
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ช.ธนวินท ์เบญจมาภา                          นางอนญัญา เบญจมาภา                            54728

    2 ด.ช.วรรษพล มคัคารมณ์                          นางสายชล มคัคารมณ์                            40417

    3 ด.ช.กฤติน ศุภนนัทพร                           นายกฤติภทัร ศุภนนัทพร                         59417

    4 ด.ช.ปราชญา ตาแจ่ม                             วา่ท่ีร้อยตรีปริญญา ตาแจ่ม                    54423

    5 ด.ญ.กฤษฎ์ิญาณี วิศวพิพฒัน์                    นายมารุต วิศวพิพฒัน์                          49686

    6 ด.ช.ธศธรณ์ จนัทร์ศรี                          นายศรัณย ์จนัทร์ศรี                           58262

    7 ด.ช.นิรภฏั นาคเจียม                           นางรินทร์วดี นาคเจียม                         55806

    8 ด.ญ.สิริวสัสา จนัทะแจ่ม                       นางญาณิศา จนัทะแจ่ม                           51889

    9 ด.ญ.ศิรัมพา ผลวงศ ์                           นายสุวพนัธ์ ผลวงศ ์                           60467

   10 ด.ช.ธีรภทัร นนัตสุคนธ์                        นางณสุดา สวนเสริม                             55235

   11 ด.ญ.จิรภิญญา เจนจิตร                          นางณฐัภรณ์ เจนจิตร                            52498

   12 ด.ช.กฤศฎากร เช่นพิมาย                         นางสาวชชัชษา เช่นพิมาย                        51727

   13 ด.ช.ธนธร เจริญกลัป์                           นางพรรณี เจริญกลัป์                           58631

   14 ด.ช.ธนกฤต ค  ามะโน                              นางสุทธิศรี ค  ามะโน                            54124

   15 ด.ญ.ภณัฑิลา ภูริธิติมา                        นางจริยา ภูริธิติมา                           55419

   16 ด.ญ.กชนญัธร มัง่คัง่ธนากุล                    นางสาวปริภร วิรุณพนัธ์                        51470

   17 ด.ช.ธนภพ สมบติั                               นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง                       58157

   18 ด.ญ.ชญานิศ ธานีรัตน์                          นางชฎาพร ธานีรัตน์                            46020

   19 ด.ช.ภิพิภทัรณ์ เทียนทอง                       นางสาวรัสมี โทอุตทา                           50412

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น               ทุนละ   1,600.00   บาท

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2564

ทุนส่งเสริมการศึกษา



   20 ด.ญ.ชยสิสรา เสียงประเสริฐ                     นางสาววนัทนีย ์เสียงประเสริฐ                  58320

   21 ด.ช.ภูมิภทัรณ์ เทียนทอง                       นางสาวรัสมี โทอุตทา                           50412

   22 ด.ญ.ปรียา สุขเส็ง                             นางกฤษณา ลาระคร                               56445

   23 ด.ช.บวรพล ทิมตระกูล                           นางชุติมาดี ทิมตระกูล                         58987

   24 ด.ญ.พิณทิพย ์หรือโอภาส                        นายศตวธุ หรือโอภาส                            57215

   25 ด.ญ.ชนนัธร สุภกัดี                            นางกนิษฐา สุภกัดี                             50946

   26 ด.ญ.นยัน์ภคั โวอ่อนสี                         นางสาวสุนนัทา จนัทร์ชูกล่ิน                   55241

   27 ด.ช.พิษณุ หม่ืนแยง                            นายณฤทธ์ิ หม่ืนแยง                            53820

   28 ด.ช.ชนกร นวลคลา้ย                             นางรักชนก นวลคลา้ย                            56055

   29 ด.ญ.อินธิญาณี กอ้นทอง                         นางสาวเพชรดา กอ้นทอง                          59046

   30 ด.ญ.มณิศรา แสงเดือนฉาย                        นางวรรณี แสงเดือนฉาย                          45309

   31 ด.ช.พชัราวาท สัตราศรี                         นางสาววรรณภา ดว้ยโชติ                         56517

