
    

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เรื่อง  รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี  2563 

************************************************************************* 

 ตามมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ชุดที่ 59  ครั้งที่  7            
วันที่  26  พฤษภาคม  2563  ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี  2563  จ านวน  300  ทุน             
เป็นเงินทุนละ 2,000  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

หน่วยอ าเภอเมือง   จ านวน  30  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายธนเดช จงเจริญ โรงเรียนบ้านเขาปูน 

2 นายศิริพงษ์  นิลน้ าเพ็ชร โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 

3 นางสาวศิริวรรณ  เซี่ยงเจ้น โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 

4 นางขนิษฐา  ต้นพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

5 นายมนัส  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 

6 นางสาวกมลณรัตน์ แจ่มศรี โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 

7 นายจ าเนียร  ศรีเหรา โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 

8 นางละดาวัลย์  วางท ี โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 

9 นางจ าเนียน  ชมสกุณี โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 

10 นางสายฝน  จันทร์ป้อง โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 

11 นายภากร  สอนใจ โรงเรียนบ้านวังลาน 

12 นางสาวสุนีย์  กลิ่นซ้อน โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 

13 นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว ์ โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 

14 นางสาวจันทร  กลัวผิด โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 

15 นางสาวกันทิมา บุญเจริญ โรงเรียนบ้านหัวหิน 

16 นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 

17 นางสุนันทนา  พลอามาตย์ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 

18 นางปิยพร  ข ามาลัย โรงเรียนวัดบ้านเก่า 

19 นางชุติญา ศิริทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 

20 นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 



    

 
หน่วยอ าเภอเมือง   จ านวน  30  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

21 นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 

22 นายวุฒิพร  ใจสงบ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 

23 นางอรวรรณ  สายจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

24 นายนพดล  เหลืองทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

25 นายฐิติรัตน์  สิมมาโคตร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

26 นางสุนันทา  ชมภู สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

27 นางพรทิพย์  สุขปิยังคุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

28 นางสุทธิลักษณ์  ยิ้มแย้ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

29 นายนิพล  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

30 นายนคร  นงค์นุช โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
 

หน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จ านวน  15  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางอุบล  วงศ์วัชรมงคล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

2 นางสาวสุนีย์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านหนองหิน 

3 นางสาวศรินญา ปลื้มพวก โรงเรียนบ้านท่าพุ 

4 นางนุสรา  บุญมา โรงเรียนบ้านหนองปากดง 

5 นางสุวรรณา  เจิมจรุง โรงเรียนบ้านท่าแย้ 

6 นางวิรัลพัชร พ่วงธรรมรงค์ โรงเรียนบ้านโป่งโก 

7 นางสาวจันทร์ทิมา วิมูลศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

8 นายอ านาจ นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนบ้านไทรทอง 

9 นางนัชชา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 

10 นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน์ โรงเรียนวัดหนองบัว 

11 นางสุภารัตน์  ศะศิธร โรงเรียนวัดหนองบัว 

12 นางสาวธันยรัศม์ิ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองโสน 

13 นายพิภพ  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านแหลมทอง 

14 นางสาวพิชชาภา เชียรโชต ิ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

15 นางสาววรรณวิสา แก่นทน โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอท่าม่วง  จ านวน  24  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางทองมี     ฝักบัว โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

2 นายสมเกียรติ     บุญขาว โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 

3 นางทิพวรรณ    พรนภาเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 

4 นางสุจรรยา     ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ 

5 นายกันตพิชญ์     มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 

6 นายทัศน์ไชย    วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 

7 นางวาสนา     มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 

8 นางศิริรักษ์     ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 

9 นายสมมาตร      วงศ์กาญจนาวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน 

10 นางสาวพนอ     โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดหนองตะโก 

11 นางจ าลอง     จั่นจินดา โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 

12 นางดารารัตน์    ศรีสัตตบุษย์ โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 

13 นางดรุณี    แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 

14 นางสาวแสงเดือน     ค าเปียง โรงเรียนตลาดส ารอง 

15 นายณัฐภัทร     สุดจิตต์ โรงเรียนบ้านรางสะเดา 

16 นางสาวภัสสร    สมประสงค์ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 

17 นางรัตนา     กุ่มพรม โรงเรียนบ้านดอนคราม 

18 นางสมพร      ศรีทับทิม โรงเรียนวัดชุกพ้ี 

19 นางสาวภิรดา     ทิพยดี โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 

20 นางวราภรณ์    คมทา โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

21 นางสาวชวนพิศ     กระต่าย โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

