
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
ท่ี  50/2565 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจำป 2565  
(รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 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 กันยายน 2565 ยื่นขอรับทุนระหวางวันท่ี 13 สิงหาคม 2565 ถึง
วันท่ี 13 กันยายน 2565 ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนดใหจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกสหกรณ 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 16/2565 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จำกัด ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
ประจำป 2565 รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ             
ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

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

 
 
 

(นายคำปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 
 
 



ทุนการศึกษาบุตร ก.ย.65(ใส่ว (2)  [หนา้ที� 1]

ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) สังกัด ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้น จํานวนเงิน

1 25431 นางประภาพร คําวอน ศีขรภูมิ เด็กชาย คณิศร คําวอน รร.บานแตล ป.4 2,500.00  

2 28005 นางสมควร แววเพชร เขวาสินรินทร เด็กชาย ภาคิน แววเพชร ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

3 28403 นางรุจิเรศ รุงสวาง จังหวัด เด็กหญิง หยาดฝน รุงสวาง ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

4 29419 นางธิดารัตน พรมดี จังหวัด เด็กชาย จิตศัทธา พรมดี ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

5 29419 นางธิดารัตน พรมดี จังหวัด เด็กชาย เดชปาติหาญ พรมดี ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

6 30156 นางวิไลลักษณ นันตา จอมพระ เด็กชาย ภูมิพัฒน นันตา รร.เทศบาลกระหาด ป.4 2,500.00  

7 30307 นางสายใหม พรมเกา รัตนบุรี เด็กหญิง สูขวัญ พรมเกา ร.ร. อนุบาลทองอุน ป.4 2,500.00  

8 30411 นางสุวรรณา สันทาลุนัย ชุมพลบุรี เด็กหญิง พีรชญา สันทาลุนัย ร.ร. บานดูนาหนองไผ ป.4 2,500.00  

9 30710 นางทัศนี วองไวดี จังหวัด เด็กหญิง สุทัศนี วองไวดี ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

10 31206 นางสาวภนาวรรณ ประกอบดี สังขะ เด็กชาย ภัทรวัต สืบสุนทร ร.ร.สหราษฎรวิทยา ป.4 2,500.00  

11 31742 นายชัยวัฒน บุญนอย จังหวัด เด็กชาย มังกร บุญนอย ร.ร. วาณิชยนุกูลสุรินทร ป.4 2,500.00  

12 32214 นางสาวปวีณา สาลีทอง จังหวัด เด็กชาย กรปวีณ คิดสําราญ ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

13 32269 นางสุวารินทร ทวีโภค ศรีณรงค เด็กหญิง รพินทนิภา ทวีโภค ร.ร. สังขะวิทยาคม ป.4 2,500.00  

14 32426 นางโสภา ผองราษี เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง ปวีณธิดา ผองราษี ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

15 32585 นางดารารัตน วงศเลิศ ศีขรภูมิ เด็กหญิง สุธาวัลย วงศเลิศ ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

16 32726 นางเสาวนีย แกวลี เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย สหโชค แกวลี ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

17 32786 นางสาวสายใจ แกวภิรมย ศรีณรงค เด็กหญิง ณิชาภัทร คงครบ ร.ร. สังขะวิทยาคม ป.4 2,500.00  

18 32847 นางศิรินทิพย วรมากุล ศีขรภูมิ เด็กหญิง ดาราธิป เสมอกลาง ร.ร. อนุบาลสุรินทร ป.4 2,500.00  

19 33044 นางสาวนีรนุช อินทะกูล ชุมพลบุรี เด็กชาย ธนกฤต อินทะกูล รร.อนุบาลแคนดง ป.4 2,500.00  

20 33483 นางพัชรลดา กุลรัตน ลําดวน เด็กชาย กันตนที กุลรัตน รร.บานโชกใต ป.4 2,500.00  

21 33711 นางสาวอมรรัตน ปรักเจริญ ลําดวน เด็กชาย ธัชนันท อนุพันธ ร.ร. วาณิชยนุกูลสุรินทร ป.4 2,500.00 

22 34441 นางสาววลี แชมรัมย ศรีณรงค เด็กหญิง กัญญณัชชา ดวงประโคน ร.ร. อนุบาลบานดาน ป.4 2,500.00 

