
          ตามที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั กาํหนดใหส้มาชิกยื�นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 

 ประจาํปี 2559  ระหวา่งวนัที� 15 สิงหาคม  - 13 กนัยายน 2559  ไปแลว้นั�น

          บดันี�   คณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาคดัเลือกจากสมาชิกที�ยื�นขอรับทุนทั�งสิ�น 265 ราย  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ปรากฎวา่มีผูมี้คุณสมบติัครบตามหลกัเกณฑ ์ จาํนวน  260  ราย จึงประกาศรายชื�อผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  

ประจาํปี  2559  ดงัต่อไปนี�

ที� สังกดัหน่วย

1 นางสาว เอกชญทิพย์ ทวีกาญจนเ์ดช โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย กฤชสร ทวีกาญจนเ์ดช

2 นาง นิภาพร อ่วมเดช โรงเรียนรัฐเขื�อนพลเทพอุปถมัภ์ เดก็หญิง จิตชฎามญฑ์ อ่วมเดช

3 นาง คุณญัญา โสภาสุข โรงเรียนรัฐเขื�อนพลเทพอุปถมัภ์  เดก็หญิง พรประภา โสภาสุข

4 นาง นยันา พรหมมา โรงเรียนวดัโคกแจง เดก็หญิง ชนญัชิตา พรหมมา

5 นาง มาลยั เนียมปาน โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน เดก็หญิง เขมิกา เนียมปาน

6 นาย สุชาติ คชรักษ์ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ เดก็หญิง นวรัตน์ คชรักษ์

7 นาง ขวญัเรือน จนัทร์กระจ่าง โรงเรียนวดัวงัหมนั เดก็ชาย วิชชากร จนัทร์กระจ่าง

8 นาง ทกัษินาวรรณ มั�นใจ โรงเรียนหวัเด่น เดก็หญิง ธนิตา มั�นใจ

9 นางสาว กรณิศาภา ทุมมาสุทธิ� โรงเรียนบา้นไพรนกยงู เดก็หญิง ณีรนุช ทุมมาสุทธิ�

10 นาย พงศกร บุญตา โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็ชาย ปารามินต์ บุญตา

11 นาง ฐิติมา เกิดพร้อม โรงเรียนดอนสีนวน เดก็หญิง สุพิชชา เกิดพร้อม

12 นาง เปมิกา สุดมี โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็หญิง ปัณฑารีย์ สุดมี

13 นาง สาลี� ขนุทอง โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม เดก็หญิง พรพิมล ขนุทอง

14 นาง เสาวภา ปานทองคาํ โรงเรียนอนุบาลหนัคา เดก็หญิง เบญญาภา ปานทองคาํ

15 นาย วิรัตน์ แสงสิมมา โรงเรียนบา้นหนองต่อ เดก็ชาย ศิรวฒัน์ แสงสิมมา

16 นางสาว อนัชุรีย์ อาํพาศ โรงเรียนบา้นเขาราวเทียนทอง เดก็ชาย ธนากร ทองแฉลม้

17 นาย สุนทร พุ่มจาํปา โรงเรียนบา้นวงัคอไห เดก็หญิง วิรากานต์ พุ่มจาํปา

18 นางสาว วรรณฑนา ทองทอดทาน โรงเรียนบา้นสุขเดือนหา้ เดก็ชาย ศุกลวฒัน์ โสไกร

19 นางสาว นนัทยา อาจหิรัญ โรงเรียนบา้นสุขเดือนหา้ เดก็หญิง รตนพร ยอดสุวรรณ์

20 นาย สมคิด ชูนพรัตน์ โรงเรียนบา้นกะบกเตี�ย เดก็หญิง จุฑากานต์ ชูนพรัตน์

21 นาง ลลนา แสงสุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็หญิง พิทยาภรณ์ แสงสุพรรณ์

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 3

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั

เรื�อง  ผลการพจิารณาคัดเลอืกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจาํปี  2559

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร

 จาํนวน  41  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท  เป็นเงนิ  41,000  บาท
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ที� สังกดัหน่วย

22 นาย สนัทศัน์ พินยา โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง ชฎาพร พินยา

23 นาง เยาวลกัษณ์ มีชยั โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง ประภสัสร มีชยั

24 นาง ไพรพนาวลัย์ สวนบ่อแร่ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง นยันเ์นตร์ ดวนสิงห์

25 นาย ศกัดิ� ขริน เพชรจั�น โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เดก็หญิง พชรกร เพชรจั�น

26  นาง ชีวารัตน์ ม่วงพ่วง โรงเรียนเทศบาลตาํบลหางนํ�าสาคร เดก็ชาย ฐิติพงศ์ เพช็รพิชยั

