
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสมัพันธ์จังหวัดสุรินทร ์  จำกัด 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้รว่มโครงการอบรมอาชีพเสรมิแก่สมาชกิ  
ประจำปี  2565 

************************************ 
  ตามที่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2564  อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการโครงการ 
อบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกประจำปี 2565   และมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ได้ประชุม ครั้งที่ 14/2565 
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2565  มีมติกำหนดการจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2565 โดยกำหนดการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่  30  มิถุนายน ถึงวันที่  6 กรกฎาคม  2565  และจัดอบรมในวันเสาร์ที่  9  กรกฎาคม  2565  
เวลา  08.30-16.00  ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ นั้น  

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มาสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2565 
ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง  
2 นางปรารถนา นิสังรัมย์  
3 นางนันทวัน สุทธิยานุช  
4 นางเกษร ทองศรี  
5 นางจารุรัตน์ จันทเขต  
6 นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ  
7 นางดวงเดือน ชำนิจ  
8 นางมลิวรรณ์ วิวัฒน์วรนัย  
9 นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ  
10 นายสาลี มณีศรี  
11 นางครองศรี นามพูน  
12 นางหรรษา โพธิ์ศรี  
13 นายอัษฏา นวลสะอาด  
14 นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ  
15 นางสำเรียง ศรีเพชร  
16 นางปานชนก ขันอ่อน  
17 นางสุภาวดี ขันคำ  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
18 นายชาติชาย ทองนำ  
19 นายชาตรี วรรณโย  
20 นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล  
21 นายสมเกียรติ เครื่องวิชา  
22 นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ  
23 นางวลัยภรณ์ ธัญญเกษตร  
24 นางสมกิตต์ โอรสรัมย ์  
25 นางวัฒนา สุรเสน  
26 น.ส.ยุภาพร บุญอุ่น  
27 นางกนิษฐา คันธจันทร์  
28 นางมณฑิรา หลักคำ  
29 นายสุธา มีสิทธิ์  
30 นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์  
31 นายสุพัตร หลักคำ  
32 นางมณีกานต์ ทนทอง  
33 น.ส.เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด  
34 นางชุติมา สิมมา  
35 นางสุนีย์รัตน์ ปานมนต์  
36 น.ส.กัญญารัตน์ แสวงสุข  
37 นางวริศรา สุพรรณ์  
38 นางนภาพร วงค์นาค  
39 นางช่อทิพย์ ศรีกลับ  
40 นางสุขิตา บุญยืน  
41 นางสาววันวิสาข์ ภาษ ี  
42 นางวิรงรอง จันทเขต  
43 นางสาวศศิวิมล สติยานุช  
44 นางรัตนา หมัดอาหลี  
45 นางสาวเอมอร ดาศรี  
46 นายวินัย เหมือนแก้ว  
47 นางสาวณฐพร บุญหนุน  
48 นางขวัญตา เหมือนแกว้  
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 ลำดับ ชือ่-สกุล หมายเหตุ 