23 34572 นางสาวณัฐตพร บุญปก จังหวัด เด็กหญิง ภัทรพร เครือจันทร ร.ร. บานน้ําเขียว ป.4 2,500.00 

24 34782 นางสุวรรณา ปานัง สังขะ เด็กหญิง กุลรัตน ปานัง ร.ร. บานสนบ ป.4 2,500.00 

25 34992 นางสาวอาริยา อังสนุ ทาตูม เด็กหญิง ธนพร อังสนุ ร.ร. เทศบาลทาตูม ป.4 2,500.00 

26 35159 นางณพัชร ชมชื่น รัตนบุรี เด็กชาย จิรภัทร ชมชื่น ร.ร. อนุบาลรัตนบุรี ป.4 2,500.00 

27 35597 นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช จังหวัด เด็กหญิง ลัลลลลิน อินทรนุช ร.ร. เมืองสุรินทร ป.4 2,500.00 

28 35957 นางจิดาภา  วัฒนสังขโสภณ จอมพระ เด็กหญิง รมิตา วัฒนสังขโสภณ ร.ร. พระกุมารศึกษา ป.4 2,500.00 

29 800162 นางสาวกฤษณา สอนบุญทอง จังหวัด เด็กชาย เนติภูมิ วิลาพงษ ร.ร.อนุบาลศรีณรงค ป.4 2,500.00 

30 800606 นายไพศาล เพียรเสมอ จังหวัด เด็กหญิง พาขวัญ เพียรเสมอ ร.ร. อนุบาลจอมพระ ป.4 2,500.00 

75,000.00 รวมทั้งสิ้น

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565

รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งแต วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565



ทุนการศึกษาบุตร ก.ย.65(ใส่ว (2)  [หนา้ที� 2]

ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) สังกัด ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้น จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565

รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งแต วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

1 24406 นางพิกุล กะการดี สนม เด็กชาย ปรวิศ กะการดี ร.ร. จอมพระประชาสรรค ม.1 3,500.00  

2 25431 นางประภาพร คําวอน ศีขรภูมิ เด็กชาย ธีรวัฒน แกวหลา ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย ม.1 3,500.00  

3 26716 นายวิษกร สุระสุข ทาตูม เด็กชาย ธนกฤษ สุระสุข ร.ร. สิรินธร ม.1 3,500.00  

4 27254 นางสมศรี หอทรัพย กาบเชิง เด็กหญิง ชินันพร หอทรัพย ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

5 27580 นายกฤษสาคร รันทร สังขะ เด็กหญิง วรรณวริน รันทร ร.ร. สิรินธร ม.1 3,500.00  

6 27893 นายศุภวัฒน โสวภาค จังหวัด เด็กหญิง พีรลดา โสวภาค ร.ร. สิรินธร ม.1 3,500.00  

7 28375 นางศิวาพร พยัคฆนันท จังหวัด เด็กหญิง นลินนนภัทร พยัคฆนันท ร.ร. สิรินธร ม.1 3,500.00  

8 28708 นางวลัยลักษณ พวงคํา เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย ปณณทัต พวงคํา ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

9 29123 นางทัศนีย สุทธิยานุช ลําดวน เด็กชาย สุวิจักขณ สุทธิยานุช ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

10 29127 นางชัชฎาภรณ นอยถนอม ชุมพลบุรี เด็กหญิง ทิชชาพร นอยถนอม ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย ม.1 3,500.00  

11 29323 นางพัชรี จันทรทอง ทาตูม เด็กหญิง ณภัทร จันทรทอง ร.ร. สิรินธร ม.1 3,500.00  

12 29477 นางสาวน้ําฝน สิทธิศรี ทาตูม เด็กหญิง กัญญาพัชร จันทะนาม ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย ม.1 3,500.00  

13 29804 นางชาณุมาศ สามาลย เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย กองภพ สามาลย ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

14 29900 นางสาวธนพร สุดตลอด เมืองสุรินทร 1 เด็กชาย นิธิศ สุดตลอด ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

15 31098 นางวิภารัตน เลยกลาง รัตนบุรี เด็กหญิง นอมเกลา ประดิษฐดวง ร.ร. ธาตุศรีนคร ม.1 3,500.00  

