
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ช.ธนิก จนัทรังษี                            นางฐษา จนัทรังษี                              52734

    2 ด.ญ.ณปภสัร์ บุญประภา                          นางสาวนฤมล ใจช่ืน                             59166

    3 ด.ช.ประภทัรพงศ ์จนัทร์ดี                      นายขาล จนัทร์ดี                               44883

    4 ด.ช.ศิริวฒิุ วงษง์าม                          นางวิไลพร วงษง์าม                             55303

    5 ด.ช.ศิริวฒัน์ วงษง์าม                         นางวิไลพร วงษง์าม                             55303

    6 ด.ช.อชิตพล รุกขวฒันกุล                        นางสาวเกศินี เท่ียงชุดติ                      52389

    7 ด.ญ.ฐิติภทัรา กรับทอง                         นางสาวนนัทิดา กรับทอง                         58263

    8 ด.ช.วรปรัชญ ์กาฬภกัดี                         นางสาวกรรณิกา กาฬภกัดี                        57808

    9 ด.ช.ธนัวา สุวรรณบ ารุงสุข                      นายอรรณพ สุวรรณบ ารุงสุข                       59390

   10 ด.ช.กฤติกร ศรีพทุธากุล                        นายกรกฤช ศรีพทุธากุล                          57301

   11 ด.ช.ธีรภทัร หิรัญค า                           นางจารุภา หิรัญค า                             53807

   12 ด.ช.ธนกร ชูสุขอมร                             นายอรุณ ชูสุขอมร                              56760

   13 ด.ญ.กฤตญา วงศช์มภู                            วา่ท่ี ร.ต.หญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ          54973

   14 ด.ญ.ชญานินท ์เทียนทอง                         นางสาวบงกช จนัทร์ไพศรี                        54799

   15 ด.ช.กนัตด์นยั ไชยราช                          นายจกัรภทัร ไชยราช                            54697

   16 ด.ช.ปัณยกร สิงห์ดวง                           นายฤทธิรณ สิงห์ดวง                            44367

   17 ด.ช.พีรวิชญ ์ซ่ือตรง                          นางพรพิชา ซ่ือตรง                             51697

   18 ด.ญ.พลอยชมพ ูเหล็กค  า                          นางสาวอญัชลี ซอกรัมย ์                        59298

   19 ด.ญ.วนชัพร นาคอาจหาญ                          นางสาววิไลวรรณ อารีราษฎร์                     52522

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2565

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น               ทุนละ   1,600.00   บาท



   20 ด.ช.วรากร ตะ๊วิกา                             นางสาวธีรวรรณ ตะ๊วิกา                         56695

   21 ด.ญ.กญัญณชั หม่ืนเพชร                         นางรุจิรา หม่ืนเพชร                           43497

   22 ด.ญ.ปภาวรินท ์มะเมียทอง                       นายมงคล มะเมียทอง                             51885

   23 ด.ญ.ธนชนก ไดพ่ึ้ง                             นางนฤมล ไดพ่ึ้ง                               59932

   24 ด.ญ.ฑิฆมัพร ช่อประพนัธ์                       นางสาวณฐักฤตา วิชยัวงค ์                      59419

   25 ด.ญ.ศิตาพร ถาวร                               นายสถาพร ถาวร                                 57398

   26 ด.ญ.นนันารา จนัทร์ขาว                         นายธนรัฐ จนัทร์ขาว                            52324

   27 ด.ช.กษิด์ิเดช คจัฉพนัธ์                       นางกรกนก คจัฉพนัธ์                            55130

   28 ด.ช.รวีโรจน์ กิจวฒันหิรัญ                     นางจิราวดี กิจวฒันหิรัญ                       53333

   29 ด.ญ.ฉตัรสกุล พนัธ์กุ่ม                        นายส าเริง พนัธ์กุ่ม                           45815

   30 ด.ช.พรพิสุทธ์ิ ตนัติวานนท ์                   นางพรนิภา ตนัติวานนท ์                        51587

   31 ด.ช.สิรวิชญ ์เต่าอ่อน                         นางสาวมยรีุ ค  าแกว้                            54700

   32 ด.ช.ธนพล งามเถ่ือน                            นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง                      55298

   33 ด.ช.อรรรณพ ปักษี                              นางประภา ปักษี                                51432

   34 ด.ญ.ณชนก อุบลสถิตย ์                          นางปรารถนา อุบลสถิตย ์                        49214