   32 ด.ญ.กุลปริยา สุนยานยั                         นางพรชนก สุนยานยั                             55216

   33 ด.ช.ปรานต ์อุนธุโร                            นายประวติั อุนธุโร                            40504

   34 ด.ช.นรานนัทน์ มะคนมอญ                         นางมยรุา แสงสุวรรณ์                           53715

   35 ด.ช.พชรพล ส าแดงเดช                            นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง                     54634

   36 ด.ญ.ปราณปริยา จิตวิขาม                        นายเด่น จิตวิขาม                              49922

   37 ด.ญ.ยศมล วชัรธนาลกัษณ์                        นางมณเฑียร วชัรธนาลกัษณ์                      48822

   38 ด.ช.พีรศิลป์ อรุณศรีพิมาน                     นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน                      45067

   39 ด.ญ.มชัฌิมา ตินตะบุระ                         นางชวนพิศ ตินตะบุระ                           47785

   40 ด.ช.วฒิุภทัร ขจรชยั                           นางสาวภทัรวดี ตาลผาด                          53535

   41 ด.ช.อธิภทัร บุญทิพย ์                         นางนิษา บุญทิพย ์                             59829

   42 ด.ช.วีรกุล ทิพยเ์นตร                          นางสาวณฐัพร ทิพยเ์นตร                         53463

   43 ด.ช.ณฐัดมยั หงษท์อง                           นายสมคัร  หงษท์อง                             36627

   44 ด.ช.ภทัรชนน ฉตัรมณเฑียร                       นายศิริวฒัน์ ฉตัรมณเฑียร                      38861

   45 ด.ช.พิชาภพ พฤกษะวนั                           นางสาวชลธิดา พฤกษะวนั                         57667

   46 ด.ญ.ปรายฟ้า ธนู                               นางกนกพร ธนู                                  59959

   47 ด.ญ.อนัดา มณเฑียรรัตน์                        นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์                        49583

   48 ด.ญ.กนกพิชญ ์โนรี                             นางสาวฉตัรพร เอกฉตัร                          53467

   49 ด.ญ.ดุจดาว ศรีเอ่ียม                          นายนิพนธ์ ศรีเอ่ียม                           54233

   50 ด.ช.ปองภพ ไชยเบญจลาภะ                         นางเกสรา ไชยเบญจลาภะ                          47832



   51 ด.ญ.ปุณราศี ทองประสม                          นางวราภรณ์ ทองประสม                           43219

   52 ด.ช.วชัรนนท ์ศิริจนัทร์                       นางวาลี ศิริจนัทร์                            48726

   53 ด.ช.ธนพฒัน์ ชูสุขอมร                          นายอรุณ ชูสุขอมร                              56760

   54 ด.ญ.พชรอร อู่ตุม้                             นางณฐัชนนัท ์ทดัเทียมหดั                      53132

   55 ด.ช.ศุภอรรษ ตระกูลสม                          นางตรงศรณ์ ตระกูลสม                           48734

   56 ด.ญ.มรุณี คงสวสัด์ิ                           นายมโน คงสวสัด์ิ                              47410

   57 ด.ญ.วิมลิน ศิริราช                            นางศิรินภา ศิริราช                            49688

   58 ด.ญ.กชพร กุลสุวรรณ                            นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ                         57586

   59 ด.ญ.ณฐัจิรา บุญยงค ์                          นางษมากร บุญยงค ์                             51214

   60 ด.ญ.สิรภทัร ธีระวงศ ์                         นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ ์                        49124

   61 ด.ช.ณฐัพชัร์ วฒันภูดินนัท ์                   นางณฐัธยาน์ วฒันภูดินนัท ์                    52681

   62 ด.ช.นิธิรัฐ วฒิุศกัด์ิ                        นางอญัชลี วฒิุศกัด์ิ                          46760

   63 ด.ช.นนทป์วิช พาหน                             นางกานสุดา พาหน                               51371

   64 ด.ช.พศิน ศรีอ่อน                              นางวรดา ศรีอ่อน                               52938

