
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ช.ญาณาธร สายวงษ ์                           นางสาวอภิญญา บา้นใหม่                         57066

    2 ด.ช.ณฏัฐ์ อุดมวงศ ์                           นางสาวกิตติยา ยาโน                            57473

    3 ด.ญ.กนกกาญจน์ หินซุย                          นางสาวสุนิษา แกว้ภูมิแห่                      58371

    4 ด.ช.ศรศิลป์ อิสสะอาด                          นางจิราภรณ์ อิสสะอาด                          56883

    5 ด.ช.นภสินธุ์ ค  าผงษ ์                          นายสุนนัท ์ค  าผงษ ์                            50140

    6 ด.ญ.ปุญณดา สอนสมฤทธ์ิ                         นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธ์ิ                       55922

    7 ด.ช.ภูมินทร์ ระยบัศรี                         นางสาวพรพระนาวลั ระยบัศรี                     55921

    8 ด.ช.พชร จงท่องกลาง                            นายบุญเจิด ส าแดงเดช                           52907

    9 ด.ญ.ขวญัทิพย ์อุทธบูรณ์                       นางสาวจินตนา อุทธบูรณ์                        53963

   10 ด.ช.เกิดปิติ ส าเร็จกิจเจริญ                   นางปวีณา ส าเร็จกิจเจริญ                       60421

   11 ด.ช.ธชนน พฤกษพ์งศพ์นัธ์                       นายชชัวาล พฤกษพ์งศพ์นัธ์                      56575

   12 ด.ญ.ณฏัฐ์ภสัสร ปัทวนัวิเวก                    นางสุนิศา ปัทวนัวิเวก                         54522

   13 ด.ช.ณฐัสันต ์รอดสถิตย ์                       นายสันติภาพ รอดสถิตย ์                        57294

   14 ด.ญ.ธีร์วรา รุณแสง                            นายธีรวธุ รุณแสง                              53227

   15 ด.ญ.จรินทร์พร มณฑลวิทย ์                      นางสาวไพจิตร คลศิลป์                          53622

   16 ด.ญ.นภสร โคตรหนองปิง                          นายยทุธชยั โคตรหนองปิง                        56967

   17 ด.ญ.กานตพิ์ชชา ศรีรีรักษ ์                    นางบุศรินทร์ ศรีรีรักษ ์                      57122

   18 ด.ช.นนทพทัธ์ รักษาควร                         นายอนุสรณ์ รักษาควร                           51334

   19 ด.ช.กวินภพ นิจจนัทร์พนัศรี                    นายกษมะ นิจจนัทร์พนัศรี                       51195

   20 ด.ช.ธราธิป อิศรางกูร ณ อยธุยา                 นางปิยมาศ อิศรางกูร ณ อยธุยา                  52414

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2565

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับอนุบาล               ทุนละ   1,400.00   บาท



   21 ด.ช.ธีร์ทตั สุพร                              นางสาวประภสัสร สุพร                           55342

   22 ด.ญ.ณิชา ชยัฤกษ ์                             นางสาวพิชญากร ชยัฤกษ ์                        52827

   23 ด.ช.ภูรินท ์แกว้กูล                           นางสาวจิรัฏฐ์ แกว้กูล                         58166

   24 ด.ช.กวินกานต ์ศรีเรือง                        นางพรพิมล ศรีเรือง                            51247

   25 ด.ช.วายภุคั ยาอุด                             นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม                        51283

   26 ด.ญ.วรวลญัช ์พลูสวสัด์ิ                       นายอภิชาติ พลูสวสัด์ิ                         50987

   27 ด.ช.แทนภูมิ ป้อมหิน                           นายณฐัพชัร ป้อมหิน                            49600

   28 ด.ญ.สวรรยา ทิพยเ์อียด                         นางสุพินดา ทิพยเ์อียด                         57643

   29 ด.ญ.ญาณิศา รักทุ่งรวงทอง                      นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง                       55633

   30 ด.ช.พรรณพงษ ์สายกระสุน                        นางสาวสุพรรณี หนูประโคน                       57344

   31 ด.ญ.ณจัฉรียา ชาญปรีชา                         นางแสงระวี ชาญปรีชา                           58237

   32 ด.ช.ภกัตภูมิ นวลประโคน                        นางสาวพชัรนนัท ์จนัละออ                       50851

