
    

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เรื่อง  รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี  2564 

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

 ตามมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ชุดที่  60  ครั้งที่  2            
วันที่  27  มกราคม  2564  ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี  2564  จ านวน  400  ทุน             
เป็นเงินทุนละ  2,000  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

หน่วยอ าเภอเมือง  จ านวน  43  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางกชพร รักราษฎร์ โรงเรียนวัดเขาน้อย 

2 นางสาวนลินณัฐธญาย์ เหลืองอ่อน โรงเรียนบ้านทับศิลา 

3 นางสาวรัชนู สุดใจ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 

4 นายสุชาติ ใจตรง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 

5 นายอ านวย ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 

6 นายภควัต ปทุมแก้ว โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 

7 นางสาวปาวรีย์ บุณยปรรณานนท์ โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น 

8 นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 

9 นางศากุล พัฒนมาศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

10 นางสาวภูริชนรดา หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

11 นางล าพึง มามี โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 

12 นางสาวปวริศา โต้งฟ้า โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 

13 นางสายชล เพชรศรี โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" 

14 นางสุกัญญา ศิริยะ โรงเรียนบ้านท่าหวี 

15 นางรพีพร สิงห์เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

16 นางปาณิสรา ลัดดากุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

17 นางสุขราศี จันทร์ปุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

18 นางจันจิรา คุณฑี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

19 นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

20 นางสาวชุติมา คล้ายทอง โรงเรียนวัดบ้านเก่า 



    

 
หน่วยอ าเภอเมือง  จ านวน  43  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

21 นางปิยะดา อยู่พ่วง โรงเรียนวัดบ้านเก่า 

22 นายปรัชญา ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

23 นายพิษณุ กองเสน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

24 นายกุศล คุณากรดุษิต โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

25 นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว ์ โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 

26 นางสาวจันทร กลัวผิด โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 

27 นางสาวอรอุมา พันแสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

28 นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

29 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

30 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

31 นางจารุวรรณ อัคคะวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

32 นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิร ิ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

33 นางพรพรรณ ตวันค า โรงเรียนวัดลุ่มโป่งเสี้ยว 

34 นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย โรงเรียนวัดลุ่มโป่งเสี้ยว 

35 นางวราภรณ์ ปุญประวัติ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

36 นางสาวพัชรี กิติกาญจน์ โรงเรียนบ้านดงยาง 

37 นายนคร นงค์นุช โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

38 นางกัญญภร พันธุ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

39 ว่าที ่ร.ต.หญิง สิริกร ศรีธรรม โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 

40 นางศิริลักษณ์ กันตา โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 

41 นางพรทิพย์ เสาร์ประโคน โรงเรียนบ้านวังลาน 

42 นางเปรมจิตร ทูลพุทธา โรงเรียนบ้านวังลาน 

43 นายอัสนัย สมานบุตร โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จ านวน  18  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายวารินทร์ ทองผามณีรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 

2 นายกิตติชัย บุญก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าแย้ 

3 นางสาวพจนีย์ จีนะ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

4 นางปทุม นิ่มเจริญ โรงเรียนบ้านหินแด้น 

5 นางสาววิยดา หมื่นจงจ าปา โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

6 นางสาวพิชชาภา เชียรโชต ิ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

7 นางพิกุล รุ่งศรีกนก โรงเรียนบ้านไทรทอง 

8 นางณิชาภัทร เส็งเครือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

9 นางสาวธันยรัศม์ิ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองโสน 

10 นางนภสร พุทธรักษา โรงเรียนบ้านหนองกวาง 

11 นายณัฐภัทร์ ตวันค า โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 

12 นายเมตตา ชูเลิศ โรงเรียนวัดยางเกาะ 

13 นางสาวนภณัฏฐ ์ มืดขุนทด โรงเรียนวัดยางเกาะ 

14 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 

15 นางณัฏฐนิช จิณแพทย์ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 

16 นายสมนึก ล าเภา โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

17 นายขวัญ ลาวน้อย โรงเรียนบ้านหินแด้น 

18 นายพิภพ ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านแหลมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอท่าม่วง  จ านวน  33  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายสามารถ พรามสุภา โรงเรียนบ้านโกรกตารอด  

