
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 นายนิติภูมิ มนุญโย                            นางกรรณิการ์ มนุญโย                           46882

    2 นางสาวอจัจิมา ผลพล                            นายค ารณ ผลพล                                  37339

    3 นางสาวพินิตพชัร กนัสุธา                       นางสาวพิราวรรณ ค าสุ                           53356

    4 นางสาวณฐัธยาน์ ราชตั้งใจ                      นางสาวพรมมารินทร์ แทนรินทร์                   51279

    5 นายปุณนพล แสงอาจ                              นางเวียงพิงค ์แสงอาจ                          60868

    6 นายม่ิงขวญั ธนูศร                             นางใกลรุ่้ง เช้ือคลอ้ยวรรณา                   50877

    7 นายณภทัร ครุฑละคร                             นางสาวดรุณี สุวรรณไตร                         52080

    8 นางสาวธญัชนก ภู่สาย                           วา่ท่ีร้อยตรีสันติพร ภู่สาย                   51985

    9 นางสาวจิดาภา สุกใส                            นางสาวอญัชลี สุกใส                            51790

   10 นายตรัยรัตน์ ฟุ้งกล่ิน                        นางจิตรี ฟุ้งกล่ิน                            49868

   11 นางสาวหทยัภทัร คจัฉพนัธ์                      นางกรกนก คจัฉพนัธ์                            55130

   12 นายคณสันนัท ์อภิวนัทส์นอง                     นายฉตัรชยั อภิวนัทส์นอง                       45212

   13 นายพรพิพฒัน์ ตนัติวานนท ์                     นางพรนิภา ตนัติวานนท ์                        51587

   14 นายสรวิศ รวมก่ิง                              นายวิรัตน์ รวมก่ิง                            49065

   15 นางสาวพิชญาวี สินเธาว ์                       นางสาวเทวี ทาเหล็ก                            50450

   16 นางสาวสุประวิญ มัน่คง                         นางศุกนัญา หาญเสนา                            52124

   17 นายโสภณฐั วงษาเดิม                            นางสาววชัรี แก่นจนัทร์                        57959

   18 นายพงศธร โกมลเจิดสิริ                         นางศิริเพญ็ โกมลเจิดสิริ                      54840

   19 นายภคิน จนัทรังษี                             นางฐษา จนัทรังษี                              52734

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2565

ทุนส่งเสริมการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.               ทุนละ   1,800.00   บาท



   20 นางสาวยศยา คงเพชร                             นางสาวเยาวดี จนัทรวงษ ์                       51021

   21 นางสาวณฏัฐินี วงศสุ์วรรณ                      นางสาววรัญญา วงศสุ์วรรณ                       53036

   22 นายธนกร แจ่มพินิจ                             นายรวิ แจ่มพินิจ                              50583

   23 นายฐิติพฒัน์ ชินราช                           นางกฤตพร ชินราช                               55920

   24 นางสาวมณัฑิรา จินดารักษ ์                     นายเสกสม จินดารักษ ์                          60898

   25 นายอติกานต ์หวัแหลม                           นางณวพรรณ อาจหาญ                              55233

   26 นางสาวธญัญรัตน์ ชูแสง                         นางบุษบา ชูแสง                                60839

   27 นายปัญจกรณ์ มะณี                              นางบุญญามา พงษสุ์วรรณ                         49819

   28 นางสาวณิชากร สมิตเวช                          นางสุทธิศรี สมิตเวช                           52700

   29 นายณฐันนัท ์เดชเพชร                           นายสมาน เดชเพชร                               44905

   30 นายธาวิน เพง็แป้น                             นายณพล เพง็แป้น                               53842

   31 นางสาวดลชนิกา ลือชยั                          นางอชัวรรณ ลือชยั                             56167

   32 นายณภสัร์ชพล โสตถยาคม                         นางภรณ์ชภสัร์ โสตถยาคม                        49101

   33 นายณฐัดนยั จนัทรคลา้ย                         นางพยอม จนัทรคลา้ย                            51600

   34 นายคุณานนท ์คงเกิด                            นางพชันีย ์คงเกิด                             57025

