
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ช.พรพิพัฒน์ ตันติวานนท์                     นางพรนิภา ตันติวานนท์                         51587
    2 ด.ช.เปรมปรีชา เปลี่ยนสุวรรณ                   นางสาวอุไรรักษ์ อุดมณ์มนตรี                   55796
    3 ด.ญ.ณัฐชยา สุขเกื้อ                           นางวิไล สุขเกื้อ                              53068
    4 ด.ช.กลวัชร สุดตานา                            นางยุพิน สุดตานา                              51176
    5 ด.ช.วิรัชสัณห ์บุดดา                          นายฉลอง บุดดา                                 41925
    6 ด.ญ.สิริวิมล ผ่องเคหา                         นายสุเทพ ผ่องเคหา                             41744
    7 ด.ช.สุทธนา ผ่องเคหา                           นายสุเทพ ผ่องเคหา                             41744
    8 ด.ญ.จิรภิญญา สว่างศรี                         นายอภิชาติ สว่างศรี                           58184
    9 ด.ญ.พัชรศรี ม่วงรอด                           นายสังวาลย์ ม่วงรอด                           42484
   10 ด.ช.ก้องภพ ชมุพล                              นายบุญเชดิ ชมุพล                              54083
   11 ด.ญ.ปานสกุล สนนุกิจ                           นางทัศนีย์ สืบสันติวรพงศ์                     52105
   12 ด.ญ.ณปภัสร์ บุญประภา                          นางสาวนฤมล ใจชื่น                             59166
   13 ด.ช.นภัสดล หมอกยา                             นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591
   14 ด.ช.เทพพิทักษ์ นิลด า                          นายสุนทร นิลด า                                38640
   15 ด.ช.ภัทรพล ค่าเจริญ                           นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์                   50309
   16 ด.ญ.พิมพ์มาดา ชนะดวงใจ                        นางสาวพรพิศ ชนะดวงใจ                          56176
   17 ด.ช.พฎาศรัย ขันโพชา                           นางลฎาภา ขันโพชา                              59531
   18 ด.ช.สรวิศ รวมกิ่ง                             นายวิรัตน์ รวมกิ่ง                            49065
   19 ด.ญ.ฐิตาภา ชาซิโย                             นางสาวสุกัญญา ชาซิโย                          55105
   20 ด.ช.รพีพล สิทธา                               นายยุทธชยั สิทธา                              45690

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2563
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น               ทุนละ   1,600.00   บาท