   33 ด.ญ.รมยธี์รา อ าพฒัน์                          นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ                         55942

   34 ด.ช.พิชาญเมธ บุญประเสริฐศกัดา                 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศกัดา                   54986

   35 ด.ญ.กานตธิ์ดา เนตร์สีเงิน                     นางรภทัรฐ์นรา เนตร์สีเงิน                     55337

   36 ด.ญ.ธารากานต ์ตรงดี                           นางสาวอภิรดี ตรุวรรณ                          60396

   37 ด.ญ.พิมพป์วีณ์ เจตนานนท ์                     นางสาวพทัธนนัท ์มากบุญ                        49665

   38 ด.ญ.วิชญาดา บรรจงศิลป์                        นางสาวอาภาภรณ์ ศรีโฉม                         56494

   39 ด.ญ.ปณิดา อินทสิทธ์ิ                          นางสาวนิตรญา ปีนะเต                           52931

   40 ด.ช.ภูมิพฒัน์ เขม็ชิต                         นางสุกญัญา เขม็ชิต                            51899

   41 ด.ช.ปรมะ ชมสรรเสริญ                           นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ                     51556

   42 ด.ช.ญาณภทัร จนัทะแจ่ม                         นางญาณิศา จนัทะแจ่ม                           51889

   43 ด.ญ.เฌอณชา บุญนคร                             นางสาวทศันีย ์กระแสสิงห์                      53027

   44 ด.ช.พชัรดนย ์ศิลปชยั                          นางสาวพรนภา สาคร                              51453

   45 ด.ญ.อารยาภรณ์ จิตรวิบูลย ์                    นางจุญจิรา จิตรวิบูลย ์                       51564

   46 ด.ช.ปภินวิช รุจิศกัด์ิ                        นางสาวประทุม เล็กเปีย                         50636

   47 ด.ญ.พิมพช์นก อาลยัพฒัน์                       นางสาววราภรณ์ วฒิุชา                          55548

   48 ด.ญ.ฟาฮาดา มูลทรัพย ์                         นางสาวสุคนธา โตะ๊เตบ                          54240

   49 ด.ช.อษัศดิณย ์อุทธิยา                         นางสาวธญัลกัษณ์ แสนชยั                        58790

   50 ด.ช.อธิวรา ติโนชงั                            นางสาวลกัษข์ณา จนัทรดา                        54701

   51 ด.ช.ศิรภทัร ด าภูผา                            นางเอราวณั ด าภูผา                             50103

   52 ด.ช.ภพธร เท่ียงตรง                            นางวรัญญา เท่ียงตรง                           56631



   53 ด.ญ.วริสา จนัตา                               นางโสภิดา จนัตา                               53726

   54 ด.ช.วีรานุวสัธ์ เลิศเสรีพฒันกุล               นางมณัฑนา เลิศเสรีพฒันกุล                     54325

   55 ด.ญ.อนัดาลิบ ทิพยแ์สง                         นางสาวทศัมีนา สันธิโยธิน                      54417

   56 ด.ญ.ก่ิงไผ่ ภิรมยเ์จียว                       นางภาริณี ภิรมยเ์จียว                         51667

   57 ด.ช.ชวินทร์ แนบเนียน                          นางสาวสมฤดี จิตรีวาสน์                        53666

   58 ด.ช.พทุธคุณ พทุธานุ                           นางสาวพทุธชาติ เรืองฤทธ์ิ                     55675

   59 ด.ญ.กานตพิ์ชชา รัตนพนัธ์                      นางธาณี รัตนพนัธ์                             54049

   60 ด.ช.ศกัด์ิอรุณ โทธรรม                         นางสาวรุ่งอรุณ โทธรรม                         59285

   61 ด.ช.ณฐัวรรธน์ มหตักุล                         นางสาวสุปราณี ศรีมุล                          53569

   62 ด.ช.ณพิชญ ์ตรีสนธ์ิ                           นางสาวนฤมล ปาลี                               53576

   63 ด.ญ.นาราชา ประดิษฐ์                           นางสาวนรีพรรณ วงคจ์นัทร์กุล                   57831

   64 ด.ญ.ธมณภทัร ช่ืนอุรา                          นางสาวพชัรินทร์ พรหมสุข                       58525

