
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

ที่ 65/2564 
เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  

ประจ าปี  2564   
************************************ 

  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 อนุมัติโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
ประจ าปี  2564  จ านวนเงิน  1,000,000.00 บาท  นั้น 

บัดนี้  คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุน  ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ เมื่อวัน
อาทิตย์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์ได้รับทุน  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คณะกรรมการด าเนินงานฯ จึงงดการท าพิธีมอบทุนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  
จึงไดม้อบให้ฝ่ายจัดการด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีแก่สมาชิกต่อไป สรุปรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1  ทุนละ 2,500 บาท   จ านวน  31  คน  เป็นเงิน  77,500 บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

1 นางสาวทชิากร  ชาญศรี 5393 เด็กชายชญตว์  ชาญศรี 

2 นายภูเบศ   นิราศภัย 5325 เด็กหญิงภัทรกร นิราศภัย 

3 นายเสน่ห์ ธิราชรัมย ์ 5249 เด็กหญิงปัญญาพร ธิราชรัมย์ 

4 นางทับทิม บุญปลอด 5761 เด็กชายกันตภณ บุญปลอด 

5 นายวรวุฒ ิ เลื่อนทอง 2790 เด็กชายสิริ เลื่อนทอง 

6 นางมานิดา จันทรา 6603 เดก็หญงิบัวชมภู จันทรา 

7 นางสาวผกาทิพย์ หงษ์ศรีจันทร์ 5821 เด็กชายสุพศิน หงษ์ศรีจันทร์ 

8 ปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล 3906 เด็กชายยศวริศ ชีวาพรไพศาล 

9 นางยอแสง จันทร์เสน 4526 เด็กหญิงพชรพร จันทร์เสน 

10 นายวินัย   เหมือนแก้ว 4798 เด็กชายสัจชญา เหมือนแก้ว 

11 นายสิทธิพงษ์ บูรณเ์จริญ 5108 เด็กหญิงนาทญาดา บูรณ์เจริญ 

12 นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ 5757 เด็กหญิงนภัทร บุญยะรัตน์ 

13 นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม 5273 เด็กชายภูมิชาญ ดีล้อม 

14 นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ 4202 เด็กชายนราวิชญ์ เป็นสมรักษ์ 

15 นางนัยน์ปพร กูลรัตน์ 4779 เด็กหญิงพิมพ์วลัล กูลรัตน์ 

16 นางสาวนงณภัส เงางาม 3206 เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์เอี่ยม 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

17 นางปนัดดา ศิริมัย 4152 เด็กชายปรัตถกร ศิริมัย 

18 นายพรานเพชร ทวีผล 2781 เด็กชายก้องภพ ทวีผล 

19 นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ 3879 เด็กชายนิพพิชฌน์ ปิตาทะสังข์ 

