
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

ที่ 38/2562 
เรื่อง   ผลการพิจารณาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี  2563   

************************************ 
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 อนุมัติโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
ประจ าปี  2562  จ านวนเงิน  1,000,000.00 บาท  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32/2563 ประชุมครั้งที่ 15  เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาทุนดังกล่าวตามประกาศและหลักเกณฑ์การพิจารณา ประจ าปี  2563   เรียบร้อยแล้ว   
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1  ทุนละ 2,500 บาท   จ านวน  47  คน  เป็นเงิน  117,500 บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ว.ด.ป. ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 2-ก.ค.-63 นางสาวจุตพิร กลางกัลยา 5458 ด.ช.อนาวิล  โมลาขาว 
2 2-ก.ค.-63 นายสงัเวียน  ประคองชื่อ 6108 ด.ญ.มัทชานยิาห ์  ประคองชื่อ 
3 3-ก.ค.-63 นายสายลบั  อุ่นตาล 5825 ด.ญ.ปาริฉัตร   อุ่นตาล 
4 9-ก.ค.-63 นางสุกัญญา   สะอาดยิ่ง 5575 ด.ญ.วรพิชชา   สะอาดยิ่ง 
5 10-ก.ค.-63 นายปฏิวัต ิ   นรสาร 5115 ด.ช.พงศภัค   นรสาร 
6 13-ก.ค.-63 นางนฤมล    หวังมั่น 4092 ด.ช.ไตรคุณ    หวังมั่น 
7 13-ก.ค.-63 นายอดิศร    ภิญโญภาพ 4825 ด.ญ.ภูริชญา    ภิญโญภาพ 
8 14-ก.ค.-63 นายพชิิต    บุญตั้ง 5333 ด.ญ.กัญญภัทร ์   บุญตั้ง 
9 15-ก.ค.-63 นางโสภา   มะลิกะ 4594 ด.ญ.กัญญาณัฐ  มะลิกะ 
10 16-ก.ค.-63 นายเกียรติภูมิ    ทองลาง 5639 ด.ช.กฤติกร    ทองลาง 
11 17-ก.ค.-63 นายมนตรี    จรัญศร ี 5293 ด.ญ.พิชญธิดา    จรัญศร ี
12 17-ก.ค.-63 นางเพ็ญนภา   ชูรัตน ์ 4787 ด.ญ.ศิริยาภรณ ์   ชูรัตน ์
13 17-ก.ค.-63 นางสุริยา    ค าดี 3525 ด.ช.การันยาภาส   ค าดี 
14 20-ก.ค.-63 น.ส.วิยดา   พอกสนิท 4359 ด.ญ.พร้ิวธารทอง  พอกสนิท 
15 20-ก.ค.-63 นายมนูศักดิ์    คมข า 6112 ด.ช.สิรวิชญ ์   คมข า 
16 20-ก.ค.-63 นายรัชเดช    ทองสาด ี 6378 ด.ญ.ปุญญิศา    ทองสาด ี
17 21-ก.ค.-63 นายปิยะพงษ์   พรหมบุตร 5133 ด.ช.สิรวิชญ ์  พรหมบุตร 
18 21-ก.ค.-63 นางนิทรา    จ าลอง 4848 ด.ญ.กนกณดา    จ าลอง 
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ล าดับที่ ว.ด.ป. ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
19 21-ก.ค.-63 น.ส.วรกร    สิงห์ทอง 5116 ด.ช.ธีรเมท    สิงห์ทอง 
20 22-ก.ค.-63 นางภัคภร    ใสแจ่ม 5184 ด.ญ.สุณัฏฐา    ใสแจ่ม 
21 22-ก.ค.-63 นางชุติกาญจน ์  ชาติพนัจันทร์ 5479 ด.ช.วริทธินันท ์   ชาติพนัจันทร์ 
22 22-ก.ค.-63 นางโชติรส    ร่วมพัฒนา 5445 ด.ญ.ดลญาดา   ร่วมพัฒนา 
23 29-ก.ค.-63 นางปาลิตา    พันบุดด ี 3144 ด.ช.ธนวิชญ ์  พันบุดด ี
24 29-ก.ค.-63 น.ส.บานเย็น   สิงห์คูณ 5319 ด.ช.ภาคิณ   นิกรรัมย์ 
25 30-ก.ค.-63 นายพงษ์ศักดิ์    บุญลาภ 5824 ด.ญ.ธัญชนก   บุญลาภ 
26 31-ก.ค.-63 นางยุพาพรรณ    เกษเมือง 3534 ด.ญ.ธัญพิชชา    เกษเมือง 
27 31-ก.ค.-63 น.ส.วรินดา  ศรศรี 5668 ด.ญกานจ์พิชชา   ศรศรี 
28 3-ส.ค.-63 นายวรวิทย ์   วุฒิยา 6249 ด.ญ.ศิราลักษณ์    วุฒิยา 
29 4-ส.ค.-63 น.ส.ศิริวรรณ   เนาว์ประโคน 6042 ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์   กริชยานนท ์
30 4-ส.ค.-63 นายฐานะ    บุญรอด 5831 ด.ช.ภวินท ์   บุญรอด 
31 5-ส.ค.-63 นางอมรรัตน ์  พรมม ี 4797 ด.ญ.กันยาพร   พรมมี 
32 7-ส.ค.-63 นายก่อเกียรติ   ศรีระเริญ 5117 ด.ช.พลวรรธน ์  ศรีระเริญ 
33 5-ส.ค.-63 นายวรเชษฐ    บุญยง 3278 ด.ช.โชติวาตร    บุญยง 
34 11-ส.ค.-63 นางกัญญภา    วงแหวน 5205 ด.ญ.กชพร    วงแหวน 
35 13-ส.ค.-63 นายพนัธรักษ ์  ล าดวนหอม 6251 ด.ญ.กมลพร   ล าดวนหอม 
36 13-ส.ค.-63 นายชม    พิมะเสน 4865 ด.ญ.ปุณยาพร   พิมะเสน 
37 13-ส.ค.-63 นางยุวธิดา    ลอยประโคน 2976 ด.ญ.ณัฐนันท ์  ลอยประโคน 
38 14-ส.ค.-63 นายประหยัด    ศิริค า 3594 ด.ญ.ปานสิริ   ศิริค า 
39 14-ส.ค.-63 นายภูมินทร์    นันทพนัธ ์ 5443 ด.ญ.พรปรีณ์   นันทพนัธ ์
40 14-ส.ค.-63 นางนิชาภัทร   กุลรัตน์ 5177 ด.ช.ณัฏฐชัย    กุลรัตน์ 
41 14-ส.ค.-63 น.ส.บ าเพ็ญ    สังข์ชัย 6025 ด.ช.พีรพัฒน ์  โยรัมย์ 
42 14-ส.ค.-63 นายวีระวฒัน ์   นามวฒัน ์ 5007 ด.ญ.พัทธนันท ์   นามวฒัน ์
43 14-ส.ค.-63 น.ส.วีระวรรณ    มั่งมี 5970 ด.ญ.วิชญาดา   ลุนน ู
44 14-ส.ค.-63 นายวาทิน    เพียรศิริ    5411 ด.ช.ธนาภัทร    เพียรศิริ 
46 14-ส.ค.-63 นางสุภัคร    พุทธาน ุ 6268 ด.ญ.กัลยาภัค    พุทธาน ุ
47 14-ส.ค.-63 น.ส.ธนัตขนก   สุทน 5760 ด.ญ.ธนาวด ี   สุทน 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทุนละ 3,000 บาท   จ านวน  55  คน  เป็นเงิน  165,000  บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

