
ที่ โรงเรียน
1 นายณรงค ์ ไวยจินดา นางสาวปนัดดา  ไวยจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
2 นางรัชนี  สไบบาง นางสาวดวงพร  สะไบบาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 นายประยูร สุขจิตร นางสาวสุภิญญา  สุขจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นางอุน่เรือน  แสงอินทร์ นายณัฐกานต ์ แสงอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ
5 นางสุกัญญา  วงษ์ทองแท้ นางสาวกานตช์นก  วงษ์ทองแท้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นางส ารวย  โยธาไพร นายปณิธาณ  โยธาไพร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
7 นางจินตนา  แสงลับ นายจีราวัชร  แสงลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หันตรา
8 นางสุภัชลักษณ์ เพ่ิมพูลบวร นายพงศ์พิพัฒน์  เพ่ิมพูลบวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 นางนฤมล  ภูเจริญ นางสาวอโนมา  ภูเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

10 นางรัตตนิันท์  ไตรเรืองศักดิ์ นายคณัุชญ์  ไตรเรืองศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
11 นายเพ่ิม  ศีลวัตร นายวรพัฒน์  ศีลวัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
12 นายสุเมธ  ดีวงษา นางสาวลาภิสรา  ดีวงษา มหาวิทยาลัยบูรพา
13 นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์ นายคณิณ  สุขสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 นางศิริพร  เซง่เถี้ยน นางสาวกะชามาศ  เซง่เถี้ยน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตวชิระ
15 นางสุมาลี   มงคลวัย นางสาวสุญาดา  มงคลวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 นายเอกสิทธ์ิ  ช่วยโพธ์ิกลาง นางสาวนภัสสร  ช่วยโพธ์ิกลาง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
17 นางสุวรรณา  อาชวะสมิตร นายสุวิชัย  อาชวะสมิตร ศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวี 
18 นายณรงค ์  มากประมูล นายศุภณัฐ  มากประมูล มหาวิทยาลัยบูรพา
19 นางสมรักษ์  หอมทรัพย์ นางสาวอรอุมา  หอมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
20 นางรังสิมา  ธาราพรหม นางสาวเกศราภรณ์  ธาราพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
21 นางดวงใจ  ม่วงค า นายเกียรศักดิ์  ม่วงค า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกะบัง
22 นางบุญตา  กัณฑ์ศรี นางสาวธนิศร  กัณฑ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
23 นางสมพร   ยอดชมภู นางสาวโชตกิา  ยอดชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
24 นายเชวงศักดิ์  ส าราญใจ นางสาวพรพิมล  ส าราญใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 นายวิโรจน์   สุขสอน นายธนรัตน์  สุขสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
26 นางนงคน์าต  โกมล นางสาวนาถร าไพ  หอยสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
27 นายวิษุวัต  ข้อสว่าง นางสาวลลิตา  ข้อสว่าง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
28 นางภัทรินทร์  ค าเทียนทอง นายวิภัทร  ค าเทียนทอง สถาบันพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพ
29 นายสมนึก  จิตรีปลื้ม นางสาวพรนภัส  จิตรีปลื้ม มหาวิทยาลัยรังสิต
30 นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย นางสาวกรรณิการ์  เกิดมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
31 นางพรรณิภา  จรเสถยีร นายธนชาต ิ จรเสถยีร โรงเรียน จปร.
32 นางพรพิมล  ญาณจรูญ นายบุรเวทย์  ญาณจรูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ผลการจับสลาดทุนบตุรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ประจ าป ี2560
ระดับปริญญาตรี จ านวน 48 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

เขต 2 สมาชิกสงักดั ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, สถาบันการศกึษาเอกชน,ข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขต 2  

ช่ือ-นามสกุล (สมาชิก) ช่ือ-นามสกุล บตุร
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33 นางพนาวรรณ มงคลมล นางสาววริศรา  มงคลมล มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
34 นางบุญเรือน  เกตพุงษ์ นางสาวรชนิศ  เกตพุงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
35 นางสุมาลี  มะลิใจ นางสาวกมลวรรณ  มะลิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
36 นางจันทนา เชื้อไทย นายธนภัทร เชื้อไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน
37 นายสมชาย  พวงพยอม นายพิชญ์  พวงพยอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
38 นางส าลี  สุขสมโฉม นายธีรพัฒน์  สุขสมโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
39 นางณัฏฐ์สุมน  นันทิชาธนาศิริ นายชวัลณัฏฐ์  นันทิชาธนาศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
40 นางประภัสสร  ไตรวัย นายธีรภัทร์  ไตรวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี
41 นางนิภาพร  จ าปางาม นางสาวพินทุล์ดา  จ าปางาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 นางสาวธัญพิชชา  ทะปาละ นายเนตธิร  ตาค า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน
43 นางสมบัต ิ เอีย่มแก้ว นางสาวใจใส  เอีย่มแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปกร
44 นางสุวรรณี  วันละค า นางสาวพนิตสุดา  วันละค า มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
45 พ.อ.อ.สายชล  สงวนทรัพย์ นางสาววริศรา  สงวนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
46 นางศิริรัตน์  ปรีชา นายณัฐวุฒิ  ปรีชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
47 นางดวงกมล  พานิชพงษ์ นายอดิเทพ  พานิชพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม 
48 นายนิคม   กิจเฉลา นางสาวณัฐมน  กิจเฉลา มหาวิทยาลัยนเรศวร