   65 ด.ช.ณฐัชยั มาพิทกัษ ์                         นายจรัญ มาพิทกัษ ์                            59461

   66 ด.ญ.ภทัรวรินทร์ ร่วมบุญ                       นางสาวจินตนา ทพัวนั                           51755

   67 ด.ญ.วรัตมธิ์ดา วรรณพร้ิง                      นางจุฑารัตน์ วรรณพร้ิง                        50411

   68 ด.ญ.กญัญาณฐั หุณฑสาร                          นางสาวพรศิริ ไกรดิษฐ์                         59205

   69 ด.ช.เปรมณชั ชูจนัอดั                          นางวรรณพชัร ชูจนัอดั                          57451

   70 ด.ญ.กมลลกัษณ์ ชนะศุภนนท ์                     นางกานดา ชนะศุภนนท ์                          57196

   71 ด.ช.ธีร์ธาวิน ณ น่าน                          นางสวรรณมนท ์ณ น่าน                           57558

   72 ด.ช.ไชยนเรศ พรมโส                             นางสาวน ้าฝน ศรีนวล                            51800

   73 ด.ช.อชิรากรณ์ บวัประทุม                       นางจีรวรรณ บวัประทุม                          49130

   74 ด.ญ.วรรณิกา ประทุมมา                          นายอนุชา ประทุมมา                             49270

   75 ด.ช.จิณณะ นิลก าแหง                            นายฉตัรพนัธ์ นิลก าแหง                         52172

   76 ด.ญ.ชยามร ศิริราช                             นางศิรินภา ศิริราช                            49688

   77 ด.ช.กรวิชญ ์ประดบัจนัทร์                      นางอรวรรณ ประดบัจนัทร์                        56989

   78 ด.ญ.ศรัญญาพร พรนภดล                           นางศิรินนภา พรนภดล                            52028

   79 ด.ญ.กญัญปภา ดว้งโยธา                          นายวนัชนะ ดว้งโยธา                            58659

   80 ด.ช.ณชนนท ์โล่ห์รักษา                         นางสาวสุนิษา ทองมาก                           55727

   81 ด.ญ.ภกัดีพร สองศรี                            นางสาวปานิสรา วงศค์  าหาญ                       60121

   82 ด.ญ.ลลัน์ลดา บุญสม                            นางสาวมณฑิรา แสงสุข                           60079

   83 ด.ช.ธนภทัร ญาณจรัส                            นางสาวอภิญา พรชู                              55082

   84 ด.ญ.เรนิตา โรจน์วณิชกุล                       นางวิชนี โรจน์วณิชกุล                         55869



   85 ด.ช.ชนศัชยั เพชรลว้น                          นางสาวเจนจิรา เพชรลว้น                        59498

   86 ด.ญ.นวพร ทองสุข                               นายเพทาย ทองสุข                               52535

   87 ด.ช.กิตติณฏัฐ์ สังขสุ์วรรณ                    นางสาวลดัดา นาคแสงจนัทร์                      58067

   88 ด.ช.ชวนนัท ์อศัวเทพ                           นางสาวชลธิชา แจง้จงดี                         54856

   89 ด.ช.ดลธี ศรุตเรืองชยั                         นางสาวนนัทิยา ศรุตเรืองชยั                    59880

   90 ด.ญ.นนัทน์ภสั ศรีจนัทร์ดี                     นายธนวรรธน์ ศรีจนัทร์ดี                       53331

   91 ด.ช.ยศสรัล จนัตา                              นางโสภิดา จนัตา                               53726

   92 ด.ช.วสุวฒัณ์ ร่มเยน็                          นางสาวสุภาวดี รัตนจนัทร์                      60614

   93 ด.ญ.ณฏัฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย ์                นางปนดัดา กิตติรัตนโกวิทย ์                   53804

   94 ด.ญ.พชรพร ลุ่มยิม้                            นางสาวพงศพิ์ชา พฒันนิธิศกัด์ิ                 60806

   95 ด.ญ.จิรภิญญา ปิงเมือง                         นายวีรยทุธ ปิงเมือง                           58828

   96 ด.ญ.ป่ินปัทม ์สุขสมรส                         นายปิยะนนัท ์สุขสมรส                          52413

   97 ด.ญ.ณฏัฐนนัท ์สุดหอม                          นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง                     58891