22 นางรุ่งอรุณ    จันทร์ที โรงเรียนดิศกุล 

23 นายรัชช์สิทธิ ์   ทิพยาลัย โรงเรียนดิศกุล 

24 นางสาวนันทวรรณ์     เหลืองเอ่ียม โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอท่ามะกา   จ านวน  26  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางกรพรรณ สมะจิต โรงเรียนวัดสนามแย้ 

2 นายนิธิพัส  พงศ์พรพสุ โรงเรียนบ้านหนองกรด 

3 นางสาวกมลวัลย์ บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองลาน 

4 นางสาวโสภา  ประกอบธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 

5 นางบังอร  แก่นรักษ์ โรงเรียนวัดส านักคร้อ 

6 นางสุพร  สันทัด โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 

7 นางสุวิมล  บุญแตง โรงเรียนบ้านหนองตาคง 

8 นายวิฑูรย์  ชินเจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 

9 นางปรีชญา กวางคีรี โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 

10 นายชาติชาย  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

11 นางสาวชื่นนภา นาวารี โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 

12 นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว  

13 นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ โรงเรียนวัดดงสัก 

14 นางภคอร  โยธาคุณาธร โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

15 นางสมรวย  สังข์ทอง โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 

16 นางสุดจิต วายุภาพ โรงเรียนบ้านเขาช่อง 

17 นายอาทิตย์ โยมด้วง โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

18 นางสาวพัณณิตา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 

19 นางสุปัญญา นิยะมะ โรงเรียนวัดหนองพลับ 

20 นางอาภรณ์  บัวหอม โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

21 นางบุปผา  ถนอมมิตร โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 

22 นางสาวแหม่ม  เสือสด โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 

23 นางชีวรัตน์  พลบ ารุง โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 

24 นางสาวกาญจนา  ยางสวย โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 

25 นางนาฎยา  เล้าเจริญ บ านาญเขต 2 (อ.ท่ามะกา) 

26 นางสายทอง  ฟักโต บ านาญเขต 2 (อ.ท่ามะกา) 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอพนมทวน  จ านวน  18  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายกฤษกร  ศิริแก้ว โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 

2 นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 

3 นางค าหวน  พงษ์สกุล โรงเรียนบ้านกระเจา 

4 นายเอกธนัช บุญรอด โรงเรียนบ้านโป่งกูป 

5 นายพงษ์ขจร โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 

6 นางนฤมล  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 

7 นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร โรงเรียนวัดเบญพาด 

8 นางสุพรรณี  ทรัพย์พนาพรชัย โรงเรียนวัดเบญพาด 

9 นางยุพา  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านดอนสระ 

10 นางนงทิพย์  ชินนะ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 

11 นางศิริพร  คูประชามิตร โรงเรียนวัดสาลวนาราม 

12 นางปุณยนุช พรานไพร โรงเรียนวัดสาลวนาราม 

13 นางเกณิกา ชัยวัฒน ์ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 

14 นางสมพร  ปฏิเวชวัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 

15 นางเกศญา แก้ววิชิต โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 

16 นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์ ส านักงานเขตการศึกษา 2 

17 นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด ส านักงานเขตการศึกษา 2 

18 นางสุภาณ ี บัวงาม ส านักงานเขตการศึกษา 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอห้วยกระเจา   จ านวน  14  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์ โรงเรียนบ้านสระจันทอง 

