
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก
    1 น.ส.พิชญาวี สินเธาว์                          นางสาวเทวี ทาเหล็ก                            50450
    2 นายศุภโชค ดาววิชยั                            นายพงค์สิน ดาววิชยั                           44901
    3 นางสาวนุชนาฎ วิศวปติ                          นายธีรธร วิศวปติ                              55498
    4 นายปวริศ เรืองประทุม                          นางสุทธิศรี เรืองประทุม                       46614
    5 นายพีรณัฐ หาญจริง                             นางสุดาพร หาญจริง                             53347
    6 นายเมธาสิทธิ์ ปะเถตัง                         นางสุกรรยา ปะเถตัง                            49581
    7 นายปวริศ สีนวลแล                              นางแววตา สีนวลแล                              46213
    8 น.ส.ธัญวิภา แจ่มแจ้ง                          นายธวัช แจ่มแจ้ง                              47574
    9 นายพงศ์กร แสงทองสวัสดิ์                       นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์                    49188
   10 นายณัฐดนัย จันทรคล้าย                         นางพยอม จันทรคล้าย                            51600
   11 น.ส.ปิ่นปัก พงศ์จันทรเสถียร                   นางกัญญา พงศ์จันทรเสถียร                      36123
   12 นางสาวณัฐรินทร์ พงศ์ฤทธิพิมล                  นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล                    52233
   13 นางสาวพิมพ์หทัย ประสานพิมพ์                   นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์                       50995
   14 นายศุภจิตร์ ภักดีวงษ์                         นางพรรณี ภักดีวงษ์                            38317
   15 นายกิตติธัช ศิริรัตน์                         นางอรวรรณ ศิริรัตน์                           46438
   16 นายศิวิจักษณ์ จันทร์ปราง                      นางจริยา จันทร์ปราง                           45972
   17 นายณัทกร นุ่นโชติ                             นายปริญญา นุ่นโชติ                            42874
   18 นางสาวปวรวรรณ พุกสุริย์วงษ์                   นางร าไพ พุกสุริย์วงษ์                         54705
   19 นายกวิณกิจณ์ เย่ิน                            นางวรรณดี แก้วหนูนวล                          48598
   20 นายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล                     นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล                   49790

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2563
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช.               ทุนละ   1,800.00   บาท



   21 นายดลวัฒน์ เฉลย                               นายอภิชาติ เฉลย                               52680
   22 นางสาวรินรดา บุญประเทือง                      นางธารารัตน์ บุญประเทือง                      48156
   23 นายธนกร แจ่มพินิจ                             นางวันดี แจ่มพินิจ                            50582
   24 นางสาวอัญชษิฐา จันทร์ลี้                      นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้                       51549
   25 นายนิธิรักษ์ วิไลลักษณ์                       นางสุภิดา วิไลลักษณ์                          43323
   26 นางสาวธัญชนก สง่าชาติ                         นางแสงอรุณ สง่าชาติ                           43618
   27 นายธนวิชญ์ จันทรเนตร                          นายชวลิตร จันทรเนตร                           49294
   28 นางสาวปรีณาพรรณ นิลสูงเนิน                    นางสาวพรปรีณัน สมภักดี                        51538
   29 น.ส.ณัฎฐณิชา จันทร์วัฒน์                      นางปนัดดา จันทร์วัฒน์                         55440
   30 นางสาวปาลิตา นาคทอง                           นางกานดา นาคทอง                               50461
   31 นายเทวทิณณ์ เงินมูล                           นางผ่องศรี เงินมูล                            48334
   32 นายตรัยรัตน์ ฟุ้งกลิ่น                        นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น                            49868
   33 นายชษิณุพงศ์ ณ นคร                            นางกาญจนา ณ นคร                               43974
   34 นายวชริวิชญ์ บุญมา                            นางสาวนุชนาฎ บุญมา                            50338
   35 นายศุภกร ถาวรวงศ์                             นางเกษร ถาวรวงศ์                              48658
   36 นายญาณภัทร แจ่มศรี                            นางวันทนา แจ่มศรี                             37015
   37 นางสาวลดาวัลย์ ธนกิจชยัสิทธิ์                 นางสาววัชรวีร์ ธนกิจชยัสิทธิ์                 59794
   38 นางสาวจุฑาทิพย์ สังข์สม                       นายบุญรือ สังข์สม                             57251