   98 ด.ช.ญาณาธิป รัตนมงคล                          นางสาววนัธิดา สีหะวงศ ์                       53500

   99 ด.ช.พีรดนย ์นาบุญ                             นางสาววิชชุดา ฝากไธสง                         57936

  100 ด.ช.ณฐพงศ ์ช่ืนรุ่ง                           นายไวยพ์จน์ ช่ืนรุ่ง                          41782

  101 ด.ช.ภาคิน ประภาศรี                            นางสาวศรัญญา เช้ือเมืองพาน                    55644

  102 ด.ญ.ศิราริน ดวงฟ ู                            นางสาวศิรินนภา ไชยราช                         55870

  103 ด.ญ.ศิมิณนา ดวงฟ ู                            นางสาวศิรินนภา ไชยราช                         55870

  104 ด.ช.คีตวรา วิสุทธิชาติ                        นางสาววิมลพรรณ ทรัพยป์รีชา                    56160

  105 ด.ญ.วรปรียา ดวงทอง                            นางสาววิไล กตญัญู                             59021

  106 ด.ช.ธนปรรณ บุญแกว้                            นางสาวสุจิตราภา บุญแกว้                       55070

  107 ด.ช.วฒิุภทัร วงคข์นัธ์                        นางสาวกาญจนา วงคข์นัธ์                        54893

  108 ด.ช.ธีรดนย ์ผดาศรี                            นางสาวดวงจนัทร์ รักน ้าเท่ียง                  50743

  109 ด.ญ.ชวลัรัตน์ สุขเกษม                         นางชลฤทยั สุขเกษม                             52806

  110 ด.ช.กิตติวฒัน์ พานเงิน                        นางสาวจุฑารัตน์ พานเงิน                       57598

  111 ด.ช.ธนวรรธน์ พลูภกัดี                         นางสาวนิสาชล พลูภกัดี                         59218

  112 ด.ช.ทยากร อคัรยรรยง                           นางสาวอาทิตยา แกว้เทพ                         50645

  113 ด.ญ.ภทัรจาริน กระเวณกิจ                       นายปิยพงษ ์กระเวณกิจ                          52810

  114 ด.ช.จิตติณฎัฐ์ เก็มเบ็ญหมาด                   นางสาวศิริปาน วนัเพช็ร                        55369

  115 ด.ญ.สุชญัญา จาระนยั                           นางจิรชยา จาระนยั                             52084

  116 ด.ช.ฐิติวฒุน์ มาแดง                           นางสาวณฐัชุตา ชตานนท ์                        51524



  117 ด.ช.ฐานพฒัน์ มาแดง                            นางสาวณฐัชุตา ชตานนท ์                        51524

  118 ด.ช.สุวิจกัขณ์ ภูธร                           นางสาวขวญัเรือน ภูธร                          55575

  119 ด.ญ.อลิชา ชมถาวร                              นางสาวมนนัยา วรรณศรีสวสัด์ิ                   52460

  120 ด.ช.พทัธณดณณ์ อน้เพง็                         นายสุรเชษฐ อน้เพง็                            49742

  121 ด.ช.นคินทร์ พานพรม                            นางสาวมณฑกาญจน์ ศิริมงคล                      60882

  122 ด.ช.ชญตว ์สิทธิสมบติั                         นางสาวจีรนนัท ์พงษช์ยั                        54618

  123 ด.ช.ธีรดนย ์หนูขาว                            นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขี                        57750

  124 ด.ญ.อญัธิชา ไก่แกว้                           นางอาดี ไก่แกว้                               55400

  125 ด.ญ.ณชัชารีย ์มุณีชยั                         นางพิชมญชุ์กานต ์สุวรรณศรี                    53789

  126 ด.ญ.ปริณดา งามสันติกุล                        นางสาวพงษล์ดา สินสุวรรณ์                      53360

  127 ด.ช.ธณฐัดนยั อ่อนพทุธา                        นายอาทิตย ์อ่อนพทุธา                          54506

  128 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์อินทร์สุวรรณ                 นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย ์                   54741

  129 ด.ญ.ภูริชญา มณีชล                             นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ                        51527

  130 ด.ญ.พิมพธ์นญัญา สุขสมบูรณ์วงศ ์               นางสาวภคัภร แก่นสูงเนิน                       58410