20 นางธัญญพัทร ผูกรักษ์ 5053 เด็กหญิงเจริญขวัญ ผูกรักษ์ 

21 นางอภิญญา มณีไสย 5292 เด็กหญิงรัฏฐภิญญา มณีไสย 

22 นางสาวชนิดาภา แก้วจ าปา 3869 เด็กหญิงธัญญานุช สุขแสวง 

23 นายชูชัย ทองดี 6404 เด็กชายวริทธิ์ธร ทองดี 

24 นางสาวจีรนันท์ พ่อพันสาย 5548 เด็กหญิงณัฐธีรา พ่อพันสาย 

25 นางภัทรนันท์  สมฤทธิ์ 5159 เด็กหญิงกานต์พิชชา สมฤทธิ์ 

26 นายพิชิต วันศรี 5131 เด็กหญิงพลอยยินดี วันศรี 
27 นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว 5712 เด็กหญิงรัตน์วรา สายแก้ว 
28 นางสาวณภัค สมัครสมาน 6405 เด็กหญิงภัควลักษณ์ หึมวัง 
29 นางสาววีระวรรณ มั่งมี 5970 เดก็ชายวิชญะ ลุนนู 
30 นายปกรณ์ บัวแย้ม 3237 เด็กหญิงเบญญาภา บัวแย้ม 
31 นายธงชัย สนโครก 5866 เด็กหญิงปุญญิสา สนโครก 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทุนละ 3,000 บาท   จ านวน  46  คน  เป็นเงิน  138,000  บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขทีส่มาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 นางทิพย์รัตน์ เพลินสุข 3133 เด็กชายบารมี เพลินสุข 
2 นางจันจิรา หมั่นบ่อแก 3989 เด็กหญิงสุทธิวรรณ หมั่นบ่อแก 
3 นางกัญญาพัชร ชาญศรี 4833 เด็กหญิงสุรนุช ชาญศร ี
4 นายวีระยทุธ พิมวงษา 4336 เด็กชายณดล พิมวงษา 
5 นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว 4375 เด็กหญิงปารณีย์ ศรีแก้ว 
6 นางโสภา จารัตน์ 4390 เด็กชายอิทธิศักดิ์ จารัตน์ 
7 นางสาวผกาทิพย์ หงษ์ศรีจันทร์ 5821 เด็กหญิงสุดาทิพย์ หงษ์ศรีจันทร์ 
8 นางมลธิดา ขบวนงาม 5311 เด็กชายเทพทดา ขบวนงาม 
9 นางสาวจิรายุส สมานจิตร 5113 เด็กชายชนพัฒน์ มากมูล 
10 นายวัชรวิชย ์ พระทองสุขสกุล 4250 เด็กชายณัฐวัฒน์ พระทองสุขสกุล 
11 นายวินัย  เหมือนแก้ว 4798 เด็กหญิงดลนภัส เหมือนแก้ว 
12 นางสาวนิโลบล  ประกอบดี 5620 เด็กชายธนภัทร ประกอบดี 
13 นางสารภี ทองเลิศ 4644 เด็กหญิงปยิ์วรา ทองเลิศ 
14 นางวิภาภรณ์ สวยรูป 3414 เด็กหญิงวรลักษ์ สวยรูป 
15 นางสาวศีฏลาศ ์ ศรลีานุช 3881 เด็กชายอินธน์ธีวร ศรีลานุช 
16 นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ 5108 เด็กชายเสฏฐพันธ์ บูรณ์เจริญ 
17 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 3921 เด็กชายพสุ บัวซุย 
18 นางวาสนา ทองน า 2657 เด็กหญิงกนกภัทร ทองน า 
19 นางปนัดดา ศิริมัย 4152 เด็กชายปรินทร์วรรธฒ์ ศิริมัย 
20 นายยอดชาย เพชรน้อย 5397 เด็กหญิงปาณิสรา เพชรน้อย 
21 นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ 6557 เด็กหญิงรวิสุดา สายวารีรัตน์ 
22 นายประหยัด ศิริค า 3594 เด็กชายทัศพล ศิริค า 
23 นางสาวณฐพร บุญหนุน 4831 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีหานาม 
24 นายชุมพล วรรณดี 2669 เด็กชายกนกพล วรรณด ี
25 นางสุจิตรา เพ่ิมพูน 6376 เด็กชายณัชพล เพ่ิมพูน 
26 นายสุริยา ศรีประสาร 5816 เด็กชายมิ่งรพิพัชร ศรีประสาร 
27 นางสุภัคร พุทธานุ 6268 เด็กชายกฤษณภพ พุทธานุ 
28 นางสาววิภานันท์ ชินวงศ์ 4952 เด็กชายปกรณ์พรรษ พรมแก้ว 
29 นางศิริพรรณ ธรรมานิตย์กุล 5340 เด็กหญิงศิริกาญจน์ ธรรมานิตย์กุล 
30 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ 5443 เด็กชายกวีศิลป์ นันทพันธ์ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขทีส่มาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
31 นางยุวธิดา ลอยประโคน 2976 เด็กหญิงปุญยานุช ลอยประโคน 
32 นางสาววิภาพร แสวงสุข 3756 เด็กหญงิปรมาพร พะธะนะ 
33 นางดุจฤดี ยุทธรรม 5135 เด็กชายกฤตธรรม ยุทธรรม 
34 นายธีระวัฒน์ สุระศร 3468 เด็กชายเธียร สุระศร 
35 นายเอกรินทร์ ธรรมนิยม 5375 เด็กหญิงปุณยาพร ธรรมนิยม 
36 นางศศิกานต์ จนิดาศรี 3897 เด็กชายดาวเหนือ จินดาศรี 
37 นางจิรัญญา ศรีนาคา 4948 เดก็หญงิปุญญตา ศรนีาคา 
38 นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 2328 เด็กชายกรวิชญ์ ชาญเชี่ยว 
39 นางพงศกร จันทร์แจ่ม 5286 เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์แจ่ม 
40 นางปาลิตา พันบุดดี 3144 เดก็หญิงชวัลรัตน์ พันบุดดี 
41 นางสดใส โพธิ์เงิน 5200 เด็กหญิงวราพร โพธิ์เงิน 
42 นายปกรณ์ บัวแย้ม 3237 เด็กชายคุณกร บัวแย้ม 
43 นายประจักษ์ เงางาม 2561 เด็กชายสันติภาพ เงางาม 
44 นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ 4907 เด็กชายทินรัตน์ อุดมรัตน์ 
45 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร 5133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร 
46 นายบุญชู พูนดังหวัง 4835 เด็กชายพีรวิชญ์ พูนดังหวัง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ทุนละ 3,500 บาท   จ านวน  61  คน  เป็นเงิน   213,500 บาท    

ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขทีส่มาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 นางณัฐกฤตา สุขแสวง 4929 เด็กชายพชร สุขแสวง 
2 นายเสกสรร สังข์เงิน 1170 เด็กหญิงพิชามญช์ สังข์เงิน 
3 นางสาวพลอยนิตา แก้วจีระอดุลย์ 6538 เด็กหญิงดาริน จันทร์หอมฟุ้ง 
4 นางขวัญหญิง สุวรรณพึง 4933 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร สุวรรณพึง 
5 นางจิรัชญา แพงเจริญ 4710 เดก็หญงิแพรขวัญ แพงเจริญ 
6 นางณัฏธณิชา นามวงศ์ 4004 เด็กชายศิกวัส นามวงศ์ 
7 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก 2566 เด็กหญิงกชพร เป็นผาสุก 
8 นางโสภา จารัตน์ 4390 เด็กหญิงสวิตตา จารัตน์ 
9 นางสะใบ บุญสิทธิ์ 5566 เด็กชายพอเพียง บุญสิทธิ์ 
10 นางสาวผกาทิพย์ หงษศ์รีจันทร์ 5821 เด็กหญิงทิพย์สุดา หงษ์ศรีจันทร์ 
11 นายสุรพงศ์ อินทยุง 3967 เด็กหญงิกรรณกิา อินทยุง 
12 นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน ์ 1015 เด็กชายกฤตพัทธ์ ธนาศุภวัฒน ์
13 นางสุภาภรณ์ สุขจิต 5231 เด็กหญิงพิชญธิดา สุขจิต 
14 นางศิริวรรณ สมสมาน 6420 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ สมสมาน 
15 นางพิไลวรรณ กิง่มณี 5258 เด็กชายจตุรภัทร กิ่งมณี 
16 นางอัชฌา รังไสย์ 6599 เดก็ชายปญัญพนต์ รังไสย์ 
17 นายเสถียน พรมเวียง 3563 เด็กชายฐิติวัสล์ พรมเวียง 
18 นายพิชิต บุญตั้ง 5333 เด็กหญิงกาญจนลักษณ์ บุญตั้ง 
19 นางสาวอ้อยใจ บุญชู 6387 เด็กหญิงธิติกานต์ ปันขาว 
20 นางมลิวัลย์ บุญเย็น 4529 เด็กหญิงพิชญาภา บุญเย็น 
21 นางชญานันท์ สันตะโภค 5257 เด็กหญิงทักษอร สันตะโภค 
22 นายวีรวัฒน ์ นามวัฒน์ 5007 เด็กชายกฤตภาส นามวัฒน์ 
23 นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ 3558 เด็กชายพัทธดนย์ ศรีสุวรรณ 
24 นายค าจันทร์ มณทาหอม 4496 เด็กหญิงม่ิงขวัญ มณทาหอม 
25 นางอรอนงค์ ศรีมงคล 5279 เด็กชายสุทธวีร์ ศรีมงคล 
26 นายประหยัด ศิริค า 3594 เด็กชายยุคลรัฐ ศิริค า 
27 นางจันทิมา มุลาลินน์ 6535 เด็กชายกวินท์ มุลาลินน์ 
28 นางสาวภรกัญ รักดี 4857 เด็กหญิงภัชปภณ รักดี 
29 นางสาวจีรนันท ์ พ่อพันสาย 5548 เดก็ชายชัยนันท์ พ่อพันสาย 
30 นายชาตรี วรรณโย 3507 เด็กชายศรัณย์ธนัฐ วรรณโย 



ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
31 นางดวงใจ ขาวงาม 6136 เด็กหญิงชิตากานต์ ขาวงาม 
32 นางอนงค์นุจ   แซ่จึง 5106 เด็กหญิงธนัชพร แซ่จึง 
33 นายวิโรจน ์ เสียงสนั่น 1203 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เสียงสนั่น 
34 นายวิเชียร แจ่มใส 4807 เด็กหญิงวุฒิพร แจ่มใส 
35 นายศิริชัย สระแก้ว 4175 เด็กหญิงพลอยชนก สระแก้ว 
36 นางอัญญารัตน์ ลือขจร 4762 เด็กหญิงชนกนัณ์ภิ์ ลือขจร 
37 นายพิทักษ์ ทวีแสง 4769 เด็กหญิงณุตตรา ทวีแสง 
38 นายสุชาติ สุจินพรัหม 2342 เด็กชายปีติภัทร สุจินพรัหม 
39 นางสาววิภาพร แสวงสุข 3756 เด็กหญิงลักษพร พะธะนะ 
40 นางรัตนา พรหมลิ 5935 เด็กหญิงพัชรพร พรหมลิ 
41 นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ 5151 เด็กหญิงกตัญญตา เสาศิริ 
42 นางสุนภา ทองเอ่ียม 3741 เด็กหญิงแก้วฟา้ ทองเอ่ียม 
43 นายธีรากุล ศรีน้อย 4657 เด็กหญิงณภัทร ศรีน้อย 
44 นายพิชิต วันศรี 5131 เดก้หญิงพิชิตา วันศรี 
45 นายชนาธิป บุญสุยา 5436 เด็กชายปรัชญา บุญสุยา 
46 นางนงเยาว์ วิทยอุดม 2916 เด็กชายศุภณัฐ วิทยอุดม 
47 นายสิทธิชัย ประคองใจ 5416 เด็กชายปรัตถกร ประคองใจ 
48 นางเยาวมาลย์ วงศ์ณรัตน์ 5403 เด็กหญิงฐิติชญาน์ บุญปก 
49 นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ 4783 เดก็หญิงณฐมน ฤทธิจรูญ 
50 นายพงศ์ไท ไพรงาม 3831 เด็กชายธามัน ภิชาเศวตว ์
51 นายธนะ ทมะนันต์ 1147 เด็กชายธนกฤต ทมะนันต์ 
52 นางธัญลักษณ์ ศรีพรหมทอง 4622 เด็กชายขัตติพงศ์ ศรพีรหมทอง 
53 นางณัฏฐิยา ชิดนอก 5225 เด็กชายภัทรพงศ์ ชิดนอก 
54 นางวชิราภรณ์ มั่นคง 4322 เด็กชายชิติพันธ์ มั่นคง 
55 นายจิรภาส ภูล ี 2985 เด็กหญิงจิดาภา ภูล ี
56 นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ 4907 เด็กชายทินภัทร อุดมรัตน์ 
57 นายบุญชู พูนดังหวัง 4835 เดก็ชายธีรพัฒน์ พูนดังหวัง 
58 นางววรภิญญา ทองอุดม 4008 เด็กชายกันตพัฒน์ ทองอุดม 
59 นายสุคนธ์ ส าราญใจ 4172 เด็กหญิงวริศรา ส าราญใจ 
60 นางสุภารัตน์ ทะเกิงลาภ 5483 เด็กหญิงธีมาภัท ทะเกิงลาภ 
61 นายสยมภู เหล่าจูม 5637 เด็กหญิงพรปวีณ์ เหล่าจูม 
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ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  หรือเทียบเท่าทุนละ 4,000 บาท   จ านวน  69 คน  เป็นเงิน  276,000   บาท    
ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

