838 ทาตูม เด็กหญิง วลัยอร พรโสภณ ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับประถมศึกษา ปที่ 4 (ป.4)



ป.4  [หน้าที� 2]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับประถมศึกษา ปที่ 4 (ป.4)

35 นางอนงคนาฏ ชาญศรี 32281 ทาตูม เด็กชาย อนุภัทร ชาญศรี ร.ร. บานบะ 2,500.00 

36 นางสาวดวงสุดา แยมศรี 32332 ทาตูม เด็กชาย ศิวพล นิตยวัน ร.ร. บานตระมูง 2,500.00 

37 นางอัญชุลี วันคํา 32680 ทาตูม เด็กหญิง พรรณปพร วันคํา ร.ร. บานจอมพระ 2,500.00 

38 นางสาววิสา พรหมบุตร 33082 ทาตูม เด็กหญิง กชกร สุรวรกานต ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

39 นางสาวระพีพรรณ สระแกว 33162 ทาตูม เด็กชาย กฤตเมธ ดวนจันทึก ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

40 นายเจษฎา สิมมา 33190 ทาตูม เด็กหญิง จิรัชญา สิมมา ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

41 นางสิริอร ทรงพระ 33608 ทาตูม เด็กหญิง กันตสิริ ทรงพระ ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

42 นางสุวรรณรัตน ปนะถา 33925 ทาตูม เด็กหญิง สุดารัตน ปนะถา ร.ร. ทาตูม (สนิทราษฎรวิทยาคม) 2,500.00 

43 นางสาวนันธิดา พลายงาม 800497 ทาตูม เด็กหญิง สิรินันธ พลายงาม ร.ร อนุบาลทองอุน 2,500.00 

44 นางธีรพร นาเจริญ 29669 โนนนารายณ เด็กชาย ปกรณ นาเจริญ ร.ร. บานเบิด 2,500.00 

45 นางทัศนา สีบาน 31910 โนนนารายณ เด็กหญิง ภัทราวดี สีบาน ร.ร. บานอาพืด 2,500.00 

46 นางผุสดี วงษอินทร 33061 โนนนารายณ เด็กชาย พิสิษฐ ลีซอ ร.ร. บานทาเยี่ยม 2,500.00 

47 นางสาวอัมพร ศรพรม 33140 โนนนารายณ เด็กหญิง ปญญดา สายทอง ร.ร. บานโนน "นิยมศาสตรศึกษา" 2,500.00 

48 นางสาวพนัชกร ศรีเที่ยง 35117 โนนนารายณ เด็กหญิง ปวริศา ศรีกูกา ร.ร. บานโนน "นิยมศาสตรศึกษา" 2,500.00 

49 นายคมนิรันดร จันแดง 29376 บัวเชด เด็กหญิง จิรัชญา จันแดง ร.ร. บานสน 2,500.00 

50 นายจิรวัฒน สันทาลุนัย 31178 บัวเชด เด็กหญิง พรปวีณ สันทาลุนัย ร.ร. อนุบาลบัวเชด 2,500.00 

51 นางสาวดวงตะวัน ลําดวนหอม 31240 บัวเชด เด็กชาย จารุกิตติ์ ลําดวนหอม ร.ร. บานไทยเดิม 2,500.00 

52 นายชาญณรงค ควรดี 800081 บัวเชด เด็กชาย ชนาธิป ควรดี ร.ร. บานโนนสังข 2,500.00 

53 นางเขมรัศมี สุบันนารถ 27507 ปราสาท เด็กหญิง เขมิณิชา สุบันนารถ ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

54 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ 28757 ปราสาท เด็กหญิง ผกาทองพราว ผะงาตุนัตถ ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

55 นางวันเฉลิม สุนทรารักษ 29482 ปราสาท เด็กหญิง จินดามณี สุนทรารักษ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

56 นางกนกพร สาคเรศ 29903 ปราสาท เด็กหญิง กมลนภัช สาคเรศ ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

57 นางฐานิตา ศรีทองสุข 30193 ปราสาท เด็กหญิง ปรียาดา ศรีทองสุข ร.ร. บานทํานบ 2,500.00 

58 นางสาวอรกัญญา ชมหมื่น 30872 ปราสาท เด็กหญิง อภิญญา วิชาพร ร.ร. บานหนองปรือ 2,500.00 

59 นางสาวนภัสสร ตอดอก 31138 ปราสาท เด็กหญิง มานิตา หมั่นดี ร.ร. บานทํานบ 2,500.00 

60 นางอภิรดี มีสติ 31334 ปราสาท เด็กชาย เปรมปติ มีสติ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

61 นางชะบา ระบือนาม 31653 ปราสาท เด็กชาย ภูมิรัตน ระบือนาม ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

62 นางสาววันทนา วันลี 32615 ปราสาท เด็กหญิง วรรณิสา วันลี ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

63 นางภัทราภา กําจัดภัย 33068 ปราสาท เด็กหญิง สาธิตา กําจัดภัย ร.ร. บานทนง (รัฐราษฎรวิทยา) 2,500.00 

64 นางขวัญฤดี บุญศรี 33603 ปราสาท เด็กชาย ขัณฑวัฒน บุญศรี ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

65 นางฌาณิศา กระแสโสม 35625 ปราสาท เด็กหญิง ณิชาภัทร สืบแสง ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

66 นายสมาน จําปาทอง 800264 ปราสาท เด็กหญิง ฉัตรสุดา โพธิ์ทอง ร.ร. สุรินทรศึกษา 2,500.00 

67 นางนิชนัย ตันไธสง 29938 พนมดงรัก เด็กชาย ตันติกร ตันไธสง ร.ร. อนุบาลศรทิพย 2,500.00 

68 นางมวลมาศ แกวขวัญขา 25839 เมืองสุรินทร เด็กชาย ฤกษดิถี แกวขวัญขา ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 
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69 นางนิภาพร กระแสโสม 27302 เมืองสุรินทร เด็กชาย ไชยรพ กระแสโสม ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

70 นางณัฏฐินี ชอบมี 29038 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา ชอบมี ร.ร. วาณิชยนุกูลสุรินทร 2,500.00 

71 นายศักดิ์ชัย พิศวงค 29074 เมืองสุรินทร เด็กหญิง วีรินทรกานต พิศวงค ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

72 นายวัชระ พิสาดรัมย 29144 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ชาลิสา พิสาดรัมย ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

73 นางอภิญญา เสริมศรี 30917 เมืองสุรินทร เด็กหญิง วรรธนภร เสริมศรี ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

74 นางสาวฐิติรัตน จินพละ 31525 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ธนพร ดอกจันทร ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

75 นางชมพูนุท ประยูรชาญ 31695 เมืองสุรินทร เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ประยูรชาญ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

76 นางปราณี งามมาก 31913 เมืองสุรินทร เด็กหญิง นริศรา งามมาก ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

77 นายสุริยา แพงเจริญ 32512 เมืองสุรินทร เด็กชาย ภัทรชนน แพงเจริญ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

78 นางโชติกา ยั่งยืน 32659 เมืองสุรินทร เด็กชาย กิตติเดช ยั่งยืน ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

79 นางวิไลวรรณ พิทธภาพ 33250 เมืองสุรินทร เด็กชาย วรชัย พิทธภาพ ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

80 นางสาวญาณนารี พันธศรี 35102 เมืองสุรินทร เด็กชาย นราวิชญ สุขยืน ร.ร. บานสวาย 2,500.00 

81 นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง 28804 รัตนบุรี เด็กหญิง อธิชนันท ศรีโพนทอง ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

82 นางโสภา เหลาฉลาด 29539 รัตนบุรี เด็กชาย ธนวัฒน เหลาฉลาด ร.ร. ไตรคามวิทยา 2,500.00 

