
ที่ สถานศึกษา
1 นางพรรัตน์ เวียงพลออม นายเชาวพัฒน์ เวียงพลออม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 นายพัชรี จริตธรรม นายกีรภัทร จริตธรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
3 นายไพฑูรย์ แก้วภักดี นายกนก แก้วภักดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 นายอดลุย์ ศรีคะชนิทร์ น.ส.ศภุลกัษณ์ ศรีคะชนิทร์ ม.เกษตรศาสตร์
5 นางสุกัญญา สุขหลาย นายธนวัฒน์ สุขหลาย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
6 นายอารมณ์ ราตรีโชติ น.ส.สิรภัทร ราตรีโชติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
7 นางศริิกุล มากประมูล น.ส.ณัชชา มากประมูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
8 นางส าเนา พงษ์อารีย์ นายศภุณัฐ พงษ์อารีย์ ม.ศลิปากร
9 นายฟาริก สมภักดี นายธนวัฒน์ สมภักดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10 นายนิพนธ์ ฤทธิโชค น.ส.พนิดา ฤทธิโชค ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11 นายแอน ซารีมี น.ส.ตรึงตา ซารีมี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12 นางประภารัต มีเหลอื น.ส.วิรินยา มีเหลอื ม.พะเยา
13 นายนิรุธ เปรมรอด นายชะรีฟ เปรมรอด ม.เทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี
14 นางบุษรินทร์ วุฒิพิศาล น.ส.ณัฐกานต์ วุฒิพิศาล ม.เกษตรศาสตร์
15 นางอษุา ผลเกตุ นายกิตติ ร่องพืช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
16 นางนงเยาว์ วงษ์เสน น.ส.นันทพร วงษ์เสน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
17 นางอจัฉราวดี ทองนพ นายสรณัฐ ทองนพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
18 นางกาญจนาภรณ์ ปฐมปัทมะ นายณภัทร ปฐมปัทมะ ม.เกษตรศาสตร์
19 นายสมโภชน์ ฉุยฉาย นายจนิตวัฒน์ ฉุยฉาย ศนูย์ฝกึพาณิชนาวี
20 นายวิชติ เรือนจ ารูณ นายณัฐอมร เรือนจ ารูญ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
21 นางณัฐติยา สิงหฬ น.ส.รติภรณ์ สิงหฬ วิทยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนีนพรัตน์วชริะ
22 นายสุรศกัดิ์ หากะวี นายอติวัตร หากะวี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
23 นางพณิภา กองโสภา นายพลเชษฐ์ กองโสภา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
24 นายอ านวย ศรีอนันต์ นายฉัตรมงคล ศรีอนันต์ วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์
25 นางวนิดา แสดงฤทธ์ิ น.ส.กานติมา แสดงฤทธ์ิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
26 นายฉัตรชยั น่วมโพธ์ิ นายณัฎฎพล น่วมโพธ์ิ ม.รามค าแหง
27 นางอรสา บุญรอด น.ส.เดยีน่า เรืองปราชญ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
28 นางเรไร เจริญสุข น.ส.ลกัษณารีย์ เจริญสุข ม.แม่ฟ้าหลวง
29 น.ส.ณัฐวดี ฝอยศาลา นายศกิวัส สีสดเขยีว วิทยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์
30 นางยุพาพร รุ่งเรือง นายสักการพล รุ่งเรือง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
31 นางจไุรรัตน์ เอบิกมล นายณัฐดนัย เอบิกมล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
32 นายเอนก เจริญถอ้ย นายอลงกรณ์ เจริญถอ้ย ม.เกษตรศาสตร์
33 นางพัทยา สุขเขตต์ น.ส.อนัทยา สุขเขตต์ ม.ราชภัฏสวนดสิุต
34 นางมยุรี ตะปะสา นายอมรฤทธ์ิ ตะปะสา ม.เกษตรศาสตร์
35 นายวิเชยีร สามิภักดิ์ นายวัชรพล สามิภักดิ์ ม.มหิดล
36 นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช น.ส.ณัฐนันท์ อยู่เรืองเดช วิทยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนีนพรัตน์วชริะ
37 นางทิพาพร สันติตรานนท์ น.ส.พิชชาพร สันติตรานนท์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
38 นายผดงุศกัดิ์ หงษ์ทอง น.ส.มัทธิตา หงษ์ทอง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
39 นางกรรณิกา แย้มศรี นายพีรัก แย้มศรี ม.รังสิต
40 นางวิภา ทองเกษร นายพีรภัทร ทองเกษร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
41 นายบุญเลศิ โตสมบุญ น.ส.ณัฐชาพร โตสมบุญ ม.มหิดล

ผลการจับสลากทุนบุตรสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครพูระนครศรอียุธยา จ ากัด ประจ าปี 2560

เขต 1 สมาชิกสังกัด สพป.อย.1 , สถาบันการศึกษาเอกชน , สนง.สหกรณ์ฯ , น าส่งข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขต 1 
ช่ือ-นามสกุล (สมาชิก) ช่ือ-นามสกุล บุตร