1 1-ก.ค.-63 นายสนั่นชาต ิ   สุขเหลือ 4521 ด.ญ.แก้วทิพย์    สุขเหลือ 

2 2-ก.ค.-63 น.ส.สายสุนีย ์  ปรีชานนทกลุ 5510 ด.ญ.ณกม  ปรีชานนทกลุ 

3 2-ก.ค.-63 นางชญานันท ์  สันตะโภค 5257 ด.ญ.ชนกานต ์  สันตะโภค 

4 3-ก.ค.-63 นายกรกฏ   รัตนกรกาญจน ์ 5084 ด.ช.กณิศ   รัตนกรกาญจน ์

5 8-ก.ค.-63 นางสุวภา    ภิญโญภาพ 3966 ด.ช.ภาคิน   ภิญโญภาพ 

6 9-ก.ค.-63 นายวฒันชัย    เติมกล้า    5331 ด.ญกุลปิยาพชัร ์  เติมกล้า 

7 9-ก.ค.-63 นางณัฐวด ี   ชัยช่วย 4849 ด.ญ.นันท์ภัสสร   ชัยช่วย 

8 9-ก.ค.-63 นายสุเทพ    ทองมาก 4870 ด.ญ.ณัฐธยาน ์  ทองมาก 

9 10-ก.ค.-63 น.ส.สุพรรณี  บุญญาวิเศษ 4809 ด.ญ.ปัทมาภรณ ์  บุญญาวิเศษ 

10 10-ก.ค.-63 นางปรียาภรณ ์   จ าปาทอง 4679 ด.ช.วสันต ์  จ าปาทอง 

11 10-ก.ค.-63 นายภานุวฒัน ์  แป้นจันทร์ 2883 ด.ช.ญาณวุฒ ิ  แป้นจันทร์ 

12 14-ก.ค.-63 นายวชัรินทร ์   บุญเที่ยง 5645 ด.ญ.ปิยมาศ   บุญเที่ยง 

13 16-ก.ค.-63 นางสาวสิตา   ดัชถุยาวัตร 4892 ด.ญ.ติณณา   ไกรทอง  

14 16-ก.ค.-63 นางจงกล    ปัดภัย 5134 ด.ญ.ณัฐฐาพร   ปัดภัย 

15 17-ก.ค.-63 นางบัวพันธ ์  แก่นจันทร ์ 5094 ด.ช.พิชญตม ์  แก่นจันทร ์

16 17-ก.ค.-63 นายวฒันา    มีรสล้ า 5118 ด.ช.ชวิศ    มีรสล้ า 

17 17-ก.ค.-63 นางสุภาภรณ ์  สุขจิต 5231 ด.ญ.ลภัสรดา    สุขจิต 

18 17-ก.ค.-63 นายพรชยั   บุญมา 6145 ด.ญ.ณภัทรธิดา   บุญมา 

19 17-ก.ค.-63 นางธัญสรณ ์  ไหมทอง 4727 ด.ช.ก้องภพ   ไหมทอง 

20 17-ก.ค.-63 นายเจษฏา   บุญสอน 1096 ด.ช.กิจเกษม    บุญสอน 

21 21-ก.ค.-63 นางนิทรา   จ าลอง 4848 ด.ญวิชญาดา    จ าลอง 

22 21-ก.ค.-63 น.ส.ณพัศชา   เถกิงผล 6211 ด.ญ.นพภัสสร   แสนพรหม 

23 22-ก.ค.-63 นางขวัญจิรา   วงแหวน 5933 ด.ญ.เบญญาภา    วงแหวน 

24 22-ก.ค.-63 นางภัคภร    ใสแจ่ม 5184 ด.ญ.นงนภัส   ใสแจ่ม 

25 22-ก.ค.-63 นางไลลา    วรรณอุปถัมป์ 3908 ด.ช.ตฤณ   ราศี 

26 29-ก.ค.-63 นางมณีวรรณ  ทรงฉลาด 5086 ด.ญ.ฐิตวรดา   ทรงฉลาด 

27 30-ก.ค.-63 นางวิภาวรรณ   สายยศ 2971 ด.ช.ปฐพ ี  สายยศ 

28 31-ก.ค.-63 นายไพโรจน ์  แสนพันธ ์ 6012 ด.ญ.กุลกิติกร   แสนพันธ ์

29 3-ส.ค.-63 นายวิรวุธ  พรหมทา 4468 ด.ช.วิศว   พรหมทา 

30 3-ส.ค.-63 นางทพิย์รัตน์  เพลินสุข 3133 ด.ช.อมเรศ   เพลินสุข 

31 3-ส.ค.-63 นางนงค์นุจ   แซ่จึง 5106 ด.ญ.วีรภัทรา   แซ่จึง 

32 4-ส.ค.-63 นางเรไร   เผือดนอก 5486 ด.ช.ชวกร   เผือดนอก 
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ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

33 4-ส.ค.-63 นางชริกา   อุรารื่น 2760 ด.ช.ศุภณัฏ   อุรารื่น 

34 4-ส.ค.-63 นางนิตยา   เตยอ่อน 5395 ด.ญ. ศุภิสรา   เตยอ่อน 

35 4-ส.ค.-63 นายจรัส  อนุพันธ ์ 6030 ด.ญ.จารุพิญช ์  อนุพันธ ์

36 5-ส.ค.-63 นางปาณิศา   นิเลิศรัมย์ 6354 ด.ช.ธนกฤต   นิเลิศรัมย์ 

37 5-ส.ค.-63 นายอนนัต ์  บุญเหมาะ 4883 ด.ญ.นันธิดา   บุญเหมาะ 

38 6-ส.ค.-63 นางสุภาพร  ปัญญาด ี 5055 ด.ญ.ชญานิศ   ปัญญาด ี

39 7-ส.ค.-63 นางสุนิจฉา   ฤทธิจรูญ 4783 ด.ช.สุรวัช  ฤทธิจรูญ 

40 7-ส.ค.-63 นายธีรากลุ   ศรีน้อย 4657 ด.ช.ธนภัทร   ศรีน้อย 

41 7-ส.ค.-63 นางวลัย์ลิกา   สุรินทราบูรณ์ 5412 ด.ช.ณัฎฐนันท ์  สุรินทราบูรณ์ 

42 10-ส.ค.-63 นางสายรุ้ง  สุวรรณไตรย ์ 5070 ด.ช.ภัทราวุธ   สุวรรณไตรย ์

43 10-ส.ค.-63 นางจงจิตต ์  สมสวย 2227 ด.ญ.ชญาภา    สมสวย 

44 11-ส.ค.-63 นายธงชัย   สนโศรก 5866 ด.ญ.บุณรดา   สนโศรก 

45 11-ส.ค.-63 นายจตุรานนท ์  ถือชาติ 3672 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ์  ถือชาติ 