1 นายกิตติกร จ าปางาม 3637 นางสาวชนาภา จ าปางาม 

2 นายบรรจง สุวงศ ์ 4694 นายวีรภัทร สุวงศ ์

3 นายสวัสดิ์พงษ์ คงดี 3142 นางสาวพิมพ์มาดา คงดี 

4 นางปภาดา เจียมเมืองปัก 1111 นายกันตพงศ์ เจียมเมืองปัก 

5 นางนวลจันทร์ รังทอง 2775 นายนรบดี รงัทอง 

6 นางกุลนันท์ สอนพรม 4822 นางสาวสุธิมา สอนพรม 

7 นางน้ าข้าว เสนคราม 2923 นางสาวณญาดา เสนคราม 

8 นายสุรพงศ์ อินทยุง 3967 นางสาวพรทิภา อินทยุง 

9 นางรัชนีกร โคตทุา 5367 นางสาวภควดี โคตุทา 

10 นายบุญทิศ อุ้มบุญ 4725 นางสาวชัญญานุช อุ้มบุญ 

11 นายเสมอ บรรลือทรัพย์ 3726 นายสรรพปรีชา บรรลือทรัพย์ 

12 นางชญานนท์ เสพสุข 5499 นายสุชญา เสพสุข 

13 นางธิรนันท์ อุไร 4617 นายธนภัทร อุไร 

14 นายวัชรวิทย ์ พระทองสุขสกุล 4250 นายไชยพัทธ์ พระทองสุขสกุล 

15 นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ 5108 นางสาวณภัทร บูรณ์เจริญ 

16 นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ 5757 นางสาวภรภัทร บุญยะรัตน์ 

17 นางฐิติชญา จินโจ 3276 นางสาวกันต์ฤทัย จินโจ 

18 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 6022 นายธนเดช เผ่าพันธุ์ 

19 นางวรณัน ทุมทอง 5773 นายสิรวิชญ ์ ทุมทอง 

20 นายสุระชัย พุฒซ้อน 4186 นางสาวเบญญาภา พุฒซ้อน 

21 นางมานี บุญยงค์ 4820 นางสาวศิริกานต์ บุญยงค์ 

22 นายสุทธิพงษ์ ศรีสุวรรณ 4691 นายธนภัทร ศรีสุวรรณ 

23 นางเกษร ศรีจ าปา 5438 นางสาวคณิตา ศรีจ าปา 

24 นางณีรนุช ช่วยช ู 3923 นางสาวชญาดา ช่วยช ู

25 นางดวงตา บุติมาลย์ 3475 นายปัณณวิชญ์ บุติมาลย์ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 

26 นางวริษรา นิ้วทอง 2844 นางสาวอภัชญา นิ้วทอง 

27 นางธิดา เกียรติวงศ์ขจร 3648 นายฎีภากร เกียรติวงศ์ขจร 

28 นางภัชษร กฤติยาวรรค์ 2293 เด็กชายชัชภน กฤติยาวรรค์ 

29 นางวราภรณ์ ฉิมมาลี 3644 นายณภัทร ฉิมมาลี 

30 นางวิชุดา คล้ายแก้ว 3771 เด็กชายโกเมศ คล้ายแก้ว 

31 นางนภาพร วงค์นาค 4269 เด็กหญิงพิมลวรรณ วงค์นาค 

32 นางสาวสุวรีย ์ เพ่ิมศิริ 4503 นางสาวณิชาภัทร เพ่ิมศิริ 

33 นายศตวุฒ ิ ก าจัดภัย 5059 นายณัฐวุฒ ิ ก าจัดภัย 

34 นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ 2824 นางสาวสุธีมา ประเสริฐสังข์ 

35 นางวิภาวรรณ สายยศ 2971 นายประกาศิต สายยศ 

36 นางพรพิมล เขตขัณฑ์ 6202 นางสาวพรปวีณ์ เขตขัณฑ์ 

37 นายพิทักษ์ ทวีแสง 4769 นายธนศักดิ์ ทวีแสง 

38 นายอภิชาต โกสีย์ 4766 นางสาวณัฐพร โกสีย์ 

39 นางวิรงรอง จันทเขต 4450 นายอนิทัช อินทรีย์ 

40 นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ 4787 นางสาวสิรภัทร ชูรัตน์ 

41 นายจตุรานนท์ ถือชาติ 3672 นางสาวนันท์นภัส ถือชาติ 

42 นางเพ็ญนภา โสติยา 2929 นางสาวปุญชรัสมิ์ โสติยา 

43 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ 3889 นางสาวสวรินทร์ สัมฤทธิ์ 

44 นางนงลักษณ์ พลคะชา 3324 นางสาวเบญญาภา พลคะชา 

45 นางสาวณัฏฐ์นลิน ศรีกาลบุตร 6278 นางสาวจิรัชฌา ศรีกาลบุตร 

46 นายภัทราวุธ แก้วหอม 3880 นายกันตธีร์ แก้วหอม 

47 นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 2328 นางสาวขวัญจิรา ชาญเชี่ยว 

