
ที่ โรงเรยีน
1 นายศิริพงศ์    ศรีพิสุทธ์ิ เด็กชายอชริวัชร์  ศรีพิสุทธ์ิ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
2 นายสมบูรณ์  ภูร่ะหงษ์ นายอคัรเดช   ภูร่ะหงษ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี
3 นางสร้อยทพิย์ นอ้ยทอง เด็กชายสุวภทัร  นอ้ยทอง โรงเรียนอยุธยานสุรณ์
4 นางจนิตนา   เกษสุวรรณ เด็กชายภาสกร  เกษสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
5 นายธีรวุฒ ิ  พฤฒากรณ์ เด็กชายกันตก์วี   พฤฒากรณ์ โรงเรียนอยุธยานสุรณ์
6 นางสาวนฤมล ชริาพร เด็กหญงิธนพร   การสมเนตร์ โรงเรียนวัดบางกะทงิ
7 นางณัฐภทัร   ชศูรี เด็กชายธนภทัร ชศูรี โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
8 นางวรรณวิภา  ผกามาศ นายกิตตพิิชญ ์ ผกามาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
9 นายพิภทัร อยู่ดี นายพงศ์พิสุทธ์ิ  อยู่ดี โรงเรียนสูงสมทุรผดุงวิทย์

10 นางสาวสุรางคร์ัตน ์ พงษ์กลิน่ เด็กชายอธิภ ู พงษ์กลิน่ โรงเรียนปัณณวิทญ์
11 นางน้ าผึง้  สายด้วง เด็กชายวรรธนธ์น  สายด้วง โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
12 นายธีรวัฒน ์  คลา้ยนคัรัญ เด็กหญงิเพ็ญณพัชร์ คลา้ยนคัรัญ โรงเรียนไผทอดุมศึกษา
13 นายบุญเสริม   มงัคละ เด็กหญงิคณัสนนัท ์   มงัคละ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
14 นายณรงค ์ เอีย่มสุเมธ เด็กหญงิศศิวรรณ  เอีย่มสุเมธ โรงเรียนเทศบาลวัดชยัมงคล 3
15 นางสาวกชมนวรรณ  ศิรินรเศรษฐ์ เด็กชายพชรดนยั  ศิรินรเศรษฐ์ โรงเรียนอยุธยานสุรณ์
16 นางสงกรานต ์ สังขท์อง เด็กหญงิฐิตชิญาน ์ สังขท์อง โรงเรียนเชยีงรากนอ้ย
17 นางสาวสุนนัทา  เสนย์ีวงษ์ เด็กชายณภทัร  ยินดีรมย์ โรงเรียนวัดอนิทอารี
18 นางพจมาน  มรีะลกึ เด็กหญงิโชษิตา  เขยีววิราช โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์
19 นางจริารัตน ์ เฉลยศาสตร์ เด็กหญงิเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั
20 นางอนัธิกา  หนิสม เด็กชายธนรรณณพ  หนิสม โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
21 นางสาวปภาวรินทร์ อภชิยัทรงฤทธ์ิ เด็กชายชนิวัตร เจริญพร โรงเรียนบ้านหนองขอน
22 นายบุญเลศิ   ฉิมชัน้ นางสาวพิมพ์ชนก  ฉิมชัน้ โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
23 นายวิสารท ์ เกาะด่าน เด็กหญงิรัญชนา  เกาะด่าน โรงเรียนสอนดี 
24 นายปิยะพงษ์  ยานะวาส เด็กชายคตีภทัร  ยานะวาส โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
25 นางส าเริง  ปีเจริญกิจ เด็กชายธนกิจ  ปีเจริญกิจ โรงเรียนวัดตาลานเหนอื
26 นางมะริวรรณ บุญทวี เด็กชายนราวิชญ ์ บุญทวี โรงเรียนเทศบาลทา่ตมู
27 นายนติศิักดิ์   ปุ่นอดุม เด็กหญงิปาริฉัตร  ปุ่นอดุม โรงเรียนอนบุาลจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 นายอศัวิน นอ้ยทอง เด็กหญงิสินนีาฎ  นอ้ยทอง โรงเรียนวัดจ าปา
29 นางชลติา  ประภารัตน์ นายชยากร  ประภารัตน์ วิทยาลยัเทคนคิพระนครศรีอยุธยา
30 นายพิสิษฐ์  ผลโยน เด็กชายพัทธคนย์  ผลโยน โรงเรียนเซนยอเซฟนาแก
31 นางศิริรัตน ์ พิญญะชติ เด็กหญงิสุรีรัตน ์ พิญญะชติ โรงเรียนวัดไชยภมูิ
32 นางละมอ่ม ย้ิมสะอาด นางสาววรพิชชา  วิเชยีร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิยาคม
33 นางสาวญาตาวี  สุขสมเกษม เด็กชายพัทธคนย์  บุญสิงห์ โรงเรียนวัดอนกุุญชราราม
34 นางสนธยา  ส ารวยผล นางสาวณัฎฐณิชา  ส ารวยผล วิทยาลยันาฎศิลป์อา่งทอง
35 นายพิศณุ  ฤทธิศร เด็กหญงิขวัญเรือน  ฤทธิศร โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์
36 นายปิยะชยั  ศีลรักษา นางสาวอญัจดิา  ศีลรักษา โรงเรียนคณะราษฎร์ปทมุธานี
37 นางนพรัตน ์  นริพาธ เด็กหญงิภทัรสุดา  นริพาธ โรงเรียนวัดไทรโสภณ
38 นางมนีา ขนัทราม เด็กหญงิอานนัตาเซยี  ขนัทราม โรงเรียนรอซดีี
39 นางนวนนา วิศรียา นางสาวจริาพร  วิศรียา โรงเรียนธัญบุรี
40 นางผอ่งศรี  สุขพระกิจ นายศิรโชต ิ เจยีมตน วิทยาลยัเทคโนโลยีอยุธยา
41 นางสาวออ้ย  ย่ันทัง่ เด็กชายอคัรวินท ์ จนีจนัทร์ โรงเรียนหญา้ไทร
42 นางสาวิตรี โพธ์ิภกัดีกูล เด็กหญงินริดา  โพธ์ิภกัดีกูล โรงเรียนไตรราชวิทยา
43 นางสุภารัตน ์ แก้วปาน เด็กหญงิพัทธนนัท ์ แก้วปาน โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
44 นางรัตนา  สร้อยดอกสน นางสาวชนดิาภา  สร้อยดอกสน โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
45 นายสายใจ แก้วมงคล เด็กหญงิภณัฑิรา แก้วมงคล โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"
46 นายจริศักดิ์  สุภารส เด็กหญงิเสาวภาคย์ สุภารส โรงเรียนประสาทวิทย์

ผลการจับสลากทนุบตุรสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครพูระนครศรอียุธยา จ ากดั ประจ าป ี 2560
ระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 97 ทนุ ทนุละ 1,500 บาท

เขต 2 สมาชิกสังกดั ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, สถาบันการศกึษาเอกชน,ข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขต 2  
ช่ือ-นามสกลุ (สมาชิก) ช่ือ-นามสกลุ บตุร
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47 นางนสิารัตน ์ มงัสาทอง นางสาวลภสัรดา  จติรีปลืม้ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี
48 นายไสว  แววเพ็ชร นายสยามรัฐ  แววเพ็ชร โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั
49 นางสิริวิชญา  พรมมี เด็กชายฉัตรพิศุทธ์ิ  พรมมี โรงเรียนวัดนาค
50 นายสุนทร  รองพล เด็กชายรัชชานนท ์ รองพล โรงเรียนตมัตวิิเศษชยัชาญ
51 นางกรรณิกา  จ าปาเตีย้ เด็กชายสุทธิศักดิ์  จ าปาเตีย้ โรงเรียนประตชูยั
52 นางประเทอืง โกสุมพันธ์ นางสาวสุธาสิน ี โกสุมพันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั
53 นางวรนชุ  โลมาแจม่ นายพิชญะ  โลมาแจม่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
54 นางสาวภริมย์  ธารพุฒิ เด็กชายภมีพศ  ญาณจรูญ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์
55 นางสกุลดารา  ศักดิ์พิทกัษ์สกุล เด็กชายกวิน ศักดิ์พิทกัษ์สกุล โรงเรียนเอกอโยธยา
56 นายสิริชยั  นนทะศรี เด็กหญงิจารุภทัร  นนทะศรี โรงเรียนประสาทวิทย์
57 นางสาววาสนา  โงว้สกุล เด็กหญงิปวริศา  โงว้สกุล โรงเรียนอนบุาลจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา
58 นางสาวมาลยั  พงษ์อนนัต์ เด็กหญงิเขมจริา  ว่องไว ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดเทพสนทวารี
59 นายไพบูลย์  ศรีโสภา นายกฤษฎา  ศรีโสภา โรงเรียนบางซา้ยวิทยา
60 นางศศิณา  กันทมลู เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  กันทมลู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
61 นางน้ าผึง้  จตพุร เด็กชายณัฐพล   คณุสมบัติ โรงเรียนวัดไผล่อ้ม
62 นายสมชยั  มงัคละ เด็กหญงิปรีญาพร มงัคละ โรงเรียนวัดไชยภมูิ
63 นายกนก  คลา้ยมขุ นางสาวชญานศิ  คลา้ยมขุ โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
64 นางจนัทร์สุดา  สุวรรณศร เด็กหญงิจริัชญา  สุวรรณศร ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลเตา่เลา่
65 นางสุนารี  จติตสุ์ทธิผล นางสาววนสันนัท ์ จติตสุ์ทธิผล โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
66 นางสาววิไลพร  เงนิดี เด็กชายวรภพ  หลกัธง โรงเรียนชมุชนวัดร้ิวหว้า
67 นางองัคณา  สุวรรณพยัคฆ์ นางสาวพิชชาพร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนทพัทนัอนสุรณ์
68 นายสุธี  ทองค า เด็กชายปัณวัฒน ์ ทองค า โรงเรียนเซนตจ์อนหปั์บตสิ
69 นางสาวยุภารัตน ์  ยศสูงเนนิ เด็กชายวาสิฏฐา  แก้วประดับ โรงเรียนมาลาอสีงเคราะห์
70 นางสาวอมุาพร  ศรนารายณ์ นางสาวนรมน  ศรนารายณ์ โรงเรียนบางปะอนิราชานเุคราะห์
71 นางกนกภรณ์  ภจูอมดาว เด็กหญงิปุณยาพร  ภจูอมดาว ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.ค าใหญ่
72 นางสาวดวงพร  สาลผีล เด็กชายธนทตั เก่งสุวรรณกุล โรงเรียนวัดจรเขไ้ล่
73 นางสาวสุมาล ี รุ่งแพน เด็กหญงิธัญชนก  ภสูมนกึ โรงเรียนประสาทวิทย์
74 นางปราณี  ภูร่ะหงษ์ เด็กชายเอกครินทร์  ภูร่ะหงษ์ โรงเรียนบางปะอนิราชานเุคราะห์
75 นายสมพิศ  ทรงฤกษ์ เด็กชายณฐพล  ทรงฤกษ์ โรงเรียนมธัยมผดุงวิทยา
76 นางสาววิราพร  เหลาลาภะ เด็กหญงิพิชญธิดา ชารี โรงเรียนมหาไก่ศึกษากุมภวาปี
77 นายฐานสุรณ์  หนสูมจติต์ เด็กหญงิปุณิกา  หนสูมจติต์ โรงเรียนศรีบางไทร
78 นางสาวฉวีวรรณ  ยินดีสิทธ์ิ เด็กหญงิชตุมิา  เรืองฤทธ์ิ โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม
79 นางธนนนัท ์ ทองศิริ นางสาวชตุมิณฑน ์ ทองศิริ โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
80 นางกนกวรรณ  ค ามลูนา นางสาวสวรรยา  ค ามลูนา โรงเรียนสงวนหญงิ 
81 นายโสภณ  โฮมหุม้แก้ว นายพัชรภณ  โฮมหุม้แก้ว โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"
82 นางทรงสุดา  ค าดี เด็กหญงิกิตตมิาพร  ค าดี โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
83 นางณิชนนัทน ์ พวงลกูอนิทร์ เด็กชายฉัตรชยั  พวงลกูอนิทร์ โรงเรียนวัดวันอทุศิ
84 นายสมศักดิ์  เทศทอง เด็กชายรัฐกรณ์  เทศทอง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมอืง
85 นางอมัพร   สุขพร้อม เด็กหญงิณัฐวดี  สุขพร้อม โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"
86 นางธิดา หว่งศรี เด็กชายจกัรรินทร์  หว่งศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั
87 นางสุชรีา  พงษ์สังข์ นางสาวสวรรณกมล  พงษ์สังข์ โรงเรียนบางปะอนิ ราชานเุคราะห์
88 นางรัตนาวรรณ  มลูอาสา เด็กชายเตชธรรม  มลูอาสา โรงเรียนอนบุาลนนทบุรี
89 นายปรุง  สุขสุแพทย์ เด็กชายกันตพงศ์  สุขสุแพทย์ โรงเรียนปทมุวิไล
90 นางสราวรรณ โตลอย เด็กหญงิฟาตนิ  โตลอย โรงเรียนรอซดีี
91 นางนราวดี อิม่แก้ว นายเมธิส  อิม่แก้ว โรงเรียนปทมุวิไล
92 นางสาวอรุณี  เอกตาแสง เด็กหญงิธนชัชา  มณีกันย์ โรงเรียนสามคัควิีทยา



ที่ โรงเรยีน

ผลการจับสลากทนุบตุรสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครพูระนครศรอียุธยา จ ากดั ประจ าป ี 2560
ระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 97 ทนุ ทนุละ 1,500 บาท

เขต 2 สมาชิกสังกดั ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, สถาบันการศกึษาเอกชน,ข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขต 2  
ช่ือ-นามสกลุ (สมาชิก) ช่ือ-นามสกลุ บตุร

93 นางเดือนเพ็ญ  วงศ์ศรีเผอืก เด็กหญงิธีร์วรา วงศ์ศรีเผอืก โรงเรียนประสาทวิทย์
94 นางวล ี  แสนสุข เด็กหญงิพิมพ์วรีย์  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมธัยม ม.ราชภฎั อยุธยา
95 นางจนัทร์เพ็ญ  ค าบา นางสาววรัสรินทร์  ค าบา โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ์
96 นางไพบูลย์  กรุดเนยีม นายฐิตพิงษ์  กรุดเนยีม โรงเรียนสาคลวิีทยา
97 นางสาวบุบผา  ไตรบุตร เด็กชายนพอนนัต ์  ไตรสนธ์ิ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์


