
 

ที่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ญ.ชนากานต์ จันทรเนตร                        นายชวลิตร จันทรเนตร                           049294
    2 ด.ช.รัฐภูมิ ลิ้มเฉลิม                         นายพิชยั ลิ้มเฉลิม                            051849
    3 ด.ช.ภาณุกรณ์ ศรีแก้ว                          นายอาทิตย์ ศรีแก้ว                            051013
    4 ด.ช.ภาณุกัญจ์ ศรีแก้ว                         นายอาทิตย์ ศรีแก้ว                            051013
    5 ด.ช.สุรวิช จิรภัทรสกุล                        นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล                        047274
    6 ด.ช.พสธร หลิมวงศ์                             นางธมลวรรณ หลิมวงศ์                           047331
    7 ด.ญ.ทิมรา บ ารุงเสนา                           นางสาววริศรา ค าเพ็ญ                           055278
    8 ด.ญ.วรัชยา เจริญสุข                           นางอุทุมพร เจริญสุข                           045151
    9 ด.ญ.วริศรา เจริญสุข                           นางอุทุมพร เจริญสุข                           045151
   10 ด.ญ.ปรีญาภรณ์ ไชยโย                           นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     051510
   11 ด.ญ.ปรีญานุช ไชยโย                            นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     051510
   12 ด.ญ.อัจจิมา ผลพล                              นายค ารณ ผลพล                                  037339
   13 ด.ญ.อันดา มณเฑียรรัตน์                        นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์                        049583
   14 ด.ช.ณภัทร แควน้อย                             นายพนัส แควน้อย                               054192
   15 ด.ญ.กชพร กุลสุวรรณ                            นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ                         057586
   16 ด.ช.วัทธิกร จุลปาน                            นางปรีดา จุลปาน                               049247
   17 ด.ญ.กนกพิชญ์ โนรี                             นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร                          053467
   18 ด.ช.ณาญา ดวงมาลัย                             นางจันทนา ดวงมาลัย                            055721
   19 ด.ช.นภันต์นพ หวังดี                           นางอังคณารัตน์ หวังดี                         050213
   20 ด.ช.พชรพล ส าแดงเดช                            นายบุญเจิด ส าแดงเดช                           052907
   21 ด.ช.คพา วรรณสิงห ์                            นางสิริมณี พูลสวัสดิ์                         053297

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2562
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น               ทุนละ   1,600.00   บาท



   22 ด.ช.คุณานนต์ อ่อนจันทร์                       นายโครงการ อ่อนจันทร์                         049066
   23 ด.ญ.ณัฐกฤตา บุญสนอง                           นางพรปวีร์ อระวีพร                            043760
   24 ด.ญ.ปภาวี พิรพิทยาพงศ์                        นางสาวนฤมล จันทะนาม                           051221
   25 ด.ญ.นันทิชา บุมี                              นางสาวดวงใจ เดชภิมล                           048063
   26 ด.ช.ปัญจกรณ์ มะณี                             นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ                         049819
   27 ด.ญ.ปราณปริยา จิตวิขาม                        นายเด่น จิตวิขาม                              049922
   28 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ราชต้ังใจ                        นางสาวพรมมารินทร์ แทนรินทร์                   051279
   29 ด.ญ.กมลรัตน์ สดมุ้ย                           นายไพฑูรย์ สดมุ้ย                             034026
   30 ด.ช.ปิยวัฒน์ สินธุพงษ์                        นางระวีวรรณ สินธุพงษ์                         054527
   31 ด.ญ.นงนภัส คนอยู่                             นางพุทธิชาต คนอยู่                            054495
   32 ด.ญ.รินรดา สุวิยานนท์                         นางผาณิต สุวิยานนท์                           048866
   33 ด.ญ.สิริยาภรณ์ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ             นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ                  052036