27 นาง ศศิวิภา นงบาง โรงเรียนเทศบาลตาํบลหางนํ�าสาคร เดก็หญิง วีนสันนัท์ นงบาง

28 นาย พิเชษฐ์ ชี�แจง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง ปิยะพร ชี�แจง

29 นาง วรนุช อยูเ่ล่ห์ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็ชาย คมชาญ อยูเ่ล่ห์

30 นาง รุ่งนภา สุหงษา โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง จารวี สุหงษา

31 นาง ศมาพร เทียมโคกกรวด โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง ดลพร เทียมโคกกรวด

32 นาง พชัรี คาํแกว้ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา เดก็ชาย วิชญพ์ล คาํแกว้

33 นาง จรุญลกัษณ์ บุตรศรี โรงเรียนหว้ยกรดวิทยา เดก็ชาย จิรพสั บุตรศรี

34 นาง นภคั สุพรรณไสว โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็หญิง กญัญาณฐั ทองอ่อน

35 นาง พรศิริ สวนเกลี�ยง สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) เดก็หญิง พรหมพร สวนเกลี�ยง

36 นาง ปัทมา ควรชม สนง.สกสค. เดก็หญิง ณฐันนัท์ ควรชม

37 นาง สมรักษ์ อุ่มสุข สนง.สกสค. เดก็หญิง ณชัชา อุ่มสุข

38 นาง จริญญา ทบัทวี สนง.กศน.ชยันาท เดก็ชาย พงศธร ทบัทวี

39 นาย วิโรจน์ นามขาว วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เดก็ชาย ธีรวชัร นามขาว

40 นางสาว ทองหล่อ เขียวภกัดี โรงเรียนอกัษรประสิทธิ� เดก็หญิง ศรัณยพ์ร ชํ�าวอน

41 วา่ที� ร.ต. สมเกียรติ เกตุฟัก สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็หญิง อภิชญา เกตุฟัก

ที� สังกดัหน่วย

1 นาง ดารารัตน์ เพชรสมัฤทธิ� โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย กรวิชญ์ เพชรสมัฤทธิ�

2 นาง ศรินทิพย์ ธรรมศกัดิ� ชยั โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย ธนกร ธรรมศกัดิ� ชยั

3 เดก็หญิง ณิชาพฒัน์ จาํบุญ โรงเรียนอนุบาลชยันาท สตท. เจษฎา จาํบุญ

4 นาง พรทรัพย์ วตัถุสินธ์ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย ธนลภย์ วตัถุสินธ์

5 นาง สมใจ โอเวน็ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิง ประกายรุ้ง โอเวน็

6 นางสาว อรนุช ยวงนาค โรงเรียนวดัหวัยาง เดก็ชาย นฐัดนยั สุวรรณจกัร

7 นาง สินีนาถ พรหมนาค โรงเรียนวดัหวัหวา้ เดก็ชาย ณภทัร พรหมนาค

8 นาย สมศกัดิ� น่วมนิ�ม โรงเรียนวดัหนองนอ้ย เดก็หญิง สุพรรณิการ์ น่วมนิ�ม

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 3

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6

จาํนวน  36  ทุน  ทุนละ 1,200 บาท  เป็นเงนิ  43,200  บาท

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร
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ที� สังกดัหน่วย

9 นาย ไกรสร เขมทศัน์ โรงเรียนอนุบาลวดัสิงห์ เดก็หญิง ณฐัณิชา เขมทศัน์

10 นาง มาลีวลัย์ เปรมปาน โรงเรียนวดับ่อแร่ เดก็หญิง ธนารีย์ เปรมปาน

11 นาง พรทิพย์ โทนวม โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ เดก็หญิง เมทินี โทนวม

12 นาง อจัฉรา ศกัดารักษ์ โรงเรียนวดันมโฑ เดก็ชาย อนาวิล ศกัดารักษ์

13 นาง เอื�องคาํ หริ�มแกว้ โรงเรียนบา้นคลองยาง เดก็หญิง ชมพนุูช หริ�มแกว้

14 นาง เถริกา โพธิ� เพช็ร์ โรงเรียนวดัศรีมงคล เดก็ชาย อธิษฐ์ โพธิ� เพช็ร์

15 นาง ปราณี ใจงาม โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ เดก็ชาย ทรงวฒิุ ใจงาม

16 นาย ศิริ อินทร์แสง โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม เดก็หญิง พรรณษร อินทร์แสง

17 นาง ณฐัพชัร์ ชะเอม โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม เดก็ชาย อินทชั ชะเอม