16 31299 นางนิตยา ตองถือดี กาบเชิง เด็กชาย มโนมัย ตองถือดี ร.ร. ประสาทวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

17 31466 นายทิวากร ธนะมูล ชุมพลบุรี เด็กหญิง ปริยากร ธนัมูล ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค ม.1 3,500.00  

18 31587 นางสาวศรุดา ประไวย ปราสาท เด็กชาย อภิภู ประไวย ร.ร. ประสาทวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

19 31742 นายชัยวัฒน บุญนอย จังหวัด เด็กชาย ภูบดี บุญนอย ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

20 32584 นางสาวชนิดา เสาทอง ทาตูม นางสาว ณัฏฐนรี ภาสวัสดิ์ ร.ร. สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1 3,500.00  

21 32982 ส.อ.ไกรสุเนตร ชินนาค ศรีณรงค เด็กหญิง รสินทรา ชินนาค ร.ร. สังขะ ม.1 3,500.00  

22 33334 นางสมคิด ศรีวงศ เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย เจตนิพัทธ ศรีวงศ ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

23 33574 นางสาวธันญารัตน วิวาสุข จังหวัด เด็กชาย ธนภัทร แสนกลา ร.ร. สําโรงทาบวิทยาคม ม.1 3,500.00  

24 33648 นางนลินี จิตบุญ ศรีณรงค เด็กหญิง พรนัชชา ชัยงาม ร.ร. สังขะ ม.1 3,500.00  

25 33963 นางสาววิจิตรา จันทรนวม ศีขรภูมิ เด็กชาย ธีรพงศ ปยะไพร ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.1 3,500.00  

26 33974 นางสาวอัยรดา ลําดวนหอม บัวเชด เด็กหญิง รัตนลดา ลําดวนหอม ร.ร. ขุขันธ ม.1 3,500.00  

27 34657 นางนิภาพร จันทะสี รัตนบุรี เด็กหญิง อธิฐาน จันทะสี ร.ร. รัตนบุรี ม.1 3,500.00  

28 34681 นางมาลัยรัตน สุขศรี จอมพระ เด็กชาย ธนัท สุขศรี รร.ชางบุญวิทยา ม.1 3,500.00  

29 800450 นางสาวชะนางรัก สมทิพย จังหวัด เด็กหญิง กวินทิพย สมทิพย ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย ม.1 3,500.00  

30 800504 นางสาวนิศารัตน สมรูป จังหวัด เด็กหญิง อรจิรา สมรูป ร.ร. จอมพระประชาสรรค ม.1 3,500.00  

31 800606 นายไพศาล เพียรเสมอ จังหวัด เด็กชาย พงศปกร เพียรเสมอ ร.ร. จอมพระประชาสรรค ม.1 3,500.00  
108,500.00 รวมทั้งสิ้น



ทุนการศึกษาบุตร ก.ย.65(ใส่ว (2)  [หนา้ที� 3]

ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) สังกัด ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้น จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565

รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งแต วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

1 24499 นายสมหมาย เพียรเสมอ รัตนบุรี นาย เกื้อสกุล เพียรเสมอ ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00  

2 25363 นายเถลิงเกียรติ ประเดิมดี เมืองสุรินทร 1 นางสาว ณฐมาวดี ประเดิมดี ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.4 4,500.00  

3 25758 นางอรวรรณ เสงี่ยม ทาตูม นาย อชิรวิชญ เสงี่ยม ร.ร. ทาตูมประชาเสริมวิทย ม.4 4,500.00  

4 25928 นางไฉทยา เสารทอย ปราสาท นาย ธิติพงศ เสารทอย ร.ร. ประสาทวิทยาคาร ม.4 4,500.00  

5 26615 นายยุทธนา แมนผล สังขะ นางสาว พนัชกร แมนผล ร.ร. บัวเชดวิทยา ม.4 4,500.00  

6 26683 นางนวพร บรรจุงาม เมืองสุรินทร 1 นางสาว ณัฐพัชร บรรจุงาม ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00  

7 26752 นายสังวาลย ขันดี เขวาสินรินทร นางสาว พิมพไทย ขันดี ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