   34 ด.ช.ฐิติพัฒน์ ชนิราช                          นางกฤตพร ชนิราช                               055920
   35 ด.ช.คณพศ ปาริยะประเสริฐ                       นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์                       053406
   36 ด.ช.นิรภัฎ นาคเจียม                           นางรินทร์วดี นาคเจียม                         055806
   37 ด.ช.เป็นปลื้ม ทิพเจริญ                        นางสาววราลักษณ์ ชอ่มะลิ                       054754
   38 ด.ช.วรรษพล มัคคารมณ์                          นางสายชล มัคคารมณ์                            040417
   39 ด.ช.พุทธิพงษ์ แดงด้วง                         นายถนอม แดงด้วง                               047049
   40 ด.ช.ปุณยวีร์ ศรีแสน                           นางจุรินทร์ภรณ์ ศรีแสน                        040857
   41 ด.ช.สิริพงษ์ ค าลือชยั                         นางสาวมุกดา ทวีโคตร                           055152
   42 ด.ช.สุตนันท์ สีด า                             นายเอกชยั สีด า                                053662
   43 ด.ช.วีรภัฏ ด้วงใย                             น.ส.นฤมล เลียบสวัสดิ์                         039099
   44 ด.ญ.เวธกา สิงหเสนี                            นายอดิศักดิ์ สิงหเสนี                         046428
   45 ด.ช.นิติภูมิ มนุญโย                           นางกรรณิการ์ มนุญโย                           046882
   46 ด.ช.ฉัตรกานต์ สุธีรธรรม                       นายอดุลย์ สุธีรธรรม                           047519
   47 ด.ญ.พงศ์สุภา เสนพ็ง                           นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา                    051891
   48 ด.ญ.ตีรณา ต๊ีกิ๊ม                             นายตันติวัฒน์ ต๊ีกิ๊ม                         043965
   49 ด.ช.ทินภัทร เพ็ชรศรี                          นางนิตยา เพ็ชรศรี                             049906
   50 ด.ช.ธาวิน เพ็งแป้น                            นายณพล เพ็งแป้น                               053842
   51 ด.ญ.อินธิญาณี ก้อนทอง                         นางสาวเพชรดา ก้อนทอง                          059046
   52 ด.ญ.สุพิชญา ศิริรัตน์                         นางอรวรรณ ศิริรัตน์                           046438
   53 ด.ช.วรสวัสดิ์ สวัสดิชยั                       นายกัณทัศน์ สวัสดิชยั                         045040



   54 ด.ญ.สิริชนก นวลคล้าย                          นางรักชนก นวลคล้าย                            056055
   55 ด.ญ.ชญานิษฐ์ บุญทัน                           นางกาญจนา บุญทัน                              045038
   56 ด.ญ.อาภาสิริ วุฒิศักดิ์                       นางอัญชลี วุฒิศักดิ์                          046760
   57 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ยอดชาญ                         นางนภสร ยอดชาญ                                041132
   58 ด.ช.ธนภพ สมบัติ                               นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง                       058157
   59 ด.ญ.ญาณิศา พวงสง่า                            นางวรรณา พวงสง่า                              058502
   60 ด.ช.อภิวิชญ์ อ่อนเงิน                         นางจันทรจิรา อ่อนเงิน                         056516
   61 ด.ช.รัฐพงษ์ โฉมไธสง                           นายราชนัย์ โฉมไธสง                            055597
   62 ด.ช.พิสิษฐ์ จุไร                              นางสาวดาริณี สมานจิตร                         053348
   63 ด.ช.พิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์                 นางอรภาณีย์ จุรีพรทวีฤทธิ์                    048657
   64 ด.ช.ชวัลวิทย์ แสงแก้ว                         น.ส.เปมิกา เต่ียวขุ้ย                         054966
   65 ด.ญ.ลลิตภัทร์ ครองยุติ                        นางนันรุ่ง ครองยุติ                           057466
   66 ด.ญ.รัญชน์ จันทร์สนาม                         นางรจนา จันทร์สนาม                            051452
   67 ด.ช.พิทยนันท์ เทียนเจริญ                      นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ                      051449
   68 ด.ญ.กรอาภา พลายอร่าม                          นายสมชดิ พลายอร่าม                            045765
   69 ด.ญ.ลักขณา กาบแก้ว                            นายสันต์ กาบแก้ว                              046326