18 นาย ปรีชา ปานทองคาํ โรงเรียนอนุบาลหนัคา เดก็หญิง ปภาณิน ปานทองคาํ

19 นางสาว พิชญาภคั เทียนถาวร โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็หญิง ฐิตาภา เทียนถาวร

20 นาย รัชศกัดิ� พลายชุมพล โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง สุพิชชา พลายชุมพล

21 นาง ศิริพร หอมชื�น โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็ชาย ณพล รอดพลู

22 นาง วชิราภรณ์ เบญจรส เทศบาลตาํบลดงคอน เดก็ชาย ธญัพิสิษฐ์ เกิดพิทกัษ์

23 นาย พิเชษฐ์ ชี�แจง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง พิชญาดา ชี�แจง

24 นาย พิเชษฐ์ ชี�แจง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง ดุริยนาฏ ชี�แจง

25  นาง ศศพินทุ์ สดายรัุช โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็ชาย พสุ สดายรัุช

26 นาย ขจรศกัดิ� สถิรวฒันานนท์ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็ชาย รวิภาส สถิรวฒันานนท์

27 นาย พิสิฏฐ์ นาคสงัข์ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็ชาย พลพฤทธิ� นาคสงัข์

28 นาง วชัรีย์ รัตโนทยั โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษดิ� เดก็ชาย ธีรธวชั รัตโนทยั

29 นาง ปัทมา ควรชม สนง.สกสค. เดก็ชาย ปัณณวฒัน์ ควรชม

30 นาง สมหมาย วิบูลยช์ยัสิทธิ� สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เดก็หญิง จิตธนา วิบูลยช์ยัสิทธิ�

31 นาง รดามณี ดิเรกสุข สนง.กศน.ชยันาท เดก็ชาย อุชุกร ดิเรกสุข

32 นาง วิไลลกัษณ์ เก่งเขตรวิทย์ โรงเรียนอกัษรประสิทธิ� เดก็ชาย ชลิต เก่งเขตรวิทย์

33 นาง นวตัพร พกัผอ่น โรงเรียนอนุบาลสุธิชา เดก็ชาย พฒันโชติ พกัผอ่น

34 นาย ไพร์ทูลย์ อยูเ่ยน็ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง วราภรณ์ อยูเ่ยน็

35 นาง วราภรณ์ ชูควร วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง ภกัจิรา ชูควร

36 นาย บญัชา เลิศปรีชา บาํนาญอาํเภอหนัคา เดก็ชาย จกัรพงษ์ เลิศปรีชา

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร
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ที� สังกดัหน่วย

1 นางสาว ทศันียา เลื�อนลอย โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย ปฐพี สวสัดี

2 นาง จุลีณา วงศเ์หลือง โรงเรียนวดัศรีวิชยั เดก็ชาย ฆินหนัต์ วงศเ์หลือง

3 นาย อนนัตศ์กัดิ� มาทพั โรงเรียนวดัแหลมหวา้ เดก็หญิง แพรวพรรณ มาทพั

4 นาย สุเทพ นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เดก็หญิง สุภทัรา นิยมธรรม

5 นาย วรวฒิุ แอฆะ โรงเรียนบา้นนํ�าพุ เดก็หญิง ฑิตยา แอฆะ

6 นาง ขวญัเรือน จนัทร์กระจ่าง โรงเรียนวดัวงัหมนั เดก็หญิง นาฎศิลป์ จนัทร์กระจ่าง

7 นาง สุรีภรณ์ เพง็บุญ โรงเรียนวดัเขาแกว้ เดก็หญิง ธรณ์ธนัย์ เพง็บุญ

8 นาง พรพิมล วดัเข่ง โรงเรียนวดัโฆสิตาราม เดก็หญิง ชมภูนุช วดัเข่ง

9 นาย กฤษฎา ศรีฉํ�า โรงเรียนวดัสกณุาราม เดก็หญิง ณฐัชยา ศรีฉํ�า

10 นาง ญาณพฒัน์ มีสวสัดิ� โรงเรียนวดัมะเห-ยงคณ์ เดก็ชาย นรภทัร มีสวสัดิ�

11 นาง ศิริวรรณ กลิ�นจนัทร์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี เดก็ชาย พิภูษณะ กลิ�นจนัทร์

12 นาง นํ�าทิพย์ นิวรณุสิต โรงเรียนวดักาํแพง เดก็ชาย จิรภทัร นิวรณุสิต

13 นาง กมลสยา พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนวดัหวัตะพาน เดก็ชาย ปริฐกร พุ่มพฤกษ์

14 นาย ภิรมย์ สีเผือก โรงเรียนวดัคลองงิ�ว เดก็หญิง วรัชณ์ชนก สีเผือก

15 นาย พงศกร บุญตา โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็ชาย ปารเมศ บุญตา

