
 
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
ท่ี  55/2565 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจำป 2565  
(รอบเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับทุนระหวางวันท่ี 14 กันยายน 2565 ถึง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด กำหนดใหจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ 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 19/2565 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
รับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด ประจำป 2565 รอบเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 กำหนดจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี  21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายคำปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 



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

1 26256 นายอิทธิชัย สิงหธีร จอมพระ เด็กชาย พชรพงษ สิงหธีร ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

2 33117 นายธนากร คูคํา จอมพระ เด็กชาย สิทธิยา คูคํา ร.ร. บานเมืองแก 2,500.00 

3 800522 นายศราวุธ ถึงสุข จอมพระ เด็กหญิง ณัฐชยา ถึงสุข ร.ร. บานจอมพระ 2,500.00 

4 30809 นางสุกัญญา ธรรมรส จังหวัด เด็กชาย ปณณวิชญ ธรรมรส ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

5 30305 นายอธิปตย ฤทธิรณ จังหวัด เด็กหญิง อัญญญาดา ฤทธิรณ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

6 29114 นางนพรัตน ศรีสม ชุมพลบุรี เด็กชาย กิตติภพ ศรีสม ร.ร. อนุบาลชุมพลบุรี 2,500.00 

7 35331 นางเบญจมาภรณ สังขหวด ทาตูม เด็กชาย พงศธร เภานุช ร.ร. อนุบาลน้ําทอง 2,500.00 

8 31941 นางสาวจิตราภา ชัยหมก ปราสาท เด็กหญิง ธีรกานต สดใส ร.ร. อนุบาลประโคนชัย (อํานวยกิจฯ) 2,500.00 

9 30431 นางอุรา สังเกตกิจ พนมดงรัก เด็กหญิง กฤตยา บุญอนันต ร.ร. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2,500.00 

10 28927 นางเขมจิรา เนื้อนิล เมืองสุรินทร 1 เด็กชาย วีระพัฒน เนื้อนิล ร.ร. อนุบาลจอมพระ 2,500.00 

11 31117 นางสาวณภาภัช ประสานดี เมืองสุรินทร 1 เด็กชาย ปุณณภพ วัชระชัยประสิทธิ์ ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

12 33536 นางสาวกมลรัตน นวลงาม เมืองสุรินทร 1 เด็กชาย กษิดิศ นุศลศาลา ร.ร. เมืองสุรินทร 2,500.00 

13 31507 นางพัชรินทร แสนกลา เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง ปภาวรินท แสนกลา ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

14 29029 นายสิทธิพงศ กับแกว เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย ทินภัทร กับแกว ร.ร. อนุบาลสุรินทร 2,500.00 

15 33384 นางอัฐนิยา กองณรงค ศีขรภูมิ เด็กหญิง ปณฑิตา กองณรงค ร.ร. อนุบาลศีขรภูมิ 2,500.00 

16 34168 นางสาวมาลี โสฬะ สนม เด็กชาย กฤตนัย ทองลาง ร.ร. บานจารย 2,500.00 

17 34078 นางศุภกานต มีวงษ สังขะ เด็กชาย กฤชณัท  มีวงษ ร.ร. บานจอมพระ 2,500.00 

42,500.00 

รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565 

รอบประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาชิกยื่นรับทุนฯตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

รวมเปนเงินจํานวน

ระดับชั้น/ทุน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4



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

1 30498 นางสาวนภัทร สําราญใจ กาบเชิง เด็กชาย พงศกรณ สีเขียวออน ร.ร. วีรวัฒนโยธิน 3,500.00 

2 33269 นางทัศพร ใจพินิจ จังหวัด เด็กชาย สิรวิชญ ใจพินิจ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

3 35886 นางรัชนี สมพันธ ทาตูม เด็กชาย รัชพล สมพันธ ร.ร. วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3,500.00 