   21 ด.ญ.ณัฏฐินี วงศ์สุวรรณ                        นางสาววรัญญา วงศ์สุวรรณ                       53036
   22 ด.ช.ธนดล พูลเพ่ิม                             นายเสน่ห ์พูลเพ่ิม                            39735
   23 ด.ญ.ชญานิศ จันทรคล้าย                         นางพยอม จันทรคล้าย                            51600
   24 ด.ช.ปริยวิศว์ วิชยานฤพล                       นางพจนารถ วิชยานฤพล                           46964
   25 ด.ช.ภาณุพงศ์ กลิ่นประทุม                      นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นประทุม                   52572
   26 ด.ญ.นิชาพัฒน์ เยาวยอด                         นางสาวธัญญ์ฐิตา รุ่งสินธิติวงศ์               47096
   27 ด.ญ.พิณทิพย์ แสงทองสวัสดิ์                    นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์                    49188
   28 ด.ช.ภัทรชนน ชนะกิจ                            นางสาวพัฐภา พิมชยั                            59238
   29 ด.ญ.ชนัญธิดา พุ่มฉายา                         นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มฉายา                      56701
   30 ด.ญ.จิดาภา สุกใส                              นางสาวอัญชลี สุกใส                            51790
   31 ด.ญ.ปิ่นพลอย เจริญรุ่งกิจรัตน์                นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์                   54284
   32 ด.ช.อรุษ รอดพยุง                              นางสาวชญัญณัส อธิศักดิ์โสภา                   46726
   33 ด.ญ.กฤตญา วงค์ชมภู                            ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณวีรินทร์ ชสูุวรรณ          54973
   34 ด.ช.อานนท์ อ่อนละมัย                          นางสาวภณิดา ชยัเกษม                           55375
   35 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชา ประสานพิมพ์                    นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์                       50995
   36 ด.ช.วรปรัชญ์ กาฬภักดี                         นางสาวกรรณิกา กาฬภักดี                        57808
   37 ด.ช.อติกานต์ หวัแหลม                          นางณวพรรณ อาจหาญ                              55233
   38 ด.ช.ชนกันต์ ส่งแสง                            นายสุบิน ส่งแสง                               35477
   39 ด.ญ.ภาสินี โหนา                               นางสาวอภิฤดี โหนา                             55323
   40 ด.ญ.ปภาวิชญา เตียงนิล                         นางศิริรุ่ง เตียงนิล                          45422
   41 ด.ญ.จิรัชยา แสงทองค าสุก                       นายสมบัติ แสงทองค าสุก                         46239
   42 ด.ญ.กานต์ธีรา แสงทองค าสุก                     นายสมบัติ แสงทองค าสุก                         46239
   43 ด.ช.ดนัยกานต์ ทนโนนแดง                        นายสมหวัง ทนโนนแดง                            29828
   44 ด.ช.ฐิติพันธ์ ว่าวก าเหนิด                     นางสาวกัญญารัตน์ วงรักษา                      59825
   45 ด.ญ.ธัญชนก ภู่สาย                             ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย                   51985
   46 ด.ญ.ปภาวรินทร์ มะเมียทอง                      นายมงคล มะเมียทอง                             51885
   47 ด.ช.พิสิฎฐ์พล ชลกาญจน์                        นายพัชรพล ชลกาญจน์                            57319
   48 ด.ช.สุรพัศ นพกุลโรดม                          นางนิตยา นพกุลโรดม                            48483
   49 ด.ช.ภาพตะวัน ภาษีธรรม                         นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม                         49602
   50 ด.ญ.พิชญาภร ภาษีธรรม                          นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม                         49602
   51 ด.ญ.จุฑาลักษณ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์               นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์                    49425
   52 ด.ช.ธัชนนท์ บุพศิริ                           นางสาวภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ                 53369



   53 ด.ญ.พินัตพัชร กันสุขา                         นางสาวพิราวรรณ ค าสุ                           53356
   54 ด.ช.ชษิณุพงศ์ รุ่งเรือง                       นางชญานิศ รุ่งเรือง                           51485
   55 ด.ช.พงศ์ธาริน เจริญวงศานนท์                   นายจิตรพล เจริญวงศานนท์                       56743
   56 ด.ญ.ศิตาพร ถาวร                               นายสถาพร ถาวร                                 57398
   57 ด.ช.ธนกฤต หกึขุนทด                            นางสุนิศา หกึขุนทด                            52976
   58 ด.ช.กันต์ดนัย ไชยราช                          นายจักรภัทร ไชยราช                            54697
   59 ด.ญ.เรณุภา ต๊ิบแก้ว                           นายค ารณ ต๊ิบแก้ว                              39203
   60 ด.ญ.ทัตพิชา จันทร์ขาว                         นางพรถวิล จันทร์ขาว                           51359
   61 ด.ญ.ภคพร บุญงาม                               นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ                        55579
   62 ด.ญ.ชนม์นิภา เวทย์สฤษฎ์                       นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์                          52831
   63 ด.ญ.กนกภรณ์ ทองสะอาด                          นายนาวิน ทองสะอาด                             54436
   64 ด.ญ.ภิรัญญา พงเจริญ                           นางธัญชนก พงเจริญ                             51558
   65 ด.ช.วัชรพงษ์ ลีลาน้อย                         นางวัชรารัตน์ บุตรหงึษ์                       51908
   66 ด.ช.วัชรเกียรติ บุตรหงึษ์                     นางวัชรารัตน์ บุตรหงึษ์                       51908
   67 ด.ญ.ณิชากร สมิตเวช                            นางสุทธิศรี สมิตเวช                           52700
   68 ด.ญ.ชญาณภา บัวบุตร                            นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี                        54742
   69 ด.ญ.กนกวรรณ ทองเทพ                            นางมนัสนันท์ ทองเทพ                           54887
   70 ด.ช.นวบดี บังใบ                               นายสุริยา บังใบ                               47529
   71 ด.ญ.นฤชล สืบวงษ์                              นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์                           53672
   72 ด.ช.คณาธิป สุมงคล                             นางธัญญธร สุมงคล                              59610
   73 ด.ช.รหทั มุ่งหมาย                             นายณัชธัญ มุ่งหมาย                            40216
   74 ด.ญ.ฐิดา ยินดีภพ                              นางดาลัด ยินดีภพ                              51499
   75 ด.ญ.นิชานันท์ เทียนเจริญ                      นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ                      51449
   76 ด.ช.พัฒน์พิเชฐ ทองฤทธิ์                       นายสุพรรณ์ ทองฤทธิ์                           37267
   77 ด.ญ.ปอรชยา ปิ่นสุวรรณ                         นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ                           53675
   78 ด.ช.คุณานนท์ คงเกิด                           นางพัชนีย์ คงเกิด                             57025
   79 ด.ญ.ดลชนิกา ลือชยั                            นางอัชวรรณ ลือชยั                             56167
   80 ด.ญ.ร้อยแก้ว พันทะแสน                         นางดุษฎี พันทะแสน                             51773
   81 ด.ญ.กชพร มหาพรม                               นางณัฏฐาภรณ์ มหาพรม                           52933
   82 ด.ช.วรวัฒน์ ชแูก้ว                            นางธนินท์ธร ชแูก้ว                            52131
   83 ด.ญ.พีลดา ชาบ าเหน็จ                           นายมาลุต ชาบ าเหน็จ                            51355
   84 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ โสภาวรรณ                       นางสาวอัญชฎา พรมลาย                           59328