46 11-ส.ค.-63 นางอลิษา   พิมวงษา 3890 ด.ช.ปองคุน   พิมวงษา 

47 14-ส.ค.-63 น.ส.สโรชา   ศรีสะอาด 6020 ด.ช.ชนกชนม์  แก่นจันทร ์

48 13-ส.ค.-63 นางวไิลลักษณ ์  ผ่องศร ี 3835 ด.ช.นันทพทัธ ์  ผอ่งศรี 

49 13-ส.ค.-63 นางอนงค์พรรณ  ณ พัทลุง 4956 ด.ญ.พรนภัส   ณ พัทลุง 

50 13-ส.ค.-63 นายสรวิศ   ชาญเชี่ยว 2328 ด.ช.กรฤต   ชาญเชี่ยว 

51 14-ส.ค.-63 นายสธุา   มีสิทธ ์ 3868 ด.ญ.จันทร์ชนก  มีสิทธ ์

52 14-ส.ค.-63 นางภัทรนันท์   สมฤทธิ์ 5159 ด.ญ. ลภัสรดา   สมฤทธิ์ 

53 14-ส.ค.-63 นางนิชาภัทร   กุลรัตน์ 5177 ด.ช.ปุณพิธร   กุลรัตน์ 

54 14-ส.ค.-63 นายปรีชา   ชนะชัย 4559 ด.ช. ชัชชัย   ชนะชัย 

55 14-ส.ค.-63 นางส ารวย   พงษ์ภัทรทรัพย ์ 4495 ด.ช.พิชยะ  พงษ์ภัทรทรัพย ์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ทุนละ 3,500 บาท   จ านวน  51  คน  เป็นเงิน  178,500  บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 2-ก.ค.-63 นางปภาดา    เจียมเมืองปัก 1111 ด.ญ. นภสร   เจียมเมืองปัก 