16 นาย บุญมี ทิพยสิ์งห์ โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ เดก็หญิง สิรีบุญ ทิพยสิ์งห์

17 นาง เครือมาส อนนัเทพา โรงเรียนวดัอรัญญวาสี เดก็หญิง หสัยา อนนัเทพา

18 นาง วราภรณ์ โพธิ� ตุ่น โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็หญิง วรพิชชา โพธิ� ตุ่น

19 นาย ประมวล บุญประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็ชาย ดนตรี บุญประสงค์

20 นาง นุชศรา แกว้ทอง โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็ชาย ธนา แกว้ทอง

21 นางสาว วรรษมน เกิดเสม โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เดก็หญิง ชลธิชา มากลน้

22 นาง ภทัรภรณ์ สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลตาํบลหางนํ�าสาคร เดก็หญิง ฐิติมา สุวรรณ์สถิตย์

23 นาย ทศันยั มีทอง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็ชาย สตับุรุษ มีทอง

24 นาง เขม็ทอง โพทอง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง พุฒิชาติ โพทอง

25 นาง จนัทนา คงฤทธิ� โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง พทัธ์ธีรา คงฤทธิ�

26 นาย ชุติพนธ์ ดิษมา โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง เกตนสิ์รี ดิษมา

27 นาย สาํเนียง ทบัโพธิ� โรงเรียนสาครพิทยาคม เดก็หญิง ชุตินนัท์ ทบัโพธิ�

28 นาย ชาติพสิษฐ์ บุญโก โรงเรียนสาครพิทยาคม เดก็หญิง กนกพร  บุญโก

29 นาย ไพบูลย์ สุดใจ โรงเรียนสาครพิทยาคม เดก็ชาย อภิสิทธิ� สุดใจ

30 นาง นงนุช อินมณี โรงเรียนสาครพิทยาคม เดก็ชาย กฤตวฒัน์ อินมณี

31 นาย สมิท ชา้งหวัหนา้ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา เดก็หญิง อติภา ชา้งหวัหนา้

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3

จาํนวน  47  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงนิ  70,500  บาท

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร

4



ที� สังกดัหน่วย

32 นาง ศิริวรรณ หอมรส โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เดก็หญิง ศศิ หอมรส

33 นาง นิรัชรา คาํพุด โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เดก็ชาย ปรมตัถ์ คาํพุด

34 นาย ธวฒัชยั ทองสุกนอก สาํนกัพุทธศาสนา เดก็หญิง จิรสุตา ทองสุกนอก

35 นาง อินทิรา บูระณา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เดก็หญิง ทิพรดา บูระณา

36 นาย อาํนาจ นาคเมือง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นาย สิราภาส นาคเมือง

37 นาย อาํพร หยดัเรียน มลูนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา เดก็ชาย รัชพล หยดัเรียน

38 นาง นชัชา อินทพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร เดก็หญิง วิชญาพร ฤทธิเดช

39 นาง นิสา ภกัดี วิทยาลยัเทคโนโลยีชยันาท เดก็ชาย ฑิณภฎั ภกัดี

40 นาง ทศันวรรณ  มั�นขนัธ์ โรงเรียนวรรณรัตนวิ์ทยา เดก็ชาย ภาณุพงศ์ มั�นขนัธ์

41 นาย สญัญา กล่อมจิตร สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็ชาย สกลภทัร กล่อมจิตร

42 นาย วิทยา ชูชื�น วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย ธนดล ชูชื�น

43 นาง ปรารถนา บุง้ทิม วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย คฤหบดี บุง้ทิม

44 นาง บงัอร วรรณทอง วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง เหมือนฝัน วรรณทอง

45 นาง สม้กิ�ง เสนาสิงห์ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นาย ชุติวตั เสนาสิงห์

46 นาย มานพ จนัทรา วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง จิณณ์ชญา จนัทรา

47 นาย เสริมศกัดิ� สุวรรณาลยั วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย วรดล สุวรรณาลยั

ที� สังกดัหน่วย

1 นาย สุรพล มิ�งภู โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาว ณฐันนัท์ มิ�งภู

2 นาง ดวงจนัทร์ โลหาวธุ โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาว ศศิธร โลหาวธุ

3 นาง ศรินทิพย์ ธรรมศกัดิ� ชยั โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาว ศิริญญา ธรรมศกัดิ� ชยั

4 นาย วิเนต เลิศศิริภิญโญ โรงเรียนชุมชนวดัวงัเคียน นางสาว วรนุต เลิศศิริภิญโญ

5  นางสาว วนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ โรงเรียนบา้นหนองแค นางสาว รัชดาภา เรืองสุข