   39 นายกฤติณภัทร หมอกยา                           นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591
   40 นางสาวทรายแก้ว ภาคภูมิ                        นางกมลชนก ภาคภูมิ                             47068
   41 นายกษิดิ์เดช จันทร์จ านงค์                     นายบรรจง จันทร์จ านงค์                         49848
   42 นางสาวกมลพรรณ บุดดา                           นายฉลอง บุดดา                                 41925
   43 นางสาวศุภัชญา พันโบ                           นายกมลวิช พันโบ                               51695
   44 นายวีระพันธ์ วังศรี                           นายวีระชยั วังศรี                             45772
   45 นางสาววรรณิดา วงศ์นวชาต                       นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต                        47868
   46 นางสาวปุณยภา คุณาวิชชา                        นางสาวปริณดา แป้นแก้ว                         54556
   47 นางสาวปริมสิญา พรหมขจร                        นางสาวดวงใจ สายลือนาม                         57404
   48 นางสาวปาลิตา เปรมเดชา                         นายณัฐชยั เปรมเดชา                            47598
   49 นางสาวมนัสนันต์ ปัญญาจิตกร                    นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร                           57795
   50 นายนพดล ตันติกนกพร                            นายชยัยศ ตันติกนกพร                           45235
   51 นายปัญญวัฒน์ กาสา                             นางพรปวีณ์ กาสา                               49821
   52 นางสาวกมลชนก จ าปาเรือง                        นางสาวนภสร สิทธิไกรพงษ์                       55013



   53 นายพัสกร มงคลพร                               นางสมพร มงคลพร                                51929
   54 นายกฤตติณณ์ จันทรสูรย์                        นายสมเกียรติ จันทรสูรย์                       47895
   55 นางสาวชนิชา จันทรังษี                         นางฐษา จันทรังษี                              52734
   56 นายพงศธร โกมลเจิดสิริ                         นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ                      54840
   57 นางสาวนงนภัส คล้ายยวงทอง                      นางนิภาพร คล้ายยวงทอง                         48680
   58 นางสาวจิรัญญา สุขศรีทอง                       นางสุกัญญา สุขศรีทอง                          53774
   59 นางสาวจิราพร สุขศรีทอง                        นางสุกัญญา สุขศรีทอง                          53774
   60 นางสาวปัณชญา มีหรัิญ                          นางกานต์ทิชา มีหรัิญ                          48576
   61 นายชยัวัฒน์ เชี่ยวชาญวณิช                     นางสาวจริยาพร สอนใจ                           51523
   62 นายณัฐพงศ์ วรรณเวช                            นางจงลักษณ์ วรรณเวช                           46779
   63 นายจิรกิตต์ิ สังข์สม                          นายบุญรือ สังข์สม                             57251
   64 นายศิกเษณย์ ศรุติสุต                          นางหทัยทิพย์ ศรุติสุต                         45751
   65 นายรักชาติ เด่นพาณิชย์การ                     นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ                     44096
   66 นางสาวชนยชา สุริยะสุนทร                       นางกาญจนา สุริยะสุนทร                         36058
   67 นางสาวพริมา วณิชเจนประเสริฐ                   นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ                     42665
   68 นายกานต์ เหมือนแม้น                           นางสิริกานต์ มาย้ิม                           56342
   69 นางสาวชญานันท์ ชะบ ารุง                        นายวิทิต ชะบ ารุง                              44064
   70 นางสาวภัทราวดี ค าไกร                          นางณนิรันดร์ ค าไกร                            51272
   71 นางสาวภัทราพร รักธรรม                         นางสุภาพร สิงหย์อง                            52895
   72 นายทรงภพ รังกลาง                              นางสาวพนิตพร รังกลาง                          54501
   73 นางสาวศริญญาพร แก้วพวง                        นายพสุธร แก้วพวง                              43946
   74 นายอิศรวัฒน์ ประชมุชน                         นางสาวอภิญญา บุญแก้ว                          51672
   75 นางสาวธีรดา ผดาศรี                            นางสาวดวงจันทร์ รักน้ าเที่ยง                  50743
   76 นายธนพัฒน์ นาคล้วน                            นายสมโภชน์ นาคล้วน                            43689
   77 นายประวิญญา มั่นคง                            นางศุกันญา หาญเสนา                            52124
   78 นางสาวสุประวิญ มั่นคง                         นางศุกันญา หาญเสนา                            52124
   79 นางสาววรางคณา นรโคตร                          นางนภัส นรโคตร                                48952