2 นางสาวพณณกร ใคร่ครวญ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 

3 นางสาวภัทราวดี อ่ิมเสมอ โรงเรียนบ้านไผ่สี 

4 นางสุนันทา  สืบบุก โรงเรียนบ้านห้วยยาง 

5 นางศิริพร  งามข า โรงเรียนวัดสระลงเรือ 

6 นางสาวจีรปภา เพลงปาน โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา   

7 นายสมนึก  พงษ์สกุล โรงเรียนวัดดอนแสลบ 

8 นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ โรงเรียนวัดหนองปลิง 

9 นางราตรี  ชูเชิดมงคลกุล โรงเรียนบ้านเขาศาลา 

10 นางเปมิกา  นกแก้ว โรงเรียนเมตตาจิตต 

11 นางกมลรัตน์  จงวิริยะสันติ โรงเรียนเมตตาจิตต 

12 นางภัคพร  จิตรังษี โรงเรียนวัดเขารักษ์ 

13 นางเนตรชนก  เพชรด าดี โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 

14 นายยันต์  มาเพชร บ านาญเขต 2 (อ.ห้วยกระเจา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอไทรโยค  จ านวน  19  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวรจนา ภูโคกค้อย โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านบ้องตี้ล่าง 

2 นายประเสริฐ  สวัสด ี โรงเรียนบ้านสารวัตร 

3 นางนภัสวรรณ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านช่องแคบ 

4 นางสุภาวรรณ  สถิตพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 

5 นางสาววรินทร  มีความเจริญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

6 นางจตุพร  เป็นสุข โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 

7 นางสาวสุดารัตน์ พนาอุดม โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 

8 นางสาวนพรัตน์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 

9 นางสาวภคพร สุขกิจ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 

10 นางสาวปทุมพร วัดพ่วง โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 

11 นางจ ารูญ  ตันแย้มแก้ว โรงเรียนบ้านถ้ าดาวดึงส์ 

12 นางสาวกิ่งกาญจน์  สาลี โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 

13 นางสมเทวี ไชยมงคล โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 

14 นางอนุสรณ์  สมบัติคุโณปการ โรงเรียนสมาคมไทย - ออสเตรเลียน 

15 นางกานดา  ดีสวาท โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 

16 นางมยุรี   ปัตธิมากร โรงเรียนวัดปากกิเลน 

17 นางปัดสุมา  เสตะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 

18 ว่าที่ร.ต.วิบูลย ์ ชมละม้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

19 นายปกาสิต  โรจนกุล บ านาญเขต 3 (อ.ไทรโยค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอทองผาภูมิ  จ านวน  19  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 

2 นายวัชรินทร์  บุรัสการ โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย 

3 นายมนูญ  นิมิตรเกาะ โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย 

4 นายชูศักดิ์  สีสัน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

5 นายทรงชัย บัวขาว โรงเรียนบ้านไร ่

6 นายโสภณ  เรืองบุญ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 

7 นายภิรมย์  จันทร์โนติ๊บ โรงเรียนบ้านประจ าไม้ 

8 นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่ โรงเรียนคุรุสภา 

9 นายรังสรรค์  สายม ี โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 

10 นายณัฐพล  มิตรอารีย์ โรงเรียนวัดหินดาด 

11 นายธีรวุฒ ิ กวางคีรี โรงเรียนบ้านหินดาด 

12 นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 

13 นายศราวุฒิ  วงษ์เอก โรงเรียนบ้านหินแหลม 

14 นายกัมปนาท ด้วงสงค์ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 

15 นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์ โรงเรียนบ้านนามกุย 

16 นายกษิตินาถ  ค าษร โรงเรียนบ้านอู่ล่อง 

17 นายยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ โรงเรียนวัดปรังกาสี 

18 นางสาวสมพิศ  ธารแม้น โรงเรียนวัดปรังกาสี 

19 นางสาวสเมธัส  ศรีชื่นอารมย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอสังขละบุรี  จ านวน  16  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางวีรวรรณ  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  

2 นางณัตฐา  น้อยเคียง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  

3 นางรุ่งนภา  สังขวิภาส โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

4 นางสาวทฤฒมน  นรศฤงค์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  

5 นางเสาวพันธ์  วุฒิเกษตรกิจ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 

6 นายพรชัย  สินสวัสดิ ์ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

7 นางณัฐณิชา  แก้วพวงใหม่ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

8 นายเรืองยศ  สอนมี โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

9 นางสาวอชิยาภรณ์  จิตรเจริญ โรงเรียนบ้านยางขาว 

10 นางสนธยา  หุ้มขาว โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

11 นายสันติภาพ บัววัฒนา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

12 นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 

13 นายวิชาญ  วัชระ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 

14 นางสุปราณี  แสนตรามาส โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

15 นายแดน  เนตรสน โรงเรียนบ้านหินตั้ง 

16 นายณัฐนันท์     ศาลางาม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์  จ านวน  15  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวนวกชมณ จ านงค์สุข โรงเรียนบ้านองสิต 