2 2-ก.ค.-63 นางน้ าข้าว   เสนคราม 2923 ด.ญ.ณัฏธ์ชญา   เสนคราม 

3 2-ก.ค.-63 นางปานชนก   ขันอ่อน 3182 ด.ญ.ฐิติรัตน์   ขันออ่น 

4 2-ก.ค.-63 นายวชัรากร   ใยแก้ว 4137 ด.ช.อัครพนธ์   ใยแก้ว 

5 3-ก.ค.-63 นางสกุณี   ถ้วยทอง 6261 ด.ช. นิติธร   ถ้วยทอง 

6 3-ก.ค.-63 นางวรรธนยี ์  ทองนรินทร ์ 2795 ด.ช.กฤตเมธ   ทองนรินทร ์

7 3-ก.ค.-63 นายสายลบั   อุ่นตาล 5825 ด.ช.นภัทร   อุ่นตาล 

8 3-ก.ค.-63 นางสาวพทัธ์ธีรา   ทูลด ี 4609 ด.ช.ชนวีร ์  พุทธาน ุ

9 8-ก.ค.-63 นายอภิชน   พิมพลีชัย 4133 ด.ญ.ศิวาพร   พิมพลีชัย 

10 9-ก.ค.-63 นายหัตถสอน   การประดิษฐ ์ 1123 ด.ช. ธาดา   การประดิษฐ ์

11 10-ก.ค.-63 นายอดุลย ์  บุราคร 2387 ด.ญ.ณัฐนร ี  บุราคร 

12 10-ก.ค.-63 นางปรียาภรน ์  จ าปาทอง 4679 ด.ช.เกียรติศักดิ์   จ าปาทอง 

13 10-ก.ค.-63 นายอดิเทพ   สมบูรณ ์ 5260 ด.ญ.วิภาวี   สมบูรณ ์

14 13-ก.ค.-63 นางกมล   หวังมั่น 4092 ด.ญ.ธมลวรรณ   หวังมั่น 

15 14-ก.ค.-63 นางสุโขทัย   เครือศรี 2363 ด.ช.วิริทธิ์พล   เครือศรี 

16 14-ก.ค.-63 น.ส.วรรณีย์   สมสุข 2783 ด.ญ.รัชนีกร   หอมขจร 

17 14-ก.ค.-63 นางวาณ ี  ซ้อนกลิ่น 5413 ด.ญ.ชนิดาภา   ซ้อนกลิ่น 

18 17-ก.ค.-63 นายพรชยั   บุญมา 6145 ด.ช.ภูมิพัฒน ์  บุญมา 

19 21-ก.ค.-63 นายสพุัตร   หลักค า 3895 ด.ช.อัครชัย   หลักค า 

20 21-ก.ค.-63 นายรัสม ี  เสาะหายิ่ง 3307 ด.ญ.จิรถิญญา   เสาะหายิ่ง 

21 21-ก.ค.-63 น.ส.จันทร์เพ็ญ   แสงด ี 4492 ด.ช.ธีรวัฒน ์  สุริยาโชติรัตน ์

22 22-ก.ค.-63 นางยอแสง   จันทร์เสน 4526 ด.ญ.พัชรวรรณ   จันทร์เสน 

23 29-ส.ค.-63 นางวาทนิ   เพียรศิริ 5411 ด.ช.วีรภัทร   เพียรศิริ 

24 30-ก.ค.-63 นางสุมาลี   ปานทอง 3484 ด.ช.ธนเดช   ทองประเสริฐ  

25 30-ก.ค.-63 นางวิภาวรรณ   สายยศ 2971 ด.ญ.ขวัญฤดี   สายยศ 

26 31-ก.ค.-63 นางพรทิพย ์  พุทธาน 3081 ด.ญ.กชมพวรรณ  พุทธาน 

27 31-ก.ค.-63 นายไพโรจน ์  แสนพันธ ์ 6012 ด.ช.ชิษณุพงศ ์  แสนพันธ ์

28 31-ก.ค.-63 นายสรรเพชร   อินทรสุข 4871 ด.ช.ปิติพล   อินทรสุข 

29 3-ส.ค.-63 นางคัทริยา   บูระพันธ ์ 5994 ด.ช.ณัฐวัฒน ์  บูระพันธ ์