8 26920 นางพูนทรัพย ประยงคหอม ศรีณรงค นางสาว ชญานินท ประยงคหอม ร.ร. สังขะ ม.4 4,500.00 

9 27580 นายกฤษสาคร รันทร สังขะ นางสาว อรัชพร รันทร ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

10 27893 นายศุภวัฒน โสวภาค จังหวัด นาย ปาลวัฒน โสวภาค ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.4 4,500.00 

11 28521 นางณิชกานต วิเศษศิลป รัตนบุรี นาย ศุภพงศ วิเศษศิลป ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ม.4 4,500.00 

12 30023 นางศิวพร นาเมืองรักษ รัตนบุรี นาย จักรพรรดิ นาเมืองรักษ ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ม.4 4,500.00 

13 30288 นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน ปราสาท นาย ภูคาเชน สุวรรณธาดา ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.4 4,500.00 

14 30460 นางรวิฐา ทวีพรอม จังหวัด นางสาว วิภาดา ทวีพรอม ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

15 30804 นางอัจฉราภรณ นาคเจือ บัวเชด นางสาว อัจฉริยา นาคเจือ ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ม.4 4,500.00 

16 30937 นางประภารัตน การรัมย รัตนบุรี นาย อัครัช การรัมย ร.ร. เบิดพิทยาสรรค ม.4 4,500.00 

17 31238 นายสมยง จุปะมัตตัง ชุมพลบุรี นาย พรอมสรรพ จุปะมัตตัง ร.ร. รอยเอ็ดวิทยาลัย ม.4 4,500.00 

18 31604 นางสาวลัดดา หาสุข สนม นางสาว อชิรญา ศรีเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ปวช.1 4,500.00 

19 31619 นายกิตติธร กลางประพันธ จังหวัด นางสาว ณิชาภัทร กลางประพันธ ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

20 31710 นางสายทอง ขันธสอน สนม นาย นพอนันต ขันธสอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ม.4 4,500.00 

21 31970 นางสุภัตตรา แสนคม เมืองสุรินทร 1 นาย คมนฑวัต แสนคม ร.ร. สุรวิทยาคาร ม.4 4,500.00 

22 32083 นายกิตติศักดิ์ เลิศล้ํา รัตนบุรี นาย เกียรติภูมิ เลิศล้ํา ร.ร. รัตนบุรี ม.4 4,500.00 

23 32726 นางเสาวนีย แกวลี เมืองสุรินทร 2 นาย สหชัย แกวลี ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

24 33087 นางอรวี อินทรนุช สังขะ นาย ศิวกร แกวดี กศน. อําเภอสังขะ ม.4 4,500.00 

25 33575 นางกนกกานต ลายสนธิ์ จังหวัด นางสาว ภัคจีรา ครึ่งมี ร.ร. สิรินธร ม.4 4,500.00 

26 33590 นางจิรัญญา เชิดรัมย รัตนบุรี นางสาว พัชรดา เชิดรัมย ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ม.4 4,500.00 

27 33785 นายมานิต แตมแกว จังหวัด นาย ณัฐวัตร แตมแกว รร.ศรีธรรมราชศึกษา ม.4 4,500.00 

28 33970 นางสาวพรริน เมียสพรม สังขะ นาย กมลฉัตร กีฬา ร.ร. สังขะ ม.4 4,500.00 

29 34681 นางมาลัยรัตน สุขศรี จอมพระ นาย ยศวรรธน สุขศรี รร.ชางบุญวิทยา ม.4 4,500.00 

130,500.00 รวมทั้งสิ้น



ทุนการศึกษาบุตร ก.ย.65(ใส่ว (2)  [หนา้ที� 4]

ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) สังกัด ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้น จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565

รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งแต วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

1 16066 นางอนงค นครศรี ทาตูม นางสาว ณัฐฐิญาพร นครศรี ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00  

2 16654 นางสําเนียง ศรีระอุดม สังขะ นางสาว ภารวี ศรีระอุดม ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00  

3 17165 นายสุราษฎร จารุเสฏฐิโน เขวาสินรินทร นาย สรจักร จารุเสกฐิโน ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00  

4 19837 นางพิมพศิริ ปุยะติ ปราสาท นาย นิพัทธ ชาญศรี ม. มหาสารคาม ป.ตรี 1 5,500.00  