6 นาย สมควร ปลั�งดี โรงเรียนวดัส่องคบฯ นาย เจษฎากร ปลั�งดี

7 นาง สมนึก  สอนสระเกษ โรงเรียนวดัสระเนินพระราม นาย ฉตัรเทพ สอนสระเกษ

8 นาง สุกญัญา บุญเพช็ร์ โรงเรียนวดัโคกแจง นาย จกัรพนัธ์ุ บุญเพช็ร์

9 นาง สุวรรณา รุ่งเรือง โรงเรียนวดัโคกแจง นางสาว นวพร รุ่งเรือง

10 นางสาว อรนุช ยวงนาค โรงเรียนวดัหวัยาง นางสาว ณฐัวิภา สุวรรณจกัร

11 นาง รักษา โพธิ� อุไร โรงเรียนวดัหวัหวา้ นาย ศตวรรษ โพธิ� อุไร

12 นาย คมกฤษ นุชจุย้ โรงเรียนบา้นเขาแหลม นางสาว ณฐันิชา นุชจุย้
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13 นาง ณิชาภทัร ทว้มวงษ์ โรงเรียนบา้นหวัถนน นาย สิรวิชญ์ ทว้มวงษ์

14 นาย สุรชยั รุ่งฤทธิ� ประภากร โรงเรียนวดัโคกสุก นางสาว วรณิศศรณ์ รุ่งฤทธิ� ประภากร

15 นาย เฉลียว อยูเ่กิด โรงเรียนเขื�อนเจา้พระยา นาย วิศรุต อยูเ่กิด

16 นาง นงนุช กนัตวิรุฒ โรงเรียนวดัคงคาราม นาย กนัตภณ กนัตวิรุฒ

17 นาย สมบูรณ์ โพธิ� รัง โรงเรียนวดัโพธิ� ประสิทธิ� นาย ชนวิทย์ โพธิ� รัง

18 นาง วนัดี เฉยนก โรงเรียนบางไก่เถื�อน นางสาว ธมลวรรณ เฉยนก

19 นาย นภดล ถว้ยอิ�ม โรงเรียนหวัเด่น นางสาว จิรภทัร ถว้ยอิ�ม

20 นาย สมศกัดิ� มีแสงนิล โรงเรียนวดัโฆสิตาราม นางสาว ธนัยพร มีแสงนิล

21 นาง นิตยา ทองใบ โรงเรียนวดัสงัฆาราม นางสาว ประภาพรรณ ทองใบ

22 นาง วรารัตน์ พิเมย โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี นาย บญัญวตั พิเมย

23 นาย วินิจ ภูชยัศรีสมัฤทธิ� โรงเรียนวดัคลองธรรม นาย วรันด์ ภูชยัศรีสมัฤทธิ�

24 นาง เครือมาส อนนัเทพา โรงเรียนวดัอรัญญวาสี นาย โศภณ อนนัเทพา

25 นาย สุธีร์ คมขาํ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ� นาย มนสัวี คมขาํ

26 นาง อรัญญา นาคตรง โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็หญิง วิชญาดา นาคตรง

27 นาง สุนนัท์ พึ�งเพญ็ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นาย คณาพงษ์ พึ�งเพญ็

28 นาง สุนนัท์ พึ�งเพญ็ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นางสาว ชุตินนัท์ พึ�งเพญ็

29 นาง นิภา สิทธิเวทย์ โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง นางสาว โชติกา สิทธิเวทย์

30 นาย พิทธญาณ์ สุขสาํราญ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ นางสาว พลอยพราว สุขสาํราญ

31 นาง วนัทนา มั�นปาน โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ นาย นนทชยั มั�นปาน

32 นาง พรพรหม แสงอาวธุ เทศบาลตาํบลสามง่ามท่าโบสถ์ นางสาว เพนนี แสงอาวธุ

33 นาง รุ่งรัตน์ เตโช เทศบาลตาํบลดงคอน นางสาว โยชกา เตโช

34 นาง เรณู ทรงคาศรี เทศบาลตาํบลหาดอาษา นาย อภิสิทธิ� ทรงคาศรี

35 นาง บุญช่วย พงษท์รัพย์ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว ประภาทิพย์ พงษท์รัพย์

36 นาง ฉลองรัตน์ พารีสอน โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว ธนพร พารีสอน

37 นาย ทิฆมัพร สุวรรณภาพ โรงเรียนวดัสิงห์ นางสาว ทานตะวนั สุวรรณภาพ

38 นย ไชโย จีนวงศ์ โรงเรียนวดัสิงห์ นางสาว สิปรางค์ จีนวงศ์

39 นาย สมศกัดิ� ไกรณรงค์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม นางสาว ศุภสุตา ไกรณรงค์