   85 ด.ญ.สกาวรัตน์ จงประเสริฐกุล                   นายสุชาติ จงประเสริฐกุล                       44798
   86 ด.ช.ภัธรพล สุขส าราญ                           นางเกตุกนก สุขส าราญ                           51093
   87 ด.ช.ณัชชานนต์ สุขส าราญ                        นางเกตุกนก สุขส าราญ                           51093
   88 ด.ช.ภคิน จันทรังษี                            นางฐษา จันทรังษี                              52734
   89 ด.ญ.นวัตถพร วงศ์ศิลปกุล                       นางปภากร วงศ์ศิลปกุล                          48818
   90 ด.ช.นพฤทธิ์ เทียนเจริญ                        นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล                        48819
   91 ด.ช.ธรรศ แสงจันทร์                            นางเกียรติสุดา แสงจันทร์                      45466
   92 ด.ช.หสัดินทร์ ยังโว                           นางพรทิพย์ หุ่นดี                             55403
   93 ด.ช.กฤตยชญ์ ฉิมพาลี                           นายภิภพ ฉิมพาลี                               52562
   94 ด.ญ.พัณณิตา ทองดี                             นางศรัญญา ทองดี                               50083
   95 ด.ญ.วรินธร คิรากรอมร                          นางสาวนันทวัน สิงหส์ังข์                      57685
   96 ด.ญ.วนัชพร นาคอาจหาญ                          นางสาววิไลวรรณ อารีราษฎร์                     52522
   97 ด.ญ.พลอยชมพู เหล็กค า                          นางสาวอัญชลี ซอกรัมย์                         59298
   98 ด.ญ.ภัทรวรรณ ส าแดงเดช                         นายบุญเจิด ส าแดงเดช                           52907
   99 ด.ญ.ฉัตรสกุล พันธ์กุ่ม                        นายส าเริง พันธ์กุ่ม                           45815
  100 ด.ญ.พิมพ์ชนก อุ้ยหา                           นายชชูาติ อุ้ยหา                              41948
  101 ด.ช.พรหมพิริยะ อุทปา                          นางนภัสรา อุทปา                               50320
  102 ด.ช.พีรพัฒน์ ธนเจริญบุญญา                     นางจุไรรัตน์ ธนเจริญบุญญา                     59212
  103 ด.ช.เขมณัฐฐ์ วรวรรณ                           นางมยุรี วรวรรณ                               48976
  104 ด.ญ.ธัญศิริ สุพร                              นางสาวธีรพร บุตรราช                           56267
  105 ด.ญ.กรกนก ประสานพานิช                         นายสันติชยั ประสานพานิช                       56772
  106 ด.ช.พัชรชยั นิลวงศ์                           นายปณิธาน นิลวงศ์                             52957
  107 ด.ญ.ชญานินท์ เทียนทอง                         นางสาวบงกช จันทร์ไพศรี                        54799
  108 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ชทูอง                           นายธรรมรัตน์ ชทูอง                            50430
  109 ด.ญ.กมลเนตร ปัญญาดี                           นายโผน ปัญญาดี                                38603
  110 ด.ญ.พัชรินทร์ ปัญญาดี                         นายโผน ปัญญาดี                                38603
  111 ด.ญ.ภัชชนก หมอกยา                             นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591
  112 ด.ญ.อักษราภัค กันบัว                          นางอ้อมอรุณ กันบัว                            45128
  113 ด.ช.อัครพนธ์ กันบัว                           นางอ้อมอรุณ กันบัว                            45128
  114 ด.ช.กิตต์ิธวัช แนมใส                          นายเสนอ แนมใส                                 44469
  115 ด.ญ.กัญญาพัชร์ พัดทอง                         นายวรพจน์ พัดทอง                              41106
  116 ด.ช.ศรุติเทพ สมคะเณย์                         นายสันติ สมคะเณย์                             44411