  131 ด.ญ.ธนกชพร แสงสินธ์                           นางสาวสลิลดา พิชยกลัป์                        57099

  132 ด.ช.ยิง่คุณ สวา่งวงค ์                        นางบวัทิพย ์สวา่งวงค ์                        54516

  133 ด.ญ.จิรภิญญา บุญสิงห์                         นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์                       52057

  134 ด.ช.ณิชคุณ จนัทรางศุ                          นายธีรเดช จนัทรางศุ                           51928

  135 ด.ญ.พชัรินทรา ผิวหนองอ่าง                     นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์                       53571

  136 ด.ญ.พิชชาพร ติภิ                              นางสาววยา สมรรถการพฒันา                       53075

  137 ด.ญ.พิมพพิ์ชชาภสั จรโคกกรวด                   นางฐาปนี จรโคกกรวด                            52447

  138 ด.ช.ภคพล สุขแกว้                              นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย                         54219

  139 ด.ช.พศิน เสือนาค                              นางสาวมนสันนัท ์เหมชาติลือชยั                 58530

  140 ด.ช.ภูมิใจ ใจดีเจริญ                          นางวชัรีภรณ์ ใจดีเจริญ                        59919

  141 ด.ญ.พิมพใ์จ ใจดีเจริญ                         นางวชัรีภรณ์ ใจดีเจริญ                        59919

  142 ด.ช.ชิษณุพงศ ์คงชาตรี                         นางสาวอรชา คงชาตรี                            58560

  143 ด.ญ.พอฟ้า สุขาภิรมย ์                         นางองัศนา สุขาภิรมย ์                         52334

  144 ด.ญ.นุดี ชาติผล                               นางสาวศิวพร พนัศร                             52085

  145 ด.ช.ธนากร มูลตรี                              นางสาวสุพรรณดา แสนบุญ                         54623

  146 ด.ช.กษิดิศ ศรีสุวรรณ                          นางกชกร ศรีสุวรรณ                             54771

  147 ด.ญ.ธญัญนนัทน์ ขวญัมงคล                       นายอนุรักษ ์ขวญัมงคล                          49452

  148 ด.ช.ภคัรเดช เลิศเสรีพฒันกุล                   นางมณัฑนา เลิศเสรีพฒันกุล                     54325



  149 ด.ญ.พิมพล์ลิล ศรีวาลยั                        นายพลภทัร์ ศรีวาลยั                           53243

  150 ด.ช.ตฤณภรรษ ชินรัตน์                          นางสาวสุนารี ชินรัตน์                         50497

  151 ด.ช.พงษพิ์ชญ ์บุญศิริ                         นางองัคนาง บุญศิริ                            51032

  152 ด.ช.จิรประเสริฐ บึงประเสริฐสุข                นายสุวิจกัขณ์ บึงประเสริฐสุข                  54095

  153 ด.ช.มีบุญ สุดจิตร                             นางมทันียา สุดจิตร                            53584

  154 ด.ญ.กฤตพร วารีรักษท์วี                        นางสาวนิติยา แหลมทุ่ง                         59738

  155 ด.ช.พชรวฒิุ รัตนธรรม                          นางสาวบุณยานุช ผาสุข                          59178

  156 ด.ช.ภทัรพงศ ์กนัจะนะ                          นางสาววรรณี กนัจะนะ                           52614

  157 ด.ช.พรหมพิริยะ จริยาคุณาพร                    นางสาวพราว พฒันศศิภา                          51224

  158 ด.ช.สถิติ ปัทมพรหม                            นายสรณ ปัทมพรหม                               56790

  159 ด.ญ.ณฐัรินีย ์วงัคะฮาด                        นางสาวมยรุา ทิทา                              51930

  160 ด.ญ.ฐณิชชา ธรรมชยั                            นางสาวประคอง ยิง่จอหอ                         53611

  161 ด.ญ.นุดา เหลืองทอง                            นางชิษฐา เหลืองทอง                            56842

  162 ด.ช.ชลทรัพย ์ศรีโกมลศิลป์                     นายวรรณธวชั ศรีโกมลศิลป์                      51766

  163 ด.ญ.พิชญธิดา สมจิตต ์                         นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี                      56840

  164 ด.ช.เจยเ์ดน แกรเบรียล ชาร์ล                   นางสาวศรัญญา อยูสุ่ข                          55749