   65 ด.ญ.สุทธิกานต ์สุทธิแสน                       นายอดุลย ์สุทธิแสน                            50010

   66 ด.ช.ศุภสิทธ์ิ ดีมี                            นางสุมิตรา ดีมี                               51958

   67 ด.ญ.พิมพม์นูญ นุ่นประดิษฐ์                    นางอภิรดี ทองพลอย                             47052

   68 ด.ญ.กญัญาพชัร ศิริชานนท ์                     นายฐิติกิต์ิ ศิริชานนท ์                      59962

   69 ด.ช.กฤตติกุล แวววรรณจิตต ์                    นายไชยยศ แวววรรณจิตต ์                        51164

   70 ด.ญ.อจัฉราลกัษณ์ ทิพยโ์พธ์ิ                   นางสุประวีณ์ ทิพยโ์พธ์ิ                       46962

   71 ด.ญ.เหมรัศม์ิ คติธรรมก์ุล                     นายอนนัตช์ยั คติธรรมก์ุล                      60514

   72 ด.ช.วิชญพฒัน์ คติธรรมก์ุล                     นายอนนัตช์ยั คติธรรมก์ุล                      60514

   73 ด.ญ.รุจิษยา ครองยติุ                          นางนนัรุ่ง ครองยติุ                           57466

   74 ด.ญ.ลลิตภทัร ครองยติุ                         นางนนัรุ่ง ครองยติุ                           57466

   75 ด.ช.สุรธชั วงศศิ์ลปกุล                        นางปภากร วงศศิ์ลปกุล                          48818

   76 ด.ช.เมธาวี ช่ืนชู                             นางนงลกัษณ์ ช่ืนชู                            31905

   77 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ ช่ืนชู                         นางนงลกัษณ์ ช่ืนชู                            31905

   78 ด.ญ.ธารา แสงสุขคู่                            นางวนัดี สุรภีสัก                             57119

   79 ด.ช.ธนภสัร์ ชาญชยั                            นางสาวประภสัสร องอาจ                          57991

   80 ด.ช.ธาร แสงสุขคู่                             นางวนัดี สุรภีสัก                             57119

   81 ด.ญ.นารา แสงสุขคู่                            นางวนัดี สุรภีสัก                             57119



   82 ด.ช.ญาณภทัร วิชยัขทัดะ                        นางสาวพรชนิตว ์เรืองบุตร                      54851

   83 ด.ช.นนทพทัธ์ิ สิทธิไกร                        นางประนอม สิทธิไกร                            51386

   84 ด.ญ.ศศิประภา ทองกูล                           นางสาวสายพิน กาญจนพรหม                        53000

   85 ด.ช.ฉตัรชนก เสือนาค                           นางสาวมนสันนัท ์เหมชาติลือชยั                 58530

   86 ด.ช.นนัธภทัร อธิปัญญากุล                      นายสมชยั อธิปัญญากุล                          38450

   87 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ผิวเหลือง                      นางเบญจมาส ผิวเหลือง                          52405

   88 ด.ช.ภทัรดนยั พว่งโพธ์ิ                        นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์                          52924

   89 ด.ญ.ธมนวรรณ เช้ือปาน                          นางอภิญญา เช้ือปาน                            47747

   90 ด.ช.ชยัธวชั แตม้พิมาย                         นางสาวประภสัสร ทบัทิมดี                       51231

   91 ด.ช.ชยพล ก๊กศรี                               นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี                           50223

   92 ด.ญ.เพชรรัตน์ วิชาคุณ                         นางธานทิพย ์วิชาคุณ                           59260

   93 ด.ญ.ปัณฑิตา ก าแพง                             นายชูชาติ ก าแพง                               38096

   94 ด.ญ.เขมจิรา ธญัญะผล                           นางชนากานต ์ธญัญะผล                           45536

   95 ด.ญ.ธีรดา อุ่นอก                              นางสาวสายชล แสงจนัทอง                         54078

   96 ด.ญ.วรัชยา เจริญสุข                           นางอุทุมพร เจริญสุข                           45151