  117 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ณัฐมหาธนานันท์                  นางกรพินธุ์ ณัฐมหาธนานันท์                    42046
  118 ด.ญ.กัญญณัช หมื่นเพชร                         นางรุจิรา หมื่นเพชร                           43497
  119 ด.ช.ปาวริศ รักษาราษฎร์                        นายวรพงษ์ รักษาราษฎร์                         33720
  120 ด.ช.ก่อเกียรติ บุญตอบ                         นายก้องเกียรติ บุญตอบ                         45993
  121 ด.ช.ภูริณัฐ วัสวาณิชย์                        น.ส.มัลลิกา มีหรัิญ                           46325
  122 ด.ญ.ลลิสา ปรีชาเดชบวร                         นางญดา จ าปาแก้ว                               44864
  123 ด.ช.พัทธ์ ปักกาเวสูง                          นายวิรัช ปักกาเวสูง                           40141
  124 ด.ช.ศุภพิสิฐ พิทักษ์เสรีชน                    นายศุภวัช พิทักษ์เสรีชน                       38792
  125 ด.ญ.จินต์จุฑา ปิตตานัง                        นางสาวอัมพร เสนา                              44828
  126 ด.ช.นรวิชญ์ ปิตตานัง                          นางสาวอัมพร เสนา                              44828
  127 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ธนะสินธุ์                       นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์                           41403
  128 ด.ญ.พนิตสุภา จุฬากุล                          นายฤทธิ์เดชา จุฬากุล                          59645
  129 ด.ญ.รอดา บุญประมาณ                            นางจินตนา บุญประมาณ                           27025
  130 ด.ญ.กิติยากร อาภานุรังษี                      นายฉัตรชยั อาภานุรังษี                        33038
  131 ด.ญ.กฤติมา ชมุทอง                             นางนิภาวรรณ์ ชมุทอง                           44172
  132 ด.ญ.พัชรพร ศรีมาลา                            นางวิไลวรรณ ศรีมาลา                           37826
  133 ด.ช.พิชญุตม์ แรงโสม                           นางเพ็ญประภา แรงโสม                           46396
  134 ด.ญ.ณัฐธิดา ชนะเคน                            นายโชคชยั ชนะเคน                              59745
  135 ด.ช.มังกร ธราดลรัตนากร                        นางน้องนุช ธราดลรัตนากร                       42052
  136 ด.ญ.ขวัญชนก เวียงนนท์                         นางสาวกรรณิกา เวียงนนท์                       57321
  137 ด.ช.วิชยุต สาระรัตน์                          นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์                     51037
  138 ด.ญ.ธันวณัฐ วรรณบุตร                          นายบัญญัติ วรรณบุตร                           32682
  139 ด.ญ.สุพิชชา รอดกระทึก                         นางชดุาภา โพธิ์บุตรดี                         49375
  140 ด.ญ.กฤตชญา หะยาจันทา                          นางสาวภัททิยา บัววัฒนา                        41901
  141 ด.ช.ต้ังปณิธาน โมสกุล                         นางชลุีกร โมสกุล                              53244

 

 

 
 

รวมจ านวน      141     คน

ประกาศ ณ วันที่       19  สิงหาคม  พ.ศ.  2563



 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

วิทธยา  บรบูิรณ์ทรพัย์
( นายวิทธยา  บรบูิรณ์ทรพัย์ )

ประธานกรรมการ