83 นายวสัน จันทราช 29553 รัตนบุรี เด็กหญิง วิชญาดา จันทราช ร.ร. ไตรคามวิทยา 2,500.00 

84 นางชนัญญา ผลไม 29940 รัตนบุรี เด็กชาย นันทฐศิษฏ ผลไม ร.ร. อนุบาลทองอุน 2,500.00 

85 นางวันทา นามรักษ 30308 รัตนบุรี เด็กหญิง ชญานิศ คุณนาม ร.ร. อนุบาลรัตนบุรี 2,500.00 

86 นางไกรษร คงยืน 30762 รัตนบุรี เด็กชาย ปญณ คงยืน ร.ร. เทศบาลทาตูม 2,500.00 

87 นางยุพาพร โสภาพ 31513 รัตนบุรี เด็กชาย พรพิพัฒน วันทรวง ร.ร. ไตรคามวิทยา 2,500.00 

88 วาที่ร.ท.ชยพล บุตรศาสตร 32908 รัตนบุรี เด็กหญิง ชนกานต บุตรศาสตร ร.ร. บานเหล็ก 2,500.00 

89 นางสาวสุฤทัย บุญมา 33957 รัตนบุรี เด็กหญิง สุพิชชา โพธิ์ดู ร.ร. อนุบาลรัตนบุรี 2,500.00 

90 นางจันทรญา จารัตน 32827 ลําดวน เด็กหญิง พัชรพร จารัตน ร.ร. วัดทักษิณวารี 2,500.00 

91 นางฐิติยา จุไร 33101 ลําดวน เด็กชาย ธีรภัทร จุไร ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

92 นางเบญจพร โสปญหริ 28982 ศรีณรงค เด็กหญิง เพ็ญพิชญา โสปญหริ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

93 นางขนิษฐา ชิดชอบ 30509 ศรีณรงค เด็กชาย กัณฑวิชย ชิดชอบ ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

94 นางเพลินพิศ สุขประโคน 32668 ศรีณรงค เด็กชาย ปฐพี สุขประโคน ร.ร. อนุบาลศรีณรงค 2,500.00 

95 นายบุญลือ เอี่ยมสะอาด 21149 ศีขรภูมิ เด็กชาย บุรินทรรัตน เอี่ยมสะอาด ร.ร. บานหนองจอก 2,500.00 

96 นางสุกัญญา มีพรหมดี 28528 ศีขรภูมิ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มีพรหมดี ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

97 นางดาวรัศมี รีรัตน 28762 ศีขรภูมิ เด็กหญิง ปวริศา มุงงาม ร.ร. อนุบาลศีขรภูมิ 2,500.00 

98 นางเสาวนีย จันทรแจม 29879 ศีขรภูมิ เด็กชาย ธนกร จันทรแจม ร.ร. อนุบาลศีขรภูมิ 2,500.00 

99 นางสาวอุษณี ชมบุญ 31735 ศีขรภูมิ เด็กหญิง อาภากร ชมบุญ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

100 นางอุษณีย นพพิบูลย 32402 ศีขรภูมิ เด็กชาย ปฐมพร นพพิบูลย ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

101 นางสาวกุสุมา ดีพรอม 35041 ศีขรภูมิ เด็กหญิง กัญญากร ดีพรอม ร.ร. อนุบาลศีขรภูมิ 2,500.00 

102 นางชญาภา คมคาย 800037 ศีขรภูมิ เด็กชาย จิรพัฒน สังคออนดี ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 
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103 นายวีระศักดิ์ รักษาวงษ 800244 ศีขรภูมิ เด็กชาย จิตติพัทธ รักษาวงษ ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

104 นางสําราญ อิทธิยาวงศสันต 800386 ศีขรภูมิ เด็กชาย จิรกฤต อิทธิยาวงศสันต ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

105 นางสาวสายรุง ขุมทอง 800537 ศีขรภูมิ เด็กหญิง ณัฐณิชา อันวารี ร.ร. บานโสมน 2,500.00 

106 นายภาณุวัฒน ไชยราช 800571 ศีขรภูมิ เด็กหญิง พิมพประภา ไชยราช ร.ร. สุรินทรศึกษา 2,500.00 

107 นางวิไลรัตน ละมูลมอญ 20832 สนม เด็กชาย ณภัทร ละมูลมอญ ร.ร. บานสําโรงประชารัฐ 2,500.00 

108 นายสมพร สรายทอง 31952 สนม เด็กชาย ยศวริศ สรายทอง ร.ร. บานโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา) 2,500.00 

109 นางสุพรพิศ ผลรักษา 26707 สังขะ เด็กชาย ชัยมงคล ผลรักษา ร.ร. ราษฎรพัฒนา 2,500.00 

110 นายพงษศักดิ์ พางาม 27983 สังขะ เด็กหญิง ณฐกัลยา พางาม ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

111 นางปทุมา ไชยเชษฐ 29400 สังขะ เด็กชาย ฐปนัท ไชยเชษฐ ร.ร. ดมวิทยาคาร 2,500.00 

112 นางณัฏฐนันท นามสวัสดิ์ 30149 สังขะ เด็กหญิง ณัฐวิภา นามสวัสดิ์ ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

113 นางจินตนา ชินพันธ 30679 สังขะ เด็กชาย ตฤณ โกฏหอม ร.ร. ราษฎรพัฒนา 2,500.00 

114 นางธันยพร บุญพรอม 30749 สังขะ เด็กชาย วุฒิกร โฉมศรี ร.ร. ดมวิทยาคาร 2,500.00 

115 นางเฉลิมขวัญ จําปาตุม 30839 สังขะ เด็กชาย ธนพพร จําปาตุม ร.ร. บานปวงตึก 2,500.00 

116 นางมะลิวรรณ อะนุติ 32141 สังขะ เด็กหญิง ทานน้ํา อุนศิลป ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

117 นางสาวสุวรรณา โลนะลุ 32553 สังขะ เด็กหญิง ณัฐภัท โสภากุล ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

118 นางพัชนี นามบุตร 32949 สังขะ เด็กชาย สุทธิพัฒน นามบุตร ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

119 นางวิชดา สันทาลุนัย 35017 สังขะ เด็กหญิง กัญญณัท สันทาลุนัย ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

120 นางสาวนริสรา เกษศรี 35626 สังขะ เด็กชาย สรวิชญ เกษศรี ร.ร. สังขะวิทยาคม 2,500.00 

121 นางสาวฉัตรชนก ชะนุดรัมย 800062 สังขะ เด็กหญิง จุฑามณี ชะนุดรัมย ร.ร.บานวังปลัด 2,500.00 

122 นางสาวอุษา บุษบา 800205 สังขะ เด็กชาย ธนกร บุษบา ร.ร. บานทัพทัน 2,500.00 

123 นางอภิญญา ชูวา 31345 สําโรงทาบ เด็กหญิง จิรัชญา ชูวา ร.ร. บานหนองคูสะแบะ 2,500.00 

124 นายฐิติวัชร พะวงษ 32463 สําโรงทาบ เด็กชาย แทนคุณ พะวงษ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

125 นางณัฐพร ทาทอง 32548 สําโรงทาบ เด็กหญิง กัญชพร ทาทอง ร.ร. พระจันทรศรีสุข 2,500.00 

126 นางสาวพิมพนารา รุงเรือง 35856 สําโรงทาบ เด็กชาย ชัยพัทธ ฤทธิรณ ร.ร. บานโคกสําโรง 2,500.00 

315,000.00 รวมเปนเงินจํานวน
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1 นายกิตติพัฒน ดาทอง 29200 กาบเชิง เด็กชาย ณภัทร ดาทอง ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 3,500.00 

2 นางสาวทัศนี การงานจบ 30924 กาบเชิง เด็กหญิง ศศิวรรณ พันธพวง ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

3 นางกรกนก คงดี 31119 เขวาสินรินทร เด็กหญิง ปานปท คงดี ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

