
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 นายศุภศิษฏ ์พรหมชูวงศ ์                       นางวรางคภ์รณ์ พรหมชูวงศ ์                     56987

    2 นางสาวศิรประภา นาเมือง                        นายดนยั นาเมือง                               56948

    3 นางสาวปรัชญธิ์ศา ขจรชมภู                      นางสาวชลราดา คลา้ยจ านง                        57477

    4 นายภทัรพล อธิปัญญากุล                         นายสมชยั อธิปัญญากุล                          38450

    5 นายนิธิส เมืองชมภู                            นางประสิทธ์ิ เมืองชมภู                        48871

    6 นางสาวปิณิดา เมืองชมภู                        นางประสิทธ์ิ เมืองชมภู                        48871

    7 นายอิทธินนัท ์กนัทา                           นางรัตนา กนัทา                                46499

    8 นางสาวไรวินท ์ลีละเกียรติ                     นางอญัรัตน์ ลีละเกียรติ                       54962

    9 นางสาวพิมทอง เตียงโรจน์รัตน์                  นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์                    60509

   10 นายคุม้กนั ไชยนา                              นางรัชญา ไชยนา                                43645

   11 นางสาวภิญญาพชัญ ์ยอดชาญ                       นางนภสร ยอดชาญ                                41132

   12 นายกิตต์ิธเนศ รัตนกิจวรพงศ ์                  นางณฐัชนญั รัตนกิจวรพงศ ์                     53011

   13 นายเมฆาวฒัน์ รัตนกิจวรพงศ ์                   นางณฐัชนญั รัตนกิจวรพงศ ์                     53011

   14 นางสาวปริยาภทัร อุนธุโร                       นายประวติั อุนธุโร                            40504

   15 นางสาวก าป่ันทอง พิมพสุ์วรรณ                   นางบุญศรี พิมพสุ์วรรณ                         39631

   16 นายธีรสิทธ์ิ อินทรพาณิชย ์                    นายธงชยั อินทรพาณิชย ์                        48991

   17 นายภควชัร อยูแ่ฉ่ง                            นายสินชยั อยูแ่ฉ่ง                            48302

   18 นางสาวพีรดา เตชะวงศป์ระเสริฐ                  นางดรุณี เตชะวงศป์ระเสริฐ                     48518

   19 นางสาวอาภิธชญา เกตุใหญ่                       นางอมรรัตน์ เกตุใหญ่                          48419

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2564
ทุนส่งเสริมการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.               ทุนละ   1,800.00   บาท



   20 นายภูริพตั สีแสง                              นางศิริลกัษณ์ สีแสง                           51996

   21 นายนโม แสงเดือนฉาย                            นางวรรณี แสงเดือนฉาย                          45309

   22 นางสาวสิริชนก นวลคลา้ย                        นางรักชนก นวลคลา้ย                            56055

   23 นางสาวศุภิสนนัท ์เรืองพทุธ                    นางจิราพรรณ เรืองพทุธ                         42165

   24 นางสาวศุภคัชญา แกว้พวง                        นายพสุธร แกว้พวง                              43946

   25 นายวริทธ์ิ หม่ืนแยง                           นายณฤทธ์ิ หม่ืนแยง                            53820

   26 นายวรสวสัด์ิ สวสัดิชยั                        นายกณัทศัน์ สวสัดิชยั                         45040

   27 นายนภนัตน์พ หวงัดี                            นางองัคณารัตน์ หวงัดี                         50213

   28 นางสาวนนัทนชั สุภกัดี                         นางกนิษฐา สุภกัดี                             50946

   29 นางสาวป่ินปินทัธ์ แดงมิน                      นายนรินทร์ แดงมิน                             53925

   30 นางสาวกรอาภา พลายอร่าม                        นายสมชิด พลายอร่าม                            45765

   31 นายธีรภทัร เทียนด า                            นายอนนัต ์เทียนด า                             36375