2 นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร โรงเรียนบ้านหนองเป็ด  

3 นางสาวอนุสรา หวันแดง โรงเรียนบ้านหนองเป็ด   

4 นางอนุสรา บิตุเรศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

5 นางสาวนิภาภรณ์   รอดประเสริฐ โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" 

6 นางสาวรุจิรา ด้วงเดช โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  

7 นายสฤษ์ิ สวัสดิ์พานิชย์ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  

8 นางสาวอารีย์ หลักศิลา โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  

9 ว่าที ่ร.ต.วรินทร สุนทรธรรม โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 

10 นางสาวภัทรา จันทร์หอม โรงเรียนวัดหนองตะโก 

11 นางณัฐจิราพร มณัชณาพงษ์ โรงเรียนบ้านถ้ า 

12 นางสาวจุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน 

13 นางสาวภัทราพร นันสอาด โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 

14 นางสาวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ โรงเรียนบ้านรางสาลี่  

15 นางกรรณิการ์ บุญญาลัย โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 

16 นางสาวเปรมกมล คุ้มเจริญ โรงเรียนบ้านรางสะเดา 

17 นางเลียม จิตมั่น โรงเรียนตลาดส ารอง 

18 นางรฐา ทิพยาลัย โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 

19 นางอภินันท์ ข่าขันมะลี โรงเรียนวัดวังขนาย 

20 นางพิชญานิน จงจินารี โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 

21 นางสาวภูษณิศา โพธิบุตร โรงเรียนวัดหนองเสือ  

22 นางวิรงรอง อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดวังศาลา 

23 นายอนุวัฒน์ กองจ าปา โรงเรียนบ้านหนองสะแก 

24 นางนิภาพร โฉมยา โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 

25 นางสาวนิตยา พ่ึงประสพ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 

26 นางสาวสุภัทตรา เกษร โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

27 นางสาวอัมพิกา ทองกัลยา โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

28 นางพรสวรรค์  กาญจนประกอบ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

29 นางสาวสิริกาญ ชมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 



    

 
หน่วยอ าเภอท่าม่วง  จ านวน  33  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

30 นายอ านวย กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 

31 นางสาวอัชฉรา เกตุสง่า โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) 

32 นายเสกสรร บรรเทาทุกข์ โรงเรียนบ้านหนองมงคล 

33 นางสาวพรพรรณ ทองสุขมาก โรงเรียนวัดม่วงชุม 
 

หน่วยอ าเภอท่ามะกา  จ านวน  36  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

2 นางสาววิมลพรรณ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

3 นางสาวกรรณิการณ์ ช่วงโชต ิ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

4 นางวรรณทนา ด่านปาน โรงเรียนดอนสามง่ามผิว (หงสวีนะอุปถัมภ์) 

5 นางสาวสมปอง ยังอยู่ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 

6 นางบุษรา สนสุทธิ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 

7 นางอัจฉรา ประทุมสูตร โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 

8 นางสาววันเพ็ญ จันทวีป โรงเรียนวัดหนองพลับ 

9 นางสาวนุชนาฏ ศรีสุข โรงเรียนวัดหวายเหนียว 

10 นางสุดจิต วายุภาพ โรงเรียนบ้านเขาช่อง 

11 นายสามารถ แก้ววิชิต โรงเรียนบ้านหนองตาคง 

12 นางสาวฉันทนา หาสนาม โรงเรียนท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 

13 นางสาวโชติมา แสงศิริ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 

14 นางจันทร์เที่ยง อินทร์ศวร โรงเรียนตะคร้ าเอน 

15 นายศิริวัฒน์ สอสอาด โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 

16 นางสาวน้ าทิพย์ สุขกลม โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 

17 นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุล โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