   35 ด.ช.ปริญญา ค  าทอง                              นายแพรว ค  าทอง                                 54320

   36 ด.ญ.ป่ิณจุฑา จิตรากร                          นางมนตฤ์ดี จิตรากร                            43882

   37 ด.ญ.เมธารดี หมอกยา                            นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591

   38 ด.ช.พฒัน์พิเชฐ ทองฤทธ์ิ                       นายสุพรรณ์ ทองฤทธ์ิ                           37267

   39 ด.ช.อติเทพ นาแพง                              นายปรุงศกัด์ิ นาแพง                           59568

   40 ด.ญ.ปอรชยา ป่ินสุวรรณ                         นางอรพิณ ป่ินสุวรรณ                           53675

   41 ด.ญ.ปภาวรินทร์ มัง่ค ัง่ธนากุล                 นางสาวปริภร วิรุณพนัธ์                        51470

   42 ด.ช.กรพฒัน์ กุลวงค ์                          นางพรเพญ็ กุลวงค ์                            48683

   43 ด.ช.ธนพล อุย้หา                               นายชูชาติ อุย้หา                              41948

   44 ด.ญ.ปวริศา ศรีทอง                             น.ส.เก็จแกว้ บุญอ่อน                          45602

   45 ด.ช.ปุญญาภทัร เตียงนิล                        นางศิริรุ่ง เตียงนิล                          45422

   46 ด.ช.ภูริณฐั วสัวาณิชย ์                       น.ส.มลัลิกา มีหิรัญ                           46325

   47 ด.ช.นวบดี บงัใบ                               นายสุริยา บงัใบ                               47529

   48 ด.ช.กรัณวิทณ์ สามาอาพฒัน์                     นางณญานนัต ์เอกธนลินต ์                       57299

   49 ด.ญ.ชนิษฐา บวัวฒัน์                           นางสาวอารยา บวัวฒัน์                          52042

   50 ด.ช.ภทัทิยะ กสิชีวิน                          นางสาวพิมพพ์ร อยูสิ่งห์                       58264



   51 ด.ช.พวิษฐ์ สามหมอ                             นางพกัตร์วิภา สามหมอ                          50951

   52 ด.ญ.กญัญาพชัร์ ไทยข า                          นางปรินดา ไทยข า                               45937

   53 ด.ญ.บิลกีส ส าลีขาว                            นางวนัเพญ็ ส าลีขาว                            45037

   54 ด.ญ.พิชญาภร ภาษีธรรม                          นางสาวสิริพนัธ์ แซ่เอ้ีย                      49602

   55 ด.ญ.ภทัราภรณ์ เขจรไชย                         นางสาวดาวเรือง บุปผา                          57912

   56 ด.ช.พิสิฐ วรรณศิริ                            นายสอาด วรรณศิริ                              47026

   57 ด.ช.ด ารงศกัด์ิ พิมพศ์รี                       นางสาวนิภาพร พงศสุ์ธีธรรม                     56367

   58 ด.ญ.ภิรัญญา พงเจริญ                           นายจรัส พงเจริญ                               53193

   59 ด.ช.ชินสุ ชนะศรี                              นางพิมผกา ชนะศรี                              59807

   60 ด.ญ.อรุโณทยั ทา้วหน่อ                         นางสาวสุทธิตา อินพรม                          55578

   61 ด.ช.ภูมิศกัด์ิ บริบูรณ์                       นางจรรยารัตน์ บริบูรณ์                        53457

   62 ด.ญ.พิณทิพย ์แสงทองสวสัด์ิ                    นายพงษวิ์ทย ์แสงทองสวสัด์ิ                    49188

   63 ด.ช.จาตุรนต ์ชมเหิม                           นายเมฑี ชมเหิม                                55711

   64 ด.ญ.ชนญัธิดา พุ่มฉายา                         นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มฉายา                      56701

   65 ด.ญ.ปุณยวีร์ สิงห์ดวง                         นายฤทธิรณ สิงห์ดวง                            44367

   66 ด.ช.วรวรรธ ปักกาเล                            นางสาวเปรมจิต คลา้ยแกว้                       51315

   67 ด.ญ.ดรัณภทัร อุปครุฑ                          นายไชยวฒัน์ อุปครุฑ                           51846

   68 ด.ช.วชัรพงษ ์ลีลานอ้ย                         นางวชัรารัตน์ บุตรหึงษ ์                      51908