   32 นายอนพทัย ์กนัทาท า                            นายทวีศกัด์ิ กนัทาท า                          55431

   33 นายพิทยนนัท ์เทียนเจริญ                       นางพิรานนัท ์ศรีประเสริฐ                      51449

   34 นางสาวทอไหม สุภาเกตุ                          นางวงดาว สุภาเกตุ                             49193

   35 นางสาวฐิติพร โตอ่อน                           นางเพญ็นภา โตอ่อน                             37328

   36 นางสาวพงศสุ์ภา เสนเพง็                        นางสาวกณัณิกา เหล่ียมมุกดา                    51891

   37 นางสาวฟาเดีย เจะ๊แล๊ะ                         นางอุไร เจะ๊แล๊ะ                              58608

   38 นายรัชชานนท ์เกตุคง                           นางสาวพรทิพย ์รัตนะพนัธ์                      58052

   39 นายณภทัร แควนอ้ย                              นายพนสั แควนอ้ย                               54192

   40 นางสาวพิชญาภคั ทิพวาที                        นางชุติมา ทิพวาที                             50130

   41 นางสาวกวิสรา สุมามาลย ์                       นางยพุาพชัญ ์พรสุมามาลย ์                     60230

   42 นายฉตัรพร หนูเผือก                            วา่ท่ีร้อยตรีนราพร หนูเผือก                   56954

   43 นายเราซนั บูรณวนิช                            นางธิดารัตน์ บูรณวนิช                         49948

   44 นายทพัพ ์ณ นคร                                นางอุทุมพร ณ นคร                              53779

   45 นางสาวปภาวี พิรพิทยาพงศ ์                     นางสาวนฤมล จนัทะนาม                           51221

   46 นางสาวกญัญาณฐั เสนาะเสียง                     นางหฤทยั วงศจ์อม                              59584

   47 นายธีธชั ศิริวงศ ์                            นางจินดา ศิริวงศ ์                            50258

   48 นางสาววงศกร รามศิริ                           นางกุลนนัทร์ รามศิริ                          33187

   49 นางสาวปุญญาพร กล่ินแกว้                       นางปฏิมา กล่ินแกว้                            47994

   50 นายณาญา ดวงมาลยั                              นางจนัทนา ดวงมาลยั                            55721



   51 นางสาวรัญชน์ จนัทร์สนาม                       นางรจนา จนัทร์สนาม                            51452

   52 นายนลวฒัน์ บุญหนู                             นางนวลจนัทร์ บุญหนู                           48812

   53 นางสาวอรณิชา ยอดสุขเกษม                       นายสัณฑพล ยอดสุขเกษม                          52739

   54 นางสาวศศกรณ์ ไวยวฒัถา                         นายกณัฑวสัส์ ไวยวฒัถา                         34789

   55 นางสาวตีรณา ต๊ีก๊ิม                           นายตนัติวฒัน์ ต๊ีก๊ิม                         43965

   56 นายพิสิษฐ์ จุไร                               นางสาวดาริณี สมานจิตร                         53348

   57 นายณฐัภทัร สินสืบเช้ือ                        นายมงคล สินสืบเช้ือ                           42189

   58 นางสาวภสัราภรณ์ ค  าไกร                         นางณนิรันดร์ ค  าไกร                            51272

   59 นางสาวรินรดา สุวิยานนท ์                      นางผาณิต สุวิยานนท ์                          48866

   60 นายพสธร หลิมวงศ ์                             นางธมลวรรณ หลิมวงศ ์                          47331

   61 นางสาวศิริมาศ ฟ้ืนหวัสระ                      นายสมชาย ฟ้ืนหวัสระ                           49034

   62 นายณภทัร รงคท์อง                              นายสุนทร รงคท์อง                              44602

   63 นางสาวชญานิษฐ์ บุญทนั                         นางกาญจนา บุญทนั                              45038

   64 นางสาวอาภาสิริ วฒิุศกัด์ิ                     นางอญัชลี วฒิุศกัด์ิ                          46760