18 นางเกศรินทร์ จิณแพทย์ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 

19 นางสมหมาย เหล่าทรัพย์เจริญ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 

20 นางสาวปารีณา ยังดี โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 

21 นายนิธิพัส พงศ์พรพสุ โรงเรียนบ้านหนองกรด 

22 นายชัยวัฒน ์ แสงน้อย โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 



    

 
หน่วยอ าเภอท่ามะกา  จ านวน  36  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

23 นายประเดิม มีล้อม โรงเรียนวัดดอนชะเอม 

24 นางนุสรา ทิพย์อุทัย โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

25 นายชาตรี อินต๊ะ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 

26 นางอุษณีย์ วงษ์บุญเพ็ง โรงเรียนวัดส านักคร้อ 

27 นางวิราวรรณ แกมไทย โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

28 นายนรา อาดปักษา โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 

29 นางสุนิตา ฉัตรทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน 

30 นางพวงเพ็ญ กระจ่างฉาย โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 

31 นางโสภา ค าน า โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

32 นายวสันต์ แจ้งแสง โรงเรียนวัดหวายเหนียว 

33 นางละออง ภูศรี โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 

34 นายฑิวากร กิ่งกนก โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

35 นายเกษม สอนสลับ บ านาญเขต 1 (อ.ท่ามะกา) 

36 นายธนพัทธ์ ภัทรพลากร บ านาญเขต 2 (อ.ท่ามะกา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอพนมทวน  จ านวน  24  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางอนุชสรา จันทร์อนันต์ โรงเรียนวัดบ้านทวน 

2 นางสาวลานา บัวขม โรงเรียนวัดบ้านทวน 

3 นางวรานิษฐ์ ธนโรจน์เดชานนท์ โรงเรียนบ้านตลาดเขต (มิตรภาพที่ 105) 

4 นางสุวิมล สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านตลาดเขต (มิตรภาพที่ 105) 

5 นางสาวปานทิพ เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 

6 นางสมคิด ครชาตรี โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 

7 นางสาวอัจฉรี จ านงกูล โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 

8 นางดวงฤดี สมจิต โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 

9 นายจ าเริญ ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองขุย 

10 นางสาวสุปรียา อยู่เต็มสุข โรงเรียนวัดสาลวนาราม 

11 นางสาวชนณกมล รอดหลง โรงเรียนวัดสาลวนาราม 

12 นางบุปผา ดวงมรกต โรงเรียนบ้านหลุมหิน 

13 นางบุญสม แช่มช้อย โรงเรียนบ้านหลุมหิน 

14 นางสาววาสนา วรรณะ โรงเรียนบ้านกระเจา 

15 นางสาวจริญญา เสริมทรัพย์ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 

16 นางกัณฐิกา ชื่นใจ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 

17 นายกนิษฐ์ รุ่งเรือง โรงเรียนวัดพังตรุ 

18 นางมาริสา อินทสวาสดิ์ โรงเรียนวัดพังตรุ 

19 นางส ารวย ใจตรง โรงเรียนบ้านหนองจอก 

20 นายศักดิ์ชาย ผิวสุข โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 

21 นางอิฐยา พุฒิเอก โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 

22 นางอมรรัตน์ หะลีบุตร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

23 นางภคอร บุตรพิมพ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

24 นางสาวณัฐณิชา ชัยยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอห้วยกระเจา  จ านวน  18  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางประทุม บุญมาเกิด โรงเรียนบ้านห้วยยาง  

2 นายเฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง  

3 นายสามารถ จันหา โรงเรียนบ้านทัพพระยา  

4 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์ลาภ โรงเรียนบ้านทัพพระยา  

5 นายชลอ ทองดีเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด  

6 นางสาวกิตติมา ทับมนเทียน โรงเรียนบ้านเขากรวด  

7 นางวิษณุกร ประกอบธรรม โรงเรียนวัดดอนแสลบ 

8 นางสาวมณีรัตน์ พรมนอก โรงเรียนวัดเขารักษ์  

9 นางรัตติด วังกุ่ม โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง  

10 น.ส.อมราพร รุ่งกิจวัฒนานุกูล โรงเรียนวัดสระลงเรือ  

11 นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา (วัดห้วยกระเจา) 