5 20206 นายสําราญ ดีสนิท รัตนบุรี นางสาว จุฑามาศ ดีสนิท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ป.ตรี 1 5,500.00  

6 21000 นายจําลอง แหลมทอง ทาตูม นางสาว ณัฐธิสา แหลมทอง ม. มหาสารคาม ป.ตรี 1 5,500.00  

7 21241 นางนารีรัตน มีแยบ เขวาสินรินทร นางสาว วีสวัส มีแยบ ม.เชียงใหม ป.ตรี 1 5,500.00  

8 21483 นายกิตติภัทท ไกรเพชร จังหวัด นาย ณสภัทร ไกรเพชร ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ป.ตรี 1 5,500.00 

9 21907 นางจันททกานต เจริญผล จังหวัด นาย เทพทัต เจริญผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมฯ ป.ตรี 1 5,500.00 

10 21965 นายเย็น เพิ่มทอง รัตนบุรี นางสาว นิรัญญา เพิ่มทอง ม. มหาสารคาม ป.ตรี 1 5,500.00 

11 22373 นางกชนิภา การบรรจง ปราสาท นาย สขิล การบรรจง ม. อุบลราชธานี ป.ตรี 1 5,500.00 

12 22950 นางผกางาม บุญศรี สังขะ นางสาว ชัญญา กระเวนกิจ ม. มหาสารคาม ป.ตรี 1 5,500.00 

13 23013 นางอารีย สมเปน เมืองสุรินทร 1 นางสาว ศัจกร สมเปน ม. ศิลปากร ป.ตรี 1 5,500.00 

14 23100 นายพีระณัฐ ตลับทอง ชุมพลบุรี นาย พงศรุฒจ ตลับทอง ม. ราชภัฏบุรีรัมย ป.ตรี 1 5,500.00 

15 23228 นายวินัย นาคแสง สังขะ นาย ปฎิกรณ นาคแสง ม. ราชภัฏบุรีรัมย ป.ตรี 1 5,500.00 

16 24133 นางอัจฉรา ชะตาถนอม รัตนบุรี นาย ศุภฤกษ ชะตาถนอน ม. ราชภัฏศรีสะเกษ ป.ตรี 1 5,500.00 

17 24501 นางพุทธชาติ ชูเชิด สังขะ นาย ชาคริต ชูเชิด ม. อุบลราชธานี ป.ตรี 1 5,500.00 

18 24628 นางสุภาภรณ แจมใส เมืองสุรินทร 1 นาย ศิวชัช แจมใส วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ปวส.1 5,500.00 

19 24866 นายอรรถพล ขันถม ทาตูม นาย วีรภัทร ขันถม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมฯ ป.ตรี 1 5,500.00 

20 25083 นางดารุณี ประพันธ เมืองสุรินทร 2 นาย สุธินันท ประพันธ ม. ธรรมศาสตร ป.ตรี 1 5,500.00 

21 25188 นางอุไร หมายจันทร ปราสาท นางสาว จอมขวัญ หมายจันทร ม.เทคโนโลยีสุรนารี ป.ตรี 1 5,500.00 

22 25560 นางไกรทอง สมรูป ทาตูม นางสาว กานตธีรา สมรูป ม. เกษตรศาสตร ป.ตรี 1 5,500.00 

23 25838 นางพลอย สุภิษะ กาบเชิง นางสาว อรพิชญา สุภิษะ ม. ราชภัฏสุรินทร ป.ตรี 1 5,500.00 

24 25883 นางวิไลวรรณ แกวหอม ชุมพลบุรี นางสาว กรญาวรรณ แกวหอม ม.เทคโนโลยีสุรนารี ป.ตรี 1 5,500.00 

25 25916 นางรัชนีย สุรพล ปราสาท นาย พรอมสิน สุรพล ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

26 26615 นายยุทธนา แมนผล สังขะ นาย ธนกฤต แมนผล ม. ธรรมศาสตร ป.ตรี 1 5,500.00 

27 26683 นางนวพร บรรจุงาม เมืองสุรินทร 1 นาย นิธิกร บรรจุงาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมฯ ป.ตรี 1 5,500.00 

28 26855 นางวลัยลักษณ แทนแกว สนม นางสาว ขวัญฤทัย แทนแกว ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