  165 ด.ญ.นภษร เธียรสกุล                            นางเจตวิภา เธียรสกุล                          54880

  166 ด.ช.ธรรคนรินทร์ คงนอก                         นางสุชีลา คงนอก                               51204

  167 ด.ญ.ภทัรวลัย ์กุฎีรัตน์                       นางลดัดาวลัย ์กุฎีรัตน์                       51105

  168 ด.ช.ธดินทร์ธร จ๋ิวสุข                         นางสุทธิวรรณ จ๋ิวสุข                          55250

  169 ด.ญ.ภทัรนรินทร์ เอ็มประโคน                    นางสาววรรณวิษา เพชรพราว                       54439

  170 ด.ญ.ชญัญานุช เลพล                             นางฐานิตา เลพล                                57726

  171 ด.ช.สมการ ไชยวงษ ์                            นางกาญจนา ไชยวงษ ์                            52707

  172 ด.ญ.ณพิชญา ดีท่ีสุด                           นางสาวสมใจ จนัทรังษี                          50088

  173 ด.ช.ธรรศกร บุษยเหม                            นางยภุาพร บุษยเหม                             51919

  174 ด.ช.ณฐัวรรธน์ อุตระธิยางค ์                   นางสาวอภสัรา อุตระธิยางค ์                    55767

  175 ด.ญ.ปริญฑิกา ไทยวตัถุ                         นางสาวนาราภทัร ไทยวตัถุ                       56646

  176 ด.ญ.ภทัรานิษฐ์ คีลาวงษ ์                      นางจีระพรรณ คีลาวงษ ์                         55842

  177 ด.ช.ปัณณธร อินทรชิต                           นางอารีรัตน์ อินทรชิต                         59636

  178 ด.ญ.ปาลิน มรุธานินทร์                         นายปรเมษฐ์ มรุธานินทร์                        51431

  179 ด.ช.ณฐัชนน ค าสง                               นายจรงค ์ค  าสง                                 55227

  180 ด.ช.ภควตั พว่งเพ่ิมทรัพย ์                    นางนิตยธี์รา พว่งเพ่ิมทรัพย ์                 51776



  181 ด.ช.ภควนัต ์เขม็ณรงค ์                        นางนลินาสน์ เขม็ณรงค ์                        52196

  182 ด.ช.หิรัญกฤษฎ์ิ เด่ียวยิง่เจริญ               นางสาวณฏัฐ์ชญาภา เด่ียวยิง่เจริญ              53743

  183 ด.ช.หิรัญฐยศ เด่ียวยิง่เจริญ                  นางสาวณฏัฐ์ชญาภา เด่ียวยิง่เจริญ              53743

  184 ด.ช.ปัญญากร พลูแกว้                           น.ส.ปริยทิพย ์บุญคง                           46281

  185 ด.ช.อนุพทัธ หมีเงิน                           นายอนุชา หมีเงิน                              50648

  186 ด.ญ.ภีมวรา ปานแดง                             นางนุชสุคนธ์ ปานแดง                           51027

  187 ด.ญ.ภิรมณ งามวนั                              นางสาวพิชญสิ์นี ณชัชาภณัฑารักษ ์              51467

  188 ด.ญ.ชญานิศ แสงนิธิไพศาล                       นายศิรธนัย ์แสงนิธิไพศาล                      56658

  189 ด.ช.ปวริศ วงษาอ ่า                             นางสาวสุภตัรา วงษาอ ่า                         56116

  190 ด.ญ.จิรญาดา ธนะจนัทร์                         นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์                          55794

  191 ด.ญ.ริณดา เอา้เจริญ                           นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ                         56439

  192 ด.ญ.ศิริศรา สายกลางดี                         นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ์                      55971

  193 ด.ช.กรินทร์ ทองธรรมชาติ                       นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                         50241

  194 ด.ช.อภิวิชญ ์ลดักรูด                          นางสาวปภาวรินท ์วงษเ์กษ                       51981

  195 ด.ช.ณฐัฐศรัณฐ์ ยิง่สกุล                       วา่ท่ีร้อยตรีอภิชาติ ยิง่สกุล                 53122

  196 ด.ญ.ศุภคัชญา การสมทบ                          วา่ท่ีร้อยตรีหญิงพรทิพย ์การสมทบ              53123