   69 ด.ญ.วรานิษฐ์ ขจรเดชะ                          นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ                          51165

   70 ด.ช.พชัรชยั นิลวงศ ์                          นายปณิธาน นิลวงศ ์                            52957

   71 ด.ญ.สุทธิญาดา วงษพิ์นิจ                       นางสาวพรเพญ็ มงคลศิริ                         57595

   72 ด.ญ.ธรรชนก ดิษฐสกุล                           นายธีรชยั ศรีนาม                              50765

   73 ด.ช.พิชญุตม ์พรมมา                            นางสาวพรพสันนัท ์แสนสีสม                      50749

   74 ด.ช.อภิวิชญ ์ปฏินนทว์านิช                     นางอรจิรา ปฏินนทว์านิช                        57309

   75 ด.ญ.ชญาณภา บวับุตร                            นางธญันนัท ์ทองอรุณศรี                        54742

   76 ด.ช.คุณภทัร จตุรัตนโชติ                       นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ                          54948

   77 ด.ญ.อฐัภิญญา เช้ือจีน                         นางสาวสายผล พทุธรักษา                         53313

   78 ด.ช.กฤตานน เศรษฐกุลโอฬาร                      นายณฏัฐชยั เศรษฐกุลโอฬาร                      55373

   79 ด.ญ.วรุณลกัษณ์ บ ารุงเขตร์                     นางสุพตัรา ม่วงงาม                            56962

   80 ด.ญ.ธญัศิริ สุพร                              นางสาวธีรพร บุตราช                            56267

   81 ด.ญ.กนัตินนัท ์ศรีวะสุทธ์ิ                    นางชลธิชา ศรีวะสุทธ์ิ                         53114



   82 ด.ช.กิตินนัท ์สกุลเสริมไกรศรี                 นางสาวศิริรัตนา สกุลเสริมไกรศรี               57442

   83 ด.ช.ภาณุพงศ ์กล่ินประทุม                      นางสาวปรียาภรณ์ กล่ินประทุม                   52572

   84 ด.ญ.นวตัถพร วงศศิ์ลปกุล                       นางปภากร วงศศิ์ลปกุล                          48818

   85 ด.ญ.อารดา ตรองจิตร                            นางอรอุมา ตรองจิตร                            52426

   86 ด.ญ.มณิศรา กุซวั                              นางวาสนา กุซวั                                50528

   87 ด.ช.ภคนนัท ์กิตติสุคนธ์                       นางอนุวรรณ กิตติสุคนธ์                        48053

   88 ด.ช.กนัตยศ เฉลิมพงษ ์                         นางสาวอุษา เกตุหาร                            53115

   89 ด.ญ.ธนวนั ตุณหะชาติ                           นายสมชาย ตุณหะชาติ                            57842

   90 ด.ช.วรวิช พดุจีบ                              นางสาวชลธิชา พดุจีบ                           53597

   91 ด.ญ.ณฐัวดี แจง้จิตตธ์รรม                      นางสาวอภิรดี แจง้จิตตธ์รรม                    54859

   92 ด.ญ.นทัธมน ซ าเผือก                            นายสราวฒุ ซ าเผือก                             53520

   93 ด.ช.กฤติธี ชิณเครือ                           นางสาวสิริวิมล ตนัติถนอมวงศ ์                 52894

   94 ด.ช.ศิริสิทธ์ิ กลดัป่ิน                       นางสาวศิริรัตน์ กลดัป่ิน                      58936

   95 ด.ญ.ธนพร กาญจนกุญชร                           นางสาวสุวรัตน์ กาญจนกุญชร                     56605

   96 ด.ญ.พลอยปภสัร์ เตียเป้ิน                      นางสาวศิวิลยั ส าเภา                           51186

   97 ด.ญ.ชนิภรณ์ เวทยส์ฤษฎ ์                       นางไพเราะ เวทยส์ฤษฎ ์                         52831

   98 ด.ช.ภธัวฒุ ภทัรผลพลู                          นางภวรัตน ภทัรผลพลู                           48730

   99 ด.ญ.กญัญาณฐั บวัประทุม                        นางสุภาณี บวัประทุม                           51459

  100 ด.ญ.กญัญาพชั บวัประทุม                        นางสุภาณี บวัประทุม                           51459

  101 ด.ญ.ธญัญรัตน์ สวา่งศรี                        นายอภิชาติ สวา่งศรี                           58184