4 นายเอกภพ ภูบานหมอ 33513 เขวาสินรินทร เด็กชาย อานุภาพ ภูบานหมอ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

5 นางสาวกนกอร หูทอง 34578 จอมพระ เด็กหญิง สุกัญญา หูทอง ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

6 นางพรณิตา มานุจํา 34882 จอมพระ เด็กหญิง นัทชา มานุจํา ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

7 นายสุวิทย อดุลยสุข 25802 จังหวัด เด็กชาย ธิติ อดุลยสุข ร.ร. บานจันรม 3,500.00 

8 นางสาวณิชากร ธรรมเที่ยง 32294 จังหวัด เด็กหญิง กนกพัชร บุญยอ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

9 นางจิรัฐติกาล เทียมทอง 32322 จังหวัด เด็กหญิง รัฐกมล เทียมทอง ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

10 นายถวิล วองไว 32823 จังหวัด เด็กหญิง ณญาฎา วองไว ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

11 นางจีราพร เนื่องชุมพล 33212 จังหวัด เด็กหญิง พลอยชมพู เนื่องชุมพล ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

12 นายจรูญ บุญเจริญ 33323 จังหวัด เด็กหญิง ณัฏฐา บุญเจริญ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

13 นายอลงกต เพชรศรีสุก 33372 จังหวัด เด็กหญิง ขวัญชนก เพชรศรีสุก ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

14 นางสาวกุลนภา ทองคํา 33465 จังหวัด เด็กชาย ธนพล ทองคํา ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 3,500.00 

15 นางสาวสุภาวดี เพชรนาม 33618 จังหวัด เด็กหญิง ณฐพร จันทินมาธร ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

16 นางอารีรัตน ประสงคจีน 34613 จังหวัด เด็กชาย ชัยวุฒิพงศ ประสงคจีน ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

17 นางนลินี จันทรเปลง 35368 จังหวัด เด็กชาย นรากร จันทรเปลง ร.ร. สังขะ 3,500.00 

18 นางสาววรรณิดา ยอดเสาดี 35378 จังหวัด เด็กหญิง ญาณิศา ปลั่งประโคน ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

19 นางวิมลรัตน บุญตา 29677 ชุมพลบุรี เด็กหญิง พิมพณิภา บุญตา ร.ร. บานยางบอภิรมย 3,500.00 

20 นางเพ็ญนภา ตรีวิเศษ 32228 ชุมพลบุรี เด็กชาย ชนะภรรษ ตรีวิเศษ ร.ร. เมืองบัววิทยา 3,500.00 

21 นางนิภาพร ดวงทอง 33751 ชุมพลบุรี เด็กหญิง อริสรา ดวงทอง ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค 3,500.00 

22 นางภัสชากาญจน เปยมเจริญวรากูร 34482 ชุมพลบุรี เด็กชาย ปพลวิชญ เปยมเจริญวรากูร ร.ร. จอมพระประชาสรรค 3,500.00 

23 นางสาววรรณิการ อินทรศิลา 35630 ชุมพลบุรี เด็กหญิง เพียงฟา จินตนา ร.ร.เมืองบัววิทยา 3,500.00 

24 นางพัสณี พุฒภูงา 27041 ทาตูม เด็กหญิง ศุภิญญา พุฒภูงา ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม 3,500.00 

25 นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ 27324 ทาตูม เด็กชาย ธีรกวิน สุริยะสุขประเสริฐ ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

26 นางชาลินี ยืนยง 28711 ทาตูม เด็กชาย เมธิชัย ยืนยง ร.ร. วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3,500.00 

27 นายธนภัทร ปานทอง 28996 ทาตูม เด็กชาย ภาณุวัชร ปานทอง ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 3,500.00 

28 นายวีรเดช เดชภูมิรักษ 29046 ทาตูม เด็กหญิง นิชาภัทร เดชภูมิรักษ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

29 นางสาวจิรารักษ บุญอรัญ 29921 ทาตูม เด็กหญิง พาทินธิดา มะโนลัย ร.ร. จันทรเบกษาอนุสรณ 3,500.00 

30 นางทับทิม เสริมจันทร 31073 ทาตูม เด็กหญิง พิชญสินี เสริมจันทร ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 3,500.00 

31 นางสาวผกากานต บุญยอม 31922 ทาตูม เด็กหญิง จุฑามาศ บุญยอม ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

32 นางจารุณี สรอยจิตร 33201 ทาตูม เด็กชาย ไมเมือง บุญปก ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

33 นายวิทวัฒน คําทุย 33917 ทาตูม เด็กชาย สรวิชญ คําทุย ร.ร. จอมพระประชาสรรค 3,500.00 

34 นายวัชรินทร บูรณเจริญ 800548 ทาตูม เด็กหญิง ดวงฤทัย บูรณเจริญ ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 3,500.00 

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 1 (ม.1)



ม.1  [หน้าที� 6]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 1 (ม.1)

35 นางผุสดี วงษอินทร 33061 โนนนารายณ เด็กหญิง ปุณิกา วงษอินทร ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

36 นายกิตติชัย แผนจันทร 28305 บัวเชด เด็กหญิง พรนัชชา แผนจันทร ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

37 นายสุพจน บุญแยม 28771 บัวเชด เด็กชาย เกียรติกูล บุญแยม ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

38 นางสาวบุญสนอง หนูคง 33329 บัวเชด เด็กชาย รัชพล หนูคง ร.ร. บัวเชดวิทยา 3,500.00 

39 นางรัชนีย สุรพล 25916 ปราสาท เด็กหญิง กิ่งกมล สุรพล ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

40 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ 28757 ปราสาท เด็กหญิง นลินญา ผะงาตุนัตถ ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 3,500.00 

41 นางพุทธา มาตรเมืองคุณ 29297 ปราสาท เด็กชาย ภูแคน มาตรเมืองคุณ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

42 นางอรุณนี ผลพูน 29401 ปราสาท เด็กชาย ชัยอรุณ ผลพูน ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

43 นางวันเฉลิม สุนทรารักษ 29482 ปราสาท เด็กหญิง เจียระไน สุนทรารักษ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

44 นางสาวิตรี พระไวย 29536 ปราสาท เด็กหญิง พิชฎา พระไวย ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

45 นางนันทิดา ขันนอก 29858 ปราสาท เด็กหญิง จิรัชยา ขันนอก ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

46 นายกิตติชัย เพลินพรอม 32058 ปราสาท เด็กชาย กิตติกวิน เพลินพรอม ร.ร. หนองโตง "สุรวิทยาคม" 3,500.00 

47 นางสาววันทนา วันลี 32615 ปราสาท เด็กชาย ภิญโญ วันลี ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

48 ส.อ.มนูชัย เวือนประโคน 800621 ปราสาท เด็กชาย ชนาธิป เวือนประโคน ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม 3,500.00 

49 นางวิมล ชวนเปลงสกุล 30178 พนมดงรัก เด็กชาย ศีลวัศ ชวนเปลงสกุล ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 3,500.00 

50 นางสาวทิพยนิดา ชวยรัมย 33977 พนมดงรัก เด็กชาย อศิรขวัญ ชอมลิ ร.ร. บานกรวดวิทยาคาร 3,500.00 

51 นายนววิธ ควรดี 20096 เมืองสุรินทร เด็กชาย พีระวิทย ควรดี ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

52 นายนิเวช เหมือนนึก 25067 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ฉัตรฤดี เหมือนนึก ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

53 นางวิไลวรรณ ไตรรัตน 25243 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ชุดา ไตรรัตน ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

54 นายพงษศักดิ์ เพิ่มพูน 28356 เมืองสุรินทร เด็กหญิง พิมพร เพิ่มพูน ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

55 นางณัฏฐินี ชอบมี 29038 เมืองสุรินทร เด็กชาย ณฐกร ชอบมี ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