12 นางนุชรดี ไชยมงคล โรงเรียนบ้านซ่อง 

13 นางสาวณัฐรดา สายเทียน โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 

14 นางวรัญญา กิจแก้ว โรงเรียนบ้านวังไผ่ 

15 นางไปรยา ผิวนวล โรงเรียนบ้านไผ่สี 

16 น.ส.มณทนัญ กาฬภักดี โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 

17 นางสาวจันทนี วาจาอ่อน โรงเรียนวัดหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอไทรโยค  จ านวน  26  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางวิภาภรณ์ สมานทรัพย์ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 

2 นางประพีพันธ์ ยิ่งกัลยา โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 

3 นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 

4 นางสาวณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล โรงเรียนบ้านยางโทน 

5 นายสุรศักดิ์ วโรรส โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

6 นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยา โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 

7 นางสาววรรณภา ธนาคุณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 

8 นางฐิตาภรณ์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนหลุมกัง 

9 นางจริมจิต สร้อยสมุทร โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 

10 นางสาวสุชาดา เหลืองทอง โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 

11 นางสาวบรรจง เงินโสภา โรงเรียนบ้านหนองขอน 

12 นายสัญญา งิ้วแถว โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 

13 นางชนิสรา อังคตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 

14 นางสาวน้ าเพชร บุญศรี โรงเรียนบ้านพุองกะ 

15 นางสาวชนทิกานต์ ยิ่งทวี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค (บ้านท่าเสา) 

16 นายอ านาจ นกด า โรงเรียนบ้านเขาช้าง 

17 นางสาวเดือน ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านสารวัตร 

18 นางสาวนาตยา ทับยาง โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 

19 นางมณทา มีพฤกษ์ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 

20 นางสาวนพรัตน์ ภักดีวงษ์ โรงเรียนบ้านแก่งจอ 

21 นายวิชัย คงศรี โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 

22 นางสาวนิตต์ญาณ์ วสุเดชารันต์ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 

23 นายลิขิต โคกแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 

24 นายวีระกิจ เม่งอ าพัน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

25 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

26 นางสุนทร มณีอินทร์ บ านาญเขต 3 (อ.ไทรโยค) 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอทองผาภูมิ  จ านวน  25  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสุรินทร์ อ่วมเจริญ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 

2 นายเอกชัย ธีรพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 

3 นางอโณทัย ศรีษะค า โรงเรียนบ้านหินแหลม 

4 นางอาทิตยา ปินต๊ะ โรงเรียนบ้านดินโส 

5 นางสาวสเมธัส ศรีชื่นอารมย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี 

6 นางสาวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

7 นางสาวนิพาภร ใคร่ครวญ โรงเรียนบ้านนามกุย 

8 นายธีรวุฒ ิ กวางคีรี โรงเรียนบ้านหินดาด 

9 นายพาริส ไชยมงคล โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 

10 นายวิษณุ ชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 

11 นางสาวสายฝน เก่งกล้า โรงเรียนบ้านล าปิล็อก 

12 นางกานติมา สีนวล โรงเรียนคุรุสภา 

13 นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 

14 นางสาวอรพันธ์ ถิ่นธารใสเย็น โรงเรียนบ้านหินแหลม 

15 นางสาวศศิธร ลิ้มแสงอุทัย โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 

16 นางสาวมะยุรี ทองค า โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 

17 นางสาววารุณี จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

18 นางศิริกาญจน์ รังษี โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 

19 นายนฤชัย พิมสร โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย 

20 นายกิตติพัทธ์ จงจินากุล โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 