  102 ด.ญ.จิรภิญญา สวา่งศรี                         นายอภิชาติ สวา่งศรี                           58184

  103 ด.ช.ธีรวีร์ โสวรส                             นางมีนา โสวรส                                 56711

  104 ด.ญ.ลวิตรา โสวรส                              นางมีนา โสวรส                                 56711

  105 ด.ญ.พชัรี หลาบค า                              นางรัตนาภรณ์ หลาบค า                           50937

  106 ด.ญ.ฐิตารีย ์หลาบค า                           นางรัตนาภรณ์ หลาบค า                           50937

  107 ด.ช.ธนบดินทร์ แสวงการ                         นายสมศกัด์ิ แสวงการ                           42364

  108 ด.ช.ธนบดี แสวงการ                             นายสมศกัด์ิ แสวงการ                           42364

  109 ด.ญ.นนัทชัพร ศุภผล                            นายกมัพล ศุภผล                                50058

  110 ด.ญ.รุจาภา ชาซิโย                             นางสาวสุกญัญา ชาซิโย                          55105

  111 ด.ช.วิรัชสัณห์ บุดดา                          นายฉลอง บุดดา                                 41925

  112 ด.ญ.เมธาวินี โพธ์ิศาลา                        นางสาวส าเนียง พวกดอนเคง็                      51874



  113 ด.ช.สุทธนา ผ่องเคหา                           นายสุเทพ ผ่องเคหา                             41744

  114 ด.ช.ภทัรชนน ชนะกิจ                            นางสาวพฐัภา พิมชยั                            59238

  115 ด.ช.วฒันพงศ ์เยาวยอด                          นางสาวธญัญฐิ์ตา รุ่งสินธิติวงศ ์              47096

  116 ด.ญ.แพรวา พนัทะแสน                            นางดุษฎี พนัทะแสน                             51773

  117 ด.ช.ณฐัชนน ยอดยิง่                            นางวนัทนี ยอดยิง่                             55357

  118 ด.ญ.ชนกนนัท ์สีลาบวั                          นางสาวสมสมยั แพงดวง                           55455

  119 ด.ช.ชยพล แกว้บุญ                              นางสมฤทยั แกว้บุญ                             49703

  120 ด.ช.พงศธร ป่ินทอง                             นายล้ิม ป่ินทอง                               53718

  121 ด.ช.ท านุรัฐ ตนัไพบูลย ์                       นางสาวปัทมา ตนัไพบูลย ์                       51034

  122 ด.ญ.ณาศิสพิมพ ์เพง็นวม                        นางสาวนทัฐนุชรีย ์นทัธ์ธดิตถ ์                56769

  123 ด.ช.สิรภพ สุวรรณโน                            นางสาวชชัรินทร์ กงเพชร                        60910

  124 ด.ญ.ปวริศา ปานนท ์                            นางสาวขนิษฐา ปองนาน                           52246

  125 ด.ช.ณชัชานนต ์สุขส าราญ                        นางเกตุกนก สุขส าราญ                           51093

  126 ด.ช.เมธสั ดวงดาว                              นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว                         50422

  127 ด.ญ.ณฤดี เสนาพิทกัษ ์                         นางขนิษฐา เสนาพิทกัษ ์                        50189

  128 ด.ช.ณชัชานน ลิขิตวาสนา                        นางสาวสิริพรรณพร แก่นเพช็ร์                   50795

  129 ด.ช.กนัตวิชญ ์ชูศรี                           นางธนภร ชูศรี                                 56564

  130 ด.ช.พชรสิน ส าแดงเดช                           นายบุญเจิด ส าแดงเดช                           52907

  131 ด.ญ.ป่ินพลอย เจริญรุ่งกิจรัตน์                นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์                   54284

  132 ด.ช.ชาตกานต ์เมฆบุตร                          นางจุติพร เมฆบุตร                             53764

  133 ด.ญ.รมลกร ระดม                                นายนิติกร ระดม                                49310

  134 ด.ช.ชยัวฒัน์ ค  าทองเขียว                       นางสาวศิรธนัย ์สามเชียง                       52025

  135 ด.ญ.ขวญัขา้ว สิงหก า                           นายสมยศ สิงหก า                                46553

  136 ด.ช.วิทยา นารี                                นางสาวนงเยาว ์ขนัค  า                           55077