  197 ด.ช.ภคพล พว่งเพ่ิมทรัพย ์                     นางนิตยธี์รา พว่งเพ่ิมทรัพย ์                 51776

  198 ด.ญ.นภสันนัท ์ธรรมเลิศสกุล                    นางภรณ์ทิพย ์ธรรมเลิศสกุล                     53890

  199 ด.ญ.กตญุัตา ไผ่ศิริ                           นางลดัดา ไผ่ศิริ                              53136

  200 ด.ช.พรหมเตชินทร์ เดิมท ารัมย ์                 นางสาวกฤษณา มัน่พฒันาการ                      60807

  201 ด.ช.ธเนศ รวีวารษ ์                            นางสาวเขมจิรา รวีวารษ ์                       51121

  202 ด.ญ.จิตติพฒัน์ รัตนพนัธ์                      นายฐิติพฒัน์ รัตนพนัธ์                        53573

  203 ด.ญ.กานตธี์รา เนตร์สีเงิน                     นางรภทัรฐ์นรา เนตร์สีเงิน                     55337

  204 ด.ญ.กิติวิชญา ณรงคเ์ดชา                       นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์                      50453

  205 ด.ช.พีรวิชญ ์ช่ืนเชาวกิ์จ                     นางสาวกานตธี์รา ดว้งกูล                       55710

  206 ด.ช.สุธาวฒิุ สมพงษผ้ึ์ง                       นางสุณี สมพงษผ้ึ์ง                            49330

  207 ด.ช.เมฆา ตรีธนัวา                             นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ                    51845

  208 ด.ช.ปราณนต ์สริมล าจวน                         นายปราโมท สริมล าจวน                           50253

  209 ด.ญ.โชติกา จนัดาบุตร                          นางปรารถนา จนัดาบุตร                          56216

  210 ด.ญ.มิลดา ตรีธนัวา                            นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ                    51845

  211 ด.ช.นภนตภ์ทัร วรรณวิชญวงศ ์                   นายชาญสรรค ์วรรณวิชญวงศ ์                     51746

  212 ด.ญ.กานตธิ์ดา ครองยทุธ                        นางสาวเอ้ือง ศรีทะวรรณ์                       55960



  213 ด.ช.นพณฐั รัตนดุลยาพนัธุ์                     นางณฐัมณฑ ์รัตนดุลยาพนัธุ์                    50941

  214 ด.ช.นทัธพงศ ์รัตนดุลยาพนัธุ์                  นางณฐัมณฑ ์รัตนดุลยาพนัธุ์                    50941

  215 ด.ช.นนัทภพ จิตรารักษ ์                        นางสาวณชัชากญัญ ์จิตรารักษ ์                  57622

  216 ด.ช.เด่นภูมิ มณัฑะจิตร                        นางสาวไพรินทร์ สระแกว้                        56435

  217 ด.ช.ปิติภทัร บินศรี                           นางสาวน ้าฝน แหวนเงิน                          56277

  218 ด.ช.ศุภชยั ศาสตร์กลาง                         นางจนัทิมา ศาสตร์กลาง                         56936

  219 ด.ช.นราวิชญ ์เกตุน ้าเท่ียง                    นางสาวนราวดี เกตุน ้าเท่ียง                    57871

  220 ด.ญ.ปรีชญา เกตุน ้าเท่ียง                      นางสาวนราวดี เกตุน ้าเท่ียง                    57871

  221 ด.ญ.นนัทชัพร ภวภูตานนท ์                      นางสาวอริษา ภวภูตานนท ์                       58577

  222 ด.ช.ธราธรรม ปฎิญาณสัจ                         นางพรรณราย ปฎิญาณสัจ                          54982

  223 ด.ช.ฉตัรชนก ทวียนตเ์นรมิตร                    นางวิรังรอง ทวียนตเ์นรมิตร                    52449

  224 ด.ช.ปัญญวตั เหล่าลือชา                        นางสาววิชญาดา เหล่าลือชา                      52280

  225 ด.ช.พีรวิชญ ์กฤษฎอ์งักูร                      นางศิรินทร์ธร กฤษฎอ์งักูร                     50667

  226 ด.ช.ชยณฐั ปรางคน์อก                           นายสุชิน ปรางคน์อก                            58315

  227 ด.ช.ศุภรากร เพชรตะกัว่                        นางสาวพรนลทั ด านา                             55778

