
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
ท่ี  42/2565 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจำป 2565  
(รอบเดือน สิงหาคม 2565)  

สงระหวางวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ถึง วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
**************************** 

 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประกาศรับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประจำป 2565 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 และรับสมัครขอรับทุนสงเสริม
การศึกษาบุตร ตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้สิ้นสุดการขอรับทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 เรียบรอยแลว สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
กำหนดใหจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ตามระดับชั้น ดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษาปท่ี 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 14/2565 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประจำป 2565 (รอบ
เดือน สิงหาคม 2565 ) กำหนดจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เปนตนไป ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี ้

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

 
 
 

(นายคำปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 1]

ระดับชั้น จายทุน
1 35402 นายเอกพล สุขยานุดิษฐ กาบเชิง เด็กชาย ธีรธรรม  สุขสังวรณ ป.4 2,500.00 
2 35599 นายธีรเดช รอยศรี กาบเชิง เด็กหญิง พิมพพิศา  สุขประเสริฐ ป.4 2,500.00 
3 29170 นายบุญชู กิ่งจันทร เขวาสินรินทร เด็กชาย บุญยวัชญ  กิ่งจันทร ป.4 2,500.00 
4 29461 นางปาริชาต แทนแกว เขวาสินรินทร เด็กหญิง มณีจันทร แทนแกว ป.4 2,500.00 
5 31553 นางสาวขนิษฐา ใจมั่น เขวาสินรินทร เด็กหญิง ปณฑิตา ใจมั่น ป.4 2,500.00 
6 28638 นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม จอมพระ เด็กชาย ธีราทร เที่ยงธรรม ป.4 2,500.00 
7 30640 นางสุลาวัลย เปนเครือ จอมพระ เด็กชาย ชยุต  เปนเครือ ป.4 2,500.00 
8 31784 นางเกศรินทร ดาศรี จอมพระ เด็กชาย กวีเอก ดาศรี ป.4 2,500.00 
9 33237 นางสุพิน มสาธานัง จอมพระ เด็กชาย ขวัญบุญ  มสาธานัง ป.4 2,500.00 
10 34558 นางพีรนันท เชิดชาย จอมพระ เด็กชาย วรเดช เชื่อมาก ป.4 2,500.00 
11 35916 นายสมยศ มะลิงาม จอมพระ เด็กหญิง พิตรพิบูล มะลิงาม ป.4 2,500.00 
12 28447 นายปธิกร เฟองทอง จังหวัด เด็กหญิง ปลิดา  เฟองทอง ป.4 2,500.00 
13 31479 นายวาทการ มูลไชยสุข จังหวัด เด็กชาย พชร  มูลไชยสุข ป.4 2,500.00 
14 31857 นายศุภชัย ราชนู จังหวัด เด็กหญิง สิริภัทร  ราชนู ป.4 2,500.00 
15 32022 นายครองสุข หารไชย จังหวัด เด็กชาย มหิศร  หารไชย ป.4 2,500.00 
16 32291 นางสาวอุมาพร ไชยสูง จังหวัด เด็กชาย กิตติพิชญ  จิตหาญ ป.4 2,500.00 
17 32296 นางสาวสําเภา มั่นหมาย จังหวัด เด็กชาย รชานนท  สุขแสวง ป.4 2,500.00 
18 32551 นางออมทรัพย สวางเนตร จังหวัด เด็กหญิง จิรภัทร  สวางเนตร ป.4 2,500.00 
19 33895 นายฐาปนา เจริญพร จังหวัด เด็กหญิง พิชญา  เจริญพร ป.4 2,500.00 
20 35374 นายกฤษนเดช ราษีทอง จังหวัด เด็กหญิง กฤษติญมุข  ราษีทอง ป.4 2,500.00 
21 35721 นางสาวอุไร เชื่อมไธสง จังหวัด เด็กหญิง เพชรลดา  สุขจิตร ป.4 2,500.00 
22 800228 นางศตพร ทองมาก จังหวัด เด็กชาย ศุภณัฐ  ทองมาก ป.4 2,500.00 
23 800415 นายจํารัส แกวกอง จังหวัด เด็กชาย สิรวิชญ  แกวทอง ป.4 2,500.00 
24 800420 นางสาวอรพิน ดาศรี จังหวัด เด็กหญิง อธิชา วงษวิจิตร ป.4 2,500.00 
25 800480 นายวันชัย เชื้อลี จังหวัด เด็กชาย เต็งหนึ่ง เชื้อลี ป.4 2,500.00 
26 800623 นางสาวอาภาภรณ จันทรเนียม จังหวัด เด็กหญิง ญาราภรณ กมลวัฒนานนท ป.4 2,500.00 
27 33530 นางพรรณภสสร บุญปก ชุมพลบุรี เด็กชาย ภัทรวิทย บุญปก ป.4 2,500.00 
28 30266 นางนิศารัตน ศาลางาม ทาตูม เด็กชาย ธีรวัฒน  ศาลางาม ป.4 2,500.00 
29 32422 นางสาวจันทรหอม ใจกลา ทาตูม เด็กชาย ปฐมพงษ  ใจกลา ป.4 2,500.00 
30 33292 นางนิติยาภรณ ไกรเสือ ทาตูม เด็กชาย ธนกฤต  ไกรเสือ ป.4 2,500.00 
31 33307 นางทัศลียา สุนทรภักดี ทาตูม เด็กหญิง ศุภัทธรา  สุนทรภักดี ป.4 2,500.00 
32 33307 นางทัศลียา สุนทรภักดี ทาตูม เด็กชาย ศุธาภัทร  สุนทรภักดี ป.4 2,500.00 
33 33540 นางภัททิยา ศรีหาตา ทาตูม เด็กชาย ปณณวัฒน  ศรีหาตา ป.4 2,500.00 
34 33827 นางสาววิลาวัลย ใจคุมเกา ทาตูม เด็กหญิง นฤมล  ทองมาก ป.4 2,500.00 
35 29407 นายสามารถ ศรีมงคล โนนนารายณ เด็กชาย ฐิติวัตร ศรีมงคล ป.4 2,500.00 