   97 ด.ญ.ฤชวี จนัทร์สนาม                           นางรจนา จนัทร์สนาม                            51452

   98 ด.ญ.ปวรวรรณ ภู่พงศพ์นัธ์กุล                   นางสุธีรา ภู่พงศพ์นัธ์กุล                     48961

   99 ด.ช.กญัจน์พสิษฐ์ คงแสนค า                      นางสาวบูลยา เนขนุทด                           60031

  100 ด.ช.นนัทิพฒัน์ ทนงตน                          นางสาวแสงเดือน ชยัเชิดชู                      55194

  101 ด.ญ.ชนากานต ์ศรีสุข                           นายชาญ ศรีสุข                                 38350

  102 ด.ช.สุนิธิ บวัมาก                             นายมนตรี บวัมาก                               48621

  103 ด.ญ.พาขวญั สิงหบุตร                           นางพชัรีย ์สิงหบุตร                           46519

  104 นางสาวเพรียวพิชญะ บุญมาศ                      นางรุวจี บุญมาศ                               48292

  105 ด.ญ.สุทธิณี ศรีพนม                            นายวิชิต ศรีพนม                               53846

  106 ด.ช.ฆนากท์ตั เสียงล ้า                         นายธราธิป เสียงล ้า                            47246

  107 ด.ช.ยชญก์รินทร์ ไพรวรรณ์                      นายศกัด์ิชาย ไพรวรรณ์                         50702

  108 ด.ญ.พิชญพ์ธู เพชรศกัด์ิหาญ                    นายกิตติ เพชรศกัด์ิหาญ                        53631

  109 ด.ช.ประวิญ มัง่คง                             นางศุกนัญา หาญเสนา                            52124

  110 ด.ญ.จิดาภา จัน่ค  า                             นางจงดี จัน่ค  า                                49072

  111 ด.ญ.ชุติกานต ์หวงัสุข                         นายวฒิุชยั ค  าร่ืน                             49264

  112 ด.ญ.ชิติพทัธ์ สะเดา                           น.ส.วชัราภรณ์ สะเดา                           46165



  113 ด.ช.ธามม ์จรรยน์าฏย ์                         น.ส.บุษราคมั จรรยน์าฏย ์                      43479

  114 ด.ช.อภิวิชญ ์อ่อนเงิน                         นางจนัทรจิรา อ่อนเงิน                         56516

  115 ด.ช.ทินภทัร เพช็รศรี                          นางนิตยา เพช็รศรี                             49906

  116 ด.ช.ธนกฤต อยูแ่กว้                            นางจิณพตั อยูแ่กว้                            52984

  117 ด.ช.ปิยงักูร แดงเอียด                         นางกฤติยา แดงเอียด                            52584

  118 ด.ญ.กมลรัตน์ สดมุย้                           นายไพฑูรย ์สดมุย้                             34026

  119 ด.ญ.ภทัรกร สุยะสืบ                            นายสมนึก สุยะสืบ                              50296

  120 ด.ช.สุวิจกัขณ์ เมืองแกว้                      นางนุช เมืองแกว้                              52239

  121 ด.ช.สิทธินนท ์จงประเสริฐกุล                   นายสุชาติ จงประเสริฐกุล                       44798

  122 ด.ญ.ญาณิศา ศิริฟองนุกูล                       นางธมกร ศิริฟองนุกูล                          55898

  123 ด.ช.ธนกร สิงหชาติ                             นางสาวณฐัพร พฒุพา                             60182

  124 ด.ช.สุตนนัท ์สีด า                             นายเอกชยั สีด า                                53662

  125 ด.ช.จิรวฒัน์ ปิดตาทะเนาว ์                    นางสีนวน ปิดตาทะเนาว ์                        47690

  126 ด.ช.คุณานนต ์อ่อนจนัทร์                       นายโครงการ อ่อนจนัทร์                         49066

  127 ด.ญ.ณฎัฐ์มณี วรรณสิงห์                        นางสิริมณี พลูสวสัด์ิ                         53297

  128 ด.ช.หิรัญ พรหมประกาย                          นางสาวทศัน์วรรณ บุญมาก                        59329