56 นายสันติวัฒน เหิมหัก 29609 เมืองสุรินทร เด็กชาย ธนวัฒน เหิมหัก ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

57 นางจรัสศรี ชาติภูมิ 29732 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ณิชานาฎ ชาติภูมิ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

58 นายญาณวุฒิ รัศมี 29831 เมืองสุรินทร เด็กหญิง เขมจิรา รัศมี ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

59 นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน 30245 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ศุภาพิชญ วรโพด ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

60 นางสุดารัตน บุตรดี 31127 เมืองสุรินทร เด็กชาย ธีรเดช บุตรดี ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 3,500.00 

61 นายสุริยา แพงเจริญ 32512 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ศิรภัสสร แพงเจริญ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

62 นายวรพล วรธงไชย 33676 เมืองสุรินทร เด็กหญิง วริทยา วรธงไชย ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

63 นางไสว จําปาตุม 33852 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ชนัญชิดา จําปาตุม ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

64 นางสาวจริยา ไชยนิคม 34618 เมืองสุรินทร เด็กชาย ณัฐกรณ ทองโยธี ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

65 นางสาวสาลินี สายแกว 35191 เมืองสุรินทร เด็กชาย ปณณธร สายแกว ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

66 นางสาวนารีรัตน อินทรนุช 35596 เมืองสุรินทร เด็กหญิง ณัฐฐนิชา  หวังมั่น ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

67 นางสาวสุพิชญ ซอนพิมาย 35598 เมืองสุรินทร เด็กหญิง สิริภาส ซอมพิมาย ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

68 นางศิริกุล นามศิริ 800168 เมืองสุรินทร เด็กชาย กรกฎ พรมสีใหม ร.ร. สิรินธร 3,500.00 
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69 นางนันทนา สมพรอม 25226 รัตนบุรี เด็กชาย นิติวุฒิ สมพรอม ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

70 นายวีระพล ไชยสิทธิ์ 27145 รัตนบุรี เด็กชาย วีชรกร ไชยสิทธิ์ ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

71 นางประภาพร หูทอง 28068 รัตนบุรี เด็กชาย ชยทัตย หูทอง ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

72 นางรัสนา อนันตสุข 28703 รัตนบุรี เด็กชาย แทนคุณไทย อนันตสุข ร.ร. วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3,500.00 

73 นางรัตนาพร รุงเรือง 29302 รัตนบุรี เด็กชาย กฤตชยา รุงเรือง ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

74 นายปรัชญา กะการดี 31265 รัตนบุรี เด็กชาย อภิปรัชญ กะการดี ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

75 นายศรีรม ฉิมลี 31547 รัตนบุรี เด็กหญิง คีตภัทร ฉิมลี ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

76 วาที่รอยตรีศักดิ์ณรงค วงศวาน 32623 รัตนบุรี เด็กชาย ณัฐภัทร วงศวาน ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

77 นางสาวฐิดาภา ครุฑสุวรรณ 33125 รัตนบุรี เด็กหญิง สิริวรรณ ครุฑสุวรรณ ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

78 นางวิจิตรา สายสมบัติ 34547 รัตนบุรี เด็กหญิง ธันยชยา สายสมบัติ ร.ร. ไตรมิตร 3,500.00 

79 นางกัลยารัตน เลี้ยวไพบูลย 35287 รัตนบุรี เด็กชาย นิติธร เลี้ยวไพบูลย ร.ร. รัตนบุรี 3,500.00 

80 นางชญานิศ สมานมิตร 35861 รัตนบุรี เด็กหญิง ณชนก สมานมิตร ร.ร. จอมพระประชาสรรค 3,500.00 

81 นางจันทรญา จารัตน 32827 ลําดวน เด็กหญิง จอมขวัญ จารัตน ร.ร. สุรพินทพิทยา 3,500.00 

82 นางกุง สีสด 29409 ศรีณรงค เด็กหญิง ภาขวัญ สีสด ร.ร. สังขะ 3,500.00 

83 นางสาวจงรักษ จันทรงาม 30504 ศรีณรงค เด็กชาย พีรพัฒน โสภา ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 3,500.00 

84 นางพิมพลภัส รัมพณีนิล 31559 ศรีณรงค เด็กชาย กิตติ์กวิน รัมพณีนิล ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 3,500.00 

85 นางสาวจินตนา สมหงษ 33793 ศรีณรงค เด็กชาย พงศกร มะโนศรี ร.ร. หนองแวงวิทยาคม 3,500.00 

86 นางจิราวรรณ บุญยงค 28988 ศีขรภูมิ เด็กชาย จิรานุวัฒน บุญยงค ร.ร.บานประทุนอายอง 3,500.00 

87 นายจรัญ เพ็งกระจาง 29366 ศีขรภูมิ เด็กชาย นภดล เพ็งกระจาง ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

88 นายนิ ละมูลมอญ 30318 ศีขรภูมิ เด็กหญิง อักษราภัค ละมูลมอญ ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 3,500.00 

89 นางยุพาพร เจือจันทร 35788 ศีขรภูมิ เด็กหญิง ปยาภรณ เจือจันทร ร.ร. จอมพระประชาสรรค 3,500.00 

90 นายวรเชตุ บุญศรี 800041 ศีขรภูมิ เด็กหญิง รินรดา บุญศรี ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

91 นางวิไลลักษณ ทันวัน 800139 ศีขรภูมิ เด็กหญิง ภัทรภร ทันวัน ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

92 นางวราลี จันทรงาม 800192 ศีขรภูมิ เด็กชาย สุระเชษฐ ภูทอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

93 นายวีระศักดิ์ รักษาวงษ 800244 ศีขรภูมิ เด็กชาย จิรวิชญ รักษาวงษ ร.ร. สังขะ 3,500.00 

94 นายอรรถพงษ บุตรงาม 800409 ศีขรภูมิ เด็กหญิง พิมพพิมุกต บุตรงาม ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 3,500.00 

95 นางรัชดาวัลย ไหมทอง 32408 สนม เด็กชาย ธีรวัสส ไหมทอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

96 นางสาวอัจฉรา สีพิมพ 34541 สนม เด็กชาย ภัทรนรินทร สีพิมพ ร.ร. ธาตุศรีนคร 3,500.00 

97 นางนลินภัสร แสงโอฬารวสุ 25414 สังขะ เด็กหญิง ฐิตารีย แสงโอฬารวสุ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

98 นางลัดดา พันธฤกษ 25988 สังขะ เด็กชาย กฤษนัย พันธฤกษ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

99 นางลัดดาวรรณ แตมทอง 29554 สังขะ เด็กชาย พีรวิชญ แตมทอง ร.ร. สังขะ 3,500.00 

100 นางสาวชาณัชา ไชยชาญ 31555 สังขะ เด็กหญิง โศภชา จันทศิลป ร.ร. ขุขันธ 3,500.00 

101 นางเสาวลักษณ บัวบาน 32570 สังขะ เด็กชาย ชวนากร จารัตน ร.ร. สังขะ 3,500.00 

102 นางณิชา สมยิ่ง 32969 สังขะ เด็กชาย ศรัณยพงศ สมยิ่ง ร.ร. สังขะ 3,500.00 



ม.1  [หน้าที� 8]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 1 (ม.1)

103 นายณัฐพงษ ผลแมน 33990 สังขะ เด็กหญิง จารุพิชญา ผลแมน ร.ร. สังขะ 3,500.00 

104 นางกนกรัตน มากนวล 800021 สังขะ เด็กชาย วงศวิศิษฎ มากนวล ร.ร. สังขะ 3,500.00 

105 นางพัณณิตา ธุอินทร 28272 สําโรงทาบ เด็กชาย พงษพิพัฒน ธุอินทร ร.ร. สําโรงทาบวิทยาคม 3,500.00 