   35 นายบวรนนัท ์ส าเภานอ้ย                         นายอภินนัท ์ส าเภานอ้ย                         59937

   36 นายปวริศ อระวีพร                              นางสาวอนญัญา ศรีสุดดี                         55900

   37 นายสุรพศั นพกุลโรดม                           นางนิตยา นพกุลโรดม                            48483

   38 นางสาววรินธร คิรากรอมร                        นางสาวนนัทวนั สิงห์สังข ์                     57685

   39 นายนพเกา้ จนัทรมาศ                            น.ส.ชมพนุูท นาคศิริ                           55142

   40 นางสาวจิราพร สุขศรีทอง                        นางสุกญัญา สุขศรีทอง                          53774

   41 นายกลวชัร สุดตานา                             นางยพิุน สุดตานา                              51176

   42 นายกิตตินนัท ์ชูเลิศ                          นายกลมรี ชูเลิศ                               51219

   43 นางสาวกรกนก ประสานพานิช                       นายสันติชยั ประสานพานิช                       56772

   44 นายเทพพิทกัษ ์นิลด า                           นายสุนทร นิลด า                                38640

   45 นายอรุษ รอดพยงุ                               นางสาวชญัญณสั อธิศกัด์ิโสภา                   46726

   46 นายนิติธร ศรีศกัดา                            นางกวิสรา ศรีศกัดา                            54016

   47 นางสาวนิชาพฒัน์ เยาวยอด                       นางสาวธญัญฐิ์ตา รุ่งสินธิติวงศ ์              47096

   48 นายภธัรพล สุขส าราญ                            นางเกตุกนก สุขส าราญ                           51093

   49 นายปุรณฐั วรรณบุตร                            นางปณิดา วรรณบุตร                             47241

   50 นายภาพตะวนั ภาษีธรรม                          นางสาวสิริพนัธ์ แซ่เอ้ีย                      49602



   51 นายธีรัตม ์นาทนัรีบ                           นายภราดร นาทนัรีบ                             46469

   52 นางสาวทรายแกว้ ภาคภูมิ                        นางกมลชนก ภาคภูมิ                             47068

   53 นางสาวศศิวิมล สระศรีสม                        นายธง สระศรีสม                                45850

   54 นางสาวศุภชัญา พนัโบ                           นายกมลวิช พนัโบ                               51695

   55 นายชนกนัต ์ส่งแสง                             นายสุบิน ส่งแสง                               35477

   56 นางสาวพิมพช์นก อุย้หา                         นายชูชาติ อุย้หา                              41948

   57 นางสาวปภาวิชญา เตียงนิล                       นางศิริรุ่ง เตียงนิล                          45422

   58 นายพีรวิชญ ์นิมา                              นางสาวกิตติภา นิมา                            52590

   59 นางสาวทตัพิชา จนัทร์ขาว                       นางพรถวิล จนัทร์ขาว                           51359

   60 นายธนกฤต หึกขนุทด                             นางสุนิศา หึกขนุทด                            52976

   61 นายกรวิก แดงโกเมน                             นางทิพยสุ์ดา แดงโกเมน                         57397

   62 นางสาวนิชาภา บวับุตร                          นางธญันนัท ์ทองอรุณศรี                        54742

   63 นายชิษณุพงศ ์รุ่งเรือง                        นางชญานิศ รุ่งเรือง                           51485

   64 นายพงศธ์าริน เจริญวงศานนท ์                   นายจิตรพล เจริญวงศานนท ์                      56743

   65 นางสาวสิริยาภรณ์ ฟุ้งพนัธุ์ประเสริฐ           นางสมบติั ฟุ้งพนัธุ์ประเสริฐ                  52036

   66 นางสาวภทัราวดี ค  าไกร                          นางณนิรันดร์ ค  าไกร                            51272

   67 นายกณัตภณ แสงเรือง                            นางณฐัณิชา แสงเรือง                           53209

   68 นายกฤตยชญ ์ฉิมพาลี                            นางจนัทร์นภา ฉิมพาลี                          59297

   69 นายพทุธิพงษ ์แดงดว้ง                          นายถนอม แดงดว้ง                               47049

   70 นางสาวนฤชล สืบวงษ ์                           นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ ์                          53672