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 2]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

36 31181 นางสมจิต สมีราย โนนนารายณ เด็กชาย ธณาธิป สมีราย ป.4 2,500.00 
37 33311 นางสาวนันทิดา พรมออน โนนนารายณ เด็กชาย ปญญาโชติ  ชินวงค ป.4 2,500.00 
38 35179 นางอภันตรี ศรีทะโร โนนนารายณ เด็กหญิง อินทิราพันธ ศรีทะโท ป.4 2,500.00 
39 28319 นางจินตนา จิตรรัก บัวเชด เด็กหญิง จิตรชญา จิตรรัก ป.4 2,500.00 
40 29343 นางอัจฉราลักษณ นามพูน บัวเชด เด็กหญิง พิชญศิณี  นามพูน ป.4 2,500.00 
41 31394 นายสงคราม จงหาญ บัวเชด เด็กชาย คลังปติ จงหาญ ป.4 2,500.00 
42 33176 นางสาววรรณวิศา วงศศักดิ์ บัวเชด เด็กหญิง ภัทรพัชท วงศศักดิ์ ป.4 2,500.00 
43 29136 นางสาวบุษบา กรวยทอง ปราสาท เด็กหญิง บุษราภรณ  ไวทเฮด ป.4 2,500.00 
44 29262 นางพรมริน ดวงเดนฉาย ปราสาท เด็กชาย ธนกฤต  ดวงเดนฉาย ป.4 2,500.00 
45 29356 นางนันทนา สังเกตกิจ ปราสาท เด็กชาย ธนาวัฒน  สังเกตกิจ ป.4 2,500.00 
46 30918 นายเติมพงศ แกวมวง ปราสาท เด็กหญิง ขวัญขาว  แกวมวง ป.4 2,500.00 
47 33153 นางจุไรรัตน กิตติธรวัฒน ปราสาท เด็กหญิง กุลนิษฐ  กิตติธรวัฒน ป.4 2,500.00 
48 34612 นางรัตนา เลี่ยมดี ปราสาท เด็กชาย จักรพงศ  เลี่ยมดี ป.4 2,500.00 
49 35028 นางวราภรณ ทรงกลด ปราสาท เด็กชาย ภานุวิชญ ทรงกลม ป.4 2,500.00 
50 35348 นายมานพ บูรณะ ปราสาท เด็กชาย ภัทรวุฒิ  บูรณะ ป.4 2,500.00 
51 31544 นางสาวปวีณา แกวฝอย เมืองสุรินทร 1 เด็กหญิง กันตินันท  แกวฝอย ป.4 2,500.00 
52 31820 นางสาวนิดติยา หอมหวล เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง กวินธิดา หอมหวน ป.4 2,500.00 
53 32888 นายปณณทัต ทรัพยมาก เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง ชญาภา ทรัพยมาก ป.4 2,500.00 
54 24519 นายสมพงษ เกลี้ยงพรอม รัตนบุรี เด็กหญิง อทิตญา  เกลี้ยงพรอม ป.4 2,500.00 
55 28700 นางสาววลัยพร ศรีหะชัย รัตนบุรี เด็กหญิง พิมพรัมภา ลุงไธสง ป.4 2,500.00 
56 33286 นางวันวิสา สระแกว รัตนบุรี เด็กชาย เจตนิพัทธ  สระแกว ป.4 2,500.00 
57 33362 นางชญาดา ใยบัว รัตนบุรี เด็กหญิง ชนัญชิดา ใยบัว ป.4 2,500.00 
58 30383 นางพิพัตณ สินมาก ลําดวน เด็กหญิง ลภัสรดา  สินมาก ป.4 2,500.00 
59 29084 นางอุราพร สุขเติม ศรีณรงค เด็กชาย ภูมิรพี  สุขเติม ป.4 2,500.00 
60 32487 นายสุทธิชัย จิตรปรีดา ศรีณรงค เด็กชาย ปรวัฒน  จิตรปรีดา ป.4 2,500.00 
61 33263 นางศิราภรณ สัมฤทธิ์ผอง ศรีณรงค เด็กชาย คุณกร สัมฤทธิ์ผอง ป.4 2,500.00 
62 33352 นางสาวศิริสุดา ปญหา ศรีณรงค เด็กหญิง ศิรดา  ชตาถนอม ป.4 2,500.00 
63 29048 นางคําปญญา สุดาจันทร ศีขรภูมิ เด็กชาย ณัฐกรณ  สุดาจันทร ป.4 2,500.00 
64 30797 นางสดใส มีชัย ศีขรภูมิ เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  สมคณะ ป.4 2,500.00 
65 32959 นางศรีสรร ศรีดา ศีขรภูมิ เด็กหญิง ภารดี ศรีดา ป.4 2,500.00 
66 34282 นางสาวเนตรชนก ศิริมาก ศีขรภูมิ เด็กหญิง ชนิกานต เนียมภักดี ป.4 2,500.00 
67 28989 นางจุไรรัตน คําสวัสดิ์ สนม เด็กหญิง ปริณดา คําสวัสดิ์ ป.4 2,500.00 
68 32260 นางเกศศินี ยางสุข สนม เด็กชาย ณัชนันท  อยูอยางสุข ป.4 2,500.00 
69 32693 นางละมัย อินทรแปน สนม เด็กหญิง กฤตติกา  อินทรแปน ป.4 2,500.00 
70 26115 นางชุติกาญจน คําฝอย สังขะ เด็กหญิง ณัฐธิดา  คําฝอย ป.4 2,500.00 



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 3]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