   70 ด.ญ.ปรียาภรณ์ ภูถอดใจ                         นางถิรนันท์ ภูถอดใจ                           046566
   71 ด.ช.ศุภอรรษ ตระกูลสม                          นางตรงศรณ์ ตระกูลสม                           048734
   72 ด.ญ.ปิณิดา เมืองชมภู                          นางประสิทธิ์ เมืองชมภู                        048871
   73 ด.ช.นิธิส เมืองชมภู                           นางประสิทธิ์ เมืองชมภู                        048871
   74 ด.ญ.ไรวินท์ ลีละเกียรติ                       นางอัญรัตน์ ลีละเกียรติ                       054962
   75 ด.ช.ปองภพ ไชยเบญจลาภะ                         นางเกสรา ไชยเบญจลาภะ                          047832
   76 ด.ช.ศุภศิษฎ์ พรหมชวูงศ์                       นายชยพล พรหมชวูงศ์                            054964
   77 ด.ช.วชริภรณ์ เฉลิมพงษ์                        นางสาวอุษา เกตุหาร                            053115
   78 ด.ช.ภัทรชนน ฉัตรมณเฑียร                       นายศิริวัฒน์ ฉัตรมณเฑียร                      038861
   79 ด.ช.ณัฐดนัย หงษ์ทอง                           นายสมัคร  หงษ์ทอง                             036627
   80 ด.ญ.กนิษฐา ศรีลุปะบาต                         นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต                         053302
   81 ด.ช.บวรภัค สุวรรณโอสถ                         นายสมาน สุวรรณโอสถ                            035902
   82 ด.ญ.ศิรประภา นาเมือง                          นายดนัย นาเมือง                               056948
   83 ด.ช.แก้วไพฑูรย์ พันธ์ขะวงค์                   นางทรัพย์เจริญ พันธ์ขะวงค์                    047699
   84 ด.ช.พิชาภพ พฤกษะวัน                           นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน                         057667
   85 ด.ช.ธนพจน์ มะเมียทอง                          นายมงคล มะเมียทอง                             051885



   86 ด.ญ.ปริยาภัทร อุนธุโร                         นายประวัติ อุนธุโร                            040504
   87 ด.ช.ภควัชร อยู่แฉ่ง                           นายสินชยั อยู่แฉ่ง                            048302
   88 ด.ช.กิตต์ิธเนศ รัตนกิจวรพงศ์                  นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์                      053011
   89 ด.ญ.ชติุกานต์ ค าร่ืน                          นายวุฒิชยั ค าร่ืน                             049264
   90 ด.ช.ณัฐดนัย สิกขากูล                          นายวีรเกียรติ สิกขากูล                        022364
   91 ด.ญ.พัชริญา บุญเหลือง                         นางปาณีต บุญเหลือง                            052132
   92 ด.ญ.มนัสนันท์ อ่วมน้อย                        นางมยุรี อ่วมน้อย                             049791
   93 ด.ช.มิ่งขวัญ ธนูศร                            นางใกล้รุ่ง เชื้อคล้อยวรรณา                   050877
   94 ด.ช.พงษ์ณชษิ ณ นคร                            นางกาญจนา ณ นคร                               043974
   95 ด.ช.อนพัทย์ กันทาท า                           นายทวีศักดิ์ กันทาท า                          055431
   96 ด.ญ.พิมพ์มนูญ นุ่นประดิษฐ์                    นางอภิรดี ทองพลอย                             047052
   97 ด.ญ.อรณิชา ยอดสุขเกษม                         นายสัณฑพล ยอดสุขเกษม                          052739
   98 ด.ช.ณภัทร เมธรุจภานนท์                        นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล                      058104
   99 ด.ช.ภัทรพล อธิปัญญากุล                        นายสมชยั อธิปัญญากุล                          038450
  100 ด.ช.สุวยศ ยอดย่ิง                             นางวันทนี ยอดย่ิง                             055357
  101 ด.ช.ณภัทร รงค์ทอง                             นายสุนทร รงค์ทอง                              044602
  102 ด.ญ.สุพิชญา เซี่ยงฉิน                         น.ส.ชญัญานุช รัตนวิชยั                        049808
  103 ด.ญ.พรชนิตว์ สมบุญ                            นายอ าพล สมบุญ                                 029779
  104 ด.ช.ณภัสร์ชพล โสตถยาคม                        นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม                        049101
  105 ด.ญ.อมลรดา อินทุกานตะ                         นางอรสา อินทุกานตะ                            051982