   71 นายคณาธิป สุมงคล                              นางธญัญธร สุมงคล                              59610

   72 นางสาวธีรดา ผดาศรี                            นางสาวดวงจนัทร์ รักน ้าเท่ียง                  50743

   73 นายวชิรภรณ์ เฉลิมพงษ ์                        นางสาวอุษา เกตุหาร                            53115

   74 นางสาวพริมา วณิชเจนประเสริฐ                   นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ                     42665

   75 นายธชันนท ์บุพศิริ                            นางสาวภสัร์นลิน วงศป์รีชาเลิศ                 53369

   76 นางสาวสกาวรัตน์ จงประเสริฐกุล                 นายสุชาติ จงประเสริฐกุล                       44798

   77 นายชยัวฒัน์ เช่ียวชาญวณิช                     นางสาวจริยาพร สอนใจ                           51523

   78 นางสาวชนมนิ์ภา เวทยส์ฤษฎ ์                    นางไพเราะ เวทยส์ฤษฎ ์                         52831

   79 นางสาวกญัญาณฐั ร่างใหญ่                       นางดลหทยั วงศเ์ทพบุตร                         46407

   80 นายปุณยวีร์ ศรีแสน                            นางจุรินทร์ภรณ์ ศรีแสน                        40857

   81 นางสาวสโรชา ศรีสุคนัธพฤกษ ์                   นางนภาพร ศรีสุคนัธพฤกษ ์                      47701



   82 นางสาวภชัชนก หมอกยา                           นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591

   83 นายนภสัดล หมอกยา                              นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591

   84 นางสาวชญานนัท ์ชะบ ารุง                        นายวิทิต ชะบ ารุง                              44064

   85 นายอานนท ์อ่อนละมยั                           นางสาวภณิดา ชยัเกษม                           55375

   86 นายปรัชญา ประโลม                              นางสาวขจรจิต ทองดีนอก                         53883

   87 นายปฐวีร์ ประโลม                              นางสาวขจรจิต ทองดีนอก                         53883

   88 นางสาวกานตธี์รา แสงทองค าสุก                   นายสมบติั แสงทองค าสุก                         46239

   89 นางสาวจิรัชยา แสงทองค าสุก                     นายสมบติั แสงทองค าสุก                         46239

   90 นายวชัรเกียรติ บุตรหึงษ ์                     นางวชัรารัตน์ บุตรหึงษ ์                      51908

   91 นางสาวณฎัฐณิชา จนัทร์วฒัน์                    นางปนดัดา จนัทร์วฒัน์                         55440

   92 นางสาวสุพิชญา ศิริรัตน์                       นางอรวรรณ ศิริรัตน์                           46438

   93 นางสาวณฎัฐ์นิตา เจริญกองทิพย ์                นางนาราพรรธน์ บุญเวียง                        56332

   94 นางสาวอาภาภคั แกว้มะเริง                      นางกรรณิกา แกว้มะเริง                         49131

   95 นางสาวกมลชนก จ าปาเรือง                        นางสาวนภสร สิทธิไกรพงษ ์                      55013

   96 นายณทักร นุ่นโชติ                             นายปริญญา นุ่นโชติ                            42874

   97 นางสาวเวธกา สิงหเสนี                          นายอดิศกัด์ิ สิงหเสนี                         46428

   98 นายอศัวิน ปานน่ิม                             นายอนุพนัธุ์ ปานน่ิม                          56416

   99 นายกิตติธชั ชูเลิศ                            นายกลมรี ชูเลิศ                               51219

  100 นางสาวศศิพิมพ ์แยม้ศิริ                       นางสุวรรณี แยม้ศิริ                           43465

  101 นายธญัพิสิษฐ์ โสภาวรรณ                        นางสาวอญัชฎา พรมลาย                           59328

  102 นางสาวเรณุภา ต๊ิบแกว้                         นายค ารณ ต๊ิบแกว้                              39203

  103 นางสาวภาสินี โหนา                             นางสาวอภิฤดี โหนา                             55323

  104 นางสาวร้อยแกว้ พนัทะแสน                       นางดุษฎี พนัทะแสน                             51773