   65 นางสาวสุปวีณ์ จนัทร์แจ่ม                      นายประทีป จนัทร์แจ่ม                          38993

   66 นายธนพจน์ มะเมียทอง                           นายมงคล มะเมียทอง                             51885

   67 นายไพพนม นุ่นประดิษฐ์                         นางอภิรดี ทองพลอย                             47052

   68 นายรัฐภูมิ ล้ิมเฉลิม                          นางออ้ ล้ิมเฉลิม                              43918

   69 นายบวรภคั สุวรรณโอสถ                          นายสมาน สุวรรณโอสถ                            35902

   70 นางสาวนนัทิชา บุมี                            นางสาวดวงใจ เดชภิมล                           48063

   71 นายอนพชั วฒันวิกกิจ                           นางกญัญาพชัญ ์กานตภู์วนนัต ์                  53086

   72 นางสาวญาณนัธร ช่างสลกั                        นางอมรรัตน์ ช่างสลกั                          47491

   73 นายธนนัชยั ช่างสลกั                           นางอมรรัตน์ ช่างสลกั                          47491

   74 นายสกลชาติ อารีมิตร                           นางกุลรณี อารีมิตร                            40657

   75 นางสาวพรชนิตว ์สมบุญ                          นายอ าพล สมบุญ                                 29779

   76 นางสาวพณัณิตา ศรีมา                           นางนฤมล ศรีมา                                 40664

   77 นายคฑา ววรณสิงห์                              นางสิริมณี พลูสวสัด์ิ                         53297

   78 นางสาวปรีญานุช ไชยโย                          นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     51510

   79 นางสาวปรีญาภรณ์ ไชยโย                         นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     51510

   80 นางสาวณฐักฤตา บุญสนอง                         นางพรปวีร์ อระวีพร                            43760

   81 นายพีรภทัร บุญสนอง                            นางพรปวีร์ อระวีพร                            43760



   82 นายยศวริส โขมะนาม                             นายอุทรณ์ โขมะนาม                             49023

   83 นางสาวพทัธ์ธีรา กุลธนภคัดี                    นางสาวชญัญา บุญประชาชยั                       60014

   84 นายวทัธิกร จุลปาน                             นางปรีดา จุลปาน                               49247

   85 นายสิริวิชญ ์ภูนาโคก                          นางสุพตัรา ยะลาไสย ์                          41915

   86 นายพงศณ์ชิษ ณ นคร                             นางกาญจนา ณ นคร                               43974

   87 นายทรงเกียรติ ทองศิริ                         นายทรงยศ ทองศิริ                              36320

   88 นายชวกฤช วงศสุ์วรรณ                           นางสาววรัญญา วงศสุ์วรรณ                       53036

   89 นางสาวอญัญมณี เน่ืองอาชา                      นายทวี เน่ืองอาชา                             51636

   90 นางสาวกุสุมา กรมสุต                           นางสาวศุภาณี พรทอง                            54265

   91 นายสิปวิชญ ์เหรียญบริสุทธ์ิ                   นางสาวฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธ์ิ                44609

   92 นายศุภกร แกว้แดง                              นางวีระญา แกว้แดง                             58700

   93 นางสาวกมลชนก ศรีค  าเวียง                       นายมานะ ศรีค  าเวียง                            51277

   94 นายดลนที ประเดิมรัตนกุล                       นายอุดม ประเดิมรัตนกุล                        58425

   95 นางสาวชญานี ป่ันโภชา                          นางบุญรอด ป่ันโภชา                            36575

   96 นายภคิน มีฤทธ์ิ                               นางศศิวิมล มีฤทธ์ิ                            46501

   97 นายณภทัร เมธรุจภานนท ์                        นางสาวพฒิุภาสิณี ภาฑากุล                      58104

   98 นายคุณานนต ์ค  าภา                              นายกิตติรัตน์ ค  าภา                            44021

   99 นายสุรวิช จิรภทัรสกุล                         นายสุรสิทธ์ิ จิรภทัรสกุล                      47110