106 นางวันทณา ราชเจริญ 30428 สําโรงทาบ เด็กหญิง นาราชา ราชเจริญ ร.ร. ปรางคกู 3,500.00 

107 นายราช รัตนจิโรจน 32539 สําโรงทาบ เด็กหญิง กษิศิรา รัตนจิโรจน ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

374,500.00 รวมเปนเงินจํานวน



ม.4  [หน้าที� 9]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

1 นางบุญไพ สุมรัมย 30892 กาบเชิง เด็กหญิง ธนพร สุมรัมย ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

2 นางสุกัญญา หาประโคน 31396 กาบเชิง นางสาว กัลยกร หาประโคน ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

3 นางณัฐชา สมใจ 32304 กาบเชิง นางสาว วิภาวินี สมใจ ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

4 นางสาวรุงอรุณ ภูยอด 34763 กาบเชิง นาย ชวัลวิทย ฤทธิ์ลือไกล ร.ร.กาบเชิงวิทยา 4,500.00 

5 นายรัชพล มันธุภา 24200 เขวาสินรินทร นางสาว อินธิกานต มันธุภา ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

6 นางรัชดา มุมทอง 30802 เขวาสินรินทร นาย ธนกฤต มุมทอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

7 นายชรินทร ทองนํา 800033 เขวาสินรินทร นาย ธนภัทร ทองนํา ร.ร. จอมพระประชาสรรค 4,500.00 

8 นางนิตยา บุญเลิศ 27666 จอมพระ นางสาว พลอยทับทิม บุญเลิศ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

9 นางนิตยา บุญเลิศ 27666 จอมพระ นาย ทับทิมทอง บุญเลิศ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

10 นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง 29744 จอมพระ นาย กฤตกร เหมาะดีหวัง ร.ร. แตลศิริวิทยา 4,500.00 

11 นางสาวพรรณี พวงจันทร 29850 จอมพระ นาย ณัฎฐกรณ แรงกลา ร.ร. จอมพระประชาสรรค 4,500.00 

12 นางพิกุล เกลียวทอง 31189 จอมพระ เด็กหญิง ณัฐชยา เกลียวทอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

13 นายจักรกริช โพธิ์อุดม 28678 จังหวัด นาย กฤตเมธ โพธิ์อุดม ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

14 นายปฏิภาณ ขบวนงาม 29633 จังหวัด นาย ชนนันท ขบวนงาม วิทยาลัยเทคนิค 4,500.00 

15 นายมงคล โภคทรัพย 30994 จังหวัด นาย ชลิต โภคทรัพย ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

16 นางวิไลลักษณ ทางดี 31634 จังหวัด นาย ณัฐนันท ทางดี ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

17 นางสุจรรยา ขุนทอง 32190 จังหวัด นาย ชนมภูมิ ขุนทอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

18 นายกิตติชัย ฉิมมาลี 32240 จังหวัด นาย กีรติโชติ ฉิมมาลี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 4,500.00 

19 นายสันติ สาแกว 32320 จังหวัด เด็กหญิง ปยธิดา แกวปลั่ง ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

20 นางจิรัฐติกาล เทียมทอง 32322 จังหวัด นางสาว รัฐกรินทร เทียมทอง ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

21 นายสมศักดิ์ นาเหนือ 32675 จังหวัด นางสาว ลฎาภา นาเหนือ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

22 นายลีนะวัตร เศษศรี 32816 จังหวัด นางสาว เพชรลดา เศษศรี ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

23 นางจีราพร เนื่องชุมพล 33212 จังหวัด นางสาว พลอยกาญจน เนื่องชุมพล ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

24 นางสาวณภัสภรณ พันจันทร 33270 จังหวัด นางสาว พรพรรษา พันธโพธิ์คา ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

25 นางธีรตา อุตมาน 33458 จังหวัด นาย เสนชัย อุตมาน ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

26 นายเสนอ ยอดดี 18437 ชุมพลบุรี นาย พีรภาส ยอดดี ร.ร. สตึก 4,500.00 

27 นางวิมลรัตน บุญตา 29677 ชุมพลบุรี นางสาว ณัฐปภัสร บุญตา ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

28 นางศรัญญา เคนโยธา 31024 ชุมพลบุรี นาย ภัทรพนธ เคนโยธา ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

29 นางสาวสายฝน นามพรม 34344 ชุมพลบุรี นางสาว กนกวรรณ ชอสกุล ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

30 นายวินัย บัวศรี 18879 ทาตูม นางสาว ธนัญชนก บัวศรี ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

31 นางเดือนเพ็ญ ค้ําชู 20135 ทาตูม นาย เศรษฐพล ค้ําชู ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

32 นายเฉลิม ตลับทอง 20306 ทาตูม นาย ปฏิรูป ตลับทอง ร.ร. จอมพระประชาสรรค 4,500.00 

33 นางเพ็ญศรี ดาทอง 22432 ทาตูม นางสาว เบญญาภา ดาทอง ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

34 นางถนอมทรัพย จิตหาญ 25692 ทาตูม นางสาว นลีมาศ จิตหาญ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ม.1) หรือ เทียบเทา (ปวช.1)



ม.4  [หน้าที� 10]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ม.1) หรือ เทียบเทา (ปวช.1)

35 นางปรียานุช บุญเหลือ 27268 ทาตูม นางสาว ฐิติรัตน บุญเหลือ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

36 นางจิราวรรณ เกษแกว 28867 ทาตูม นางสาว ศรัณยพร เกษแกว ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

37 นายธนภัทร ปานทอง 28996 ทาตูม นาย ชิษณุพงศ ปานทอง ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

38 นายสุชาติ สรอยสีหา 29369 ทาตูม นางสาว ปรียาพัชร สรอยสีหา ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

39 นายพิทยา ลักขษร 29405 ทาตูม นางสาว พุทธิดา ลักขษร ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

40 นางวันเพ็ญ อุนรัมย 29579 ทาตูม นาย ณัฐสูต อุนรัมย ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

41 นายกฤตภาส มาลาคํา 31808 ทาตูม นางสาว ศุภัคชญา มาลาคํา ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

42 นางสาวฐาปณีย บุญมี 33189 ทาตูม นาย ภัทรพล บุญมี ร.ร. อัสสัมชัญ 4,500.00 

43 นางสาวนิภาภรณ อันมัย 33493 ทาตูม นาย ปภังกร อันมัย ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย 4,500.00 

44 นางสาวขวัญรดา ทําทอง 30059 โนนนารายณ นางสาว ปริมยาดา เครือเนียม ร.ร. โนนเทพ 4,500.00 

45 นางปราณี มณีรัตน 35649 โนนนารายณ นางสาว ปวันรัตน มณีรัตน ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

46 นางสุทธิวรรณ โกสีย 25590 บัวเชด นางสาว อภิญญา โกสีย ร.ร. บัวเชดวิทยา 4,500.00 

47 นางสาวสุรัตธนวดี ชื่นบาน 33206 บัวเชด นาย ณัฐวัฒน ประดับประดา ร.ร. เทพอุดมวิทยา 4,500.00 

48 นางสุภาพ มุมดี 22589 ปราสาท นาย ธรพล มุมดี ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

49 นายเฉลย ตาทิพย 23157 ปราสาท นางสาว ณัฐชยานันท ตาทิพย ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

50 นางดวงจันทร สังขตอง 25325 ปราสาท นาย กลาชฎิฬ สังขตอง ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

51 นางกชกร มีลาภ 28213 ปราสาท นาย วราเมธ มีลาภ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

52 นางศรีชล ลับโกษา 29249 ปราสาท นางสาว อภิชญา ลับโกษา ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

53 นางรัชนีวรรณ แสนกลา 29460 ปราสาท นางสาว ชุติกาญจน แสนกลา ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