  129 ด.ช.ปภงักร ธญัญา                              นางสาวปรียนนัท ์ประเสริฐหลา้                  54675

  130 ด.ญ.ปุณยภรณ์ ชาวนาฝ้าย                        นางสาวสุทิน กล่ินอ่อน                         53451

  131 ด.ช.ศิวกร ปรีชาเดชบวร                         นางญดา จ าปาแกว้                               44864

  132 ด.ญ.พิชญานิน เทพนวล                           นางปราณี เทพนวล                               44409

  133 ด.ญ.ชนญัธิดา สวสัดิพนัธ์                      นางทศันีย ์สวสัดิพนัธ์                        43851

  134 ด.ญ.เพชรทรายทอง ตรีสัตยกุล                    นางทรายทอง ตรีสัตยกุล                         35862

  135 ด.ญ.มนชัญา กองพล                              นางชนนิกานต ์กองพล                            44647

  136 ด.ช.บริรักษ ์อู่ทอง                           นางปาริฉตัร อู่ทอง                            34806

  137 ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์ เพง็สะและ                     นางรอมะ เพง็สะและ                             49491

  138 ด.ช.ณฐัดนยั ทานะปัทม ์                        นายสุรศกัด์ิ ทานะปัทม ์                       37709

  139 ด.ช.พิชาภพ รุ่งโรจน์นิมิตชยั                  นางพิศมยั รุ่งโรจน์นิมิตชยั                   46378

  140 ด.ญ.เบญจรัตน์ แสงเฟือง                        นางวรัชยา แสงเฟือง                            60249

  141 ด.ญ.พทัธนนัท ์โทขนัธ์                         นางศิริพร โทขนัธ์                             49637

  142 ด.ญ.ณฐัพร คมัภีระวงค ์                        นางดวงธมล คมัภีระวงค ์                        38723

  143 ด.ญ.วริศรา สรวมศิริ                           นางบณัฑิตา สรวมศิริ                           46921



  144 ด.ญ.บุญยารัตน์ หงษจ์นัทร์                     นายบุญยงค ์หงษจ์นัทร์                         50834

  145 ด.ญ.ปทิตตา จิรพยงุไชย                         น.ส.อรทยั เพชรวงษ ์                           39478

  146 ด.ช.ชยัวฒัน์ สีดา                             นายวิรุฬห์ สีดา                               48857

  147 ด.ญ.เขมจิรา พงศไ์พสิทธ์ิ                      นางนฤมล พงศไ์พสิทธ์ิ                          42139

  148 ด.ญ.รรินธาร มณีรัตน์                          นางหทยัทิพย ์มณีรัตน์                         51101

  149 ด.ช.ชยพล อ้ึงพานิช                            นางสาวมยรุา เนินหาด                           50886

  150 ด.ญ.มนฑิตา บุตรรัตน์                          นางรัชนี บุตรรัตน์                            48968

  151 ด.ญ.มนฑิรา บุตรรัตน์                          นายมงคล บุตรรัตน์                             39507

  152 ด.ช.ณฐัธีร์ นิมิตชยัโรจน์                     นายธีรพงศ ์นิมิตชยัโรจน์                      20641

  153 ด.ญ.ฐาปนีย ์ก่ิงทอง                           นางอารีรัตน์ ก่ิงทอง                          51954

  154 ด.ช.อิทธิพทัธ์ เจริญใจ                        นางศิวาพร ชาญสอน                              54195

  155 ด.ญ.ปุณยนุช ธ ารงศรีสกุล                       น.ส.วิจิตรา ชีวมงคลกานต ์                     40753

  156 ด.ช.ภูมิพฤกษ ์ใจเท่ียง                        นายสมชาย ใจเท่ียง                             21357

  157 ด.ญ.วนิดา สืบจากศรี                           นางวนาลี สืบจากศรี                            48061

  158 ด.ญ.กนิษฐา ศรีลุปะบาต                         นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต                         53302

  159 ด.ญ.ปาณิศา พลกลา้                             นางธมนวรรณ พลกลา้                             55289
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