71 29350 นางธิภาภรณ ชาญเชี่ยว สังขะ เด็กชาย กิตติศักดิ์  ชาญเชี่ยว ป.4 2,500.00 
72 32757 นางสาวกาญจนาภรณ คําแกว สังขะ เด็กหญิง กิตติกานต บุญแสง ป.4 2,500.00 
73 33087 นางอรวี อินทรนุช สังขะ เด็กหญิง วรรณชนก  บุญสมบัติ ป.4 2,500.00 
74 34395 นายภานุวัฒน ใสสะอาด สังขะ เด็กหญิง กุลณัฐดา ใสสะอาด ป.4 2,500.00 
75 800180 นายเจษฎา สามใจ สังขะ เด็กหญิง กนกกาญจน  สามใจ ป.4 2,500.00 
76 32470 นายเกรียงศักดิ์ สุจริต สําโรงทาบ เด็กหญิง กัญญวรา  สุจริต ป.4 2,500.00 
77 33701 นางสาวอุษณีย ดาศรี สําโรงทาบ เด็กหญิง นันทิตา ชาวสวน ป.4 2,500.00 
78 34285 นางสาวแพรวพรรณ มณีโชติ สําโรงทาบ เด็กหญิง อรัญญา สงวนชื่อ ป.4 2,500.00 

195,000.00 รวมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 4]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

1 32879 นางธวัลรัตน สายรัตน กาบเชิง เด็กชาย จารุวิทย  สายรัตน ม.1 3,500.00 
2 34056 นางณงคเยาว เยรัมย กาบเชิง เด็กหญิง อนงลักษณ  เยรัมย ม.1 3,500.00 
3 34836 นางสายรุง ดัชถุยาวัตร กาบเชิง เด็กหญิง กุลภัสสร ดัชถุยาวัตร ม.1 3,500.00 
4 800170 นางสาวอริวรรณ ชมสุข กาบเชิง เด็กหญิง จิรฐา ยารัมย ม.1 3,500.00 
5 15330 นายสุภาพ กระจายศรี เขวาสินรินทร เด็กชาย สิทธิกร กระจายศรี ม.1 3,500.00 
6 31553 นางสาวขนิษฐา ใจมั่น เขวาสินรินทร เด็กหญิง ปยธิดา ใจมั่น ม.1 3,500.00 
7 16869 นายอักษร สรอยจิต จอมพระ เด็กหญิง ฐิตินันท สรอยจิต ม.1 3,500.00 
8 25818 นายพงษศักดิ์ พรมมา จอมพระ เด็กหญิง กานตธีรา  พรมมา ม.1 3,500.00 
9 28393 นายสมพงษ มณีวรรณ จอมพระ เด็กหญิง รตี มณีวรรณ ม.1 3,500.00 
10 32440 นางจันทรฉาย จงใจงาม จอมพระ เด็กหญิง พิชชาพร  จงใจงาม ม.1 3,500.00 
11 32753 นายประสิทธิ์ หอมเนียม จอมพระ เด็กหญิง นิรัชฌา หอมเนียม ม.1 3,500.00 
12 33237 นางสุพิน มสาธานัง จอมพระ เด็กชาย วศิน  มสาธานัง ม.1 3,500.00 
13 35215 นายกิตติพงศ บุญเติม จอมพระ เด็กชาย วีรยุทธ  บุญเติม ม.1 3,500.00 
14 29132 นายยงยุทธ การชัญกาศ จังหวัด เด็กชาย ธราธิป การชัญกาศ ม.1 3,500.00 
15 30281 นายเริงชัย คิดรอบ จังหวัด เด็กหญิง กัญญาภัค  คิดรอบ ม.1 3,500.00 
16 31021 นางลัคนา จันทรศิริ จังหวัด เด็กชาย นันทภพ จันทรศิริ ม.1 3,500.00 
17 32287 นางสรัญญา หอทรัพย จังหวัด เด็กหญิง ณภัทร  หอทรัพย ม.1 3,500.00 
18 32291 นางสาวอุมาพร ไชยสูง จังหวัด เด็กหญิง สุพรรณี  จิตหาญ ม.1 3,500.00 
19 32296 นางสาวสําเภา มั่นหมาย จังหวัด เด็กชาย ชนาภัทร  สุขแสวง ม.1 3,500.00 
20 33476 นางสาวอมรา ลักขษร จังหวัด เด็กชาย จิรัฏฐ ดํารงศักดิ์ ม.1 3,500.00 
21 34833 นางวลัยพรรณ จารุทรัพยสดใส จังหวัด เด็กหญิง ธมนพรรณ จารุทรัพยสดใส ม.1 3,500.00 
22 800123 นางอรอุมา เกิดวุฒิชัย จังหวัด เด็กชาย รัชชภูมิ เกิดวุฒิชัย ม.1 3,500.00 
23 800271 นางวิมาน คําเลิศ จังหวัด เด็กชาย ธนสาร คําเลิศ ม.1 3,500.00 
24 800635 นางสายรุง กรวยทอง จังหวัด เด็กชาย กฤษณะชัย กรวยทอง ม.1 3,500.00 
25 800648 นางปาริฉัตร สุกแสง จังหวัด เด็กชาย ศุภสัณห สุกแสง ม.1 3,500.00 
26 24721 นางกิติยาภรณ สินธุพันธ ชุมพลบุรี เด็กหญิง มนัสวีร สินธุพันธ ม.1 3,500.00 
27 29411 นางกชนิภา วันทะนีย ชุมพลบุรี เด็กหญิง พัชริดา  วันทะนีย ม.1 3,500.00 
28 28949 นางจีรนันท ชูมณี ทาตูม เด็กชาย ภูริชญา  ชูมณี ม.1 3,500.00 
29 29392 นางปวีณา วรรัมย ทาตูม เด็กชาย ปติกร วรรัมย ม.1 3,500.00 
30 30069 นายสิรวิทย ลาภจิตร ทาตูม เด็กหญิง มิ่งกมล  ลาภจิตร ม.1 3,500.00 
31 30671 นางบานเย็น ผายสุวรรณ ทาตูม เด็กชาย ปรีชาพร ทองมาก ม.1 3,500.00 
32 30745 นางเยาวเรศ หอมเนียม ทาตูม เด็กหญิง พิมพกุล  หอมเนียม ม.1 3,500.00 
33 31567 นางชอทิพย ภูละมุล ทาตูม เด็กหญิง ภาวิตา ภูละมุล ม.1 3,500.00 
34 32278 นางเกษมณี สุขชีพ ทาตูม เด็กชาย ณัฐวุฒิ  สุขชีพ ม.1 3,500.00 
35 32489 นางสาวสุภาพร สาแกว ทาตูม เด็กชาย ฐปนวัฒน  พลอํานวย ม.1 3,500.00 