49 นางนิตยา ภูพันนา  
50 นางอุไรวรรณ เจือจันทร์  
51 นางเดือนนภา โพนทะนา  
52 นายธำมรงค์ โพนทะนา  
53 นางสาวชิดชไม ชูกล้า  
54 นายพิจิตร อุตตะโปน  
55 นางจงชญา นวลสะอาด  
56 นายเสน่ห์ ธิราชรัมย์  
57 นางสาวสุฑาพร คบหมู่  
58 นางสาววรางคณา งามศิริ  
59 นางสาวผกาทิพย์ หงษ์ศรีจันทร์  
60 นางรัตนา พรหมลิ  
61 นางสาวสุชาดา เฉลียวไว  
62 นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม  
63 นางสาววาสนา สาลี  
64 นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา  
65 นางอัชญา แก่นดี  
66 นายโกเมน ได้เห็นตอบ  
67 นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร  
68 นางสาวณัฎฐ์นลิน ศรีกาลบุตร  
69 นายสิรวิชญ ์ แสนดี  
70 นางสาวเกศนี นับถือดี  
71 นางอำภา คเชนทร์ชาติ  
72 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์  
73 นางสาวณภัค สมัครสมาน  
74 นายสาธิต ตินานพ  
75 นางจิรานุช แสนดี  
76 นายณัฐพงศ์ฐศร เสาทอง  
77 นางสาวจันทร์พิมพ์ ยิ่งบำรุง  
78 นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี  
79 นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย  
80 นายอภิรัตน์ อรรถเวทิน  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
81 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล  
82 นางตุลาลักษณ์ วันแสน  
83 นางศิรินภา กรองทอง  
84 นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์  
85 นางสุทัศนี ใจกล้า  
86 น.ส.คำตา นัดกล้า  
87 นางปฤษณา อรรถเวทิน  
88 นางพชรพรรณ ด่านวิไล  
89 น.ส.นงณภัส เงางาม  
90 นางสำราญ โสวภาค  
91 นางสาวจิระพร ดุมนิล  
92 นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง  
93 นายสมคิด ทองนรินทร์  
94 น.ส.สธุนารีย์ ศรีเมือง  
95 นางณีรนุช ช่วยช ู  
96 นางพงษ์ศรี แก้ววิเศษ  
97 นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข  
98 นางธนาตา พะนงรัมย์  
99 นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี  
100 นางรัชนี นพพิบูลย์  
101 นายธเนศ โพทะจันทร์  
102 นายสุรกิจ อาจศึก  
103 นางสาวรัชนีกร เพียรดี  
104 นางสาวรัตนา สมัญญา  
105 นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์  
106 นางศุภกานต์ ใจมั่น  
107 นายครรชิต คงสำราญ  
108 นางสาวจิราภรณ์ เกษรบัว  
109 นายธวัชชัย บุตรงาม  
110 นางกานต์สินี ดอกคำฐิติพันธ์  
111 นางอุรารักษ์ บุดดา  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
112 นางเพียงเพ็ญ รัตนบุตร  
113 นางกานต์ทิวา สาแก้ว  
114 นางปภาดา เจียมเมืองปัก  
115 นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์  
116 น.ส.ศุภรัตน ์ อนุลาวัพย์  
117 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์  
118 นางสมร แสงชำนิ  
119 นางพรทิพย์ พุทธานุ  
120 นางสาวอารมณ์ เตียวสกุล  
121 นายสายชล ศรีวิเศษ  
122 นางอาภรณ์ มุ่งสุข  
123 นางกรรณิการ์ สมานรักษ์  
124 น.ส.อรนุช ดมหอม  
125 น.ส.วรรณภา นพวงศ์  
126 น.ส.สมจิตร ดวงเนตร  
127 นางวิไลลักษณ์ ผ่องศรี  
128 นางชัญญานุช เนริกูล  
129 น.ส.ลัดดาวัลย ์ ครึ่งมี  
130 นายสมบัติ เกิดพุ่ม  
131 นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ ์  
132 น.ส.สุรัตยา ลีละพัฒน์  
133 นางสุภาพร แก้วลอย  
134 นางสาวฐิตินันท์ บุญราช  
135 นางสาวอัมพร คนึงเพียร  
136 นางฉวีวรรณ บุญคง  
137 นายเอนก ศรีนาค  
138 นางสาวอภิญญา สุธรรม  
139 นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์  
140 นางสาววาสนา สุกลมใสย์  
141 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง  
142 นางรุ้งดาว กลิ่นหอม  
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
143 นางสาวรำไพ บุตรพรม  
144 นางศลิษา ศรีวิเศษ  
145 นางทัธนา ทองยวง  
146 นางทัศนีย์ สุขรอบ  
147 นางสกุณี ถ้วยทอง  
148 นางสาวเสาวรส เสพสุข  
149 นางสาวลักคณาภรณ์ ทุมมา  
150 นางสาวอุมาพร สารพัฒน์  
151 นางสาวพลอยนิตา

ดุลย์ 
แก้วจีระอดุลย์ สำรอง 

152 นางสาวธนภัทร   เปรียบนาน สำรอง 
153 นายปิยะพงษ ์  ยอดอินทร์ สำรอง 
154 นางสาวสิโนรัตน์   เครือแสง สำรอง 

 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 
   

   ประกาศ    ณ  วันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
     

 
(นายสำเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 