  105 นายธรรศ แสงจนัทร์                             นางเกียรติสุดา แสงจนัทร์                      45466

  106 นางสาวมนสันนัต ์ปัญญาจิตกร                    นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร                           57795

  107 นายหสัดินทร์ ยงัโว                            นางพรทิพย ์หุ่นดี                             55403

  108 นายปริยวิศว ์วิชยานฤพล                        นางพจนารถ วิชยานฤพล                           46964

  109 นายฐากร สุวรรณโน                              นางสาวชชัรินทร์ กงเพชร                        60910

  110 นายพีรณฐั หาญจริง                             นางสุดาพร หาญจริง                             53347

  111 นายภทัรพล ค่าเจริญ                            นางสาวเกดสุภา จนัทนาวิวฒัน์                   50309

  112 นายวรวฒัน์ ชูแกว้                             นางธนินทธ์ร ชูแกว้                            52131



  113 นายพู่กนั สร่องศรี                            นายเรืองฤทธ์ิ สร่องศรี                        53177

  114 นางสาวฐิตา ยนิดีภพ                            นางดาลดั ยนิดีภพ                              51499

  115 นายพีรพฒัน์ ธนค าดี                            นางจุไรรัตน์ ธนเจริญบุญญา                     59212

  116 นายเขมณฐัฐ์ วรวรรณ                            นางมยรีุ วรวรรณ                               48976

  117 นายศุภสัณห์ กิตติสุคนธ์                       นางอนุวรรณ กิตติสุคนธ์                        48053

  118 นายศิรชชั ส่งศิริ                             นายวนัเสาร์ ส่งศิริ                           40638

  119 นางสาวกชพร มหาพรม                             นางณฏัฐาภรณ์ มหาพรม                           52933

  120 นายณฏัฐกิตต์ิ สมนาม                           นางอุษิฏฏา สมนาม                              48409

  121 นางสาวชวิษฐา พดุจีบ                           นางสาวชลธิชา พดุจีบ                           53597

  122 นายนพรัตน์ เทียนเจริญ                         นางสาวพรทิพย ์พร้อมมูล                        48819

  123 นายนพฤทธ์ิ เทียนเจริญ                         นางสาวพรทิพย ์พร้อมมูล                        48819

  124 นางสาวพณัณิตา ทองดี                           นายจุฬา ทองดี                                 49281

  125 นายภาณุกรณ์ ศรีแกว้                           นายอาทิตย ์ศรีแกว้                            51013

  126 นายภาณุกญัจ ์ศรีแกว้                          นายอาทิตย ์ศรีแกว้                            51013

  127 นายญาณภทัร แจ่มศรี                            นางวนัทนา แจ่มศรี                             37015

  128 นางสาวมณชญา คลา้ยสุบรรณ์                      นายมณฑล คลา้ยสุบรรณ์                          38890

  129 นางสาวมณฑาทิพย ์คลา้ยสุบรรณ์                  นายมณฑล คลา้ยสุบรรณ์                          38890

  130 นายภทัรภูมิ ค่าเจริญ                          นางสาวเกดสุภา จนัทนาวิวฒัน์                   50309

  131 นายศุภพิสิฐ พิทกัษเ์สรีชน                     นายศุภวชั พิทกัษเ์สรีชน                       38792

  132 นางสาวดลพร ส าเร็จสุข                          นางธนัยนนัท ์ทิพยก์มลธร                       46130

  133 นายก่อเกียรติ บุญตอบ                          นายกอ้งเกียรติ บุญตอบ                         45993

  134 นายศรุติเทพ สมคะเณย ์                         นายสันติ สมคะเณย ์                            44411

  135 นายกิตต์ิธวชั แนมใส                           นายเสนอ แนมใส                                 44469

  136 นายติสรณ์ พิสุทธ์ิสุวิมล                      นางมยรีุ พิสุทธ์ิสุวิมล                       44344

  137 นายพนัธวสัส์ จงวฒันา                          นายสุมิตร จงวฒันา                             43921

  138 นายธนเดช เบญจกุล                              นายกิตติเชษฐ์ เบญจกุล                         38516