54 นายธนัญฐ ศรันยูญาติวงศ 29656 ปราสาท นาย พีระณัฐ ศรันยูญาติวงศ ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

55 นางอานันทปภา ฉลาดเอื้อ 29716 ปราสาท นางสาว กุลนิษฐ ฉลาดเอื้อ ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

56 นางรัชนีกร คงเสมอ 31337 ปราสาท นาย คเณศวร นาดี ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

57 นางแพรรดา สิทธิโสม 33137 ปราสาท นางสาว ผลัฏฐา การะเกตุ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

58 นางสาวณชลนิภา จันทรทยุง 33274 ปราสาท นาย กิตติศักดิ์ จันทิลา ร.ร. สังขะ 4,500.00 

59 นางสาวเสาวภา บัวสาย 34626 ปราสาท นางสาว อาทิตยาภรณ บัวสาย ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

60 นายประสงค สาแกว 24929 พนมดงรัก นาย ปริเยศ สาแกว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 4,500.00 

61 นางทัศนีย พรหมทอง 32929 พนมดงรัก นาย ศุภศิลป พรหมทอง ร.ร.พนมดงรักวิทยา 4,500.00 

62 นายอนันทแสง แผนใหญ 19867 เมืองสุรินทร นาย ญาณดนัย แผนใหญ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

63 นายนววิธ ควรดี 20096 เมืองสุรินทร นางสาว กรรวี ควรดี ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

64 นางรจนา ทองประดับ 22314 เมืองสุรินทร นางสาว พรไพลิน ทองประดับ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

65 นายสมชาติ ขอรม 22502 เมืองสุรินทร เด็กชาย ธีรดนย ขอรม ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

66 นางภัทรพร พึ่งชาติ 24292 เมืองสุรินทร นาย สิริราช พึ่งชาติ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

67 นายสุบรร บุญรอด 24592 เมืองสุรินทร นาย สุขสม บุญรอด ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

68 นายนิเวช เหมือนนึก 25067 เมืองสุรินทร นางสาว พาขวัญ เหมือนนึก ร.ร. สิรินธร 4,500.00 



ม.4  [หน้าที� 11]

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ม.1) หรือ เทียบเทา (ปวช.1)

69 นางณัทวดี ทรงวันศรี 25914 เมืองสุรินทร นางสาว ธัญชนก พรมวัฒน ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

70 นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม 27136 เมืองสุรินทร นางสาว วิมลวรรณ กระแสโสม ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

71 นางอารี ลินลา 27603 เมืองสุรินทร เด็กหญิง นพภัสสร ลินลา ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

72 นางพนารัตน หาญมานพ 28168 เมืองสุรินทร นาย พันธกานต หาญมานพ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

73 นางอมรรัตน ชื่นจิต 28224 เมืองสุรินทร นาย นิพิฐพนธ ชื่นจิต วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4,500.00 

74 นางธัญญารัตน เจริญศิริ 28659 เมืองสุรินทร นาย ภวินท เจริญศิริ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

75 นางณัฐฐธมล สอโส 29300 เมืองสุรินทร นางสาว ณภัทร สอโส ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

76 นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่น 29723 เมืองสุรินทร นาย เขมภัทร สายกลิ่น ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

77 นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่น 29723 เมืองสุรินทร นางสาว เรือนแกว สายกลิ่น ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

78 นายสุวชัย ศรีบุญเรือง 30825 เมืองสุรินทร นาย ปณณวัฒน ศรีบุญเรือง ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

79 นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร 31688 เมืองสุรินทร นาย ธีรภัทร ศรีโกตะเพชร ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

80 นายเจริญ อาจยิน 31793 เมืองสุรินทร นางสาว กรวรรณ อาจยิน ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

81 นายเจริญ อาจยิน 31793 เมืองสุรินทร นางสาว กชพรรณ อาจยิน ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

82 นางกนกอร ยิ่งไดชม 32899 เมืองสุรินทร เด็กหญิง วิภาดา ยิ่งไดชม ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

83 นางจันทรเพ็ญ สวนงาม 33853 เมืองสุรินทร นาย ญาณวุฒิ สวนงาม ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 4,500.00 

84 นางสาววารุณี มิตสีดา 34783 เมืองสุรินทร นางสาว สิริมาดา พลเยี่ยม ร.ร. สวายวิทยาคาร 4,500.00 

85 นางเกษราภรณ ทามแกว 22783 รัตนบุรี นาย ธนภัทร ทามแกว ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

86 นายจํานงค ชมชื่น 23935 รัตนบุรี นางสาว พิชชา ชมชื่น ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

87 นางจินตนา ชัยทอง 27941 รัตนบุรี นาย ปุณณพัฒน ชัยทอง ร.ร. วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4,500.00 

88 นางไกรวัล วุฒิยาสาร 28841 รัตนบุรี นาย ธัญวิชญ วุฒิยาสาร ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

89 นายศรีรม ฉิมลี 31547 รัตนบุรี นาย วุฒิภัทร ฉิมลี ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

90 นางศรัญญา บุญเต็ม 32334 รัตนบุรี นางสาว ญาสุมินทร บุญเต็ม ร.ร. รัตนบุรี 4,500.00 

91 นางสาวอนุลักษณ  บุดดี 35727 รัตนบุรี นาย อัครวินท สิทธินาม วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 4,500.00 

92 นางพูนทรัพย สุลินทาบูรณ 24685 ลําดวน นาย กาวหนา โภคทรัพย ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 4,500.00 

93 นายธนกร แกวพินึก 31732 ลําดวน นาย โอบนิธิ แกวพินึก ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

94 นางมนัสวี ไตรทอง 33012 ลําดวน นาย ชินภัทร ไตรทอง ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 4,500.00 

95 นางยุพาวดี บุญทวี 33026 ลําดวน นางสาว กัญญาณัฐ บุญทวี ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 4,500.00 

96 นางกัญระญา ยืนยิ่ง 24348 ศรีณรงค นาย พลภัทร ยืนยิ่ง ร.ร. สังขะ 4,500.00 

97 นางหทัยภัทร โสภาวนัส 29175 ศรีณรงค นาย วัชรพล โสภาวนัส ร.ร. สังขะ 4,500.00 

98 นางกุง สีสด 29409 ศรีณรงค นาย ภูรินทร สีสด ร.ร. สังขะ 4,500.00 

99 นายพีรศักดิ์ รัมพณีนิล 14600 ศีขรภูมิ นางสาว ปวีณา รัมพณีนิล ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 

100 นางบุญญรัตน ดีพรอม 26202 ศีขรภูมิ นาย พรอมพงศ ดีพรอม ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

101 นายประจวบ คําใจ 26482 ศีขรภูมิ นาย ดํารงรัฐ คําใจ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

102 นายชาญวิทย กรวยทอง 29191 ศีขรภูมิ นาย ธวัลธร กรวยทอง ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 



ม.4  [หน้าที� 12]
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รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ม.1) หรือ เทียบเทา (ปวช.1)

103 นางน้ําผึ้ง สิงหเสน 30027 ศีขรภูมิ นาย ไรวินท สิงหเสน ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

104 นายสฤษฎพงศ ถนัดเพิ่ม 30213 ศีขรภูมิ นาย ธนพล ถนัดเพิ่ม ร.ร. สินรินทรวิทยา 4,500.00 

105 นางพัชรี หวังผล 31233 ศีขรภูมิ นางสาว พิชญาพร หวังผล ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 

106 นางสาววิภาดา แขงขัน 800111 ศีขรภูมิ นางสาว กมลวรรณ แขงขัน ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

107 นางสาววิภาดา แขงขัน 800111 ศีขรภูมิ นางสาว กนกวรรณ แขงขัน ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

108 นางธัญธรณ พจนะแกว 800158 ศีขรภูมิ นาย กิตติศักดิ์ พจนะแกว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 4,500.00 