30 3-ส.ค.-63 นางศิโรรัตน ์  มีสิทธิ ์ 6225 ด.ช.ภควัฒน ์  มีสิทธิ ์

31 3-ส.ค.-63 นายบวร   พันธ์วิไล 4227 ด.ช.พัทธ์ธีรา   พันธ์วิไล 

32 3-ส.ค.-63 นางรัชน ี  ใจหาญ 5129 ด.ช.ธนกฤต   ใจหาญ 

33 4-ส.ค.-63 นางปาริฉัตร   ปะกิระตา 4522 ด.ญ.กุนญาณิชา  ปะกิระยา 
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ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
34 4-ส.ค.-63 นายธนดล   ค าเสมอ 4697 ด.ญ.พิชญาภา   ค าเสมอ 

35 5-ส.ค.-63 นางอมรรัตน ์  พรมม ี 4797 ด.ญ.ศศิโสภา   พรมม ี

36 5-ส.ค.-63 นางเพ็ญนภา   โสติยา 2929 ด.ญ.ธาราศิลป ์  โสติยา 

37 5-ส.ค.-63 นายอนนัต ์  บุญเหมาะ 4883 ด.ญ.ปฐมา   บุญเหมาะ 

38 6-ส.ค.-63 นางวราภรณ์   ศรีจันทร์ 5965 ด.ญ.วรรณกร   ศรีจันทร์ 

39 6-ส.ค.-63 นายไพบลูย ์  บุญทัพไทย 3403 ด.ญ. ศิริคุณ   บุญทัพไทย 

40 6-ส.ค.-63 นายอนนัท ์  พัชรินทร์วิทยา 3542 ด.ช.นันทวชัร ์  พัชรินทร์วิทยา 

41 6-ส.ค.-63 นางส ารวย   พงษ์ภัทรทรัพย ์ 4495 ด.ช.พิสิษฐ ์  พงษ์ภัทรทรัพย ์

42 7-ส.ค.-63 นางนิธิชญา   บุญแสน 4323 ด.ช.ณัฏฐริส   บุญแสน 

43 7-ส.ค.-63 นางจฬุาลักษณ ์  กองแก้ววรศิษฐ์ 4575 ด.ช. สุวโรจน ์  กองแก้ววรศิษฐ์ 

44 10-ส.ค.-63 นางธิดา   เกียรติวงศ์ขจร 3648 ด.ช.พฤษกร   เกียรติวงศ์ขจร 

45 13-ส.ค.-63 นายชม    พิมะเสน 4865 ด.ช.ชิษณุพงศ ์  พิมะเสน 

46 13-ส.ค.-63 นางณัฏฐิยา   ชิดนอก 5225 ด.ญ.ภัทรสิริ   ชิดนอก 

47 13-ส.ค.-63 นางนิภาพร   เดชศิร ิ 4079 ด.ช. ณฐกร   เดชศิร ิ

48 13-ส.ค.-63 ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์  จามิกรณ์ 5064 ด.ญ.พีรดา   จามิกรณ์ 

49 13-ส.ค.-63 นางน้ าทพิย ์  ชัยพินิจ 3614 ด.ช.กฤตเมธ  ดาบรัมย ์

50 13-ส.ค.-63 นางยุวธิดา   ลอยประโคน 2976 ด.ญ.ลภัสรดา   ลอยประโคน 

51 14-ส.ค.-63 นางดุจฤด ี  ยุทธรรม 5135 ด.ช.ธรฤตธรรม   ยุทธรรม 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หรือเทียบเท่าทุนละ 4,000 บาท   จ านวน  64  คน  เป็นเงิน  256,000   บาท    
ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

 

ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 3-ก.ค.-63 นายปรีชา   ผลเกิด 3043 นายณชกร  ผลเกิด 
2 8-ก.ค.-63 นางกนิษฐา   คันธจันทร์ 3792 นายสืบพงศ์   คงวัน 
3 8-ก.ค.-63 นายชุมพล   วรรณดี 2669 นายไกรศักดิ์   วรรณดี 
4 9-ก.ค.-63 นายภากรณ์   นามสวัสดิ์ 4692 นายโชติวิทย์   นามสวัสดิ์ 
5 9-ก.ค.-63 นายสุเทพ   ทองมาก 4870 นายจารุวัฒน์   ทองมาก 
6 9-ก.ค.-63 นางสารภี   ทองเลิศ 4644 น.ส.ปรมิตา   ทองเลิศ 
7 9-ก.ค.-63 นางสุธิสา   สารสุข 4530 นายภาณุวงศ์   สารสุข 
8 10-ก.ค.-63 นางนิภาวรรณ  ลัดดาหอม 1200 นายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม 
9 13-ก.ค.-63 นางหรรษนันท์   ปัญญาเอก 4582 น.ส.ณุตตรา   ปัญญาเอก 
10 14-ก.ค.-63 นางรุ้งดาว   กลิ่นหอม 5321 นายภูตะวัน   กลิ่นหอม 
11 14-ก.ค.-63 นางณาตยา   ผสมวงศ ์ 2828 นายศิตภัทร   ผสมวงศ์ 
12 14-ก.ค.-63 นายสุโขทัย   เครือศรี 2363 นายณัฐพัชร    เครือศรี 
13 14-ก.ค.-63 นางมณีกานต์   ทนทอง 3899 น.ส.ศุกาญจน์   ทนทอง 
14 14-ก.ค.-63 นายอชิรวิชญ์   ศรีโสภา 4119 นางฉวีวรรณ   ศรีโสภา 
15 15-ก.ค.-63 นางฉวีวรรณ   วินทะไชย   2505 นายฉัตรไชย   วินทะไชย   
16 14-ก.ค.-63 นางรัตนรรห์   จันทร์ลา 2626 น.ส. สรสันันท์   จันทร์ลา 
17 15-ก.ค.-63 นางกนกวรรณ   โพธิ์สีจันทร ์ 3485 น.ส. กัญญาณัฐ  โพธิ์สีจันทร์ 
18 15-ก.ค.-63 นายบุญทิศ   อุ้มบุญ 4725 น.ส.สุขนิษฐา     อุ้มบุญ 
19 16-ก.ค.-63 นายวรวุฒ ิ  เลื่อนทอง 2790 น.ส.กุลศิริ     เลื่อนทอง 
20 16-ก.ค.-63 นายติณภพ   แอกทอง 2868 นายจิราเมศวร์    แอกทอง 
21 16-ก.ค.-63 น.ส.อรอนงค์   จนัทร์ศรี 4150 นายอานนท์   บุญกลาง 
22 16-ก.ค.-63 นางเรวดี   หมายกล้า 2900 น.ส.ปภาวรินท์   หมายกล้า 
23 21-ก.ค.-63 นางอัจฉรา    จันทร์สว่าง 5212 น.ส.พัทธ์ธีรา   จันทร์สว่าง 
24 22-ก.ค.-63 นายประจักษ์   เงางาม 2561 น.ส.กนกพรรณ   เงางาม 
25 29-ก.ค.-63 นายปณชัย   เมอืงเจริญ 4954 นายกันตินันท์  เมืองเจริญ 
26 29-ก.ค.-63 นางยุพิน   หมื่นสาย 4193 น.สชนิกานต์    หมื่นสาย 
27 30-ก.ค.-63 นางกรรณิการ์   สมานรักษ์ 3428 นายนฤสรณ์   สมานรักษ์ 
28 30-ก.ค.-63 นางมณเทียน   แสงท้าว 3288 นายปริพัฒน์   แสงท้าว 
29 30-ก.ค.-63 นายพงษ์ศักดิ์   บุญลาภ 5824 นายอภิรักษ์   บุญลาภ 
30 30-ก.ค.-63 นางศุภวดี   บูรณ์เจริญ 5204 น.ส.ชญานิศ   ก้านจักร 
31 31-ก.ค.-63 นางทิพวัลย์   โพธิ์เลิง 5567 นายคชาพงค์   โพธิ์เลิง 
32 31-ก.ค.-63 นางครองศรี   นามพูน 2347 นายเธียรสิริ   นามพูน 
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ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