  100 นายวฒิุฉตัร ถาวรพานิช                         นายวรวฒิุ ถาวรพานิช                           44824

  101 นางสาวจินตจุ์ฑา มะมิง                         นางนิษฐา สุทธิพงษ ์                           41294

  102 นางสาวสุเมธินี ทิสานนท ์                      นายธเดช ทิสานนท ์                             49766

  103 นายพรหมธาดา ทองเหมย                           นางสมาพร ทองเหมย                              51498

  104 นายชวลัวิทย ์แสงแกว้                          น.ส.เปมิกา เต่ียวขุย้                         54966

  105 นางสาววริศรา เจริญสุข                         นางอุทุมพร เจริญสุข                           45151

  106 นายฉตัรกานต ์สุธีรธรรม                        นางมณฑกานต ์สุธีรธรรม                         47518

  107 นางสาวสุกฤตธินี ทองมี                         นางวชัราภา ทองมี                              42640

  108 นางสาวใยไหม จนัทรมาศ                          น.ส.ชมพนุูท นาคศิริ                           55142

  109 นายนนท ์วงศอ์ศัวิน                            นางกฤตติกา วงศอ์ศัวิน                         35238

  110 นายพิชญพงศ ์พงศพิ์พฒันพนัธุ์                  นางอรภาณีย ์จุรีพรทวีฤทธ์ิ                    48657

  111 นายปราย เนียมประดิษฐ์                         นายสรายธุ เนียมประดิษฐ์                       49455

  112 นางสาวสุพิชญา เซ่ียงฉิน                       น.ส.ชญัญานุช รัตนวิชยั                        49808



  113 นายชนสรณ์ พิทกัษว์งศ ์                        นางสุนิตา พิทกัษว์งศ ์                        44999

  114 นางสาวทสัสิตา รัศมี                           นางสาวขนิษฐา ควรอาจ                           50530

  115 นางสาวอมลรดา อินทุกานตะ                       นางอรสา อินทุกานตะ                            51982

  116 นางสาวพชัริญา บุญเหลือง                       นางปาณีต บุญเหลือง                            52132

  117 นายเสฎฐวฒิุ หวงัสุข                           นายวฒิุชยั ค  าร่ืน                             49264

  118 นายปิยงักูร ไทยข า                             นางสาวปราณปรียา ไทยข า                         53280

  119 นายคณพศ ปาริยะประเสริฐ                        นางสาวจุฑามาศ ฤทยัวฒัน์                       53406

  120 นางสาวกญัญาณฐั หลกัหมัน่                      นางสาวภคัรินทร์ อะโรคา                        54720

  121 นางสาวพิชญาภา เติมทรัพย ์                     นางสาวศิริพร ศกัด์ิศรีกรม                     59574

  122 นางสาวมนสันนัท ์อ่วมนอ้ย                      นางมยรีุ อ่วมนอ้ย                             49791

  123 นายธนกฤต ภู่พงศพ์นัธ์กุล                      นางสุธีรา ภู่พงศพ์นัธ์กุล                     48961

  124 นางสาวณฐัธิดา ประชาชิตร                       นางเนตรนภา ประชาชิตร                          45119

  125 นางสาวอนนัตญา สาระ                            นายทองอยู ่สาระ                               33013

  126 นางสาวเขมจิตรา ตน้มณี                         นางวรรณยพุา ตน้มณี                            41207

  127 นางสาวพิชชาภา จนัทรเวโรจน์                    นางเสาวรส จนัทรเวโรจน์                        56491

  128 นายธีธชั จนัทรเวโรจน์                         นางเสาวรส จนัทรเวโรจน์                        56491

  129 นายวรรธนะ บุญญรัตน์                           นางอาภารัตน์ บุญญรัตน์                        42047

  130 นายทรงกลด หาญตระกูล                           นางวิราพร หาญตระกูล                           44102

  131 นางสาวนนัทพชัร บุญพรม                         นายประเทือง บุญพรม                            41879