40 นาง แสงจนัทร์ เดชปกรณ์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม นางสาว นนัทิดา เดชปกรณ์

41 นาง ภุมรี รัตนวิมานชยั โรงเรียนหนัคาพิทยาคม นางสาว ณฏัฐิรัตน์ รัตนวิมานชยั

42 นาง บุญเลี�ยง สงล่า โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษดิ� นางสาว สุทธิลกัษณ์ สงล่า

43 นาย เสน่ห์ พนัธ์ุดี โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาว สิริยาพร พนัธ์ุดี

44 นาง รุ้งทิพ ขนุทอง สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) นางสาว ตรีทิพย์ ขนุทอง
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45 นาย ชยัรัช ปลิวมา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นาย ศิรภทัร ปลิวมา

46 นาย ธวชัชยั พิลา สนง.กศน.ชยันาท นางสาว ธญัธณ พิลา

47 นาย ไพรัช ทว้มจู สนง.กศน.ชยันาท นางสาว มณัฑน ทว้มจู

48 นาย สมพงษ์ มั�นอินทร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นางสาว ภณัฑิรา มั�นอินทร์

49 นาง ภาวิณี โพธิ� ไพรศรี สนง.วฒันธรรมจงัหวดั นางสาว ภาภสั โพธิ� ไพรศรี

50 นาย ธนูศกัดิ� อรุณไพร วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง ธนกาญจน์ อรุณไพร

51 นางสาว ภทัรภร วีระพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท นาย รัชชนนัท์ พนัธ์ุวงศร์าช

52 นาย สุธี เอี�ยมสงคราม บาํนาญนกัการอาํเภอเมือง นาย วลญัชช์ยั เอี�ยมสงคราม

53 นาย มโนนาท เรืองฤกษ์ บาํนาญอาํเภอเมือง นาย ธนภทัร เรืองฤกษ์

54 นาย สาํเนียง เสือฉิม บาํนาญอาํเภอมโนรมย์ นางสาว สุทินา เสือฉิม

55 นาย วาด วนัทนาวงศ์ บาํนาญอาํเภอมโนรมย์ นาย วจนะ วนัทนาวงศ์

56 นาง วชัรียา บุญดี บาํนาญอาํเภอสรรคบุรี นางสาว นนทนาท บุญดี

ที� สังกดัหน่วย

1 นาง อุ่นเรือน นุย้ปรี โรงเรียนอนุบาลชยันาท นาย อินธิพร นุย้ปรี

2 นาง ประยอม กสุุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาว กลัลยาณี กสุุโมทย์

3 นาย สมศกัดิ� พรตดว้ง โรงเรียนอนุบาลชยันาท นาย จินตต์รัย พรตดว้ง

4 นาง สายสมร แสงโชติช่วง โรงเรียนวดัศรีวิชยั นางสาว ณิชา แสงโชติช่วง

5 นาง กาญจศรัณย์ รอดเงิน โรงเรียนวดัศรีวิชยั นางสาว ปัฐมวดี รอดเงิน

6 นาง นิตยา พราหมณี โรงเรียนบา้นท่าไม้ นาย วิรุฬห์  พราหมณี

7 นาย มานะ เพียรมุ่งงาน โรงเรียนลดัดาประชาสรรค์ นางสาว รสมณ เพียรมุ่งงาน

8 นาง ทวารัตน์ ฤทธิโชติ โรงเรียนชุมชนวดัวงัเคียน นาย กฤษติวตัร์ ฤทธิโชติ

9 นาย สมชาย บุษบงค์ โรงเรียนวดัสระเนินพระราม นาย วิชชากร บุษบงค์

10 นาง ศรีวรรณ์ อิ�มสาํอางค์ โรงเรียนบา้นสะพานหิน นาย อภิรักษ์ อิ�มสาํอางค์

11 นาง มยรีุ บา้นสระ โรงเรียนบา้นบ่อยายสม้ นาย สาริน บา้นสระ

12 นาย กอ้งเกียรติ พุกสุข โรงเรียนวดับ่อแร่ นางสาว สุพาพิชญ์ พุกสุข

13 นาย วิเชียร กระจง โรงเรียนวดัเขาแกว้ นางสาว นภสัวรรณ กระจง

14 นาย สาํริด ธาระรส โรงเรียนวดันมโฑ นางสาว ชณฐัฐา ธาระรส

15 นาย ประสิทธิ� ศรีจนัทร์ โรงเรียนวดัสมอฯ นางสาว องัคว์รา ศรีจนัทร์

16 นาย เวหา มลยัทิพย์ โรงเรียนวดัดอนตะไล้ นาย อิศรา มลยัทิพย์

ระดบัปริญญาตรีปีที� 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี)