   80 นายณัชพล เชื้อชาติ                            นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์                      51504
   81 นายภคพล จ่ันค า                                นางจงดี จ่ันค า                                49072
   82 นางสาวทิพย์วารี จินดาวงษ์                     นางทิวาพร จินดาวงษ์                           51939
   83 นายพงศพัศ พรหมสุวรรณ                          นางวันทนี พรหมสุวรรณ                          50011
   84 นายณัฐวุฒิ ทองเทพ                             นางมนัสนันท์ ทองเทพ                           54887



   85 นายกรวิก แดงโกเมน                             นางทิพย์สุดา แดงโกเมน                         57397
   86 นางสาวนิชาภา บัวบุตร                          นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี                        54742
   87 นายอธิศ ประเสริฐประศาสน์                      นางสาวทิวาพร ประเสริฐประศาสน์                 56639
   88 นายอินทัช ประเสริฐประศาสน์                    นางสาวทิวาพร ประเสริฐประศาสน์                 56639
   89 นายณัฐสิทธิ์ สิงหด์ง                          นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์                          52831
   90 นางสาวกัญญาณัฐ ร่างใหญ่                       นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร                         46407
   91 นางสาวภัฏฏินีย์ จันตราช ู                     นายสุพจน์ จันตราช ู                           45973
   92 นางสาวณัฐกัญญา ต๊ิบแก้ว                       นายค ารณ ต๊ิบแก้ว                              39203
   93 นางสาวกัญญาณัฐ ต๊ิบแก้ว                       นายค ารณ ต๊ิบแก้ว                              39203
   94 นางสาวธัญญ์นรี ทัพพ์สะกะมณี                   นายอัคคภาคย์ ยงยุทธ                           48456
   95 นายธนวัฒน์ บุพศิริ                            นางสาวภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ                 53369
   96 นางสาวธาริณี ศิริกุล                          นางสุธาดา ศิริกุล                             44541
   97 นางสาวศรีสกุล ศิริกุล                         นางสุธาดา ศิริกุล                             44541
   98 นายกิตติธัช ชเูลิศ                            นายกลมรี ชเูลิศ                               51219
   99 นายกิตตินันท์ ชเูลิศ                          นายกลมรี ชเูลิศ                               51219
  100 นางสาวภัณฑิรา ยอดกระโหม                       นางวรัญญา ยอดกระโหม                           46315
  101 นายศิรชชั ส่งศิริ                             นายวันเสาร์ ส่งศิริ                           40638
  102 นายปุณยวัจณ์ สันตินิวัฒน์                     นางชติุมา สันตินิวัฒน์                        38321
  103 นางสาวพัฒน์ฌา พรหมรินทร์                      นางเทวี พรหมรินทร์                            51873
  104 นางสาวอรทิพา ศิริเมฆา                         นางกษมาพร ศิริเมฆา                            42145
  105 นายภูริณัฐ มุสิกานนท์                         นายราเมศ มุสิกานนท์                           41635
  106 นางสาวกมลศิริ กมลศิลป์                        นางสาววรรณี กันจะนะ                           52614
  107 นายภัทรภูมิ ค่าเจริญ                          นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์                   50309
  108 นางสาวอาภาภัค แก้วมะเริง                      นางกรรณิกา แก้วมะเริง                         49131
  109 นางสาวหทัยภัทร คัจฉพันธ์                      นางกรกนก คัจฉพันธ์                            55130
  110 นายปุรณัฐ วรรณบุตร                            นางปณิดา วรรณบุตร                             47241
  111 นายจิรเดช ขุนประเสริฐ                         นางกัลยรัตน์ ขุนประเสริฐ                      41255
  112 นายพลวัต ทองคง                                นายอานนท์ ทองคง                               51951
  113 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นเฟ่ือง                     นางลักขณา กลิ่นเฟ่ือง                         49575
  114 นายกิตติธัช ศรีวะสุทธิ์                       นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์                         53114
  115 นายสิรเศรษฐ์ ดวงฤทธิ์                         นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์                         50185
  116 นางสาวมีนา บะวงศ์                             นางผดุงพร บะวงศ์                              45906



  117 นางสาวดลพร ส าเร็จสุข                          นางธันยนันท์ ทิพย์กมลธร                       46130
  118 นางสาวบัณฑิตา ส าเร็จสุข                       นางธันยนันท์ ทิพย์กมลธร                       46130
  119 นางสาวปาริชาติ ตุลาสมบัติ                     นางบุญสม เซี่ยงเจ๊น                           27504