  106 ด.ญ.พิชญาภา พ่ึงโพธิ์                         นางสุฤทัย พ่ึงโพธิ์                           047885
  107 ด.ช.อัคนี ขุนทน                               นางชอ่เอ้ือง ขุนทน                            051285
  108 ด.ช.นรานันทน์ มะคนมอญ                         นางมยุรา แสงสุวรรณ์                           053715
  109 ด.ช.ภาคิน อานมณี                              นางวรางค์อร อานมณี                            047586
  110 นางสาวก าปั่นทอง พิมพ์สุวรรณ                   นางบุญศรี พิมพ์สุวรรณ                         039631
  111 ด.ช.สุรธัช วงศ์ศิลปกุล                        นางปภากร วงศ์ศิลปกุล                          048818
  112 ด.ช.นพรัตน์ เทียนเจริญ                        นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล                        048819
  113 ด.ญ.วิมลิน ศิริราช                            นางศิรินภา ศิริราช                            049688
  114 ด.ญ.ศิริมาศ ฟ้ืนหวัสระ                        นางชลธิชา เณรแก้ว                             051535
  115 ด.ญ.ศศิพิมพ์ แย้มศิริ                         นางสุวรรณี แย้มศิริ                           043465
  116 ด.ช.ฆนาก์ทัต เสียงล้ า                         นายธราธิป เสียงล้ า                            047246
  117 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ แดงมิน                        นายนรินทร์ แดงมิน                             053925



  118 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วัชรพรรณ                         นายสัญชยั วัชรพรรณ                            056922
  119 ด.ญ.อนันตญา สาระ                              นายทองอยู่ สาระ                               033013
  120 ด.ช.พีรวิชญ์ นิมา                             นางสาวกิตติภา นิมา                            052590
  121 ด.ช.ชนสรณ์ พิทักษ์วงศ์                        นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์                         044999
  122 ด.ญ.ทัสสิตา รัศมี                             นางสาวขนิษฐา ควรอาจ                           050530
  123 นางสาวบุษยพรรณ เฉลิมรมย์                      นายสามารถ เฉลิมรมย์                           038703
  124 ด.ช.จิรวัฒน์ เฉลิมรมย์                        นายสามารถ เฉลิมรมย์                           038703
  125 ด.ช.ธีรสิทธิ์ อินทรพาณิชย์                    นายธงชยั อินทรพาณิชย์                         048991
  126 ด.ช.เจษฐา เพ้ียบุญมาก                         นางนิตยา เพ้ียบุญมาก                          058896
  127 ด.ช.พรหมธาดา ทองเหมย                          นางสมาพร ทองเหมย                              051498
  128 ด.ญ.เจนสุดา สุขทรัพย์                         นางนที สุขทรัพย์                              041398
  129 ด.ญ.ชติิพัทธ์ สะเดา                           น.ส.วัชราภรณ์ สะเดา                           046165
  130 ด.ช.โสภณัฐ วงษาเดิม                           นางสาววัชรี แก่นจันทร์                        057959
  131 ด.ช.ภคิน มีฤทธิ์                              นางศศิวิมล มีฤทธิ์                            046501
  132 ด.ญ.ศุภัคชญา แก้วพวง                          นายพสุธร แก้วพวง                              043946
  133 ด.ญ.ศศิประภา ทองกูล                           นางสาวสายพิน กาญจนพรหม                        053000
  134 ด.ญ.ศุภิสนันท์ เรืองพุทธ                      นางจิราพรรณ เรืองพุทธ                         042165
  135 ด.ญ.พาขวัญ สิงหบุตร                           นางพัชรีย์ สิงหบุตร                           046519
  136 ด.ช.พศิน ศรีอ่อน                              นางวรดา ศรีอ่อน                               052938
  137 ด.ญ.กัญญาณัฐ หลักหมั่น                        นางสาวภัครินทร์ อะโรคา                        054720
  138 ด.ช.คุ้มกัน ไชยนา                             นางรัชญา ไชยนา                                043645
  139 ด.ช.บุราชยั สละส าราญ                          นางวรรณา สละส าราญ                             043272
  140 ด.ญ.เขมจิตรา ต้นมณี                           นางวรรณยุพา ต้นมณี                            041207
  141 ด.ญ.พิชชาภา จันทรเวโรจน์                      นางเสาวรส จันทรเวโรจน์                        056491