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 5]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

36 33074 นางจารุณี แกวปุม ทาตูม เด็กหญิง ณิชาภัทร  แกวปุม ม.1 3,500.00 
37 33292 นางนิติยาภรณ ไกรเสือ ทาตูม เด็กชาย คุณภัทร  ไกรเสือ ม.1 3,500.00 
38 24478 นายประมวล ชัยพร โนนนารายณ เด็กหญิง ณณัฐฐา  ชัยพร ม.1 3,500.00 
39 27250 นางบุญฑริกา เคากลา โนนนารายณ เด็กหญิง กมลลักษณ  เคากลา ม.1 3,500.00 
40 28853 นางอุมาพร พุทธลา โนนนารายณ เด็กหญิง อุมาพร พุทธลา ม.1 3,500.00 
41 30655 นางดาเรศร บุญสวัสดิ์ โนนนารายณ เด็กชาย ปรัชญ บุญสวัสดิ์ ม.1 3,500.00 
42 34040 นางสาวเบญจวรรณ เหลาคํา โนนนารายณ เด็กชาย ธานินทร สวัสดี ม.1 3,500.00 
43 29673 นางอนงควัลย ดีดานคอ บัวเชด เด็กหญิง พุทธิชา ดีดานคอ ม.1 3,500.00 
44 30223 นางศศิมาภรณ ดีเลิศ บัวเชด เด็กหญิง ชนันตรัตน ดีเลิศ ม.1 3,500.00 
45 30493 นายสุชิตร สิมมา บัวเชด เด็กหญิง ชิสา  สิมมา ม.1 3,500.00 
46 31394 นายสงคราม จงหาญ บัวเชด เด็กหญิง กันตฤทัย จงหาญ ม.1 3,500.00 
47 33235 นางสาวปรียาภัทร ผลผกา บัวเชด เด็กหญิง สุภัทรวดี  ผลผกา ม.1 3,500.00 
48 21202 นางสําเริง ฤกษศรี ปราสาท เด็กหญิง ปยาพัชร  ฤกษศรี ม.1 3,500.00 
49 29356 นางนันทนา สังเกตกิจ ปราสาท เด็กหญิง พรชนัน  สังเกตกิจ ม.1 3,500.00 
50 29418 นางพีรญา กําจัดภัย ปราสาท เด็กชาย เดโชพล กําจัดภัย ม.1 3,500.00 
51 31176 นางอุทัย ประไวย ปราสาท เด็กหญิง ญาณิศา  ประไวย ม.1 3,500.00 
52 31727 นางวิภาดา สายเสมา ปราสาท เด็กชาย วชิรวิทย  สายเสมา ม.1 3,500.00 
53 35028 นางวราภรณ ทรงกลด ปราสาท เด็กหญิง ชุติภา เสินไธสง ม.1 3,500.00 
54 35028 นางวราภรณ ทรงกลด ปราสาท เด็กหญิง ชุติมา เสินไธสง ม.1 3,500.00 
55 35348 นายมานพ บูรณะ ปราสาท เด็กหญิง กัญญาพัชร  บูรณะ ม.1 3,500.00 
56 36033 นางสุรภา แกวงาม ปราสาท เด็กชาย ศุภวิชญ แกวงาม ม.1 3,500.00 
57 30055 นายยุทธนา ภูมิสูง พนมดงรัก เด็กหญิง ศศินา ภูมิสูง ม.1 3,500.00 
58 29680 นางวรางคณา สวัสดี เมืองสุรินทร 1 เด็กหญิง เพลงพรรษ ทองเปลว ม.1 3,500.00 
59 30129 นางเพ็ญประภา ทองบอ เมืองสุรินทร 1 เด็กหญิง อัญชสา  ทองบอ ม.1 3,500.00 
60 32325 นางพัชรี กอแกว เมืองสุรินทร 1 เด็กชาย นิติภูมิ  กอแกว ม.1 3,500.00 
61 28999 นางธีรดา วรรณตรง เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง กวิสรา วรรณตรง ม.1 3,500.00 
62 29483 นายราเชนทร หวังมั่น เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย รชต หวังมั่น ม.1 3,500.00 
63 31072 นางนุจรินทร วังงาม เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง พรชนก วังงาม ม.1 3,500.00 
64 34912 นางสาวธัญญลักษณ วรรณพัฒน เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง พิมพพิศา  ขมสวัสดิ์ ม.1 3,500.00 
65 30304 นางอุษณีย ทองดีเวียง รัตนบุรี เด็กหญิง วิชญาณี ทองดีเวียง ม.1 3,500.00 
66 29000 นางงามจิตร เทียนทอง ลําดวน เด็กหญิง กนกวรรณ เทียนทอง ม.1 3,500.00 
67 29796 นางณัฎฐชญานิศ ศักดิ์ดีแสง ศรีณรงค เด็กชาย ณัฐวริทธิ์  ศักดิ์ดีแสง ม.1 3,500.00 
68 30921 นางชนิสา จันทา ศรีณรงค เด็กหญิง กนกพร จันทา ม.1 3,500.00 
69 27861 นางวริศรา ทองแมน ศีขรภูมิ เด็กหญิง ภรรณภัทร ทองแมน ม.1 3,500.00 
70 29984 นางสาวสัจจสินา การะเกต ศีขรภูมิ เด็กหญิง ปภาวรินท การะเกต ม.1 3,500.00 



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 6]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