33 31-ก.ค.-63 นางสาววาสนา  สุกลมใสย์ 5085 น.สสุทธิดา   ดิษเจริญ 
34 3-ส.ค.-63 นางรัชนี    ใจหาญ 5129 นายปรมินทร์   ใจหาญ 
35 4-ส.ค.-63 นางชริกา   อุรารื่น 2760 นายกฤติธี  อุรารื่น 
36 4-ส.ค.-63 นางสุพิศ   จันทร์สุข 3746 นายอภิญตพงค์   จันทร์สุข 
37 4-ส.ค.-63 นางยอดขวัญ   กิ่งมณี 2238 น.ส.ธนพร    กิ่งมณี 
38 4-ส.ค.-63 นายฉันท์ติ   จุลกองฮ้อ 4096 น.ส กัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ 
39 4-ส.ค.-63 นางสุนภา   ทองเอ่ียม 3741 นายเกียรตินิยม   ทองเอ่ียม 
40 5-ส.ค.-63 นางกาญจนา   นพรัตน์ 4425 น.ส.ภัทรานันต ์  นพรัตน์ 
41 5-ส.ค.-63 น.ส.ลัดดาวัลย ์  ไชยยา 6426 น.ส.กัญญาภัค   ปลายงาม 
42 5-ส.ค.-63 นายเลข  ทิวคู ่ 3418 นายณัฐยศ   ทิวคู่ 
43 6-ส.ค.-63 นายประยุทธ   สารศร ี 3221 น.ส.ฐิติรัตน ์  สารศรี 
44 6-ส.ค.-63 นายไพบูลย์  บุญทัพไชย 3403 นายแทนคุณ  บุญทัพไชย 
45 6-ส.ค.-63 นายสมหวัง   ประทุมโสม 5198 น.ส.สุพรรณิการ์  ประทุมโสม 
46 6-ส.ค.-63 นายวีรเดช   มะแพทย์ 5826 น.ส.ทิพย์วัลภ ์  มะแพทย์ 
47 7-ส.ค.-63 นายแทนศักดิ์   โพธิ์สังข์ 5210 นายชนาธิป  โพธิ์สังข์ 
48 10-ส.ค.-63 นายธนพงค์   ประพานศรี 4817 นายปาณรวัฐ   ประพานศรี 
49 10-ส.ค.-63 นายสุริยัน   สุยคง 6224 น.ส.ณัฐมน   สุยคง 
50 10-ส.ค.-63 นายสุริยัน   สุยคง 6224 น.ส.ธัญมน   สุยคง 
51 10-ส.ค.-63 นางนารีรัตน์   สระสังข์ 2822 นายสาริษฐ์   สระสังข์ 
52 10-ส.ค.-63 นางวรภิญญา   ทองอุดม 4008 น.ส.กัตติณัช   ทองอุดม 
53 11-ส.ค.-63 นางเกษราภรณ์   สระแก้ว 4576 นายพชร    สระแก้ว 
54 11-ส.ค.-63 นางกัญญภา   วงแหวน 5205 น.ส.กัญญาภัทร  วงแหวน 
55 11-ส.ค.-63 นางสิริพัชร   ติราวรัมย์ 5123 นายอภิโชติ   ติราวรัมย์ 
56 13-ส.ค.-63 นายคมกฤษ   ยินดี 4790 น.ส.ปริมประภา  ยินดี 
57 13-ส.ค.-63 นายมนัส   ถุนาพรรณ์ 2246 นายมนนัส   ถุนาพรรณ์ 
58 13-ส.ค.-63 นางนิภาพร   เดชศิริ 4079 น.ส. ณิชมน   เดชศิริ 
59 13-ส.ค.-63 นายพรหมพัฒน์  บุญมาก 3915 น.ส.พรนภัส    บุญมาก 
60 13-ส.ค.-63 นายณรงค์   ถมปัทม์ 4052 นายเสฏฐวุฒ ิ    ถมปัด 
61 13-ส.ค.-63 นายทองดี   ศรีวิเศษ 3480 นายเตชภณ  ศรีวิเศษ 
62 13-ส.ค.-63 นางสาหร่าย   ชื่นชม 3814 น.ส.เครือวัลย ์  ส าเภาทอง 
63 14-ส.ค.-63 นางกัญญาณัฐ   เมืองศรี 5230 นายนิธิโชต ิ   เมืองศรี 
64 17-ส.ค.-63 นายศุภชัย   นิเวศวรากร 2235 ด.ญ. วิจินตา   นิเวศวรากร 
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ระดับชั้นอุดมศึกษา หรืออนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 4,500 บาท   จ านวน  52  คน  
 เป็นเงิน  234,000   บาท    ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