4 28583 นางอรเนตร เหิมฉลาด เมืองสุรินทร 2 เด็กหญิง มุฑิตา เหิมฉลาด ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

5 28909 นางวราภรณ ศิลปสิทธิ์ เมืองสุรินทร 2 เด็กชาย ภูริณัฐ ศิลปสิทธิ์ ร.ร. สุรวิทยาคาร 3,500.00 

6 36168 นางวีนัสยา ทะเกิงลาภ ศรีณรงค เด็กหญิง สิริยาภรณ ทะเกิงลาภ ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 3,500.00 

7 800072 นายชวนะ แตมทอง ศีขรภูมิ เด็กชาย ธนภัทร แตมทอง ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 3,500.00 

8 29719 นายประนอม ศรีจันทร สนม เด็กชาย ปกรณเกียรติ ศรีจันทร ร.ร. สิรินธร 3,500.00 

9 34078 นางศุภกานต มีวงษ สังขะ เด็กชาย กองภพ มีวงษ ร.ร. จอมพระประชาสรรค 3,500.00 

10 33298 นางสาวนุชจรี ใสยิ่ง สังขะ เด็กชาย เกียรติภูมิ จุกหอม ร.ร. สังขะ 3,500.00 

11 33463 นางสาวสุทธิรักษ เพงพินิจ สําโรงทาบ เด็กชาย นันทิพัฒน สีแสด ร.ร. กันทรารมณ 3,500.00 

38,500.00 รวมเปนเงินจํานวน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565 

รอบประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาชิกยื่นรับทุนฯตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ระดับชั้น/ทุน



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

1 21336 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล จอมพระ นางสาว พรนภัส ทองนวล ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

2 29481 นางเฉลิมขวัญ บุญชู จังหวัด นางสาว ดวงขวัญ ปญญาวงค ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสิมา 4,500.00 

3 30809 นางสุกัญญา ธรรมรส จังหวัด นาย สิทธินนท ธรรมรส ม. ขอนแกน 4,500.00 

4 30305 นายอธิปตย ฤทธิรณ จังหวัด นาย สิรวิชญ ฤทธิรณ ร.ร. สุรศักดิ์มนตรี 4,500.00 

5 32681 นายลาภิศ นามไพร จังหวัด นาย ทฤษฎี นามไพร ร.ร. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4,500.00 

6 33502 นางจันทนา คํากิ่ง จังหวัด นางสาว กฤติยาพร คํากิ่ง ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

7 32284 นางอุดมลักษณ นพพิบูลย ชุมพลบุรี นาย ภูมิพัฒน นพพิบูลย ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

8 35886 นางรัชนี สมพันธ ทาตูม นาย พงศพล สมพันธ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

9 29010 นางสถาพร ศิลาออน ปราสาท นางสาว พรณภัทร ศิลาออน ร.ร. ประสาทวิทยาคาร 4,500.00 

10 26973 นางสารีย ศิริ เมืองสุรินทร 2 นางสาว สิริอักษร ศิริ ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

11 31354 นายบรรยง ปฐมเสรี เมืองสุรินทร 2 นางสาว ชนกนาถ ปฐมเสรี ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

12 28909 นางวราภรณ ศิลปสิทธิ์ เมืองสุรินทร 2 นางสาว ปภาวรินท ศิลปสิทธิ์ ร.ร. สิรินธร 4,500.00 

13 29427 นายชัชวาล มั่นคง รัตนบุรี นาย ชิติพัทธ มั่นคง ร.ร. รอยเอ็ดวิทยาลัย 4,500.00 

14 35231 นางสาวบุญญาพร ศรีโสภา ศรีณรงค นาย วรชัย ศรีโสภา ร.ร. สุรวิทยาคาร 4,500.00 

15 27399 นางสมพิศ แตมทอง ศีขรภูมิ เด็กหญิง ชญานคัมภ แตมทอง ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 

16 28763 นางสมพร สาธร ศีขรภูมิ นาย เสฏฐพงศ สาธร ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4,500.00 