48 นายทวีชัย เสนาบูรณ์ 2814 นางสาวทิพย์สุดา เสนาบูรณ์ 

49 นายวรพัทธ์ รุ่งพิสฐิไชย 3301 นายปิยพนธ์ รุ่งพิสิฐไชย 

50 นางเกศินี เกลียวทอง 5014 นางสาวจิณณพัต คงกับพันธ์ 

51 นายพีรเดช เลิศงาม 3843 นายธัชพล เลิศงาม 

52 นายชนาธิป บุญสุยา 5436 นายปณิธาน บุญสุยา 

53 นางปรียาภรณ์ จ าปาทอง 4679 นางสาวทิพยรัตน์ จ าปาทอง 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
54 นางปณัณ์ชิตา ปัญญาเอก 6254 นางสาวโชติการ หิรัญญาณกร 
55 นางสดใส โพธิ์เงิน 5200 นางสาวภัทราพร โพธิ์เงิน 
56 นายวิทยา ธรรมกฤษดา 1081 นายนวพล ธรรมกฤษดา 
57 นายชวน สมสะอาด 3887 นายพิชญพงศ์ สมสะอาด 
58 นางศุภัทรา จ่าพุลี 4619 นายเป็นหนึ่ง จ่าพุลี 
59 นายพัลลภ ศิลาทิพย์ 2507 นางสาวปิ่นพงษ์ศา ศิลาทิพย์ 
60 นายสัญญา นาคเจือ 2867 นายธนกฤต นาคเจือ 
61 นายสุวัสดิ์ แสวงสุข 4343 นางสาวภัทรธิดา แสวงสุข 
62 นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัย 6427 นางสาวชิดชนก เสาว์ชัย 
63 นางธัญลักษณ์ ศรีพรหมทอง 4622 เด็กชายปุณณวิทย์ ศรีพรหมทอง 
64 นางฐิติภัสร ์ ประจวบสุข 4454 นางสาวฉัตรปวีณ์ ประจวบสุข 
65 นายธนะ ทมะนันต์ 1147 เด็กหญิงธีราพร ทมะนันต์ 
66 นางสุภาพร ปัญญาดี 5055 นางสาวสิริกัญญา ปัญญาดี 
67 นายอภิชาต หลุ่งเป้า 3725 นางสาวพัชรา หลุ่งเป้า 
68 นายชัยนิด กะการดี 6379 นายปัณณธร กะการดี 
69 นายจ ารัส เสียงเพราะ 2759 นางสาวฉัตรติยา เสียงเพราะ 
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ระดับชัน้อุดมศึกษา หรืออนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 4,500 บาท   จ านวน  57  คน  
 เป็นเงิน  256,500   บาท    ตามรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับทุนดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
1 นางวลัยภรณ์ ธัญญเกษตร 3618 นางสาวณัฐธิดา ธัญญเกษตร 
2 นายเสกสรร สังข์เงิน 1170 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 
3 นางขวัญหญิง สุวรรณพึง 4933 นายธีร์ธวัช สุวรรณพึง 
4 นางอรุณี นารัมย์ 3365 นายญาณภัทร นารัมย์ 
5 นายเกริกวิทย์ จันทเขต 4500 นายศุภกิตติ์ จันทเขต 
6 นางสะใบ บุญสิทธิ์ 5566 นางสาวศิรดา บุญสิทธิ์ 
7 นางฉวีวรรณ ศรีโสภา 4119 นายพงศภัค ศรีโสภา 
8 นายรัสมี เสาะหายิ่ง 3307 นายศุภากร เสาะหายิ่ง 
9 นางวริศรา สุพรรณ์ 4258 นางสาวกนกพร สุพรรณ์ 
10 นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน ์ 1015 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน ์
11 นางรัชนีกร โคตุทา 5367 นายพีรภัทร์ โคตุทา 
12 นางชัญญานุช เนริกุล 3837 นายพศวีร์ เนริกุล 
13 นางปัทมวรรณ จุฑาไทย 4476 นางสาวรัชดาวรรณ จุฑาไทย 
14 นางปัทมาภรณ์ ทุมไมล์ 4902 นายชวนากร โสภา 
15 นายอภิวัตน์ อรรถเวทิน 0349 นายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 
16 นายสุทัศน์ ใจศีล 3544 นางสาวรัตนากร ใจศีล 
17 นางสาวนภัสวรรณ จารัตน์ 6250 นายทรรศพล เหมสันเทียะ 
18 นายประทุม ฉ่ าโสฬส 2241 นางสาวพนา ฉ่ าโสฬส 