21 นางสาวชนันญา เจนดง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 

22 นายณัฐพล มิตรอารีย์ โรงเรียนวัดหินดาด 

23 นายวิเชษฐ์ หงษ์พงษ์ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 

24 นายเฉลิมยศ เรืองวงษ์งาม โรงเรียนวัดปรังกาสี 

25 ว่าที ่ร.ต.ณัฐพงษ์ มะยุรา โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอสังขละบุรี  จ านวน  19  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาววันดี เรืองวงษ์งาม โรงเรียนบ้านยางขาว 

2 นางสาวอังคณา รักษ์วงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

3 นายสุภาพ เทียนเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 

4 นายเทอดศักดิ์ สิทธิสาร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 

5 นางสาวสุพัตรา รักษ์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

6 นายอภิชาต สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

7 นายวิสูตร ศรีสุข โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 

8 นายพิชัย ลูกอินทร์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 

9 นางอรอุมา สุขวิสิฎฐ ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 

10 นางสาวกติติยา คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 

11 นายธาราสวรรค์ เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 

12 นางสาวพิจิตต์ตรา มาพันธ์สุ โรงรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 

13 นางอรนุช ลิ้มวิลัย โรงรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 

14 นางสาวอันติกา จันทร์เอี่ยมผ่อง โรงเรียนบ้านห้วยกบ 

15 นางจิรภา พุ่มไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

16 นายสมศักดิ์ ภักดีภูมิโชติสกุล โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

17 นางสาวสุวรรณา เล็กศิริ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

18 นายสุริยา วิลาพันธ์ โรงเรียนวัดวังวิเวการาม 

19 นายแสงจันทร์ ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหินตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์  จ านวน  17  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวรภัสศา ส าเภาทอง โรงเรียนบ้านสามหลัง 

2 นางสาวบุญรัตน์ ภูผาพิพัฒน์ผล โรงเรียนบ้านน้ าพุ 

3 นายปรีชา พ่ึงเจียม โรงเรียนบ้านนาสวน 

4 นางสุไรรัช ภูอ่อน โรงเรียนบ้านองสิต 

5 นายอ านา กองแพง โรงเรียนบ้านองหลุ 

6 นางสาวเกตษริน บ้านกลางดิลก โรงเรียนบ้านดงเสลา 

7 นางอมรรัตน์ คล้ายห้างหว้า โรงเรียนบ้านปากนาสวน 

8 นางสาวกุณฑลี อินทรักษา โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 

9 นางสาวเพชรินทร์ เหล็กมา โรงเรียนบ้านท่าสนุน 

10 นางสาวดวงพร ยังอยู่ โรงเรียนบ้านพุน้ าเปรี้ยว 

11 นางวิรุฬห์ยุพา คุณากรดุษิต โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 

12 นางอรุณ แก้วบัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

13 นางจ าปี วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 

14 นางจิราภรณ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 

15 นางนันทวรรณ นิลวรรณา โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 

16 นางวารินทร์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 

17 นางมธุรส ชั่งเรือ โรงเรียนบ้านน้ ามุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอบ่อพลอย  จ านวน  23  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวเพ็ญพักตร์ พรามมณี โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 

2 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา โรงเรียนบ้านหนองรี 

3 นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแกใน 

4 นายวรภัทร ส่องสว่าง โรงเรียนบ้านหลังเขา 

5 นายวิโรจน ์ รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองส าโรง 

6 นายมานะชัย ต้นสุวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 

7 นางสุมิตรา พลศรีราช โรงเรียนบ้านยางสูง 

8 นางวรากร เชื้อพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

9 นางสาวสุพรรณี สุนทรเขต โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 

10 นางสาวพรนิภา จันทรา โรงเรียนบ้านช่องด่าน 

11 นางโชติวรรณ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 

12 นางสาวสุนันท์ หนูอ้น โรงเรียนบ้านเขาแดง 

13 นางสาวปวีณา อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

14 นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมน โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