29 27004 นายพรสันต โมคศิริ กาบเชิง นาย ภูมิพัฒน โมคศิริ ม. มหิดล ป.ตรี 1 5,500.00 

30 27053 นายลลิต จรทผา เมืองสุรินทร 1 นาย ภาณุพงศ จรทผา ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00 

31 27053 นายลลิต จรทผา เมืองสุรินทร 1 นาย ภาณุพัฒน จรทผา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ปวส.1 5,500.00 



ทุนการศึกษาบุตร ก.ย.65(ใส่ว (2)  [หนา้ที� 5]

ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล (สมาชิก) สังกัด ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้น จํานวนเงิน

รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565

รอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งแต วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

32 27104 นายพงษพิทักษ สหัสชาติ ปราสาท นาย ณัฐดนัย สหัสชาติ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

33 27105 นางพยอม วิชุมา จังหวัด นาย คณพัฒน วิชุมา ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

34 28307 นางนงนาถ เอกา ชุมพลบุรี นาย นราวิชญ เอกา ม. อุบลราชธานี ป.ตรี 1 5,500.00 

35 29117 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ จังหวัด นางสาว มัทนรรณพ นาเมืองรักษ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

36 29319 นางปทมกาญจน ปญญาเหลือ เมืองสุรินทร 2 นางสาว มุฑิตา ปญญาเหลือ ม. ศิลปากร ป.ตรี 1 5,500.00 

37 29477 นางสาวน้ําฝน สิทธิศรี ทาตูม นางสาว ฉัตรียาภรณ จันทะนาม ม. เทคโนโลยีสุรนารี ป.ตรี 1 5,500.00 

38 29676 นางสุนันทา นามสวาง จังหวัด นาย สิทธโชค นามสวาง ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00 

39 29929 นางรัชนีย สุธรรม ชุมพลบุรี นางสาว โชติรัตน สุธรรม วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย ปวส.1 5,500.00 

40 30138 นางพิริยา ศรีดา ศรีณรงค นางสาว ปุณยาพร ศรีดา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปวส.1 5,500.00 

41 30584 นางอุษณีย ศรีสม เขวาสินรินทร นาย รพีพงศ ศรีสม ม. ราชภัฏสุรินทร ป.ตรี 1 5,500.00 

42 30601 นางจันทรเพ็ญ พวกดี เมืองสุรินทร 2 นาย รชานนท  พวกดี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ป.ตรี 1 5,500.00 

43 30683 นางจริยา ถูระบุตร ศรีณรงค นางสาว เมทินี ถูระบุตร ม. ขอนแกน ป.ตรี 1 5,500.00 

44 31281 นายชํานาญ เกตุโสระ จอมพระ นางสาว สุภิดา เกตุโสระ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

45 31415 นายหนึ่ง สุภิษะ ศรีณรงค นางสาว อรัญญา สุภิษะ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ป.ตรี 1 5,500.00 

46 31905 นายอมรเดช ดีนาน ลําดวน นางสาว ปาณิสรา ดีนาน ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 1 5,500.00 

47 32565 นางวนิดา  ผลเจริญ จังหวัด นาย วชิรวิชญ ผลเจริญ ม. มหาสารคาม ป.ตรี 1 5,500.00 

48 32618 นางสาวประไพพักตร คํามาก สําโรงทาบ นางสาว ธนภรณ คํามาก ม. รามคําแหง ป.ตรี 1 5,500.00 

49 33500 นายประสิทธิ์ มะสันเทียะ ชุมพลบุรี นางสาว แพรวดาว มะสันเทียะ ม. ราชภัฏบุรีรัมย ป.ตรี 1 5,500.00 

50 800187 นายชัยยะ รื่นกลิ่น ปราสาท นางสาว จรรยพร รื่นกลิ่น วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ปวส.1 5,500.00 

51 800235 นางกฤษณา ใจกลา จังหวัด นางสาว กิติวิชยา ใจกลา ม. บูรพา ป.ตรี 1 5,500.00 

52 800439 นางพนิดา ดีมาก จังหวัด นางสาว ดวงกมล ดีมาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ป.ตรี 1 5,500.00 

286,000.00 รวมทั้งสิ้น
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