1 2-ก.ค.-63 นางอุมาภรณ ์   ตุงตะกูล 3526 นายธีรภพ    ตั้งมั่น 

2 3-ก.ค.-63 นางมลิวรรณ์   วิวัฒน์วรนัย 2208 นายสพุล   วิวัฒน์วรนัย 

3 9-ก.ค.-63 นายพลัลภ     ศิลาทิพย ์ 2507 น.ส.กนกพร    ศิลาทิพย ์

4 10-ก.ค.-63 นางอุมาพร   พรมเพชร 4834 นายคมกฤช     พรมเพชร 

5 13-ก.ค.-63 นายกันตนิันท ์ นันท์ติรุ่งเจริญ 3532 นายชนานนท ์  นันท์ติรุ่งเจริญ 

6 13-ก.ค.-63 นายเพลนิ   ทวีพูน 5245 น.ส.จิภาภรณ ์  ทวีพูน 

7 13-ก.ค.-63 นางนิศาชล    ใจกล้า 3079 น.ส.ปณิษษา  ใจกล้า 

8 13-ก.ค.-63 นางวาสนา    ทองน า 2657 นายวชิราวุธ    ทองน า 

9 14-ก.ค.-63 นายโกศล    วงษ์สุนทร 2481 นายชวัลวิทย ์   วงษ์สุนทร 

10 14-ก.ค.-63 นายสุระชัย    พุฒช้อน 4186 น.ส.ธีรนาถ    พุฒช้อน 

11 15-ก.ค.-63 นายวรพัทธ ์  รุ่งพิสิฐไชย 3301 น.ส.พลอยชมพ ู  รุ่งพิสิฐไชย 

12 15-ก.ค.-63 นายส าเริง    บุญโต 6231 น.ส.ฉัตรชนกานต ์ บุญโต 

13 15-ก.ค.-63 นายสรรค์นิธ ิ  เผ่าพันธ ์ 6022 น.ส.ธมนวรรณ    เผ่าพันธ ์

14 17-ก.ค.-63 นางณัฐณิชา    วาตุรัมย ์ 6000 น.ส.โชติกา    วาตุรัมย ์

15 21-ก.ค.-63 นายประเสริฐ    เฮ่ประโคน 6238 นายกฤษฏิ ์  เฮ่ประโคน 

16 22-ก.ค.-63 นางอิสราภรณ ์  โพธิ์สุวรรณ 1018 นายอมร   โพธิ์สุวรรณ 

17 23-ก.ค.-63 นายเนือง   เสาส ี 2292 น.ส.สุวด ี  เสาส ี

18 29-ก.ค.-63 นางครองศรี    นามพนู 2347 นายชาญศิร ิ   นามพนู 

19 29-ก.ค.-63 นายกิติภัฎ   บุญหวาน 4488 น.ส.พันวรรษา   บุญหวาน 

20 29-ก.ค.-63 นางนิภาพร   ศรีสุข 3603 น.ส.โสรดา    ศรีสุข 

21 30-ก.ค.-63 นายสมเกียรต ิ   เครื่องวิชา 3589 นายรัชชานันท ์  เครื่องวิชา 

22 30-ก.ค.-63 นางอัณญญา     ค าสิน 2753 น.ส.ธญานิต   ค าสิน 

23 31-ก.ค.-63 นางอัจฉรา   จันทเขต 2588 นายวริศ    จันทเขต 

24 4-ส.ค.-63 นายสมโชต ิ  นภาคเวช 2955 นายเกริกพล    นภาคเวช 

25 4-ส.ค.-63 นางยอดขวัญ    กิ่งมณี 2238 นายธปิก   กิ่งมณี 

26 4-ส.ค.-63 นายวีระพงษ ์  เมินดี 5289 นางสาวปุณยภา  เมินด ี

27 4-ส.ค.-63 นางจนัจิรา   ผจญกล้า 4523 นางสาวสโรชา    ผจญกล้า 

28 4-ส.ค.-63 นางอาภรณ ์  มุ่งสุข 3383 นางสาววีราภรณ์   มุ่งสุข 

29 4-ส.ค.-63 นางเอมอร    เรืองสุข 698 นายณัฐนนท ์  สุภาลักษณ ์

30 4-ส.ค.-63 นายณภัทร   บุติมาลย ์ 3766 นายภานุวชิช   บุติมาลย ์

31 5-ส.ค.-63 นายทองเบิ้ม    กิ่งแก้ว 4889 นางสาวศศิกานต ์  กิ่งแก้ว 

32 5-ส.ค.-63 นางวนิดา   พยัฆษา 5132 นางสาวศุภกานต ์  พยัฆษา 
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ล ำดับที ่ ว.ด.ป. ช่ือ-สกุล สมำชิก เลขทีส่มำชิก ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
33 6-ส.ค.-63 นางเข็มพร   เจนจบ 5011 นายพนูอนันต ์    เจนจบ 

34 6-ส.ค.-63 นางดวงดาว    กล้าเชี่ยว 5144 นายมงคล    กล้าเชี่ยว 

35 7-ส.ค.-63 นายพิทูรย ์   ศรีแก้ว 3720 นางสาวพชิามญช ์ ศรีแก้ว 

36 7-ส.ค.-63 นายสฎาษิต   สุนทรด ี 1157 นางสาวภิญญาพัชญ ์สุนทรด ี

37 10-ส.ค.-63 นายวีระ   กล้าเหิม 4662 นายธนพล    กล้าเหิม 

38 10-ส.ค.-63 นางสาวณัฐณิชา  ดาบุตรด ี 4908 นางสาวกาญจนธชั   สุมาลุย ์

39 11-ส.ค.-63 นายเกรียงศักดิ์    ตันฑ์สุระ 1082 นายณัฐนนท ์   ตันฑ์สุระ 

40 11-ส.ค.-63 นางชมภิรา   บริบูรณ ์ 5199 นายพชิเญศ   บริบูรณ ์

41 11-ส.ค.-63 นางสุภิญญา   กระจายศรี 3646 นางสาวพรพนิธ ์  กระจายศรี 

42 11-ส.ค.-63 นางมะลิ   พิทักษ์การ 1125 นายปรมินทร ์  พิพักษ์การ 

43 13-ส.ค.-63 นายคมกฤษ   ยินด ี 4790 นางสหัสวรรษ   ยินด ี

44 14-ส.ค.-63 นายปราบ    เนื้อแก้ว 2989 นางสาวพิมนภา   เนื้อแก้ว 

45 14-ส.ค.-63 นางสุพิศ   จันทร์สุข 3746 นายทศพร   จันทร์สุข 

46 14-ส.ค.-63 นางสาวอารยา    บุญศร ี 4971 นางนัทธช์นนั   บุญศรี 

47 14-ส.ค.-63 นางศิรวรรณ   วรรณด ี 4332 นายชีวัน    วรรณดี 

48 14-ส.ค.-63 นางศุจิตราภรณ์   สมหวัง 5113 นางสาวบุณยาพร  สมหวัง 

49 14-ส.ค.-63 นางจีรชัญา   นาคแสง 6415 นางสาวปรรัชท ์   นาคแสง 

50 14-ส.ค.-63 นายอภินนัท์    นามสวสัดิ ์ 2628 นางสาวณัฐญาดา  นามสวสัดิ ์

51 14-ส.ค.-63 นายสุรสิทธ ์   เครือมั่น 4528 นายณัฐปคัลภ ์   เครือมั่น 

52 14-ส.ค.-63 นางวไิล    มูลศาสตร ์ 2913 นางสาวจิรภิญญา มูลศาสตร ์
 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ  วันที่   26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
           ลงชื่อ 

 
(ดร.ส าเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 