  120 นายพัชรพล สีสังข์                             นางนวพร สีสังข์                               39585
  121 นายปณิธิ นิยมสุข                              นางดวงมณี นิยมสุข                             44644
  122 นางสาวณิชชาวีณ์ วัชรไชยศิลป์                  นายธนะพัฒน์ วัชรไชยศิลป์                      46479
  123 นายพันธวัสส์ จงวัฒนา                          นายสุมิตร จงวัฒนา                             43921
  124 นางสาวชนัญญา ไหวดี                            นางดวงจันทร์ ไหวดี                            35830
  125 นายพนัสบดี พิสุทธิ์สุวิมล                     นางมยุรี พิสุทธิ์สุวิมล                       44344
  126 นายติสรณ์ พิสุทธิ์สุวิมล                      นางมยุรี พิสุทธิ์สุวิมล                       44344
  127 นางสาวทิพย์มณฑา บรรยงกะเสนา                   นางโสภี บรรยงกะเสนา                           40052
  128 นายคเชนทร์ หวานใจ                             นางรัชนี หวานใจ                               39978
  129 นายกฤติน เพ็งมณี                              นางอังคณา เพ็งมณี                             41759
  130 นายอลงกรณ์ เทียมเลิศ                          นายสุภาพ เทียมเลิศ                            43773
  131 นางสาวจารวี ปัญจพงศธร                         นางวาสนา ปัญจพงศธร                            40913
  132 นางสาวหทัยภัทร ทองคลัง                        นางรุจิรา ทองคลัง                             45218
  133 นายภูรินท์ ลิ้มเจริญ                          นางบุศรินทร์ ลิ้มเจริญ                        43569
  134 นางสาวสิริกร เรืองสวัสดิ์                     นางคคนางค์ เรืองสวัสดิ์                       43080
  135 นายอัครชยั มากไมตรี                           นางรุ่งทิพย์ มากไมตรี                         39010
  136 นายสันติพงศ์ ศรีมาลา                          นางวิไลวรรณ ศรีมาลา                           37826
  137 นางสาวปุณยนุช มงคลทิพย์รัตน์                  นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์                        43032
  138 นางสาวณัฐรดา มาลี                             นางธนธรณ์ มาลี                                30342
  139 นางสาวชาลิสา เปรมปร่ิม                        นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม                          49740
  140 นางสาวจิรัชญา ประกอบ                          นางอารียา หงษ์ปรีชา                           44967
  141 นายวิศิษฐ์ ทองสมุทร                           นางศันสนีย์ จันไกรผล                          53625
  142 นายพีรพัฒน์ ดีรอด                             ส.ต.ต.(ญ)จันทร์ฉาย ดีรอด                      37346
  143 นางสาวเพชรภัสสร จันทร์วิทยกุล                 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล               57128
  144 นางสาววิปัสสนา ทองชว่ง                        นายไตรภพ ทองชว่ง                              52615
  145 นางสาวนลทัย ทิพย์รัตน์                        นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์                       45169
  146 นางสาวพรพรรณ บุ่งนาม                          นายสวัสดิ์ บุ่งนาม                            46561
  147 นางสาววินิธา ภู่ชยั                           นายนิธิศ ภู่ชยั                               39092
  148 นายจักรพนธ์ จิราพิพัฒนชยั                     นายสมชาย จิราพิพัฒนชยั                        41803



  149 นางสาวภัทรานิษฐ์ อินถา                        นายอุดม อินถา                                 53438
  150 นายบรรณวิชญ์ ต้ังอุทัยสุข                     นางอัจฉราภรณ์ ต้ังอุทัยสุข                    39342
  151 นายทัตพงศ์ พรกุณา                             นางณัฐพร พรกุณา                               45997
  152 นายวงศกร ถวิลไพร                              นางณัฐินี ภูคงน้ า                             55106
  153 นางสาวเกล้าฟ้า เสลาหลัก                       นายประกิจ เสลาหลัก                            43989
  154 นางสาวปราณชนก ศรขรรค์                         นายวีระชยั ศรขรรค์                            16880
  155 นางสาวมุกตาภา จันทร์แสง                       นายสุรชยั จันทร์แสง                           16569
  156 นางสาววริศา ประจันบาน                         นายไกรพันธ์ ประจันบาน                         55631
  157 นายพิชญวัฒน์ สุนะ                             นางสิริพัชร สุนะ                              33736
  158 นายณัฐดนัย รักตะสิงห ์                        นายเดชา รักตะสิงห ์                           16574
  159 นายภัทรพล สุรชาตินันท์                        นายสุรจิตร สุรชาตินันท์                       34508
  160 นายภาณุวิชญ์ คล่องแคล่ว                       นางกมลชนก คล่องแคล่ว                          33405
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