จาํนวน  80  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงนิ  240,000  บาท

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 / ปวช.3

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร
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ที� สังกดัหน่วย

17 นาย สนธยา โชติภิวฒัน์ โรงเรียนวดัตะกู นาย วรากร โชติภิวฒัน์

18 นาย วิเชียร ปั� นจนัทร์ โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ นาย วรวิช ปั� นจนัทร์

19 นาง ประคอง แสงรัศมี โรงเรียนวดัธรรมิกาวาส นางสาว พณัณิตา แสงรัศมี

20 นาย มนสั พิบูลย์ โรงเรียนวดัจั�นเจริญศรี นางสาว ศุภลกัษณ์ พิบูลย์

21 นาง นิษา ยิ�มจนัทร์ โรงเรียนวดัโฆสิตาราม นางสาว หทยัชนก ยิ�มจนัทร์

22 นาง พาณี รอดยอ้ย โรงเรียนวดัสกณุาราม นาย ภาษวชัร รอดยอ้ย

23 นาย ปรีชา สุดมี โรงเรียนวดัโบสถร์าษฏร์บาํรุง นางสาว ปาริฉตัร สุดมี

24 นาง นิดาภรณ์ เกตุขวญัชยั โรงเรียนวดักาํแพง นาย ณฐัพงศ์ เกตุขวญัชยั

25 นาย สนอง มณฑา โรงเรียนบา้นทุ่งกระถิน นางสาว กนกอร มณฑา

26 นาย ปราโมทย์ บุญเจิด โรงเรียนบา้นทุ่งกระถิน นาย จกัรภทัร บุญเจิด

27 นาง ฐิติยา อิงควระ โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ นางสาว ภาพิมล อิงควระ

28 นาง ศรีเกษม ยอดดาํเนิน โรงเรียนวดัอารีทวีวนาราม นางสาว ไอริน ยอดดาํเนิน

29 นาย ธนวฒัน์ อินทร์สนัต์ โรงเรียนวดัหนองแขม นาย ธนสั อินทร์สนัต์

30 นาย สุทนั มาศิริ โรงเรียนวดัพรหมวิหาร นางสาว ปัทมวรรณ์ มาศิริ

31 นาย พิชยั อ่วมคร้าม โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม นางสาว ณฐักานต์ อ่วมคร้าม

32 นาง ประนอม อินสวา่ง โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม นางสาว ธนชัพร อินสวา่ง

33 นาย ประชวน กนัทศั โรงเรียนดอนสีนวน นาย ธวชัชยั กนัทศั

34 นาง ภาษีณี อํ�าบุญ โรงเรียนท่าบา้นหลวง นางสาว กรรณชนก อํ�าบุญ

35 นาง อาํนวยพร เลี�ยงหลํ�า โรงเรียนวดัถํ�าเข้ นาย เสมอชาย เลี�ยงหลํ�า

36 นาง พิฐชญาณ์ วรเลิศธญัรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนัคา นางสาว พณัณ์ชิตา วรเลิศธญัรักษ์

37 นาย นิพนธ์ อดิสรณกลุ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม นาย รัชชานนท์ อดิสรณกลุ

38 นาง สุทิน ทาเอื�อ โรงเรียนบา้นเขาราวเทียนทอง นางสาว พรนภา ทาเอื�อ

39 นาย สุนทร พุ่มจาํปา โรงเรียนบา้นวงัคอไห นางสาว ณฐันรี พุ่มจาํปา

40 นาง กชพรรณ คมขาํ โรงเรียนบา้นหนองยาง นาย สุธินนัท์ คมขาํ

41 นางสาว นลพรรณ จงคะวะดี โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นาย กิตติพงษ์ ฉิมโห้

42 นาง วาสนา มีโต โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นางสาว ชนิกานต์ นาคไทย

43 นาง วาสนา มีโต โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นางสาว กลุจิรา นาคไทย

44 นาย ณรงค์ ฟักบวั โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นาย ชนาธิป ฟักบวั

45 นาง ศจี โรจนอุดมวฒิุกลุ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย พลางกรู โรจนอุดมวฒิุกลุ

46 นาง กลัยา ผิวทิพากร โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย ธรวฒัน์ ผิวทิพากร

47 นาง กลุวดี ม่วงพลู โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว บุญญาวีย์ ม่วงพลู

48 นาง ชุลีภรณ์ กลิ�นชื�น โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว เกษราภรณ์ กลิ�นชื�น