  137 ด.ช.ธนทตั สิงหวิบูล                           นางสาวอาภาภรณ์ ศรีโฉม                         56494

  138 ด.ช.ณฐัภูมิ บุญศรี                            นางมะลิวลัย ์บุญศรี                           50022

  139 ด.ญ.ชญานิศ จนัทรคลา้ย                         นางพยอม จนัทรคลา้ย                            51600

  140 ด.ช.พฒิุมล ประมงัคะตา                         นายพฒิุพงศ ์ประมงัคะตา                        44863

  141 ด.ญ.ชญาดา แนมใส                               นายเสนอ แนมใส                                 44469

  142 ด.ญ.ศุภพิชญ ์เพชรี                            นางพชัมณฑ ์เพชรี                              45416

  143 ด.ช.อคัรพนธ์ กนับวั                           นางออ้มอรุณ กนับวั                            45128



  144 ด.ญ.กญัญาพชัร์ พดัทอง                         นายวรพจน์ พดัทอง                              41106

  145 ด.ช.โรจน์วิวฒัน์ ใจนอ้ม                       นางธิราพร ใจนอ้ม                              44560

  146 ด.ช.ชนุดม เทียมเลิศ                           นายสุภาพ เทียมเลิศ                            43773

  147 ด.ญ.สิริยากร สุดาทิพย ์                       นายกิตติศกัด์ิ สุดาทิพย ์                     58818

  148 ด.ช.ไอยวฒัณ์ ทรัพยส์มบูรณ์                    นางพลูสุข ทรัพยส์มบูรณ์                       50281

  149 ด.ญ.พนิตฐา ใจกลา้                             นางสาวพิไล วรรณ ใจกลา้                        59529

  150 ด.ช.ภูวดล วงศจ์นัทร์มณี                       นางสาวพิไล วรรณ ใจกลา้                        59529

  151 ด.ช.จารุกิตต์ิ กิตติคุณ                       นางเยาวลกัษณ์ กิตติคุณ                        58547

  152 ด.ช.จีรพฒัน์ โสตถยาคม                         นายพิทกัษ ์โสตถยาคม                           50514

  153 ด.ช.ณฐัภทัร ศรีทอง                            นายเชาวชิน ศรีทอง                             48916

  154 ด.ญ.กาญจนลกัษณ์ ทองสุขมาก                     นางสาวนพรัตน์ พ่ึงพาพงศ ์                     60253

  155 ด.ญ.ดาราทิพย ์อรัญมิตร                        นางสาวศิริพร ผลาจนัทร์                        60863

  156 ด.ช.ชนาธิป ชุมทอง                             นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง                           44172

  157 ด.ช.ชยพทัธ์ เคนศรี                            นางปานจรี เคนศรี                              49503

  158 ด.ช.ภูริณฐั เมิดจนัทึก                        นางมิคสิรมาศ เมิดจนัทึก                       58819

  159 ด.ญ.ปุณยาวริน ส าเภารอด                        นายประเสริฐ ส าเภารอด                          53049

  160 ด.ญ.พิมพพิ์ชชา เกตุตรีกรณ์                    นางนนัทา เกตุตรีกรณ์                          41478

  161 ด.ช.ศิริชยัต ์ด่านพิชิตชยัศ ์                 น.ส.อิสรีย ์ด่านพิชิตชยัศ ์                   52199

  162 ด.ช.อินซาร์น หะยหีามะ                         นางสาวซูรีนา หะยหีามะ                         60143

  163 ด.ช.อินอาร์ม ยโูซะ                            นางสาวซูรีนา หะยหีามะ                         60143

  164 ด.ช.ตะวนั ภู่ธรรมรัตน์                        นางกลัยาณี ภู่ธรรมรัตน์                       48394

  165 ด.ช.ดนุวศั หิดาวรรณ                           นางขนัทอง หิดาวรรณ                            49771

  166 ด.ญ.จิรฐิดา จนัทพฒัน์                         นายสมจิตร จนัทพฒัน์                           19460

  167 ด.ช.ชชัพิมุข กิตติวรนารถ                      นายถาวร  กิตติวรนารถ                          36272

  168 ด.ช.วิชยตุ สาระรัตน์                          นางสาวศิริพนัธ์ สาระรัตน์                     51037

  169 ด.ช.ณฐัปคลัภ ์เกียรติงาม                      นางสาววรางคณา รามฤทธ์ิ                        53435
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