  228 ด.ญ.นทัธ์หทยั ร้ิวเจ                          นางสาวอ าภา ศรีวงคร์าช                         57387

  229 ด.ญ.เพลินพร สีเอ่ียม                          นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ                      52458

  230 ด.ญ.ภทัร์ลดา มีพ่ึง                           นายสุพฒัน์ มีพ่ึง                             59720

  231 ด.ช.พิชญธร ตุลาทอง                            นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท ์                54545

  232 ด.ญ.ขวญัทิพย ์ชวลิตกิจเจริญ                   นางสาวกนกวรรณ เตน็ตารัมย ์                    59154

  233 ด.ช.รามิล คูเก้ือกิตติรักข ์                  นางศศิรินทร์ คูเก้ือกิตติรักข ์               51406

  234 ด.ช.คุณธรรม โทนุบล                            นายอนุชา โทนุบล                               56262

  235 ด.ญ.พิมพช์นก ท่วมสุข                          นายกุลดนยั ท่วมสุข                            56407

  236 ด.ญ.สิรพิชญ ์ศิริพรพนัธ์                      นางสาวอจัฉริยา ธรรมวงค ์                      57645

  237 ด.ญ.พรชนก สุดสายเนตร                          นายธีระพนัธ์ สุดสายเนตร                       55169

  238 ด.ช.ทศพชั ไชยชนะ                              นางสาวพชัรีย ์ทวีทรัพย ์                      58895

  239 ด.ญ.นนัทน์ภสั ชูสง                            วา่ท่ีร้อยตรีหญิงเบญจมาศ บ่มไล่               56831

  240 ด.ช.ภรัญวิทย ์วชัรไชยศิลป์                    นายธนะพฒัน์ วชัรไชยศิลป์                      46479

  241 ด.ช.ศิระเกลา้ บุญศกัด์ิ                       นายสุริยะ บุญศกัด์ิ                           58817

  242 ด.ญ.ณฏัฐณิชา อินทรมะณี                        นางสาวมนสันนัท ์หงษส์ าโรง                     60248

  243 ด.ญ.ภาธิญธิดา ทองวตัร์                        น.ส.ธิภทัรา เพง็จนัทร์                        54255

  244 ด.ญ.ธิดาพรรณ รอดศรี                           นางสาวชิชญาญ ์เซิบกลาง                        59582



  245 ด.ช.พรรษพรรด์ิ พรมพนัห่าว                     นายสมบติั พรมพนัห่าว                          59101

  246 ด.ช.ฉตัรบดินทร์ หวงัมีจงมี                    นางอรอุมา หวงัมีจงมี                          50659

  247 ด.ญ.ณิชชยา พานทอง                             นางสาวดารัตน์ นพหิรัญ                         60671

  248 ด.ช.นภทีบ ์คงชู                               นางสาวสุมาลี อารียรั์กษ ์                     60682

  249 ด.ช.ชยากร เคนศรี                              นางปานจรี เคนศรี                              49503

  250 ด.ญ.กญัญาณฐั สียางนอก                         นางสุธารัตน์ สียางนอก                         55112

  251 ด.ญ.ธีรญา ธีระเดชพิทกัษ ์                     นางชณมณ์กานต ์ธีระเดชพิทกัษ ์                 55600

  252 ด.ช.กิตติภูมิฐ์ วงสมบติั                      นางสาวพิมลพร วงสมบติั                         58031

  253 ด.ญ.ทยดิา รัฐโรจน์ฐากุล                       นางสาวรัตตินนัท ์รัฐโรจน์ฐากุล                52341

  254 ด.ญ.กนัยาพทัธ์ ศรีสุวรรณ                      นางสาวพชรภทัร หลกับา้น                        56209

  255 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ทองพรรณ                        นางอฐัพรพรรณ ทองพรรณ                          51015

  256 ด.ช.ธีธชั กดัมัน่                             นางสาวศุภราภรณ์ ค  ามะรัก                       55456

  257 ด.ช.พิชยดนย ์วงัภูงา                          นางพิชามญชุ์ วงัภูงา                          57844

 

 

 

 

 

รวมจ านวน      257     คน

ประกาศ ณ วนัที่       24  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

วทิธยา  บริบูรณ์ทรัพย์

( นายวทิธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ )

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั


