
ล ำดบั เลขสมำชกิ ชื่อ สกุล หน่วย เบอร์โทรศัพท์

1  00017588  นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล  ร.ร.ท่าพะเนียดกุญชร  087-9261169

2  00016217  นางละมัย ปานกลาง  ร.ร.บ้านท่ามะนาว  089-9194498

3  00015662  นางกชพร รักราษฎร์  ร.ร.วัดเขาน้อย  092-2616394

4  00019702  นายพัฒนา จันทร์โอ  ร.ร.บ้านเกาะแก้ว"การไฟฟ้าอุปถัมภ"์  091-7793414

5  00018036  นายอัสนัย สมานบุตร  ร.ร.บ้านวังปลาหมู  096-9963294

6  00015133  นางสาวนพกนก พลราชม  ร.ร.บ้านวังตะเคียน  085-2975115

7  00018350  นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย  ร.ร.บ้านตะเคียนงาม  086-1600101

8  00024328  ส.อ.กฤชณรงค์ สุภาพ  ร.ร.บ้านทุง่ศาลา  086-2586588

9  00016957  นางปาณิสรา ลัดดากุล  ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  084-4994898

10  00022795  นางมิลินดา เหลืองทอง  ร.ร.เทพมงคลรังษี  098-2691156

11  00015956  นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด  ร.ร.เทพมงคลรังษี  098-0969901

12  00022706  นางสุพัตรา พรมที  ร.ร.เทพมงคลรังษี  092-5897349

13  00021450  นายฐิติวุฒิ สงบจิต  ร.ร.เทพมงคลรังษี  086-9816832

14  00016398  นางสาววรรณญากร ฤทธิเ์ดช  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า  062-5600458

15  00018072  นางศิวพร คล้ายเจ๊ก  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า  088-1850408

16  00014859  นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า  087-9012574

17  00023469  ว่าทีร่.ต.ฤทธิชา บัวศิริ  ร.ร.บ้านหนองไผ่  094-6829192

18  00020681  นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์  ร.ร.บ้านหนองหิน  099-1635425

19  00014755  นางอารีย์ พวงทอง  ร.ร.บ้านหนองโสน  081-9951096

20  00020151  นายอนุศักด์ิ แร่มี  ร.ร.บ้านหนองโสน  089-3818078

21  00021167  นางสาวณิชชยา แสงสว่าง  ร.ร.วัดหนองบัว  092-3642392

22  00018205  นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ  ร.ร.บ้านทุง่มะขามเฒ่า  081-1496056

23  00022468  นางสาวปวริศา ดอกมะลิ  ร.ร.บ้านใหม(่จีนาภักด์ิวิทยา)  088-9074457

24  00018354  นายรัฐสิทธิ ์เบ้าอาสา  ร.ร.บ้านหนองอีเห็น  092-2744599

25  00024235  นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค  ร.ร.บ้านโกรกตารอด  082-2537949

26  00020587  นางสาวพิมพ์พาณี นพรัตน์ธ ารง  ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม  061-5940453

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี จ ำกัด
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27  00021014  นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์  ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม  092-6131216

28  00019174  นางสาวศศิภา อาจหาญ  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ  092-9246029

29 00018561  นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 098-6642451

30  00015178  นางสุชาดา ชาวนาดอน  ร.ร.วัดกระต่ายเต้น  086-1631043

31  00017882  นายนรา  อาดปักษา  ร.ร.วัดตะคร  าเอน 097-2181981

32  00012825  นางสาววารุณี ตะโกภู่  ร.ร.วัดตะคร  าเอน  081-9127576

33  00017862  นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์  ร.ร.วัดตะคร  าเอน  083-3122649

34  00019963  นายจิรศักด์ิ นิยมศักด์ิ  ร.ร.วัดดงสัก(หมั่นวิทยาคาร)  086-1612929

35  00014300  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์  ร.ร.วัดหนองพันท้าว  081-8802416

36  00021511  นายจามร วรรณากาญจน์  ร.ร.วัดเขาตะพั น  084-5332862

37  00021015  นายกิตติศักด์ิ ศรีทอง  ร.ร.วัดห้วยตะเคียน  061-2288671

38  00020831  นางสาวปีย์รดา แช่มช้อย  ร.ร.วัดสนามแย้  082-2517693

39  00021896  นางยุกฟ้า พวงธรรม  ร.ร.ประชาวิทยาคาร  089-2087585

40  00019167  นางจิราวรรณ เนตร์สว่าง  ร.ร.ประชาวิทยาคาร  094-9458431

41  00017866  นางสาวพิรุณ สัปปุริสสกุล  ร.ร.ประชาวิทยาคาร  081-1929819

42  00021811  นายอนุรักษ์ ปลื มจิตต์  ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  061-4745850

43  00024801  นายประวัติชัย อินทวิชัย  ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  084-4502637

44  00019324  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  081-9956867

45  00017025  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  084-3942989

46  00014946  นางสาวสถาพร พระแท่น  ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร  086-1711651

47  00013984  นายชาญชัย คูณทา  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

48  00017994  นางจิรภา ศรีนวล  ร.ร.ท่าเรือพิทยา  096-7848111

49  00009782  นายวิรัช กุ้ยอ่อน  ร.ร.วัดสาลวนาราม  081-2907288

50  00020852  นางสาวจิราภา อ่ าแจ้ง  ร.ร.วัดสาลวนาราม  098-3599941

51  00020405  นางสาวธันยลิน พีรวิชัยนนท์  ร.ร.วัดสาลวนาราม  084-2432459

52  00020048  นายนิพร เห็นประเสริฐ  ร.ร.วัดทุง่สมอ  081-9815292



ล ำดบั เลขสมำชกิ ชื่อ สกุล หน่วย เบอร์โทรศัพท์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี จ ำกัด

รำยชื่อสมำชกิลงทะเบียน  

โครงกำรเพ่ือนชว่ยเพ่ือน อบรมหลักสูตรผู้ประเมนิขำ้รำชกำรครูฯ เพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะ ว.21  รุ่นที ่1

อบรมวันที ่25 พฤษภำคม 2562  ณ หอประชมุเฉลิมพระเกียรต ิ โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์
  ปิด 

53  00025984  นางเกณิกา ชัยวัฒน์  ร.ร.บ้านห้วยด้วน  083-0174356

54  00020593  นายสมาน สีสังข์งาม  ร.ร.บ้านหลุมหิน  089-8367674

55  00020948  นางมาลัย โพธิท์อง  ร.ร.บ้านหลุมหิน  081-0126385

56  00017755  นางสาวอารมณ์  สมคิด  ร.ร.บ้านหลุมหิน 084-9086417

57  00021248  นางสาวรจนา วรรณะ  ร.ร.วัดนาพระยา  092-4634451

58  00017962  นางวันเพ็ญ การะภักดี  ร.ร.วัดนาพระยา  062-4493455

59  00017314  นางปวีณา มณีนิล  ร.ร.วัดบ้านน้อย  092-8645785

60  00021107  นายประยูร อินทะนาม  ร.ร.วัดบ้านน้อย  089-5662260

61  00021307  นายอนุสรณ์ สัตยากุล  ร.ร.บ้านหนองขุย  085-2943018

62  00025615  นางสมฤดี คุ้มภัย  ร.ร.บ้านหนองขุย  081-7957581

63  00014962  นางสาวอัจฉรี จ านงกูล  ร.ร.บ้านสระลุมพุก  082-2963721

64  00017571  นางวาริน หอมจันทร์  ร.ร.บ้านสระลุมพุก  086-1776472

65  00009586  นางบังอร ท่าน  าตื น  ร.ร.บ้านสระลุมพุก  081-7946598

66  00012971  นางสุรีพร บ ารุงชล  ร.ร.วัดพังตรุ  086-0001935

67  00019961  นายฉัตรชัย กล่ันบุศย์  ร.ร.บ้านบ่อระแหง  089-5131377

68  00019254  นางสาวทิวา พรหมชนะ  ร.ร.บ้านบ่อระแหง  089-2523743

69  00014253  นางสาวพิมพร พานแก้ว  ร.ร.บ้านโป่งกูป  081-9425854

70  00017955  นางมัลลิกา กาญจนอภิรักษ์  ร.ร.บ้านโป่งกูป  098-2751162

71  00021064  นางพิศมัย ค ามะนาง  ร.ร.บ้านโป่งกูป  087-163-9891

72  00019829  นายปรีดา วิเศษสิงห์  ร.ร.บ้านกระเจา  081-9421192

73  00015494  นางกัญญา ชมละม้าย  ร.ร.วัดเบญพาด  086-0225013

74  00016899  นางสุพรรณี ทรัพย์พนาพรชัย  ร.ร.วัดเบญพาด  085-2644975

75  00018667  นายพีระพล ปฏิทัศน์  ร.ร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  094-9969658

76 00021184  นางสาวปานทิพ  เสริมสุข  ร.ร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 099-0945415

77  00021573  นางสาววงเดือน พุม่น้อย  ร.ร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  092-8530884

78  00016714  นางดวงฤดี สมจิต  ร.ร.บ้านโคราช  081-8584537
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79  00010690  นายภาคภูมิ ศรีทอง  ร.ร.บ้านหนองจอก  089-2083625

80  00018680  นางสมใจ ศาระสาลิน  ร.ร.บ้านหนองจอก  085-2623984

81  00015397  นางล าใย ปัจฉา  ร.ร.บ้านหนองจอก  062-4452062

82  00016425  นายธรรมะ เทีย่งธรรม  ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภาพที ่105)  098-3216096

83  00017606  นางชัญญานุช ศรีพิมานวัฒน  ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภาพที ่105)  062-2369664

84  00023011  นางสาวทิพวรรย์ กลีบทอง  ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภาพที ่105)  085-6234177

85  00017666  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์  ร.ร.บ้านซ่อง  092-2549665

86  00017917  นายสุพรรณ ใจตรง  ร.ร.บ้านซ่อง  095-5639957

87  00011099  นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี  ร.ร.บ้านซ่อง  081-7367138

88  00018681  นายสามารถ จันหา  ร.ร.บ้านทัพพระยา  093-4564532

89  00020144  นายศักด์ิชาย ผิวสุข  ร.ร.บ้านหนองโพธิ์  081-1762516

90  00020576  นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี  ร.ร.บ้านเขากรวด  087-1561954

91  00021020  นางสาวธัญชนก ดอกพรม  ร.ร.เมตตาจิตต  083-3115081

92  00018818  นางประทุม บุญมาเกิด  ร.ร.บ้านห้วยยาง  087-8274370

93  00020893  นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์  ร.ร.บ้านสระจันทอง  080-6564420

94  00014158  ว่าที ่ร.อเมธี ทองรอด  ร.ร.บ้านไผ่สี  081-8807743

95  00016234  นายสมนึก พงษ์สกุล  ร.ร.วัดดอนแสลบ  081-5271813

96  00009698  ว่าทีร่.ต.สุเทพ รังสวัสด์ิจิตร์  ร.ร.วัดหนองปลิง  089-2122480

97  00017648  นายธานี เพิกเฉย  ร.ร.บ้านหนองนางเลิ ง  098-4977745

98  00020289  นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต  ร.ร.บ้านหนองตายอด  086-5634199

99  00014873  นางสาวภัทรนันท์ เพิม่พูล  ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  081-7598239

100  00018435  นางกมลวรรณ มีมั่น  ร.ร.บ้านหนองปรือ  095-2538984

101  00018600  นางสาววิไล ค าสุรันทร์  ร.ร.บ้านท่าตาเสือ  082-2487595

102  00017263  นายธงชัย สังขวิภาส  ร.ร.บ้านหินดาด  089-8020152

103  00016434  นายเฉลิมพล นาแซง  ร.ร.บ้านทุง่เรือโกลน  084-4122595

104  00017781  นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ  ร.ร.บ้านห้วยกะทะทอง  061-2951453
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105  00014092  นายประภาส มากมีทรัพย์  ร.ร.อนุบาลไทรโยค (บ้านท่าเสา)  081-7365162

106  00020914  นางผุสดี แสงหล่อ  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา  086-3284146

107  00018398  นางสาววรรณี บัวคล่ี  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา  087-0699046

108  00021024  นายนรากร สุขวิสิฎฐ์  ร.ร.บ้านลุ่มผึ ง  080-8867381

109  00024048  นางฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี  ร.ร.หลุงกัง  061-4469451

110  00014844  นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์  ร.ร.หลุงกัง  081-8807131

111  00022418  นายเกริกฤทธิ ์จันรุน  ร.ร.สามัคคีธรรมานุสรณ์  085-2718071

112  00023742  นางสาวพรรณิภา เสียงทองค า  ร.ร.สามัคคีธรรมานุสรณ์  098-1415324

113  00026244  นางสาวชุติภัทร พัฒนวัชรกุล  ร.ร.สามัคคีธรรมานุสรณ์  095-5567689

114  00017056  นายสมพาน ระวังรัมย์  ร.ร.บ้านหาดงิ ว  089-5508331

115  00009770  นางสุกัญญา ฉิมรวย  ร.ร.บ้านพุเตย  097-1303907

116  00016591  นางสาวณัฐธยาน์ น าพา  ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  088-4587055

117  00016846  นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ  ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา  082-2475939

118  00020484  นางสาวสิวินีย์ ประจ าถิ่น  ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา  081-9663504

119  00015099  นางวิชญาณี บุญทวี  ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา  081-9420010

120  00021411  นางวารุณี พรมฝ้าย  ร.ร.บ้านอู่ล่อง  087-0980879

121  00017810  นางสาวพัชรรินทร์ ทะสม  ร.ร.บ้านวังผาตาด  089-2509841

122  00017210  นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง  ร.ร.บ้านดงโคร่ง  089-5302574

123  00022773  นายทรงชัย บัวขาว  ร.ร.บ้านไร่  089-8675451

124  00020522  นางศุภมาส ศรีแดงบุตร  ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา  091-2757275

125  00013988  นางสาวอังสนา แย้มเกษร  ร.ร.บ้านซองกาเรีย  082-8991173

126  00016101  นางเสาวพันธ์ วุฒิเกษตรกิจ  ร.ร.บ้านซองกาเรีย  098-2697648

127  00009816  นายพูน จิตตะเสโน  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม  087-1646705

128  00015083  นางสนธยา หุม้ขาว  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม  089-2556786

129  00015920  นางนุสรา จันทะโก  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม  086-0603512

130  00020275  นางสาวกัลยาณี โชคสมงาม  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย  084-7270584
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131  00021656  นายณัฐนันท์ ศาลางาม  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย  089-9151897

132  00021423  นางสาวนิภา หวานชะเอม  ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา  061-4572047

133  00018485  นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม  ร.ร.บ้านกองม่องทะ  061-5526243

134  00020804  นายพนัชกร อ่อนนวล  ร.ร.บ้านองหลุ  090-6843758

135  00022152  นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง  ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน  092-5835185

136  00020630  นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา  ร.ร.บ้านเจ้าเณร  081-0111751

137 00018521  น.ส.วษุนี  วรรณลือชา  ร.ร.บ้านเจ้าเณร 084-0196668

138 00012098  นางกนกพรรณ  ภูพ่ิจิตร  ร.ร.บ้านเจ้าเณร 089-9145846

139 00017515  นางภัทรภร  บุญอุทิศ  ร.ร.บ้านเจ้าเณร 085-9942459

140  00018489  นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์  ร.ร.บ้านต้นมะพร้าว  086-0092899

141  00016516  นางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย  ร.ร.บ้านหนองกุ่ม  081-1974060

142  00023474  นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์  ร.ร.บ้านวังด้ง 087-2757768

143  00021250  นายวชิระ ประกอบ  ร.ร.บ้านพุพรหม  084-1032424

144  00019420  นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว  ร.ร.บ้านเสาหงส์  063-5596989

145  00022174  นางสาวธิดา ลือวันค า  ร.ร.บ้านหนองโพธิ์  092-5815381

146  00013991  นายบุญส่ง โซยรัมย์  ร.ร.บ้านหนองเตียน  087-0394657

147  00020378  นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุล  ร.ร.บ้านหนองเตียน  093-9408510

148  00016297  นายสมรัก ใจตรง  ร.ร.บ้านสามยอด  081-9429187

149  00021246  นางสาวนิตยา รักอู่  ร.ร.บ้านสามยอด  062-1509859

150  00017053  นางอโนทัย ทัณกาศ  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก  093-9876966

151  00021012  นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล  ร.ร.หนองรีประชานิมิต  092-5468866

152  00018702  นางเรืองร าไพ กัณหา  ร.ร.หนองรีประชานิมิต  080-7408909

153  00020210  นางสาวฐานิตา อินทรกุล  ร.ร.บ้านพยอมงาม  092-2745484

154  00022344  นายวิรัตน์ ชัยฤทธิ์  ร.ร.บ้านพยอมงาม  089-8603905

155  00020007  นางสาวจิตญาดา ศรีปน  ร.ร.บ้านทุง่โป่ง  089-5720270

156  00021247  นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิม่พูน  ร.ร.บ้านหนองใหญ่  093-6429242
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157  00018806  นางละเมียด อ่อนเบา  ร.ร.หนองปรือพิทยาคม  084-8841956

158  00020021  นางสาววรรยุภา ระดาดาษ  ร.ร.บ้านน  าคลุ้ง  098-5548812

159  00023199  นายธวัชชัย สัสดีทอง  ร.ร.บ้านหนองงูเห่า  081-1349183

160  00020487  นางกัณฐิกา ชื่นใจ  ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม  081-8563278

161  00023356  นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล  หน่วยพิเศษ (รอโอน)  095-5522895

162  น.ส.นุชสรา  บุญเลิศ  ร.ร.บ้านเนินไพร

163  น.ส.วัลย์รรินทร์  พูลเพิม่  ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ

164  ว่าทีร่.ต.ไพศาล แสวงหา  รร.วัดหนองปลิง

165  นางสุดาพร  ชูชื่น  ร.ร.บ้านวังรัก

166  น.ส.ภูวรินทร์  จาริยกันทะวงศ์  รร.บ้านท่ามะเด่ือ

167  นายอ าพล  โมห้างหว้า  ร.ร.บ้านบ้องตี 

168  นายสมบูรณ์  พันทิม  ร.ร.บ้านเขาพัง

169  นางรัตนาภรณ์  ปิน่เพชร  ร.ร.บ้านรางสะเดา

170  นายสุชาติ  วรโพด  ร.ร.บ้านใหม่ (จีนาภักด์ิวิทยา)

171  น.ส.สุภาพร  เพ็ญพงศ์  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย

172  นายชลอ  ทองดีเลิศ

วันที ่17 พ.ค. 62