71 30033 นางลําดวน คําราษฎร ศีขรภูมิ เด็กชาย วีรวิชญ  คําราษฎร ม.1 3,500.00 
72 30608 นายไพโรจน วัฒนาเกียรติกุล ศีขรภูมิ เด็กหญิง มนัสนันท วัฒนาเกียรติกุล ม.1 3,500.00 
73 30797 นางสดใส มีชัย ศีขรภูมิ เด็กหญิง จิรญาดา  สมคณะ ม.1 3,500.00 
74 30808 นางพจมาศ จันทรโท ศีขรภูมิ เด็กชาย วิสุทธิ์ จันทรโท ม.1 3,500.00 
75 31017 นางกณกภรณ คํามา ศีขรภูมิ เด็กหญิง วิชญาดา  คํามา ม.1 3,500.00 
76 35021 นางสาวมนัสนันท ทองมี สนม เด็กชาย ภัทริศวร  ปานสุขุม ม.1 3,500.00 
77 35080 นางสาวน้ําฝน พรรญราช สนม เด็กชาย มนัสวิน  สําราญใจ ม.1 3,500.00 
78 800306 นายเกรียงไกร บานสดชื่น สนม เด็กชาย วชิรพัฒน บานสดชื่น ม.1 3,500.00 
79 23405 นายกระวี สิงหชัย สังขะ เด็กหญิง วนัชพร  สิงหชัย ม.1 3,500.00 
80 26344 นางปณิดา แกวหอม สังขะ เด็กหญิง ธัญวรัตน  แกวหอม ม.1 3,500.00 
81 27193 นางนวลจิรา สินทรา สังขะ เด็กหญิง พาขวัญ  สินทรา ม.1 3,500.00 
82 28950 นางวันดี จอกแกว สังขะ เด็กหญิง ศิริกัลยา  จอกแว ม.1 3,500.00 
83 29005 นายวิรพงษ สงคพิมพ สังขะ เด็กชาย วชิรวิทย  สงคพิมพ ม.1 3,500.00 
84 29219 นางเอรวัณ ทองสิน สังขะ เด็กหญิง อรณิชา  ทองสิน ม.1 3,500.00 
85 29436 นายพิพัฒนพงศ อุตสาหะ สังขะ เด็กชาย เอกอนันต  เดชพิสิษฐาพร ม.1 3,500.00 
86 29805 นางสาวกานดา สินทรัพย สังขะ เด็กหญิง วาสิตา จิตรแมน ม.1 3,500.00 
87 30184 นางวรรยา กลวยทอง สังขะ เด็กชาย ญาณกร กลวยทอง ม.1 3,500.00 
88 33166 นางสาวอุนนดา ศาลางาม สังขะ เด็กหญิง รวิสรา  หมั่นวาจา ม.1 3,500.00 
89 34395 นายภานุวัฒน ใสสะอาด สังขะ เด็กชาย ภัทรดนัย ใสสะอาด ม.1 3,500.00 
90 35579 นางภาณุมาศ เสาประโคน สังขะ เด็กหญิง พิมพพิชชา เสาประโคน ม.1 3,500.00 
91 800316 นางนพรัตน ใสยิ่ง สังขะ เด็กหญิง จิดาภา  ใสยิ่ง ม.1 3,500.00 
92 35413 นางฐิติมา แซจึง สําโรงทาบ เด็กหญิง ณัฐนรี  แซจึง ม.1 3,500.00 

