สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกาญจนบุรี จากัด
โครงการเพื่อนช่ วยเพื่อน อบรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับ เลขสมำชิก
ชื่อ สกุล
หน่วย
เบอร์โทรศัพท์
ปิ ด

1

00018019 นำยเจิมสิ ทธิ์ เข้มแข็ง

ร.ร.วัดศรี อุปลำรำม

064-2465351

2

00019141 นำงณัฐวิภำ จงใจภักดี

ร.ร.วัดศรี อุปลำรำม

089-2047237

3

00022916 นำงสำยรุ ้ง กองแก้ว

ร.ร.วัดกำญจนบุรีเก่ำ"อุดมรำษฮ..

086-3338486

4

00019938 นำงสุนีย ์ อมำตยกุล

ร.ร.บ้ำนหนองกลำงพง

085-2630110

5

00014325 นำงสุกญั ญำ บรรจงรักษำ

ร.ร.บ้ำนหนองกวำง

081-9950862

6

00019543 นำงสำววิลำวรรณ์ ปั้ นหุ่น

ร.ร.ท่ำม่วงรำษฎร์ บำรุ ง

087-033-2369

7

00019792 นำงสำวกิติพร พลศร

ร.ร.วิสุทธรังษี

0982354654

8

00020620 นำงสำวทัศนีย ์ นิลผึ้ง

ร.ร.วิสุทธรังษี

085-702-7929

9

00023127 นำงปัทมำวสี กอธงทอง

ร.ร.วิสุทธรังษี

083-908-5481

10

00019783 นำงบุษรำ สนสุทธิ

ร.ร.วัดท่ำกระทุ่ม

089-5462223

11

00020343 นำงสำวอัญชรี สุกะระมณี

ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง

081-9810752

12

00020036 นำงสำวจิรนันท์ ฮวยแหยม

ร.ร.ท่ำมะกำวิทยำคม

0871608914

13

00023834 นำงสำวดิฐำรัตน์ ลีวรำงกุล

ร.ร.ท่ำมะกำวิทยำคม

086-1629313

14

00021760 นำยชูศกั ดิ์ กอธงทอง

ร.ร.บ้ำนบ่อระแหง

080-9546519

15

00021559 นำงสิ ริภำ ปลำทอง

ร.ร.วัดเบญพำด

087-1079959

16

00023405 นำงสำวสุจิตรำ นำคนำรี

ร.ร.วัดเบญพำด

086-3830581

17

00018293 นำงสำยัณห์ โพธิ์ ศรี ทอง

ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์

095-949-5242

18

00022925 นำงสำวประภัสสร ดิศเจริ ญ

ร.ร.บ้ำนทัพพระยำ

085-2196634

19

00019550 นำยโพธิ กลุ ไชยมงคล

ร.ร.วัดสระลงเรื อ

089-5372455

20

00019690 นำงสำวนลินณัฐธญำย์ เหลืองอ่อน

ร.ร.บ้ำนห้วยลึก

081-2906460

21

00018595 นำงสำวเกษมณี ประชำกุล

ร.ร.บ้ำนลุ่มผึ้ง

081-3784214

22

00021738 นำงสำวน้ ำอ้อย มำกบุญมำ

ร.ร. ต.ช.ด.บ้ำนบ้องตี้ล่ำง

080-1173828

23

00021460 นำยมณฑกำนต์ จิตกล้ำ

ร.ร.ไทรโยคมณี กำญจน์วิทยำ

086-1158191

24

00020439 นำงสำวสุกญั ญำ เตชะนันท์

ร.ร.ไทรโยคมณี กำญจน์วิทยำ

061-1853515

25

00020162 นำงสำวรัศมี แสนแก้ว

ร.ร.ไทรโยคมณี กำญจน์วิทยำ

0622949923

26

00018147 ว่ำที่ ร.ต. หญิงยุพดี ยำขันทิพย์

ร.ร.ไทรโยคมณี กำญจน์วิทยำ

098-2670940

27

00018399 นำงกำญจนำ ยศตระกูล

ร.ร.ไทรโยคมณี กำญจน์วิทยำ

087-1681245

28

00017326 ว่ำที่ร.ต.ลำไพร อ่อนมณี

ร.ร.อนุบำลทองผำภูมิ

091-5615644

29

00021993 นำงสำวธัญญำภัทร์ อินทร์ ปัญญำ

ร.ร.บ้ำนปำกลำปิ ล็อก

087-1646639

30

00017963 นำงสำววรพิตร์ ไพรบึง

ร.ร.ทองผำภูมิวิทยำ

089-5631809

31

00017897 นำยสมบูรณ์ สำลี

ร.ร.บ้ำนซองกำเรี ย

098-3253038

32

00018064 นำงสำวจิรวรรณ อ่ำงทอง

ร.ร.บ้ำนซองกำเรี ย

098-2709465

33

00021386 นำงสำวจีรนันท์ หนูผำสุ ก

ร.ร.วัดวังก์วิเวกำรำม

084-3351705

34

00023453 นำงสำวณิ ชำภัทร มัง่ มี

ร.ร.บ้ำนสำมหลัง

081-5262306

35

00019589 นำงสำวปุณฐิภำ โชติปิติมน

ร.ร.อนุบำลบ่อพลอย (บ้ำนบ่อพลอம.

083-0782019

36

00019947 นำงอัญชลี สันห์ลกั ษณ์

ร.ร.อนุบำลบ่อพลอย (บ้ำนบ่อพลอம.

089-2549066

37

00020887 นำงสำวช่อทิพย์ บุญไสว

ร.ร.อนุบำลบ่อพลอย (บ้ำนบ่อพลอம.

38

00021287 นำงสำวณัฐธยำน์ เบกขุนทด

39

00019538 นำงพรสวรรค์ ภู่ศรี พนั ธ์

40

ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บ้ำนลำเหย)

087-9624690

ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองฝ้ำย

086-0622818

00020102 นำงสำวพิณทอง เรื องจิรโชติ

ร.ร.บ้ำนหนองไผ่ลอ้ ม

081-292-5919

41

00020891 นำงสำวอุทยั วรรณ มีชนะ

ร.ร.บ้ำนหนองไผ่ลอ้ ม

089-743-0767

42

00022146 นำงทัศนีย ์ อินแสน

วิทยำลัยอำชี วศึกษำกำญจนบุรฮ..

091-2727718

43

00025567 นำงสำวชมพู จันทนะ

ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน

098-8766793

44

00021797 นำงศรัณย์พทั ธ์ เพ็ญปั ญญำ

ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน

084-4145725

45

00018304 นำงสำวอัมพวัน ใจอดทน

46

00022127 นำงประภำพร ฟักเงิน

หน่วยพิเศษ (รอโอน)

083-890-5466

47

00021938 นำงวีรนุช เก่งธัญกรรม

หน่วยพิเศษ (รอโอน)

087-1948223

สมำชิกสมทบ5 (ประเภทบุคคลธรรมம. 089-6155791

