
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ สอ.กจ.   172 / 2561                         

24  มีนาคม  2561 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมท าบุญสหกรณ์และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาบุตร      จ านวน  1   ชุด 
 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ได้ก าหนดจัดงานท าบุญสหกรณ์  ในวันที่  6  เมษายน  
ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เพ่ือเสริมความเป็น
สิริมงคลให้กับการด าเนินกิจการสหกรณ์   สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 จึงใคร่
ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  
(ลงทะเบียนผู้รับทุนการศึกษาตามบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาบุตร)  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาญจนบุรี  จ ากัด   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

                       ขอแสดงความนับถือ 

               
 

 

                    (นายณรินทร์  ช านาญดู) 
                          ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

ก าหนดการท าบุญสหกรณ์และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร วันศุกร์ที่  6  เมษายน  2561 

 เวลา  09.00 น.  คณะกรรมการ  ผู้แทนฯ  เจ้าหน้าที่  ไหว้เจ้าที่ร่วมกัน 
 เวลา  09.45 น.  นายณรินทร์  ช านาญดู  ประธานกรรมการด าเนินการ 
     จุดเทียน – ธูปบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์  9  รูป  สวดมนต ์
     เจริญพระพุทธมนต์  ให้ศลี  ถวายภัตตาหารเพล   
 เวลา  10.30 – 11.00 น. รับลงทะเบยีนผูร้ับทุนการศึกษาบตุรสมาชิก 
     (ระหว่างที่พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหาร) 
 เวลา  11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บุปเพ่ต์) 
 เวลา  13.00 -  13.30 น. เริ่มมอบทุนการศึกษา 

หมายเหตุ  ขอเชิญชวนแต่งกายชุดไทย  “อุ่นไอรัก” 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เลขที่ 245/1  ถนนแสงชโูต   ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวดักาญจนบุร ี 71000  โทร. 0 3454 0784  โทรสาร 0 3454 0784 ต่อ 124 
http://www.ktscc.org   E-mail: coop.ktscc@gmail.com 
 

http://www.ktscc.org/


บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา 

ส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ประจ าปี  2561 

หน่วยอ าเภอเมือง   ทุนละ  2,000  บาท 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 11288 นายสีพร หนูขาว บ้านท่าหวี   

2 15996 นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์ บ้านช่องสะเดาฯ   

3 13259 นายสงัด แก่นจันทร์ บ้านหนองสองตอน   

4 12951 นายณรง แก่นจันทร์ บ้านท่าทุม่   

5 13306 นายพิษณุ สุวรรณฉิม บ้านทุ่งนานางหรอก   

6 14639 นายเฉลียว มั่นคง วัดบ้านเก่า   

7 14763 นายภากร สอนใจ บ้านวังลาน   

8 23075 น.ส.กมลรัตน์ แจ่มศรี บ้านท่าโป่ง   

9 14397 นายศิริพงษ์ นิลน  าเพชร บ้านช่องสะเดาฯ   

10 11846 นายมนัส ไกรเทพ บ้านท่าโป่ง   

11 20134 นายไพโรจน์ มีผล วัดพุน้อย   

12 11899 นายพจน์ พืชพันธ์ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)   

13 13864 นายนพดล เหลืองทอง สพป.กจ.1   

14 8595 นายจ าเนียร ศรีเหรา บ้านท่ามะนาว   

15 17949 นายนคร นงค์นุช อนุบาลกาญจนบุรี   

16 17949 นายวิรัช บ่อสอาด อนุบาลกาญจนบุรี   

17 13033 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ สพป.กจ.1   

18 16265 นางสุทธิลักษณ์ ยิ มแย้ม สพป.กจ.1   

19 20540 นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี สพป.กจ.1   

20 20801 นางฐิติพร เมธเมธี สพป.กจ.1   

21 16532 นางสุนันทา ชมภู สพป.กจ.1   

22 15939 นายสมเกียรติ์ นุชโสภา สพป.กจ.1   

23 16357 นางนิภา ใจดี สพป.กจ.1   

24 19286 นางอรวรรณ สายจันทร์ สพป.กจ.1   

25 20656 นางกัญญภร พันธุ์ภักดี อนุบาลกาญจนบุรี   

26 13088 นางลาวัณณ์ พิมเสน วัดบ้านเก่า   

27 19376 นายสุริยา ปากโมกข์ วัดบ้านเก่า  

28 20799 น.ส.จันทร กลัวผิด บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)  

29 22782 น.ส.จีรฉัตร นวลเนาว ์ บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)  

30 11281 นายสายยนต์ เสระเทพ บ้านหนองบัว  
 



บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา 

ส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ประจ าปี  2561 

หน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย   ทุนละ  2,000  บาท 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 7803 นายขวัญ ลาวน้อย บ้านหินแด้น   