19 นางวราภรณ์ ฉิมมาลี 3644 นางสาวณฐันรี ฉิมมาลี 
20 นายโกศล วงษ์สุนทร 2481 นางสาวพิชญาวี วงษ์สุนทร 
21 นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก 3471 นายบปัญญธร เชื่อมกระโทก 
22 นางสมใจ ฉิมกุล 3872 นายธนากร ฉิมกุล 
23 นางรัตนรรห์ จันทร์ลา 2626 นางสาวรัตนาฒย์ จันทร์ลา 
24 นายสุชาติ สุจินพรัหม 2342 นายปิยกานต์ สุจินพรหัม 
25 นายบุญทัน ชัยงาม 3679 นางสาวอาทติยาภรณ์ ชัยงาม 
26 นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง 3564 นายนฤพล แก้วปลั่ง 
27 นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง 3564 นางสาวธีราภรณ์ แก้วปลั่ง 
28 นายอภิชาติ โกสีย์ 4766 นายณัฐณัฏฐ์ โกสีย์ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับทุน 
29 นางอณัญญา ค าสิน 2753 นางสาวชญานิกา ค าสิน 
30 นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ 1183 นางสาวชัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ 
31 นางสุกัญญา จ าปาดี 5083 นางสาวศรัณยา จ าปาดี 
32 นางยุพิน หมื่นสาย 4193 นางสาวทยิดา หมื่นสาย 
33 นายธนภพ สุภาษา 0856 นายธนภัทร สุภาษา 
34 นายธนภพ สุภาษา 0856 นายธนพล สุภาษา 
35 นางรัชนี ใจหาญ 5129 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 
36 นางธัญสรณ์ ไหมทอง 4727 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 
37 นายวรวุฒ ิ เลื่อนทอง 2790 นางสิริกุล เลื่อนทอง 
38 นางรัฐธยาน์ สังข์น้อย 4866 นายณัฐวรรน์ สังข์น้อย 
39 นางวัฒนา สุรเสน 3737 นายนนทป์วิธ สุรเสน 
40 นางวัฒนา สุรเสน 3737 นายคริสต์มาส สุรเสน 
41 นางสุรัจนี จารัตน์ 4169 นายรวีโรจน ์ จารัตน์ 
42 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 2883 นายพลกฤต แป้นจันทร์ 
43 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 2883 นายปองภพ แป้นจันทร์ 
44 นางชริกา อุรารื่น 2760 นางสาวฐิติชญาน์ อุรารื่น 
45 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ 6034 นายปวีณ์กร ประดุจชนม์ 
46 นางกนิษฐา คันธจันทร์ 3792 นางสาวปฏิมากร คงวัน 
47 นางสร้อย ยอดอินทร์ 3993 นางสาวปภาดา สินใหม ่
48 นางพวงเพชร โสภา 4372 นายพุฒิพงศ์ โสภา 
49 นายสัญญา นาคเจือ 2867 นายพลกฤตย นาคเจือ 
50 นางมยุรี ปัญญาเอก 2563 นางสาวถิรดา ปัญญาเอก 
51 นางนันทิตา โอธินทรยุทธ 3331 นายญาณวุตน์ โอธินทรยุทธ 
52 นางทัศนีย์ สุขรอบ 6260 นางสาวณปภัช ใต้เมืองปาก 
53 นายศัพท์ แก้วสุข 4549 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสุข 
54 นางสุวรรณา ประคองใจ 3436 นายณัฐกิตติ์ ประคองใจ 
55 นายเพชร อึงชื่น 3836 นางสาวณัฐชา อึงชื่น 
56 นางสุภาพร ปัญญาดี 5055 นางสาวธนัญชนก ปัญญาดี 
57 นายสุรสิทธิ์ เครือมั่น 4528 นายฑีฆะพนธ์ เครือมั่น 
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   

   ประกาศ    ณ  วันที่  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
           ลงชื่อ 

 
(นายส าเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 