109 นางธัญนันท กระแสเทพ 800630 ศีขรภูมิ นาย คุณานนท กระแสเทพ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 4,500.00 

110 นางอุไรวรรณ จันทา 28428 สนม นาย พีรวิชญ จันทา ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 

111 นายประสิทธิ์ หงษยนต 17044 สังขะ นางสาว รินรภา หงษยนต ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

112 นางพจนิล แสงศรี 20582 สังขะ นาย ภัทรพล แสงศรี ร.ร. สังขะ 4,500.00 

113 นางดวงดาว ทาระสาร 27128 สังขะ นางสาว ปวริศา โพธิ์งาม ร.ร. สังขะ 4,500.00 

114 นายพงษศักดิ์ พางาม 27983 สังขะ นาย ณฐพงษ พางาม ร.ร. สังขะ 4,500.00 

115 นางณัฐสิมา ศรีชัย 29209 สังขะ นาย ราเมศวร ศรีชัย ร.ร. สังขะ 4,500.00 

116 นางอุไรภรณ ใจกลา 29658 สังขะ นางสาว มิ่งขวัญ ใจกลา ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

117 นางศุภาพิชญ มาลีหวล 30285 สังขะ นาย ปภังกร มาลีหวล ร.ร. สังขะ 4,500.00 

118 นายทนงศักดิ์ เจียรนัย 30719 สังขะ นางสาว ชาลิสา เจียรนัย ร.ร. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4,500.00 

119 นางสมพร พลศรี 34631 สังขะ นาย ณภัทร พลศรี ร.ร. กระเทียมวิทยา 4,500.00 

120 นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ 34815 สังขะ นาย เสฏฐวุฒิ โสรัสสะ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

121 นายคําพวง สายศร 800197 สังขะ นาย อภิรักษ สายศร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 4,500.00 

122 นายคําพวง สายศร 800197 สังขะ นางสาว รัชนีกร สายศร ร.ร. สุรพินทพิทยา 4,500.00 

123 นายบุญมี คันทะนาค 24374 สําโรงทาบ นาย ปรมัตถ คันทะนาค ร.ร. สตรีสิริเกศ 4,500.00 

124 นางสาววลี สวนแกว 26349 สําโรงทาบ นางสาว ปาณิสรา ดีสม ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

125 นางบุปผารัตน สันทาลุนัย 27017 สําโรงทาบ นางสาว กุลธิดา สันทาลุนัย ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

126 นางสาวณัฐวิดา สะสี 31802 สําโรงทาบ นางสาว ณัฐรินีย สะสี ร.ร. สําโรงทาบวิทยาคม 4,500.00 

127 นางวีรนาท ศาลางาม 33482 สําโรงทาบ นางสาว กนกรัตน ศาลางาม ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

571,500.00 รวมเปนเงินจํานวน
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ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) เลขทะเบียน สังกัดอําเภอ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา จํานวนเงิน

1 นายสมัย บุญแยม 22878 กาบเชิง นางสาว ศุภิสรา บุญแยม ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

2 นางพักตรพิมล สุจินดา 29205 กาบเชิง นางสาว พชรพร สุจินดา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5,500.00 

3 นางวงษตะวัน หลาล้ํา 29253 กาบเชิง นางสาว กมลลักษณ หลาล้ํา ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

4 นางณัฐชา สมใจ 32304 กาบเชิง นาย ณัฏฐชัย สมใจ ม. ราชภัฏศรีสะเกษ 5,500.00 

5 นายเรวัชร บูรณเจริญ 10707 เขวาสินรินทร นางสาว สุตาภัทร บูรณเจริญ ม. รามคําแหง 5,500.00 

6 นางสุภัทรา กองทอง 24556 เขวาสินรินทร นางสาว ธัญญธร กองทอง ม. มหิดล 5,500.00 

7 นายสุรัตน ศรีระอุดม 32777 เขวาสินรินทร นางสาว กมลชนก ศรีระอุดม ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

8 นางสาธิตา มณีศรี 23599 จอมพระ นาย ธนพัทธ เจริญวิวัฒนานนท ม. ขอนแกน 5,500.00 

9 นางนิตยา บุญเลิศ 27666 จอมพระ นางสาว เพชรไพลิน บุญเลิศ ม. แมฟาหลวง 5,500.00 

10 นางพรพิมล เวลาเกิด 28215 จอมพระ นางสาว กรกนก เวลาเกิด ร.ร. สุรวิทยาคาร 5,500.00 

11 นางสมถวิล สมานมิตร 33960 จอมพระ นางสาว ศิริวรรณ เพิ่มดี ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

12 นางศิริลักษณ สุขสิน 25795 จังหวัด นาย ศุภวิชญ สุขสิน ม. ศิลปากร 5,500.00 

13 นายจักรพันธ ชูชมงาม 27115 จังหวัด นางสาว จรัลรัตน ชูชมงาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 5,500.00 

14 นายสนิทพงษ วงศโห 33690 จังหวัด นางสาว บุญยานุช วงศโห ม. ราชภัฏลําปาง 5,500.00 

15 นางญาจิตร แกวมีศรี 25457 ชุมพลบุรี นางสาว กุลสินี แกวมีศรี ม. ขอนแกน 5,500.00 

16 นางนัยนา คําเภา 25651 ชุมพลบุรี นางสาว ศุภาพิชญ คําเภา ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

17 นายเฉลิม ตลับทอง 20306 ทาตูม นางสาว ธัญมน ตลับทอง ม. ราชภัฏบุรีรัมย 5,500.00 

18 นายประสพศักดิ์ ทีหัวชาง 23712 ทาตูม นาย ณัฐนันท ทีหัวชาง ม. ราชภัฏบุรีรัมย 5,500.00 

19 นางสุกัญญา สมรูป 26981 ทาตูม นางสาว ปุณยวีร สมรูป ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

20 นายพัฒนา ฉิมงาม 28868 ทาตูม นางสาว อชิรญา ฉิมงาม ม. มหาสารคาม 5,500.00 

21 นางอุมาพร สุดาปน 800332 ทาตูม นางสาว มนทิราพร สุดาปน ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

22 นางอริยภรณ แผนแกว 31467 โนนนารายณ นางสาว ผกาแกว แผนแกว ม. ราชภัฏศรีสะเกษ 5,500.00 

23 นางถาวร สิงหโตทอง 26994 บัวเชด นาย อดุลธน สิงหโตทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 5,500.00 

24 นางสาวสุรัตธนวดี ชื่นบาน 33206 บัวเชด นาย ยศพัทธ ประดับประดา ม. ราชภัฏบุรีรัมย 5,500.00 

25 นายสุพิศ ประชุมฉลาด 24842 ปราสาท นาย วุฒิพงศ ประชุมฉลาด ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

26 นางดวงจันทร สังขตอง 25325 ปราสาท นางสาว ปณิดา สังขตอง ม. ธรรมศาสตร 5,500.00 

27 นางปริศนา ทรงวาจา 26770 ปราสาท นาย กิตติธร ทรงวาจา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 5,500.00 

28 นางทาริณีย บุญคลอย 27960 ปราสาท นางสาว พิมพฑกานต บุญคลอย ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

29 นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล 28707 ปราสาท นาย ณัฐดนัย สวายสมสีกุล ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

30 นางพิมพขวัญ งามศิริ 29330 ปราสาท นาย ดําริภูมิ งามศิริ ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

31 นางสุนทรี ลิ้มประไพพงศ 29428 ปราสาท นาย ภาณุพงศ ลิ้มประไพพงศ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 5,500.00 

32 นางนิตยา ธรรมนาม 33610 ปราสาท นาย รัชชานนท ธรรมนาม ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

33 นางสาวสมแคน เงินเกา 34051 ปราสาท นาย จีรพงศ เกตุตากแดด ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5,500.00 