15 นางบุษกร ยางสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 

16 นางปราศรัย พานแก้ว โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 

17 นายคมสรรค์ ทับยาง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

18 นางศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพุพรหม 

19 นางวาสนา โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านวังด้ง 

20 นายอนันต์ จันทร์เสาร์ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9) 

21 นางพรพิมล เหมือนริด โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9) 

22 นางสาวโสภา สุวรรณธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

23 นางลภัสรดา สอนใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอหนองปรือ  จ านวน  17  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นางสาวธาลิตา ชุ่มชื่น โรงเรียนบ้านเขาแหลม 

2 นายจรัญ วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 

3 นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ (วัดหนองปรือ) 

4 นางสาวอัมพวัน รอดผึ้ง โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 

5 นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 

6 นางเพ็ญจันทร์ อ่วมเสือ โรงเรียนบ้านหนองขอน 

7 นางพรพรรณ แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 

8 นางสาวรจนา ล้ าเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 

9 น.ส.สชุิรา กิ่งสามี โรงเรียนเสรี- สมใจ 

10 นางสายสม บุญวงษ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 

11 น.ส.แก้วตา แผนสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 

12 น.ส.สภุาพร ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

13 น.ส.อนินธิตา สุวรรณศิริ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 

14 นางเกวิกา เตชะพิบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

15 น.ส.รัชน ี ทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

16 น.ส.วิมลรัตน ์ เครือมี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 

17 นางตรีมาลา เรือนทอง โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยอ าเภอเลาขวัญ  จ านวน  22  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายก่อเกียรติ เพชรลอม โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 

2 นางสาวโควิน บุตรดาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 

3 นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 

4 นางสาวยุพาพร ขุนรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านน้ าโจน 

5 นางทองสาย ผิวอ่อนดี โรงเรียนบ้านหนองจั่น 

6 นางจันทร์สุดา มัจฉา โรงเรียนบ้านหนองหวาย 

7 นางอ าคา ดวงจันทร ์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 

8 นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด โรงเรียนบ้านน้ าลาด 

9 นางสาวนฤมล ทองงาม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 

10 นางรัตติกาล กรายไทยสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโสน 

11 นางทวีโชค เรือนรื่น โรงเรียนบ้านหนองโสน 

12 นางสาวกนกวรรณ ศิลปพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 

13 นางสาวธิดารัตน์ พรมจรูญ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 

14 นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

15 นายช านาญยุทธ วิมลวุฒิวงศ์ โรงเรียนประชาพัฒนา 

16 นางสาวพุทธชาด พวงไธสง โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 

17 นายประทวน บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 

18 นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชุนบ้านหนองฝ้าย 

19 นายประเชิญ ศรีคูบัว โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 

20 นางรัชนี จ าปาดี โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 

21 นางสาวน้องนาง ช่างเกวียนดี โรงเรียนบ้านรางพยอม 

22 นางสาวสุกันยา ข าอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หน่วยจังหวัด  จ านวน  79  ทุน 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

1 นายธณัท วงค์แก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

2 นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

3 นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

4 นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

5 นายพินิจ สัตบุตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

6 นางอุบลรัตน์ แตงโต วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

7 นางสาวรัชนี สุขก่ า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

8 นางอลิสรา สุขสม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

9 นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

10 นางสรัญญา อนุกรรณ์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

11 นางสาวสุภาภรณ์ หวังเลิศพาณิชย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

12 นายไกรวัล นิธากรณ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

13 นางสหัสทยา กาญจนมาศ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

14 นางสาวชมพูนุท ปิโย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

15 นายชูชีพ ร่มโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

16 นางวลีพร ตะพัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

17 นางสาวรัฐทิตยา หิรัณยหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

18 นายจ ารัส กิ่งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

19 นางสุภาพ เทนอิสสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

20 นายพรชัย ทวีคูณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

21 นายกิจติพงษ์ หอมเย็น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

22 นายอดิศร สุริยะค าวงษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

23 นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

24 นายประทวน ทองโสภา โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

25 นางสาวธวัลรัตน ์ สีหานาจ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

26 นายพิสุทธิ์ อรุณทอง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

27 นายทินกร ชูช่วย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

28 นางนิติกาญจน์ โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

29 นายเจนกวี ศรีเอ่ียม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 



    