322,000.00 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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1 27005 วาที่รอยตรีสนอง พรหนองแสน กาบเชิง นาย ทินภัทร  พรหนองแสน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
2 27497 นางศิราณี ริมหมูดี กาบเชิง นาย ณัฐวัฒน  ริมหมูดี ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
3 28698 นางศิรินภา ชางการ กาบเชิง นางสาว ณัชชา  ชางการ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
4 32376 นางสุธิตา สีสิงห กาบเชิง นางสาว โสภิตา  สีสิงห ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
5 23081 นางญาณนันท ทิวคู เขวาสินรินทร นาย ณัฐนันท ทิวคู ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
6 29170 นายบุญชู กิ่งจันทร เขวาสินรินทร เด็กชาย บุญยวิชญ  กิ่งจันทร ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
7 22056 นายยุทธนา บูรณะ จอมพระ นาย เติมศักดิ์  บูรณะ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
8 22779 นางฐานิต ทองศรี จอมพระ นางสาว ฐิติวรดา  ทองศรี ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
9 25656 นางภัชพิชชา อุตสาหดี จอมพระ นาย ธนกฤต หวังสม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
10 27204 นางศศิธร คงวัน จอมพระ นาย ศุภวิชญ คงวัน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
11 28687 นางบังอร ชูแกว จอมพระ นาย ธีรจุฑา ชูแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
12 29851 นายศรีนคร นัยนิตย จอมพระ นาย จตุรพร  นัยนิตย ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
13 34558 นางพีรนันท เชิดชาย จอมพระ นาย ธนภัทร เชื่อมาก ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
14 35981 นายนิเทศน  ทองนรินทร จอมพระ นางสาว ปุณยนุช  ทองนรินทร ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
15 23850 นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น จังหวัด นาย สิรภพ  ดอนหมั่น ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
16 25668 นางลัดดาวัลย สอาดยิ่ง จังหวัด นางสาว สุวิชญา สอาดยิ่ง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
17 28322 นายสนธยา มุลาลินน จังหวัด นางสาว เปยมรัก  มุลาลินน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
18 30200 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร จังหวัด นาย โพธิพงศ โพธิ์สีจันทร ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
19 32438 นางสุกัญญา ทองกลาง จังหวัด นางสาว ญาณิศา  ทองกลาง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
20 33373 นายสมคิด สืบสันต จังหวัด นาย พลกฤต  สืบสันต ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
21 800123 นางอรอุมา เกิดวุฒิชัย จังหวัด นาย ชัยภัทร เกิดวุฒิชัย ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
22 800271 นางวิมาน คําเลิศ จังหวัด นางสาว จุฑามาศ คําเลิศ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
23 800500 นางสมฤดี เติมสุข จังหวัด นาย ณัฐพนธ เติมสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
24 800635 นางสายรุง กรวยทอง จังหวัด นาย การัณยภาส กรวยทอง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
25 24004 นายวีระศักดิ์ วงศเจริญ ชุมพลบุรี นาย รัชพล  วงศเจริญ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
26 30329 นางรํายวน ฤทธิบาล ชุมพลบุรี นาย ธราเทพ ฤทธิบาล ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
27 24507 นายไพรัช มีพันธ ทาตูม นางสาว ศศิกานต มีพันธ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
28 28911 นางนิตยา สาพันธ ทาตูม นาย รวิพล  สาพันธ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
29 30745 นางเยาวเรศ หอมเนียม ทาตูม นาย อิศเรศ  หอมเนียม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
30 31004 นางจิดาภา จงใจงาม ทาตูม นาย เสฎฐเสถียร  จงใจงาม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
31 33540 นางภัททิยา ศรีหาตา ทาตูม นางสาว สุภัค  ศรีหาตา ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
32 29614 นางสาวนิตยา รุงเรือง โนนนารายณ นาย ธีรัช  บุญเหมาะ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
33 22548 นายสุพิศ พริ้งเพราะ ปราสาท นาย สุพชีพ พริ้งเพราะ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
34 26470 นายสุรพงษ ชนะเลิศ ปราสาท นาย ธีรภัทร  ชนะเลิศ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
35 26684 นายกฤติพงศ ประนม ปราสาท นางสาว ศิริประภา  ประนม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
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36 28969 นางสาวจิรัฐยา สังขโกมล ปราสาท นางสาว ชยาพร  สังขโกมล ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
37 29269 นางสุดารัตน ดียิ่ง ปราสาท นาย ธนกฤต ดียิ่ง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
38 29330 นางพิมพขวัญ งามศิริ ปราสาท นาย ภูมิผไท  งามศิริ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
39 31167 นางนันทิยา เทียนแกว ปราสาท นางสาว รัดเกลา  สกุลทอง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
40 32771 นายภคนันท กัญญาศรี ปราสาท นาย ธัญพิสิษฐ  กัญญาศรี ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
41 35155 นางสาวสุเพียบ กูลรัตน ปราสาท นาย เอกรัตน  เนียมหอม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
42 22973 นายสุรพงศ วาสนาม พนมดงรัก นาย เปยมวุฒิ  วาสนาม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
43 27570 นางวรางคณา อุตตะโปน เมืองสุรินทร 1 นางสาว ณัฏฐกานต  อุตตะโปน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
44 29822 นางสุขลา ยืนยง เมืองสุรินทร 1 นาย นฤปนาถ  ยืนยง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
45 30129 นางเพ็ญประภา ทองบอ เมืองสุรินทร 1 นาย ชิษณุพงศ  ทองบอ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
46 30606 นางดวงใจ งามเชย เมืองสุรินทร 1 นางสาว ณัฐวิภา งามเชย ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
47 19290 นางวิไลรัตน ศรีสุข เมืองสุรินทร 2 นางสาว ทิพปภา  ศรีสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
48 23723 นางศุจิกา ทรงพระ เมืองสุรินทร 2 นาย กันตพงศ ทรงพระ ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
49 25261 นางลักษมี เงางาม เมืองสุรินทร 2 นางสาว จิรัสยา  เงางาม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
50 28114 นายปรีชา แสงทอง1 เมืองสุรินทร 2 นาย ปณณธร  แสงทอง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
51 28999 นางธีรดา วรรณตรง เมืองสุรินทร 2 นาย ธิปปวิทญ วรรณตรง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
52 28808 นางมยุรา ถาพรผาด รัตนบุรี นางสาว ทิพยรัตน  ถาพรผาด ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
53 31022 นางสาวพิชญา ยอดสิงห รัตนบุรี นาย ปติกัลย  ศรีทะโร ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
54 24886 นายสุรินทร ทองคํา ศรีณรงค นาย ตันติกร  ทองคํา ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
55 28405 นางลาวัณย เนื้อแกว ศรีณรงค นางสาว ปาริตตา  เนื้อแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
56 32459 นางประภัสสร เพชรอินทร ศรีณรงค นาย วงศวรัณ  ศรรัตน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
57 34049 นางเพียงหทัย ภูขันซาย ศรีณรงค นางสาว ณพรรษวรรณ  ภูขันซาย ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
58 22714 นายพิศิษฐ บุญประสาท ศีขรภูมิ นาย ธนัชกฤศ  บุญประสาท ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
59 25285 นางวาสนา ไหมทอง ศีขรภูมิ นาย วริศ  ไหมทอง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
60 28312 นายเพียว พรหมแกว ศีขรภูมิ นาย ภูริภัทร  พรหมแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
61 29399 นายวิโรจน โอษฐงาม ศีขรภูมิ นางสาว อัญญานี  โอษฐงาม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
62 30746 นางนิออน ปญญาโรจนสุข ศีขรภูมิ นาย อธิชา  ปญญาโรจนสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
63 32605 นางสาวจิตรลดา ทองสุข ศีขรภูมิ นาย นาคิม  ทองสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
64 32650 นางอัชริน บุญมาก ศีขรภูมิ นาย ปฏิวัติ บุญมาก ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
65 30779 นายสุธี อินทรแกว สนม นางสาว ศิวาพร  อินทรแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
66 32693 นางละมัย อินทรแปน สนม นาย ศุภกฤต  อินทรแปน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
67 35454 นายประครอง วงศฉลาด สนม นาย กันตพงศ  วงศฉลาด ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
68 19277 นายอําพร สวยรูป สังขะ นาย ประสิทธิ์ สวยรูป ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
69 26593 นางปรียาพร ถมปทม สังขะ นาย วุฒิภัทร  ถมปด ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
70 26785 นางกันธิมา ยวงแกว สังขะ นางสาว กันตกนิษฐ ยวงแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
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ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