  139 นายวราธิษณ์ สงวนไพรดอน                        นางณฐัลิดา สงวนไพรดอน                         41753

  140 นางสาวอกัษราภคั กนับวั                        นางออ้มอรุณ กนับวั                            45128

  141 นายพทัธ์ ปักกาเวสูง                           นายวิรัช ปักกาเวสูง                           40141

  142 นายกฤติน เพง็มณี                              นางองัคณา เพง็มณี                             41759

  143 นายนรวิชญ ์ปิตตานงั                           นางสาวอมัพร เสนา                              44828



  144 นางสาวจินตจุ์ฑา ปิตตานงั                      นางสาวอมัพร เสนา                              44828

  145 นางสาวพชัรพร ศรีมาลา                          นางวิไลวรรณ ศรีมาลา                           37826

  146 นางสาวพนิตสุภา จุฬากุล                        นายฤทธ์ิเดชา จุฬากุล                          59645

  147 นายพีรพฒัน์ ดีรอด                             ส.ต.ต.(ญ)จนัทร์ฉาย ดีรอด                      37346

  148 นางสาวปภาวรินทร์ เมิดจนัทึก                   นางมิคสิรมาศ เมิดจนัทึก                       58819

  149 นายสิรวิชญ ์บุญพงษ ์                          นายอุทิศ บุญพงษ ์                             40939

  150 นายสรวิชญ ์บุญพงษ ์                           นายอุทิศ บุญพงษ ์                             40939

  151 นายพิชญุตม ์แรงโสม                            นางเพญ็ประภา แรงโสม                           46396

  152 นายสันติพงศ ์ศรีมาลา                          นางวิไลวรรณ ศรีมาลา                           37826

  153 นางสาวรอดา บุญประมาณ                          นางจินตนา บุญประมาณ                           27025

  154 นายจกัรพนธ์ จิราพิพฒันชยั                     นายสมชาย จิราพิพฒันชยั                        41803

  155 นางสาวเพชรภสัสร จนัทร์วิทยกุล                 นางสาวศิริสวสัด์ิ จนัทร์วิทยกุล               57128

  156 นางสาวพิชญธิดา บุญก่อ                         นายอุดมศกัด์ิ บุญก่อ                          49934

  157 นางสาวภทัรานิษฐ์ อินถา                        นายอุดม อินถา                                 53438

  158 นายปวริศร์ ช่ืนรุ่ง                           นางเกษแกว้ ช่ืนรุ่ง                           49550

  159 นางสาวพทัธนนัท ์ช่ืนรุ่ง                      นางเกษแกว้ ช่ืนรุ่ง                           49550

  160 นางสาววิปัสสนา ทองช่วง                        นายไตรภพ ทองช่วง                              52615

  161 นายเอกฉตัร วลัไพจิตร                          นางนิศานาถ วลัไพจิตร                          48217

  162 นายชนน์ชนก แซ่ล่ิม                            นางยภุา แซ่ล่ิม                               43945

  163 นางสาวกฤตภรณ์ สวา่งอารมณ์                     นายสุรินทร์ สวา่งอารมณ์                       56468

  164 นายอศัมเ์ดช คงธนอนุรักษ ์                     นางสาวบุญญาภา ชยัพิมพ ์                       47452

  165 นางสาวกฤติมา ชุมทอง                           นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง                           44172

  166 นางสาวณฐัธิดา ชนะเคน                          นางกฤติยาณี ชนะเคน                            60338

  167 นางสาวองัคพ์ฑัรา สันตินิภานนท ์               นายยศพนัธ์ สันตินิภานนท ์                     37938

  168 นางสาวสุพิชชา รอดกระทึก                       นางชุดาภา โพธ์ิบุตรดี                         49375

  169 นางสาวเกลา้ฟ้า เสลาหลกั                       นายประกิจ เสลาหลกั                            43989

  170 นายปองพล ชยัสมบติั                            นางประไพ ชยัสมบติั                            46043

  171 นางสาวธนัวณฐั วรรณบุตร                        นายบญัญติั วรรณบุตร                           32682

  172 นายภาณุวิชญ ์คล่องแคล่ว                       นางกมลชนก คล่องแคล่ว                          33405
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