2 นางจินตนา  มิตรดี โรงเรียนวัดถ้ าองจุ 

3 นางจิตรา  เชื้อสมุทร โรงเรียนบ้านนาสวน 

4 นางพูนศรี  กันภัย โรงเรียนบ้านปากนาสวน 

5 นางสาวจรรยารักษ์ โภคา โรงเรียนบ้านสามหลัง 

6 นายพินิจ  สาลีอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 

7 นายวิรัตน์  บาลเพชร โรงเรียนบ้านดงเสลา 

8 ว่าที่ร.ต.กฤษฎิ์ ใบบัว โรงเรียนบ้านน้ าพุ 

9 นางสมใจ  คุณากรดุษิต โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 

10 นางดอกโสน สุขรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 

11 นายสุวิทย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ (บ้านเกาะบุก) 

12 นางจิราพร  รักษี โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

13 นายอิทธิพร  สุขทวี โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 

14 นายชยุตพล เพงเภา โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 
15 นางชนินาถ  คล้ายอินทร์ โรงเรียนบ้านน้ ามุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอบ่อพลอย  จ านวน  18  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาววันเพ็ญ บัวบาน โรงเรียนบ้านหนองแกใน 

2 นายสุบรรหาร  ช่างปรีชา โรงเรียนบ้านหนองรี 

3 นายอ านาจ   ใจกล้า โรงเรียนบ้านหลังเขา 

4 นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนบ้านล าอีซู 

5 นางสุดารัตน์  รุจจนเวท โรงเรียนบ้านยางสูง 

6 นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

7 นายวิทยา จันทร์โพธิ์งาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 

8 นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 

9 นางสาวสุธันย์ชนก  ทรัพย์ย้อย โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 

10 นายพนัส  แน่นพิมาย โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) 

11 นางศรญานีย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพุพรหม 

12 นางสาวสุรัสวด ี มูลประหัส โรงเรียนบ้านหนองเตียน 

13 นางสาวธิดา ลือวันค า โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 

14 นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย  
15 นางสาวนาฏตยา ไตรผล โรงเรียนบ้านสามยอด 
16 นางนัดดา  สุคนธมณี โรงเรียนบ้านวังใหญ ่
17 นางลภัสรดา  สอนใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
18 นางสาวจณิสตา จันทร์ทรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอเลาขวัญ  จ านวน  18  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวดาว  พุทธา โรงเรียนบ้านหนองผือ 

2 นายวิทยา  จันทรโคตร โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 

3 นางวรรณสา  ปุริสา โรงเรียนบ้านพุบอน 

4 นางสาววรรณี อยู่แก้ว โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 

5 นางสาวสุกัญญา แช่มโสภา โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 

6 นางศภุรดา  รัตน์ชโวทัย โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 

7 นายประทวน  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 

8 นางสาวเอวิตา เร่งรัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 

9 นายจรัญ  ชนชั่งยา โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 

10 นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ ์ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม 

11 นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ โรงเรียนบ้านน้ าลาด 

12 นางวัชรี  สมคิด โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 

13 นางเพ็ญนภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 

14 นางวรรณา  กลิ่นพุฒซ้อน โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 

15 นายเจษฎา  รอดจีน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

16 นายจงรักษ์  เหล่าลาภะ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 

17 นางกาญจนา ปราสาททอง โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

18 นายชรินทร์  อินเทพ โรงเรียนบ้านบะลังกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอหนองปรือ  จ านวน  14  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายราเชนทร์  ข าสุนทร โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 

2 นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 

3 นางสมจิตร  อาสา โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 

4 นางสาวยุพา  กิจบุญศรี โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 

5 นางพัชรี  หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองขอน 

6 นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ  

7 นายวงศ์กร  ลับบัวงาม โรงเรียนบ้านเขามุสิ 

8 นางสาวจิตญาดา  ศรีปน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 

9 นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น โรงเรียนบ้านเขาแหลม 

10 นางสาวนงนุช ปานลอยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 

11 นายกิตติพล พุ่มไสว โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 

12 นางสาวพิไลวรรณ กลมกล่อม โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 