71 28380 นางจงจิต ทับทิมสําโรง สังขะ นาย เนติธร ทับทิมสําโรง ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
72 28569 นางนัยนา อนงคชัย สังขะ นางสาว สุพิชชา อนงคชัย ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
73 28932 นายประกอบ หาสุข สังขะ นางสาว อัจฉราพรรณ  หาสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
74 28950 นางวันดี จอกแกว สังขะ นาย ธนภัทร  จอกแกว ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
75 32164 นางวรนุช เกษมสุข สังขะ นางสาว ศิวกร เกษมสุข ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
76 35579 นางภาณุมาศ เสาประโคน สังขะ นาย ภัทธดนย เสาประโคน ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
77 26741 นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค สําโรงทาบ นางสาว ฟาริดา  สิงจานุสงค ม.4,เทียบเทา 4,500.00 
78 27888 นายวัฒนา งอกงาม สําโรงทาบ นาย ศริตวรรธน  งอกงาม ม.4,เทียบเทา 4,500.00 

351,000.00 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 10]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

1 18072 วาที่รอยเอกศิริพงษ ประดับเพชร กาบเชิง นางสาว ปริยาภัทร  ประดบเพชร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
2 24679 นางเนตรนภา วาลีประโคน กาบเชิง นางสาว ธนิษฐา วาลีประโคน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
3 26177 นายสุรพล เสียงเพราะ กาบเชิง นาย ตนตระกูล  เสียงเพราะ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
4 26215 นายสมาน นาคนวล กาบเชิง นางสาว จอมขวัญ นาคนวล ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
5 17522 นายจรุง วารี เขวาสินรินทร นางสาว ชยานี วารี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
6 23081 นางญาณนันท ทิวคู เขวาสินรินทร นาย ณัฐพัชร  ทิวคู ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
7 24798 นายกิ่งแกว หาสุข เขวาสินรินทร นาย วิศณุ หาสุข ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
8 27504 นางศุภัทร สุขยา จอมพระ นาย ศุภกร  สุขยา ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
9 35678 นางนรินทร ทําดี จอมพระ นางสาว ชนิกานต ทําดี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
10 11212 นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต จังหวัด นาย ภัทรพล  ตรองจิตต ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
11 19917 นายสําเร็จ มะวิญธร จังหวัด นาย ศิขรินทร มะวิญธร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
12 22124 นางแพงศรี ศรีมงคล จังหวัด นางสาว รธรรธร  ศรีมงคล ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
13 23706 นายวีรศักดิ์ ทองขาว จังหวัด นางสาว นลินี ทองขาว ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
14 25668 นางลัดดาวัลย สอาดยิ่ง จังหวัด นางสาว พรนัชชา  สอาดยิ่ง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
15 26405 นายภัทรพล หงษสูง จังหวัด นางสาว ปรินากร  หงษสูง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
16 27506 นายทองออน เสาเวียง จังหวัด นางสาว ณัฐกมล  เสาเวียง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
17 27512 นายโกวิทย สรอยนาก จังหวัด นาย นราวิชญ  สรอยนาก ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
18 28122 นายสยาม ระโส จังหวัด นาย ณัฐชนนท  ระโส ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
19 29529 นายกัมปนาท พวงบุญ จังหวัด นาย วชิรวิทย  พวงบุญ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
20 30319 นางนิภาศักดิ์ คงงาม จังหวัด นาย เอกอนันต  คงงาม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
21 30905 นางเกศสุดา วงษาภิรมย จังหวัด นาย วรกฤติ  ยิ่งแสวงดี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
22 31635 นางทิพยาภรณ สมปอง จังหวัด นาย กฤษณพงศ สมปอง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
23 33605 นางพิรานุช ไหวดี จังหวัด นาย ภัทรภณ ไหวดี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
24 800131 นางสาวอารีรัตน ปรางคชัยกุล จังหวัด นางสาว ณัฐญา  บุญเยี่ยม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
25 800132 นางเอื้อมพร มีเจริญ จังหวัด นางสาว ปาณิสรา มีเจริญ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
26 800500 นางสมฤดี เติมสุข จังหวัด นางสาว ฐิดาพร เติมสุข ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
27 36024 นางกฤษณสิรี ไชยรินทร ชุมพลบุรี นาย ปารมี  ไชยรินทร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
28 19763 นายธัญสิทธิ์ ปติมณีรัศมิ์ ทาตูม นางสาว ชณันภัสร ปติมณีรัศมิ์ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
29 25060 นางนวมน มีโชค ทาตูม นางสาว ศรุตา มีโชค ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
30 25197 นางเพ็ญศรี แกววัน ทาตูม นาย กิตติชัย  แกววัน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
31 25462 นายชัยธิวัฒน ทาทอง ทาตูม นางสาว ณัฐชยาดา  ทาทอง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
32 29489 นางเพ็ญญาภรณ เกลี้ยงพรอม ทาตูม นาย ยุทธวิวัฒน  เกลี้ยงพรอม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
33 31358 นางพัสตราภรณ หอมขจร ทาตูม นางสาว พวงทอง  หอมขจร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
34 18385 นายวิเชียร ยอดจันทร โนนนารายณ นาย ไกรสร ยอดจันทร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
35 26318 วาที่รอยตรีธัญญากรณ บุญหนัก โนนนารายณ นางสาว ธิดารัตน  บุญหนัก ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 



จ่ายทุนบุตร 2565 (18 ส.ค. 2565)  [หนา้ที� 11]

ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

36 28130 นายอดิศักดิ์ โพธิ์ออน โนนนารายณ นางสาว ธาริสา  โพธิ์ออน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
37 28603 นางเพ็ญแข ศรพรม โนนนารายณ นาย นันทนธวรรธน  กลิ่นกลาง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
38 24126 นางรัชฎาภรณ อินทะยาตร บัวเชด นางสาว บรมพร อินทะยาตร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
39 30223 นางศศิมาภรณ ดีเลิศ บัวเชด นาย รัฐนันท ดีเลิศ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
40 800087 นางยุวดี คําวงค บัวเชด นาย ณัฐภัทร  คําวงศ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
41 16678 นางสมศรี เหมาะเปนดี ปราสาท นาย ศาศวัฒน อยานอนใจ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
42 25277 นางสาวจันทรจิรา สําราญกาย ปราสาท นางสาว กมลกานต  สําราญกาย ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
43 26360 นางลีลา สาลีโภชน ปราสาท นาย ภูริณัฐ สาลีโภชน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
44 26503 นางแกวตา สายกระสุน ปราสาท นางสาว ณิชาภัทร  สายกระสุน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
45 26684 นายกฤติพงศ ประนม ปราสาท นางสาว ธัญลักษณ  ประนม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
46 26772 นายประดับ ไดทุกทาง ปราสาท นาย ธัญพิสิษฐ ไดทุกทาง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
47 28202 นางศิริลาวัณย ประกอบดี ปราสาท นางสาว ศศิประภา สุขเอี่ยม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
48 30101 นายคําพุฒ เสาใย ปราสาท นางสาว ฐิติพร เสาใย ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
49 31436 นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง ปราสาท นาย จิรพัฒน แสงทอง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
50 33167 นายปฏิวัติ ไชยชนะ ปราสาท นางสาว ศุภสุดา ไชยชนะ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
51 9384 นายพิรักษ บูรณเจริญ พนมดงรัก นางสาว พิยดา บูรณเจริญ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
52 17300 นายประดิษฐ มีแกว พนมดงรัก นางสาว ณิชนันทน  มีแกว ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
53 28118 นางยุพิน จันรองคํา พนมดงรัก นาย ธีรภัทร  จันรองคํา ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
54 29051 นายสุชาติ สุขสบาย พนมดงรัก นางสาว ขจีพรรณ สุขสบาย ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
55 31386 นางพุธิตา จันทรงาม พนมดงรัก นางสาว พรชนก จันทรงาม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
56 800362 นางสโรชา สุขสบาย พนมดงรัก นาย แทนไท สุขสบาย ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
57 25475 นางวิไลพร ทางดี เมืองสุรินทร 1 นางสาว ณิชาภัทร  ทางดี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
58 32385 นางสาวสุจิรา คงวารินทร เมืองสุรินทร 1 นาย สมรภูมิ สวางพื้น ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
59 20790 นางพรรษมน พิมพจันทร เมืองสุรินทร 2 นาย ชยุตม  ดาวกระจาง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
60 27143 นางนงเยาว บุญโต เมืองสุรินทร 2 นางสาว ธนัชชา  บุญโต ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
61 28025 นางศิริพร ลิมปเวชรักษ เมืองสุรินทร 2 นางสาว ศิริกัญญา ลิมปเวชรักษ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
62 30805 นางรุงรัศมี ตอยอด เมืองสุรินทร 2 นางสาว ณัฐวศา  ตอยอด ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
63 31072 นางนุจรินทร วังงาม เมืองสุรินทร 2 นางสาว กชพร วังงาม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
64 32366 นางสาวอรประภา นับถือดี เมืองสุรินทร 2 นางสาว กัญญพัชร  นับถือดี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
65 20837 นายสมภาร ใยวัน รัตนบุรี นางสาว สุชานันท  ใยวัน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
66 30935 นางณัฐชยา ประสมศรี รัตนบุรี นาย ภูริพัฒน  ประสมศรี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
67 35185 นายสมบูรณ พุทธานุ รัตนบุรี นางสาว ปรางทิพย พุทธานุ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
68 28278 นางปยฉัตร นามวงษ ลําดวน นางสาว ปณณพร  นามวงษ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
69 28552 นางจําเนียร พันธเลิศ ศรีณรงค นาย กฤตภาส  ธัญธิติโชต ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
70 24092 นายวีระวัฒน วิทยอุดม ศีขรภูมิ นาย ปฐมภูมิ วิทยอุดม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
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ระดับชั้น จายทุน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4,  มัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา และระดับ ปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา  ปการศึกษา 2565

รอบยื่นสมัครระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

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

71 29534 นางมนเทียร แกวงาม ศีขรภูมิ นาย ปฎิพล  แกวงาม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
72 31017 นางกณกภรณ คํามา ศีขรภูมิ นางสาว นฤภัทรสรณ คํามา ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
73 32650 นางอัชริน บุญมาก ศีขรภูมิ นางสาว ปกาภรณ บุญมาก ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
74 32707 นายสิทธิศักดิ์ เจริญไข สนม นางสาว ภัชราวดี  เจริญไข ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
75 21964 นายอรรถพร เมฆพัฒน สังขะ นาย คุณากร  เมฆพัฒน ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
76 22567 นางจํานงค ชุมพล สังขะ นาย พีรวัส  ชุมพล ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
77 22572 นางจําเนียร ภูละอินทร สังขะ นาย ธนพล  ภูละอินทร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
78 29513 นางสุพัฒน จันทรเหลือง สังขะ นางสาว กฤตพร  จันทรเหลือง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
79 30642 นางสาวยุพา ทองสีมา สังขะ นางสาว นรินทิพย  สมฤทธิ์ ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
80 31302 นางสาระภา เนียมทอง สังขะ นางสาว เอื้อการย  เนียมทอง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
81 31626 นางอรวรรณ ทมธิแสง สังขะ นางสาว อรยา  ทมธิแสง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
82 32248 นางณภัชชา ตนทวี สังขะ นางสาว ปณณพร มะลิงาม ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
83 32956 นางขวัญตา พิศเพ็ง สังขะ นางสาว ธันยชนก  พิศเพ็ง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
84 800316 นางนพรัตน ใสยิ่ง สังขะ นางสาว จีรนันท ใสยิ่ง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
85 24791 นายสุกฤษฏิ์ พิมพทอง สําโรงทาบ นาย ชนสิษฎิ์  พิมพทอง ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
86 29581 นางภัชรินทร ขันติมาตร สําโรงทาบ นางสาว ธัญธร ขันติมาตร ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 
87 32336 นางสาวฉวี บุญทูล สําโรงทาบ นาย วีระชัย  ขุนศรี ป.ตร,ีเทียบเทา 5,500.00 

478,500.00 
1,346,500.00 

รวมระดับปริญญาตรีปที่ 1 หรือเทียบเทา
รวมทุกระดับชั้นทั้งสิ้น
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