  142 ด.ช.วราธิษณ์ สงวนไพรดอน                       นางณัฐลิดา สงวนไพรดอน                         041753
  143 ด.ช.ธนเดช เบญจกุล                             นายกิตติเชษฐ์ เบญจกุล                         038516
  144 ด.ช.ทรงกลด หาญตระกูล                          นางวิราพร หาญตระกูล                           044102
  145 ด.ญ.เพลงฐิตา อัศวเรืองอนันต์                  นายเชาว์ อัศวเรืองอนันต์                      034732
  146 ด.ญ.พิชญธิดา บุญก่อ                           นายอุดมศักดิ์ บุญก่อ                          049934
  147 ด.ญ.เขมจิรา พงศ์ไพสิทธิ์                      นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์                          042139
  148 ด.ช.บัญญวัต พงศ์ไพสิทธิ์                      นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์                          042139
  149 ด.ญ.วริศรา สรวมศิริ                           นางบัณฑิตา สรวมศิริ                           046921



  150 ด.ญ.กานต์ธีรา สาธา                            นางสิริพร สาธา                                046301
  151 ด.ช.ชดิชนก คงอนันต์                           นายสมย้ิม คงอนันต์                            052278
  152 ด.ช.ชยัวัฒน์ สีดา                             นายวิรุฬห ์สีดา                               048857
  153 ด.ช.สิรวิชญ์ บุญพงษ์                          นายอุทิศ บุญพงษ์                              040939
  154 ด.ช.สรวิชญ์ บุญพงษ์                           นายอุทิศ บุญพงษ์                              040939
  155 ด.ญ.กฤตยา พลอยสดใส                            นายเกียรติกุล พลอยสดใส                        046668
  156 ด.ญ.กัลยกร ขุมนาค                             นางวิภารัตน์ ขุมนาค                           044018
  157 ด.ช.ฉัตราวุฒิ ศิริสุวรรณ์                     นางอรอุมา หวังมีจงมี                          050659
  158 ด.ญ.ปทิตตา จิรพยุงไชย                         น.ส.อรทัย เพชรวงษ์                            039478
  159 ด.ญ.กิตตญาพร สุขตะ                            นายสหชาติ สุขตะ                               050991
  160 ด.ช.วงศ์สยาม ทิมดี                            นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร              051442
  161 ด.ญ.กฤตภรณ์ สว่างอารมณ์                       นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์                       056468
  162 ด.ช.สุภัคไชย ปิ่นฟ้า                          นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า                           046356
  163 ด.ช.ชนน์ชนก แซ่ลิ่ม                           นางยุภา แซ่ลิ่ม                               043945
  164 ด.ญ.พัทธนันท์ ชื่นรุ่ง                        นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง                           049550
  165 ด.ญ.พัทธนันท์ โทขันธ์                         นางศิริพร โทขันธ์                             049637
  166 ด.ญ.ญาตาวี รวดเร็ว                            นางปาณิสรา รวดเร็ว                            044090
  167 ด.ช.เอกฉัตร วัลไพจิตร                         นางนิศานาถ วัลไพจิตร                          048217
  168 นางสาวนูรีน บุญประมาณ                         นางจินตนา บุญประมาณ                           027025
  169 ด.ญ.ศศิวิมล จันทรวิมล                         นางสุกฤตา จันทรวิมล                           047984
  170 ด.ช.ภูมิพฤกษ์ ใจเที่ยง                        นายสมชาย ใจเที่ยง                             021357
  171 ด.ญ.บุณยวีย์ เนตรศิริ                         นางนิรณรา เนตรศิริ                            044346
  172 ด.ช.ธนกร สักดิ์จารุดล                         นางฌัชชา วงษ์คล้าย                            043391
  173 ด.ญ.วนิดา สืบจากศรี                           นางวนาลี สืบจากศรี                            048061
  174 ด.ช.เมธัส ชารี                                นายสายันต์ ชารี                               052021
  175 ด.ญ.กิรตา น่วมถนอม                            นายกิติ น่วมถนอม                              024450
  176 ด.ญ.อภิชญา ปิ่นกุมภีร์                        นายสรศักดิ์ ปิ่นกุมภีร์                       044108
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