 
หน่วยจังหวัด  จ านวน  79  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

30 นางวรัญยา ปิยะพันธ์ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 

31 นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

32 นางสาววชิราภรณ ์ สมตน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

33 นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

34 นางสายัณห์ โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

35 นายสมพร มีนาง โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 

36 ว่าที่ร.ต.สุริยัน จันทรา โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 

37 นายแมน พรมภิมาน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

38 นางปณิดา สายโน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

39 นายเจริญ พรหมมา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

40 นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

41 นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 

42 นางสาวโสภิญ ไชยแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี 

43 นางนงนุช เกษมจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี 

44 นางดวงพร เกลี้ยงปราณีต โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

45 นางภัณฑิรา จงอ่อน โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

46 นางภิญญาพรรษฆ์ พุทธิมาโน โรงเรียนท่าเรือพิทยา 

47 นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

48 นางสาวสายธารา เดชเจริญพร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

49 นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

50 นายเชิดชัย เมืองมนต์ โรงเรียนประชามงคล 

51 นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง โรงเรียนประชามงคล 

52 นางนสรณ ์ ปิ่นประเสริฐสกุล โรงเรียนประชามงคล 

53 นางปุณณภา ถ้ าวัตรธนากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ 

54 นายอัฐพล จิตรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 

55 นางธนัฏฐา เหรียญเครือ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

56 นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

57 นายจ านงค์ ภักด ี โรงเรียนท่ามะกาปุณสิริ 

58 นายองอาจ จันทร์คลาย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 



    

 
หน่วยจังหวัด  จ านวน  79  ทุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สมาชิก โรงเรียน/หน่วยงาน 

59 นางสาวสุนัน สุกุลธนาศร โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

60 นายสมพล โครพ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

61 นางสุภาวดี พิลา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

62 ว่าที่ร.ต.ณฤดล เผือกอ าไพ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

63 นางสาวอ้อยใจ ธาตุทอง โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 

64 นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

65 นางกาญจนา บุญพา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

66 นางพรสวรรค์ ปรีชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 

67 นางวิชญาณี บุญทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

68 นางสาวสุปราณี บทศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

69 นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

70 นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

71 นางสมพร ภูมเรศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

72 นางสาววันลิษา ข าอ่ิม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

73 นางวิชญาภา สีมา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

74 นายนิรุจน์ กัณหา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

75 นางบุษรา ประชากุล โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

76 นางกมลทิพย์ พุ่มดี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

77 นายจันตรี บุญเฮ้ียะ โรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน (อบจ.) 

78 นางณพิชญา เพชรพิมล ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด 

79 นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
        (นายณรินทร์  ช านาญดู) 
        ประธานกรรมการด าเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 



    

 
การจ่ายทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2564 

 
ที ่ อ าเภอ/สังกัด จ านวนทุน วิธีรับเงิน 
1 อ าเภอเมือง 43 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
2 อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 18 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
3 อ าเภอท่าม่วง 33 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
4 อ าเภอท่ามะกา 36 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
5 อ าเภอพนมทวน 24 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
6 อ าเภอห้วยกระเจา 18 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
7 อ าเภอไทรโยค 26 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 

8 อ าเภอทองผาภูมิ 25 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 

9 อ าเภอสังขละบุรี 19 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 

10 อ าเภอศรีสวัสดิ์ 17 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
11 อ าเภอบ่อพลอย 23 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
12 อ าเภอหนองปรือ 17 กรรมการรับไปมอบให้สมาชิก 
13 อ าเภอเลาขวัญ 22 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 

14 จังหวัด 79 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 

 400  
 
หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ จะเริ่มจ่ายทุนการศึกษาจ านวน 400 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท   
               ใหกั้บสมาชิกตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 
 
 