2 14399 นายพนาวัลย์ ทับย้อย บ้านหนองปากดง   

3 20674 นางเบญจา ล าดวล บ้านท่าพุ   

4 22014 นางทัศนีย์ ปทุมสูติ อนุบาลด่านมะขามเตี ย   

5 22074 นายภูษิต มงคลธนทรัพย์ อนุบาลด่านมะขามเตี ย   

6 17618 น.ส.พัชร ี ศุภษร บ้านไทรทอง   

7 22227 นางฉวีวรรณ หงษ์พงษ์ วัดถ  าอ่างหิน   

8 22322 นายชินพัฒน์ ป่วนหล า บ้านหนองหญ้าปล้อง   

9 23005 น.ส.ไพลิน พักโพธิ์เย็น วัดจรเข้เผือก   

10 19239 นางเปรมรัตน์ สร้อยทอง บ้านหนองปล้อง   

11 20638 น.ส.เปรมวราพร พิณจิรวิทย์ วัดยางเกาะ   

12 19902 นางขนิษฐา จิตเที่ยง วัดหนองบัว   

13 21201 นายทศพร กานติมาอัศจรรย์ วัดหนองบัว   

14 14755 นางอารีย์ พวงทอง บ้านหนองโสน   

15 22879 นางณัฏฐนิช จิณแพทย์ บ้านแหลมทอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา 

ส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ประจ าปี  2561 

หน่วยอ าเภอท่ามะกา   ทุนละ  2,000  บาท 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 10107 นางผกา ประเทืองบุญ วัดใหม่เจริญผล   

2 8394 นางภัคชุดา ธนะฐากรกุล บ้านบึงวิทยา   

3 15493 นางสุนีย์ เนตรสน วัดดอนชะเอม   

4 20238 นางสมฤดี ยิ มพลาย วัดส านักคร้อ   

5 16895 นางศุภากร สร้อยทอง บ้านหนองตาแพ่ง   

6 13035 นางเอมอร มีจั่น บ้านเขาช่อง   

7 11853 นางศิริพรรณ นาคจุ้ย วัดคร้อพนัน   

8 23736 นางบานเย็น กมเครือ วัดท่ากระทุ่ม   

9 23400 นางอัญชลี เจริญสุข อนุบาลวัดลูกแก   

10 24847 น.ส.มนัสภรณ ์ มากบัว วัดหวายเหนียว   

11 8489 นางรัชนี อินต๊ะปัญญา วัดกระต่ายเต้น   

12 8540 นายอนุศาสตร์ ธ ารงโชต ิ บ้านท่าพะเนียง   

13 21759 นางจุฑาทิพ อินต๊ะ วัหนองพันท้าว   

14 16674 นางญาณี สอสอาด วัดเขาใหญ่   

15 13110 นายสมเพชร จันทะจิตต์ วัดหนองโรง   

16 22713 น.ส.ศุภัทรษร ขจรภัย บ้านทุ่นประทุน   

17 23832 น.ส.กรพรรณ สมะจิต วัดสนามแย้   

18 18998 นายนิธิพัส พงศ์พรพสุ บ้านหนองกรด   

19 12675 นายกัณฑ์ภัตเชษฐ ชาวนาสวน บ้านหนองลาน   

20 14938 นายปัญญา มีจ ารัส สพป.กจ.2   

21 10164 นายธนพัทธ์ ภัทรพลากร สพป.กจ.2   

22 14658 นางศิริพร คูประชามิตร วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142   

23 19167 นางจิราวรรณ เนตรสว่าง ประชาวิทยาคาร   

24 20261 นายนิพนธ์ กิมน้อย บ้านดอนรัก   

25 22028 นางพณณกร ใคร่ครวญ บ้านดอนตาลเสี ยน   

26 16911 นางทรงพร สุวรรณประเสริฐ วัดพระแท่นดงรัง   
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา 

ส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ประจ าปี  2561 

หน่วยอ าเภอสังขละบุรี  ทุนละ  2,000  บาท 

ที ่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 9146 นายวิชาญ วัชระ บ้านห้วยกบ   

2 22570 นางกมลวรรณ สินคงเจริญ บ้านห้วยมาลัย   

3 22814 นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์ บ้านห้วยมาลัย   

4 23756 นายกิตติชัย บุญก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา   

5 15083 นางสนธยา หุ้มขาว วัดวังก์วิเวการาม   

6 21386 น.ส.จีรนันท ์ หนูผาสุก วัดวังก์วิเวการาม   

7 23750 นายกิตติศักดิ์ นุชนุ่ม วัดวังก์วิเวการาม   

8 22488 น.ส.สภุาพร บริบูรณ ์ บ้านซองกาเรีย   

9 23151 น.ส.จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)   

10 21150 นายพอเจต จ าปาทอง บ้านห้วยกบ   
 
 