ระดับปรญิญาตร ีจ านวน 94 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
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42 นางสุมล เครือสุวรรณศริิ น.ส.นนทรัตน์ เครือสุวรรณศริิ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
43 นางสุจติรา ก้อนทอง นายภูรินทร์ ก้อนทอง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
44 นายสุเทพ ลาไม้ นายกษิดิ์เดช ลาไม้ ม.กรุงเทพ
45 นายเดชา มีสมยุทธ์ น.ส.พิมพ์จนัทร์ มีสมยุทธ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
46 นางจติรา จนิตนา น.ส.สุชาวดี จนิตนา ม.เทคโนโลยีมหานคร
47 น.ส.ฟารีดา การีซอ น.ส.นิชมน วันเอเลาะ ม.สงขลานครินทร์
48 นางแตงออ่น เนื้อเย็น น.ส.ณัฐพิชา เนื้อเย็น ม.กรุงเทพ
49 นายภูเมธ ธนัตนันทเดช น.ส.ชญาภัช ธนัตนันทเดช ม.ศลิปากร
50 นายรุ่ง ผดงุกมล นายณัฐเกียรติ ผดงุกมล ม.เกษตรศาสตร์
51 นายสมเกียรติ สุริยนต์ น.ส.ขษยา สุริยนต์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
52 นางบุญสม มีกุศล น.ส.ภัทราภรณ์ มีกุศล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
53 นางฉวีวรรณ สุภสุข น.ส.วงศสิ์รี สุภสุข ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
54 นายประหยัด ใจชื่น น.ส.วีรานุช ใจชื่น ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
55 นางสมพร ไกรทัศน์ น.ส.ณัฐสิมา ไกรทัศน์ วิทยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนีนพรัตน์วชริะ
56 นางเพ็ญศรี วจเีจริญทรัพย์ น.ส.วิลานี วจเีจริญทรัพย์ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร
57 นางอภัสรดา อมัพลพ น.ส.วีรดา อมัพลพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
58 นางมณฑา รักธรรม น.ส.สุกัญญา รักธรรม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
59 นายประภาส เพ็ชรักษ์ นายดรุิยพงษ์ เพ็ชรักษ์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
60 นางสุรีรัตน์ ขนัธสนธ์ิ นายภูริศ ขนัธสนธ์ิ ม.แม่ฟ้าหลวง
61 นางทิวาพร กลว้ยออ่น นายปวริศร กลว้ยออ่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
62 นางอทุุมพร นนทภาวรการ น.ส.ณฐชน นนทภาวรการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
63 นางนิสากร บุญเสริม นายณัฐดนัย บุญเสริม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
64 นายกมล ศรีมหามงคล น.ส.สุภัค ศรีมหามงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
65 นางกมลรัตน์ ทรัพย์สุริต น.ส.กุลวรินทร์ ทรัพย์สุริต ม.ธรรมศาสตร์
66 นางสมทรง ทองนวล นายณภัทร ทองนวล ม.ธรรมศาสตร์
67 นางสุมิตรา สังขป์ระไพ น.ส.ปุณยวีร์ สังขป์ระไพ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68 นางมาลี เกรียงไกรวณิช นายณรงค์ เกรียงไกรวณิช ม.มหิดล
69 นางอบุล เสาร์ฤกษ์ นายชนิดนัย เสาร์ฤกษ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
70 นางนันทนา เตชะนนท์ น.ส.จฬุาลกัษณ์ เตชะนนท์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
71 นายถาวร ทิพย์โสต น.ส.ชลธารทิพย์ ทิพย์โสต ม.อบุลราชธานี
72 นายวินัย พืชจนัทร์ นายนันทิพัฒน์ พืชจนัทร์ สถาบันการพลศกึษากรุงเทพมหานคร
73 นายประเวศน์ ธรรมสนอง นายดลุยวิทย์ ธรรมสนอง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
74 นายดนัย สุวรรณชยั นายชรินทร สุวรรณชยั ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
75 นางทิพย์วารี แจม่ใส นายวัชรินทร์ แจม่ใส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
76 นายวันชยั สังขง์าม นายวิศษิฏ์ สังขง์าม สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์
77 นายสมคดิ ขลงัธรรมเนียม น.ส.ญาสุมินทร์ ขลงัธรรมเนียม ม.เกษตรศาสตร์
78 นางวันวิสา ขนัติวงษ์ น.ส.สราลี เกษทองดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
79 นางพิมพาภัทร์ อทิธิวัฒนาวงษ์ น.ส.พลอยนภัส อทิธิวัฒนาวงษ์ ม.กรุงเทพ
80 นางศริิลกัษณ์ มาศสถติย์ น.ส.ศรัณย่า มาศสถติย์ ม.บูรพา
81 นางบุษราภรณ์ กฤตภคะ น.ส.พัชราภรณ์ เอี่ยมพ่อคา้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
82 นางโสภา เดชศรี นายธเนศพล เดชศรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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83 นางรุ่งทิพย์ เมรัตน์ น.ส.ชญาวัทน์ เมรัตน์ ม.เชยีงใหม่
84 นายพงษ์ศกัดิ์ โวหาร น.ส.พนิดา โวหาร ม.เกษตรศาสตร์
85 นางเพียงเพ็ญ กระจา่งเย่า นายลทัธพล กระจา่งเย่า ม.แม่ฟ้าหลวง
86 นางเกตุชญา วงษ์เพิก นายจริโรจน์ กระแสทร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
87 นายพงษ์ศกัดิ์ รัตนนท์ น.ส.กรณัฐ รัตนนท์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
88 นางแก้วสุดา เลบ็เหลก็ นายสรกานต์ เลบ็เหลก็ วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
89 นางสุภา จติตรีพล น.ส.มัชฌิมา จติตรีพล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
90 นางปราจณิ สุขผวิ น.ส.จนัทราพร สุขผวิ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
91 นางชลุี รุ่งพานิช น.ส.เพ็ญพิชชา รุ่งพานิช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
92 นางมาลยั สุขนิยม นายธีรภัทร สุขนิยม ม.กรุงเทพ
93 นางวิไลวรรณ โตสูง น.ส.สุรีวรรณ โตสูง ม.เกษตรศาสตร์
94 นายเสนอ ทองจลุ น.ส.จฑุามาศ ทองจลุ ม.บูรพา