34 นางสาวเสาวภา บัวสาย 34626 ปราสาท นาย อัศวเทพ บัวสาย ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับปริญญาตรี ปที่ 1 หรือ อนุปริญญาตรี ปที่ 1
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รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565

ระดับปริญญาตรี ปที่ 1 หรือ อนุปริญญาตรี ปที่ 1

35 นายสนั่น จอกทอง 20646 พนมดงรัก นาย สุรนันท จอกทอง ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

36 นายอานนท ตอรัมย 25516 พนมดงรัก นาย นนทวัฒน ตอรัมย ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

37 นางปูริดา หล็วงสนาม 22418 เมืองสุรินทร นาย ฐิติธัตน หล็วงสนาม ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

38 นางสุพรรณี ฟงวัฒนา 23093 เมืองสุรินทร นางสาว สุพรรวษา ฟงวัฒนา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5,500.00 

39 นางจิราภรณ กองเมืองปก 24917 เมืองสุรินทร นาย วรพล กองเมืองปก ม. มหาสารคาม 5,500.00 

40 นางวัลนา ธรจักร 25065 เมืองสุรินทร นางสาว ณฉัตร ธรจักร ม. สวนดุสิต 5,500.00 

41 นางถนอม ดอกจันทร 25487 เมืองสุรินทร นาย ญาณวุฒิ ดอกจันทร ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

42 นางณัทวดี ทรงวันศรี 25914 เมืองสุรินทร นาย ปวริศ พรมวัฒน ม. มหาสารคาม 5,500.00 

43 นางอรพรรณ อาษาราช 25935 เมืองสุรินทร นางสาว ครินทรา อาษาราช ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

44 นางวรรณา สิยาชีพ 27449 เมืองสุรินทร นาย เอกอารม สิยาชีพ ม. ศิลปากร 5,500.00 

45 นายสามารถ หงษสูง 27762 เมืองสุรินทร นาย สิรภพ หงษสูง ม. ขอนแกน 5,500.00 

46 นายฉัตรณรงค อริยะเดช 28134 เมืองสุรินทร นางสาว ปลิดา อริยะเดช ม. แมฟาหลวง 5,500.00 

47 นางพูนสิน ขาวงาม 28436 เมืองสุรินทร นางสาว อิสริยารัตน ขาวงาม ม. รามคําแหง 5,500.00 

48 นางพรพัฒน ชินโชติ 28607 เมืองสุรินทร นาย พันธุเอก ชินโชติ ม. ราชภัฏบุรีรัมย 5,500.00 

49 นางภาวะดี โพธิ์ขาว 28875 เมืองสุรินทร นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์ขาว ม. มหาสารคาม 5,500.00 

50 นางพิมล ใจเย็น 29307 เมืองสุรินทร นาย ชัยวัฒน ใจเย็น ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

51 นางพันเงิน ทองเปลว 31212 เมืองสุรินทร นาย กองเกียรติ ทองเปลว ม. รังสิต 5,500.00 

52 นางดารา ปุยะติ 23757 รัตนบุรี นาย ภูมิชนก ปุยะติ ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

53 นายพงคศักดิ์ นาเมืองรักษ 30823 รัตนบุรี นาย วรรษิษฐ นาเมืองรักษ ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

54 นายเสริม พิลาศรี 24720 ลําดวน นางสาว เบญญากร พิลาศรี ม. พะเยา 5,500.00 

55 นายสุพิน บุญเยี่ยม 22514 ศรีณรงค นางสาว บุษบสตรี บุญเยี่ยม ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

56 นายธนวิชญ ดาทอง 29230 ศรีณรงค นางสาว ธนัญญา ดาทอง ม. รังสิต 5,500.00 

57 นางปราณี หวังอยู 30442 ศรีณรงค นางสาว คณิตา หวังอยู ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 5,500.00 

58 นางธัญญลักษณ บุญยอม 30488 ศรีณรงค นางสาว นันทิกานต บุญยอม ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

59 นายปฏิภัส บุญชวย 31057 ศรีณรงค นางสาว บุญญภัทร บุญชวย ม. การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 5,500.00 

60 นางกมลพร เกกสันเทียะ 31712 ศรีณรงค นางสาว ฉัตรเพชร เกกสันเทียะ ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

61 นางนิติยา จิตเย็น 34693 ศรีณรงค นาย ชาคริต จิตเย็น ม. เกษตรศาสตร 5,500.00 

62 นายภูมิสิน การะเวก 10621 ศีขรภูมิ นาย ภทรพล การะเวก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 5,500.00 

63 นายปฐม สืบสังข 24623 ศีขรภูมิ นาย ประเสริฐพงษ สืบสังข ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

64 นายธนภัทร ทะเกิงลาภ 25825 ศีขรภูมิ นาย ธีรภัทร ทะเกิงลาภ ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

65 นายจําลอง รัตนาวิวัฒน 26640 ศีขรภูมิ นาย กิติภัทร รัตนาวิวัฒน ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

66 นายวินัย คํางาม 29661 ศีขรภูมิ นาย ธนวรินทร คํางาม ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

67 นางสุภานัน ธนาธันยภัทร 29852 ศีขรภูมิ นางสาว อธิภัทร ธนาธันยภัทร ม. ราชภัฏนครปฐม 5,500.00 

68 นางปนอนงค กะการดี 800007 ศีขรภูมิ นางสาว ผกาวดี กะการดี ม. อุบลราชธานี 5,500.00 
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ระดับปริญญาตรี ปที่ 1 หรือ อนุปริญญาตรี ปที่ 1

69 นางมณฑาทิพย อินทนูจิตร 800101 ศีขรภูมิ นางสาว ศตพร อินทนูจิตร ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

70 นางเมตตา กมลวัฒนานนท 800120 ศีขรภูมิ นาย ธีรเมธ กมลวัฒนานนท ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

71 นางเมตตา กมลวัฒนานนท 800120 ศีขรภูมิ นางสาว ธัชพรรณ กมลวัฒนานนท ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

72 นางกนกพิชญ จิตหนักแนน 800227 ศีขรภูมิ นาย ณพิชญ จิตหนักแนน ม. ราชภัฏภูเก็ต 5,500.00 

73 นางผลทอง สมหวัง 31703 สนม นาย นราธิป นิตยวัน ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

74 นางสุมาลี มีสอาด 32564 สนม นาย นราธิป กะการดี ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

75 นางจันทิรา สมรูป 33816 สนม นางสาว กุลธิดา พรหมบุตร ม. กรุงเทพ 5,500.00 

76 นางสุภัชญา กอสาลี 800309 สนม นางสาว ณัฏฐณิชา กอสาลี ม. มหาสารคาม 5,500.00 

77 นายสหัส นิตยลาภ 9192 สังขะ นางสาว มัณฑนา นิตยลาภ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5,500.00 

78 นางสมใจ บุญโต 27016 สังขะ นาย ประกายพฤกษ บุญโต ม. มหาสารคาม 5,500.00 

79 นางวริศรา แอกทอง 28367 สังขะ นางสาว นภัสสร แอกทอง ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

80 นางชญานันต กาบภิรมย 32417 สังขะ นาย ชวัลวิชญ กาบภิรมย ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

81 นางวันทณา ราชเจริญ 30428 สําโรงทาบ นาย พยุหเกียรติ ราชเจริญ ม. อุบลราชธานี 5,500.00 

82 นางสาวณัฐวิดา สะสี 31802 สําโรงทาบ นาย ณัฐเศรษฐ สะสี วิทยาลัยเทคนิค 5,500.00 

83 นางปยรัตน แกวหลา 32549 สําโรงทาบ นางสาว ศิริรัตน แกวหลา ม. ราชภัฏสวนสุนันทา 5,500.00 

456,500.00 รวมเปนเงินจํานวน
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