
ที่ สถานศึกษา
1 นางขนิษฐา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์น.ส.กัญญาณัฐ ลีลาชัยเจริญภัณฑ์ เสนา"เสนาประสิทธ์ิ"
2 นางทัศนี สุทธิวงศ์ ด.ญ.ปาณิสรา สุทธิวงศ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
3 นายนิรันดร์ วัชโรดม ด.ญ.รักษ์เกล้า วัชโรดม อนุบาลสุพรรณบุรี
4 นางกัลปอรธ์ สิทธาภา ด.ญ.กานต์พิชชา สิทธาภา ประชาศึกษา (เคี้ยวฮั้ว)
5 นางนงนภัส พันเอม ด.ช.ต้นกล้า พันเอม วิทยาศึกษา
6 นางณัฏชญา ธาราวุฒิ ด.ญ.ปุณยวีร์ ธาราวุฒิ ประถมสาธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยา
7 นางกันตาภา น้อยดี ด.ญ.ธนัชชา น้อยดี สาธิตมัธยม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8 นางนงคราญ คงสมทรง ด.ญ.กชพร คงสมทรง ศิริเสนาวิทยา
9 น.ส.สิริมา เริงขจร ด.ญ.พิชชากร ชัยธาวุฒิ สาธิตมัธยม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 นางอรฤทัย วิริยะกานนท์ ด.ญ.กุลิสรา วิริยะกานนท์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
11 นายสืบศักดิ์ ทรัพย์มูล ด.ญ.นริศรา ทรัพย์มูล อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
12 นางอรัญญา จงกลรัตน์ ด.ช.อนพัทย์ จงกลรัตน์ จิระศาสตร์วิทยา
13 นางวันดี มงคลสระ ด.ช.สฤษฏ์พงศ์ มงคลสระ เซนต์จอห์น บัปติสต์
14 นางนภา บุตรพันธ์ นายณัฐวุฒิ บุตรพันธ์ กศน.อ าเภอมหาราช
15 นางปัญชลิกา ภูม่ณี น.ส.จิรภัทร ภูม่ณี จอมสุรางค์อุปถัมภ์
16 น.ส.วันทนา เนาว์วัย ด.ช.ภูริช เนาว์วัน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
17 นางธวัลรัตน์ เลขะพันธ์ุ ด.ญ.ทัตพิชา เลขะพันธ์ุ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
18 นายสิรภพ ทองเนือ้ดี ด.ญ.ณัฐวิภา ทองเนือ้ดี อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
19 นางนาฎนภา วายนต์ นายพิภัทร วายนต์ อยุธยาวิทยาลัย
20 นางสมพิศ บุญเอื้อ ด.ญ.สุพิชชา ขันธรักษา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
21 นางนิตยา ปุระชาติ นายการุณย์ ปุระชาติ อยุธยาวิทยาลัย
22 นายอภิวิชญ์ ราศี ด.ญ.พิชญาภา ราศี วัดท าใหม่
23 นางจิตรตรา มาทอง ด.ญ.ปาริตา มาทอง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
24 น.ส.สุวรรณ อาจคงหาญ ด.ญ.อรรณอร นัยยุติ จิระศาสตร์วิทยา
25 นางเบญญาภา สอนพรม น.ส.ภคมน สอนพรม จอมสุรางค์อุปถัมภ์
26 น.ส.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ด.ช.ณภัทร พิกุลแก้ว ประถมสาธิต มรภ.พระนครศรีอยุธยา
27 น.ส.สุปรียา คงแสงชู ด.ช.นิติธร คงแสงชู วัดเวฬวัุน
28 นางสุภาพร บุญพิมพ์ ด.ช.ธีรภัทร บุญพิมพ์ วิภารัตน์
29 นางชลอ หนูอินทร์ ด.ช.กษิด์เดช หนูอินทร์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
30 นายอดิศักดิ์ สาระธรรม ด.ญ.ภัทรลดา สาระธรรม อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
31 นางยุพิน กิจทีพ่ึ่ง ด.ญ.ณัฐธิดา กิจพ่ึง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
32 นางอิศรา รุ่งทวีชัย ด.ช.ปัญญวัฒน์ โฉมวิไล สาธิตมัธยม มรภ.พระนครศรีอยุธยา
33 นายกระแส สุขพิทักษ์ นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ อยุธยาวิทยาลัย

ผลการจับสลากทนุบตุรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ประจ าป ี2560

เขตที่ 5 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา,  มทร.สุวรรณภูมิ ,  

ช่ือ-นามสกุล (สมาชิก) ช่ือ-นามสกุล บตุร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,  ศูนย์การศึกษาพิเศษ, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ, สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ,

  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 37 ทนุ ทนุละ 1,500 บาท

มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรมศิลปากร, ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา และข้าราชการบ านาญในเขต 5
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34 นางจีระภา โกพัฒน์ตา ด.ช.อภิสิทธ์ิ โกพัฒน์ตา วัดศาลาท่าทราย
35 นายนันทวิทย์ ธารีรักษ์ ด.ญ.ณัฐพิมล ธารีรักษ์ ชุมชนป้อมเพชร
36 นางเสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์ ด.ช.ยศสรัล ชาติศรีสัมพัรธ์ จิระศาสตร์วิทยา
37 นางนงลักษณ์ อุทัยธรรม นายศิรวัส อุทัยธรรม ชุมชนป้อมเพชร