ระดบัปริญญาตรีปีที� 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี)

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร
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ที� สังกดัหน่วย

49 นาง ฉลองรัตน์ พารีสอน โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว จริยา พารีสอน

50 นาย ไพบูลย์ สุดใจ โรงเรียนสาครพิทยาคม นางสาว วลยัภรณ์ สุดใจ

51 นาย ส สุชยัรัตน์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา นางสาว จิตเจียระไน สุชยัรัตน์

52 นาง วรลกัษณ์ พึ�งละออ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม นางสาว ณฐัชยา พึ�งละออ

53 นาง แสงจนัทร์ เดชปกรณ์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม นาย ปริญญา เดชปกรณ์

54 นาย สมหวงั เมืองวงษ์ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม นาย ปริวติั เมืองวงษ์

55 นาง ทิพวนั สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม นาย รวินนัท์ สุวรรณ์สถิตย์

56 นาง เตือนใจ แสวงสุข โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษดิ� นาย กิจสุธี แสวงสุข

57 นาง อุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษดิ� นาย ณฐัพงศ์ เลิศปรีชา

58 นาย ชาตรี ต่ายจนัทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาว ชิดชนก ต่ายจนัทร์

59 นาย ธานินทร์ รอดหลง บาํนาญวิทยาลยัเกษตร นาย ทศพร รอดหลง

60 นาง สาธิตา ชาตะรูปะ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นางสาว ปรมาภรณ์ ชาตะรูปะ

61 นาง สุนารี ฟักศรี สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นาย ปองภพ ฟักศรี

62 นาง สุดใจ เกิดอน้ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นางสาว ชื�นกมล เกิดอน้

63 นาย ไพศาล ฉิมโห้ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นางสาว กฤตยา ฉิมโห้

64 นาย สมัฤทธิ� มณีรอด สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา นางสาว ศิวพร มณีรอด

65 นาง รดามณี ดิเรกสุข สนง.กศน.ชยันาท นางสาว ศิรดา กนัอํ�า

66 นาย ประยทุธ จูชงั วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นางสาว ปีติ จูชงั

67 นาย สุภาษณ์ การภกัดี วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นางสาว จณิสตา การภกัดี

68 นาย ธน สงัขท์อง วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นางสาว โรจนี สงัขท์อง

69 นาย สมพร วฒันว์นัทนา วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นางสาว พีรยา วฒันว์นัทนา

70 นาง สมใจ อยูส่นิท วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นางสาว ปวริศา อยูส่นิท

71 นาย สมคิด ฉตัรธญัญกิจ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นางสาว ณชัชา ฉตัรธญัญกิจ

72 นาง สิรินทิรา  ชยับุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท นางสาว ชนญัชิดา ชยับุรินทร์

73 นาย ศุภชยั พรหมมา บาํนาญสพม.อาํเภอเมือง นางสาว ศุภรัตน์ พรหมมา

74 นาย พิชยั สุขเทศ บาํนาญนกัการอาํเภอวดัสิงห์ นางสาว ปัทมา สุขเทศ

75 นาง สมลกัษณ์ นอ้ยนาค บาํนาญอาํเภอเมือง นาย เมธา นอ้ยนาค

76 นาย วินยั สาททอง บาํนาญอาํเภอมโนรมย์ นาย นิวทัธ์ สาททอง

77 นาง จิรพนัธ์ุ มณฑา บาํนาญอาํเภอวดัสิงห์ นางสาว เขมณฏัฐ มณฑา

78 นาง วชัรี สงัขะโห บาํนาญอาํเภอสรรพยา นาย ณชัพล สงัขะโห

79 นาย ประจวบ อิ�มเอิบ บาํนาญอาํเภอสรรคบุรี นาย จาคินท์ อิ�มเอิบ

80 นาย สมคิด คงเขียว บาํนาญอาํเภอหนัคา นางสาว บุษยอ์าภา คงเขียว

ระดบัปริญญาตรีปีที� 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี)

ชื�อบิดา/มารดา ชื�อบุตร
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                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  16  กนัยายน  พ.ศ.  2559

(นายเรวตัร  เอี�ยมรอด)

          จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั�วกนั

                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั

          โดยใหผู้ที้�ไดรั้บทุนไปขอรับทุนไดร้ะหวา่งวนัที� 3 - 21 ตุลาคม 2559  ที�กรรมการประจาํหน่วยที�ตนสงักดั  ถา้หลงัจากนี�

ใหรั้บไดที้�สหกรณ์ฯ  ภายในวนัที� 28 ตุลาคม 2559  หากพน้กาํหนดนี�จะถือวา่สละสิทธิ�
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