13 นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

14 นางสาวอุบลรัตน์ พรมเดช โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

หน่วยจังหวัด  จ านวน  54  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายศิริชัย  ผ่องศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

2 นางอัญชลี  ดีประชา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

3 นายพนาดร แย้มเกษร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

4 นายอลงกต ประเสริฐผล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

5 นายละหวล  ใบรัก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

6 นางอุบลรัตน์  แตงโต วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

7 นายประเวศ  สมประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

8 นางฉัตรฤดี  ชมภูจักร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

9 นางสาวสุภาภรณ์  หวังเลิศพาณิชย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10 นางสาวชมพูนุท ปิโย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ 

11 นางสาวนิภาพร บุรมโคตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

12 นางนารี  สุขดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

13 นายวิโรจน ์ พูลศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

14 นางวลีพร  ตะพัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

15 นายสาคร  สารีวงษ ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

16 นางสาวณัฏฐนิช  วางท ี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

17 นางวารุณี  สะอาดดี โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

18 นางสาวธวัลรัตน ์ สีหานาจ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

19 นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

20 นางนิติกาญจน์ โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

21 นายโกมินทร์  แสงสุวรรณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 

22 นางสาวสุพิชชา สาตรา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

23 นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

24 นายบุญทิ้ง  สืบเทพ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 

25 นายบุญเลิศ  แสวงทอง โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

26 นายวรสิทธิ์ ธิหล้า โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

27 นางสาวดนยา ไชยน้ าอ้อม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

28 นางจีรภัทร พาภิรมย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 

29 นางบุษราภรณ์  กล่อมจิตต์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 

30 นายสุนทร  ดอนอินทร์ทรัพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 



    

หน่วยจังหวัด  จ านวน  54  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

31 นางภัณฑิรา จงอ่อน โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

32 นางสาวนิรมล เอกกะทัน โรงเรียนท่าเรือพิทยา 

33 นางสาวสิวินีย ์ ประจ าถิ่น โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

34 นางสุพรรณี  วิเศษ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

35 นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง โรงเรียนประชามงคล 

36 นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม โรงเรียนประชามงคล 

37 นางวันดี  สุขห่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 

38 นายสายชนท์  พันธ์เปรม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

39 นายจ านงค์  ภักด ี โรงเรียนท่ามะกาปุณสิริ 

40 นางฐิติมา ปรกแก้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

41 นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

42 นางสาวสุดารัตน์  ทิมหอม โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

43 นางธนญา อยู่วิมลชัยกุล โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

44 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูดินดาล โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 

45 นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพทิยาคม 

46 นางกาญจนา  บุญพา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

47 นายภูตะวัน สิงห์สม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 

48 นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

49 นางรุ่งนภา  จอนเจิดสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

50 นางกฤษณา  เนื่องปฐม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

51 นางสาววราพร น้อยเกตุ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

52 นายจีระศักดิ์ กลมวง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

53 นางสุภาภรณ์  ชื่นบาล โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

54 นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
        (นายณรินทร์  ช านาญดู) 
        ประธานกรรมการด าเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 



    

 
การจ่ายทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2563 

 
ที ่ อ าเภอ/สังกัด จ านวนทุน วิธีรับเงิน 
1 อ าเภอเมือง 30 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
2 อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 15 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
3 อ าเภอท่าม่วง 24 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
4 อ าเภอท่ามะกา 26 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
5 อ าเภอพนมทวน 18 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
6 อ าเภอห้วยกระเจา 14 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
7 อ าเภอไทรโยค 19 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
8 อ าเภอทองผาภูมิ 19 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
9 อ าเภอสังขละบุรี 16 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
10 อ าเภอศรีสวัสดิ์ 15 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
11 อ าเภอบ่อพลอย 18 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
12 อ าเภอหนองปรือ 14 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
13 อ าเภอเลาขวัญ 18 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
14 จังหวัด 54 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 

 300  
 
หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ จะเริ่มจ่ายทุนการศึกษาจ านวน 300 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท   
               ใหกั้บสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   
 
 