17 25967 นายพรอม หุนทอง สังขะ นางสาว ปยภัทร หุนทอง ร.ร. ศีขรภูมิพิสัย 4,500.00 

76,500.00 รวมเปนเงินจํานวน

รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565 

รอบประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาชิกยื่นรับทุนฯตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา

ระดับชั้น/ทุน



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

1 26145 นางนวลจันทร ทองอุดม จอมพระ นางสาว ทิพยวิมล ทองอุดม ม. มหาสารคาม 5,500.00 

2 26145 นางนวลจันทร ทองอุดม จอมพระ นางสาว ทิพยพิมล ทองอุดม ม. มหาสารคาม 5,500.00 

3 23614 นายพนา จินดาศรี จังหวัด นางสาว เอวิตรา จินดาศรี ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 5,500.00 

4 28893 นายเกษม โปรงจิต จังหวัด นางสาว ชนันชิดา โปรงจิต ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5,500.00 

5 26035 นายทนิล โสมกูล ชุมพลบุรี นางสาว พิชาพร โสมกูล ม. ศิลปากร 5,500.00 

6 25735 นายวัฒนา สุดชารี ชุมพลบุรี นาย เกียรติสกุล สุดชารี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 5,500.00 

7 17679 นายบุญนํา ลักขษร ทาตูม นางสาว ไอยเรศ ลักขษร ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 5,500.00 

8 33841 นางสาวสุภิญญา นครวงษ ทาตูม นางสาว ชญากาณฑ บุญมะยา ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 5,500.00 

9 31516 นางมนทกานต จันทรปน ทาตูม นาย ณัฐกฤษณ จันทรปน ม. ศิลปากร 5,500.00 

10 32670 นางภรณณภัส จําปาทอง ทาตูม นางสาว ชนิกานต อุตมะกูล ม. บูรพา 5,500.00 

11 33653 นางเยาวรัตน สมงาม บัวเชด นางสาว นนทธิดา สมงาม ม. มหาสารคาม 5,500.00 

12 18157 นายประเสริฐ แกลวกลา ปราสาท นางสาว ณัฐชา แกลวกลา ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 5,500.00 

13 20855 นายจิรเดช มวลทอง ปราสาท นาย ธนภัทร มวลทอง ม. ราชภัฏเลย 5,500.00 

14 25404 นายวิษณุกร สดมสุข เมืองสุรินทร 1 นางสาว ธณัฏฐา สดมสุข ม. เทคโนโลยีสุรนารี 5,500.00 

15 27584 นางพูนทรัพย อนันตโชติวิรุฬ เมืองสุรินทร 2 นาย นิธิพจน นิพนธไชย ม. ราชภัฏนครราชสีมา 5,500.00 

16 31354 นายบรรยง ปฐมเสรี เมืองสุรินทร 2 นาย ชัยชนก ปฐมเสรี ม. เทคโนโลยีสุรนารี 5,500.00 

17 17649 นายกิตติศักดิ์ จันทนหอม เมืองสุรินทร 2 นาย ณัฐนันท จันทรหอม ม. ราชภัฏสุรินทร 5,500.00 

18 18752 นายโอกาส สนุกแสน สังขะ นางสาว ศศิธร สนุกแสน ม. ราชภัฏอุบลราชธานี 5,500.00 

99,000.00 

256,500.00 รวมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน

รวมเปนเงินจํานวน

ระดับชั้น/ทุน

รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป พ.ศ. 2565 

รอบประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาชิกยื่นรับทุนฯตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ระดับอนุญปริญญา ปที่ 1 หรือ ปริญญาตรี ปที่ 1 หรือเทียบเทา


	ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
	ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
	ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
	ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
	รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมฯ
	ทุนบุตร ต.ค. 2565 (เข้าวาระ)

	รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมฯ
	ทุนบุตร ต.ค. 2565 (เข้าวาระ)