  132 นายพฒันา เยีย่มสวสัด์ิ                        นายสมโภชน์ เยีย่มสวสัด์ิ                      34823

  133 นางสาวเพลงฐิตา อศัวเรืองอนนัต ์               นายเชาว ์อศัวเรืองอนนัต ์                     34732

  134 นายศุภษร สุขจนัทร์                            นางน ้าออ้ย แสงกระจ่าง                         36043

  135 นายธนภทัร เพชรสัมฤทธ์ิ                        นางสุนีย ์เพชรสัมฤทธ์ิ                        47770

  136 นางสาวกลัยกร ขมุนาค                           นางวิภารัตน์ ขมุนาค                           44018

  137 นางสาวธิดาทิพย ์สืบอินทร์                     นางสมจิตร สืบอินทร์                           53245

  138 นายวงศส์ยาม ทิมดี                             นางสาวปุญญาพฒัน์ เปล่ียนศรีเพช็ร              51442

  139 นางสาวกิตตญาพร สุขตะ                          นายสหชาติ สุขตะ                               50991

  140 นางสาวศศิวิมล จนัทรวิมล                       นางสุกฤตา จนัทรวิมล                           47984

  141 นางสาวศุภกานต ์ศรีพิสิฐสกุล                   นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล                       46630

  142 นายฉตัราวฒิุ ศิริสุวรรณ์                      นางอรอุมา หวงัมีจงมี                          50659

  143 นางสาววรัญญา เลิศพิสิฐไพศาล                   นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล                      45898



  144 นางสาวธญัญมน จกัรเพชร                         นางพจมาลย ์จกัรเพชร                           45819

  145 นางสาวญาตาวี รวดเร็ว                          นายสุดสาคร รวดเร็ว                            38427

  146 นางสาวกานตธี์รา สาธา                          นางสิริพร สาธา                                46301

  147 นายบญัญวตั พงศไ์พสิทธ์ิ                       นางนฤมล พงศไ์พสิทธ์ิ                          42139

  148 นายสุภคัไชย ป่ินฟ้า                           นางสิริเพญ็ ป่ินฟ้า                           46356

  149 นายศุภกร มาละวรรณโณ                           นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ                       47568

  150 นางสาวอภิชญา ป่ินกุมภีร์                      นายสรศกัด์ิ ป่ินกุมภีร์                       44108

  151 นายเมธสั ชารี                                 นายสายนัต ์ชารี                               52021

  152 นางสาวชนญัชิดา สิงห์เพียง                     นางนภสันนัท ์สิงห์เพียง                       57240

  153 นายแกว้ไพฑูรย ์พนัธ์ขะวงค ์                   นางทรัพยเ์จริญ พนัธ์ขะวงค ์                   47699

  154 นางสาวปวิตรา อาจปรุ                           นายฉกาจ อาจปรุ                                49983

  155 นายวนชล ใจเท่ียง                              นายสมชาย ใจเท่ียง                             21357

  156 นางสาวกิรตา น่วมถนอม                          นายกิติ น่วมถนอม                              24450

  157 นางสาวณฐัวรา โตอ่อน                           นายวิจารณ์ โตอ่อน                             29735

  158 นายธนกร ศกัด์ิจารุดล                          นางฌชัชา วงษค์ลา้ย                            43391

  159 นายจิราย ุดงแกว้                              นายสุพฒันพงศ ์ดงแกว้                          55775

  160 นางสาวนิษฐกานต ์นิมิตชยัโรจน์                 นายธีรพงศ ์นิมิตชยัโรจน์                      20641

  161 นายณฐัดนยั สิกขากูล                           นายวีรเกียรติ สิกขากูล                        22364

  162 นายลญัจกร ไผ่งาม                              นายชูศกัด์ิ ไผ่งาม                            29717

  163 นางสาวชนากานต ์จนัทรเนตร                      นางสุขกมล จนัทรเนตร                           53915
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