
          ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั กาํหนดใหส้มาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 
 ประจาํปี 2560  ระหวา่งวนัท่ี 14 สิงหาคม  - 15 กนัยายน 2560  ไปแลว้นั้น
          บดัน้ี  คณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาคดัเลือกจากสมาชิกท่ียื่นขอรับทุนทั้งส้ิน 240 ราย  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ปรากฎวา่มีผูมี้คุณสมบติัครบตามหลกัเกณฑ ์ จาํนวน  227  ราย จึงประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  
ประจาํปี  2560  ดงัต่อไปน้ี

ที่ สังกดัหน่วย
1 นางสาว ปาลิตา ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย พศิน ธิริ
2 นาง สมใจ โอเวน็ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิง ญาณิศา โอเวน็
3 สิบตาํรวจตรี เจษฎา จาํบุญ โรงเรียนวดัไผโ่พธ์ิทอง เดก็หญิง สุชญัณ์ญา จาํบุญ
4 นาง พิมพพ์ร อินต๊ะแสน โรงเรียนวดัโรงววั เดก็ชาย ธนัญบูรณ์ อินต๊ะแสน
5 นาง นงลกัษณ์ ปัญญาพร โรงเรียนวดัใหญ่ เดก็หญิง ชนกนนัท์ ปัญญาพร
6 นาง วิมลรัตน์ ร่ืนอุรา      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 เดก็ชาย วชัรินทร์ ร่ืนอุรา
7 นาง ศศินทรี ทบัเปีย โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ เดก็ชาย ศุภสิน ทบัเปีย
8 นาง อรพินท์ นอ้ยจนัทร์ โรงเรียนบา้นสะพานหิน เดก็หญิง ภูริตา นอ้ยจนัทร์
9 นาย ธนาวฒิุ สระเสริม โรงเรียนบา้นสะพานหิน เดก็หญิง ณฐัชาภา สระเสริม

10 นาย ทวีศกัด์ิ คงเจริญ   โรงเรียนบา้นคลองยาง เดก็ชาย แทนบุญ คงเจริญ
11 นาย กฤษฎา ศรีฉํ่า โรงเรียนวดัสกณุาราม เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ศรีฉํ่า
12 นางสาว ทวีพร พุ่มมลู โรงเรียนวดัโบสถร์าษฏร์บาํรุง เดก็หญิง รัตนประภา พุ่มมลู
13 นาง ดาํเนิน ชูกศุล โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี เดก็ชาย ธีรณฏัฐ์ ชูกศุล
14 นาง นฤมล ถนอมเวช โรงเรียนเทพรัตน์ เดก็หญิง ชุติมน ถนอมเวช
15 นางสาว พรทิพย ์ บุญคุม้ครอง โรงเรียนวดัอารีทวีวนาราม เดก็ชาย ชนะวิต บุญคุม้ครอง
16 นาง อรทยั กิตพฤกษ์ โรงเรียนวดัคลองง้ิว เดก็ชาย กลวชัร สิทธิธญัญกิจ
17 นาง สมสมยั ตระกลูเจริญ โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม เดก็หญิง ชนิสรา ตระกลูเจริญ
18 นาง นารีนาถ เพช็รไทย โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม เดก็ชาย กานตต์ะวนั เพช็รไทย
19 นาย อาคม ลํ่าสนั โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็หญิง จิรกานต์ ลํ่าสนั
20 นาย วินิจ ภูชยัศรีสมัฤทธ์ิ โรงเรียนวดัคลองธรรม เดก็ชาย วิน ภูชยัศรีสมัฤทธ์ิ
21 นางสาว สุรียว์ลัย์ จูบาง โรงเรียนบา้นดอนกะโดน เดก็ชาย เอกวฒัน์ สวสัด์ิพนัธ์ุ

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั
เร่ือง  ผลการพจิารณาคัดเลอืกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจาํปี  2560

ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
 จาํนวน  47  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท  เป็นเงนิ  47,000  บาท
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ที่ สังกดัหน่วย
22 นาง ปริศนา อ่ิมพรหม โรงเรียนวดัวิจิตรรังสรรค์ เดก็หญิง ณฐัภสัสร อ่ิมพรหม
23 นาง ณฐัพชัร์ ชะเอม โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม เดก็ชาย กิตติวฒัน์ ชะเอม
24 นางสาว ศิรภสัสร พนัธ์ุทอง โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ เดก็หญิง สุภสัสรา บงเจริญ
25 นางสาว อมัพร รุ้งอินทร์ โรงเรียนวดัศรีเจริญธรรม เดก็ชาย ทรงคุณ รุ้งอินทร์
26 นางสาว จริญญา ธญัญเจริญ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็ชาย สุกฤษฏ์ิ การภกัดี
27 นางสาว พ่ึงศกัด์ิ พยงุศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง เดก็ชาย วชิรวิทย์ มีประสาท
28 นางสาว อารีย ์ สุขสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง ขวญัจิรา ดีชม
29 นาง อจัฉรา เอ่ียมสงคราม โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง บุณณดา เอ่ียมสงคราม
30 นาย รัชศกัด์ิ พลายชุมพล โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็ชาย คณิตพล พลายชุมพล
31 นาย ปรีชา ตุม้โท โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ชนพ. 2) เดก็ชาย ปลวชัร ตุม้โท
32 นาง วิลาวรรณ โพธ์ิเอ้ียง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง ธญัญาวรรณ โพธ์ิเอ้ียง
33 นาย จาํรุญ ป้ันดี โรงเรียนวดัสิงห์ เดก็ชาย เปรมภูริ ป้ันดี
34 นางสาว ศุถิกา เชตนุช โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เดก็ชาย ปวริศร์ แตงนอ้ย
35 นาง วรรณสิริ สุขดี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เดก็หญิง วาสิตา สุขดี
36 นาย พงษศ์กัด์ิ เหลืองวิไล โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็หญิง ภคัวลญัชญ์ เหลืองวิไล
37 นาง นพพร เขตการณ์ สมาชิกส่งเงินเอง เดก็ชาย ภูเบศ เขตการณ์
38 นาย ณฐักิตต์ิ เขียวนอ้ยรัชตะ สาํนกัพุทธศาสนา เดก็หญิง กานตปุ์ญญิสา เขียวนอ้ยรัชตะ
39 นาง ทิพวรรณ โพธ์ิขาํ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เดก็ชาย ชินพฒัน์ โพธ์ิขาํ
40 นางสาว กาญจนา แสงผอ่ง สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเดก็หญิง ปภาวรินทร์ จนัทร์ทอง
41 นางสาว ชุลีพร เทพหิรัญโญ มลูนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา เดก็หญิง ภทัราพร แปวขขุนัธ์
42 นาง ปานทิพย์ ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลกิตติกร เดก็หญิง มุทิตา ระเวกโสม
43 นาง ทศันวรรณ  มัน่ขนัธ์  โรงเรียนวรรณรัตนวิ์ทยา เดก็หญิง ปวิชญา มัน่ขนัธ์
44 นางสาว อรสา พชัรประสิทธ์ิ สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็ชาย นนทพนัธ์ กาฬสิงห์
45 นาย สง่า ทิพหมึก วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง กฤติญาณี ทิพหมึก
46 นางสาว ใกลรุ่้ง อุ่มอยู่ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง ชญัญานุช อุ่มอยู่
47 นางสาว มทันา ฉตัรอนนัต์ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย ยศกร เดชฤทธ์ิ

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
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ที่ สังกดัหน่วย
1 นางสาว ทศันียา เล่ือนลอย  โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชาย อภิสิทธ์ิ สวสัดี
2 นาง จารุวรรณ รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิง มนสันนัท์ รอดประเสริฐ
3 นาย ทรายงาม คาํสะอาด โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอุปถมัภ์ เดก็ชาย เจษฎา คาํสะอาด
4 นาง จรีรัตน์ ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชยันาท เดก็ชาย กษิดิศ ดนตรี
5 นางสาว เครือแกว้ ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เดก็หญิง กลุนิดา อินทร์ไทยแสง
6 นาย ประกาศิต ประสพสิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 เดก็หญิง ศิรประภา ประสพสิน
7 นาง จรรยา ม่วงสุวรรณ์ โรงเรียนวดัวงันํ้าขาว เดก็ชาย พิศาล ม่วงสุวรรณ์
8 นาง วิมลมาศ ฮอวกิ์นส์ โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน เดก็ชาย ปิยงักรู สนัวิจิต
9 นาง ศิริรัตน์ ศรีกาญจนวงษ ์ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ เดก็ชาย ไกรวฒิุ ศรีกาญจนวงษ์

10 นาย ชูเกียรต์ิ สุขพระจนัทร์ โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส เดก็ชาย สถาพร สุขพระจนัทร์
11 นาง นงลกัษณ์ เพง็น่ิม  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา เดก็หญิง วารุณี เพง็น่ิม
12 นาย นอ้ย ทองพานิช  โรงเรียนวดัมะฝ่อ เดก็ชาย ถิรพงศ์ ทองพานิช
13 นาย ณรงค์ รอดแกว้ โรงเรียนวดัพร้าว เดก็หญิง เนตรนภสั รอดแกว้
14 นาย วงศพทัธ์ จงธนวดี โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ เดก็ชาย กิตติธชั จงธนวดี
15 นางสาว นุชรินทร์ วนัทอง โรงเรียนบา้นรางจิก เดก็หญิง นีรชา ช่วงโพธ์ิ
16 นางสาว วนัทนา มหาสุภาพ โรงเรียนบา้นไพรนกยงู เดก็ชาย ฐาปนพงศ์ มหาสุภาพ
17 นาย อาคม ลํ่าสนั โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็ชาย ชยนัต์ ล ํ่าสนั
18 นาง ศกนุตลา วิไลขาํ โรงเรียนวดัวิจิตรรังสรรค์ เดก็ชาย ชนน วิไลขาํ
19 นาง เสาวภา ปานทองคาํ โรงเรียนอนุบาลหนัคา เดก็ชาย ปณชยั ปานทองคาํ
20 นาย วิรัตน์ แสงสิมมา โรงเรียนบา้นสระแกว้ เดก็หญิง วิรัชญา แสงสิมมา
21 นาง ชลธิชา วรรณา โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็หญิง โสภิตนภา วรรณา
22 นาง สุกญัญา คลา้ยสมาน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็ชาย ธนภทัร คลา้ยสมาน
23 นาง คนึงนิจ ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็หญิง ณฐัญา ชลอปัญจศิลป์
24 นาย จาํนงค์ นาคตรง โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็หญิง ธนญัญา นาคตรง
25 นาง ศิริพร หอมช่ืน โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็ชาย ดนุนยั รอดพลู
26 นาง รุ่งอรุณ เกษม โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง กชมาศ เกษม
27 นางสาว จารุณี สุขสบาย เทศบาลตาํบลหว้ยงู เดก็ชาย อดิศร นวลกลํ่า
28 นาง ขวญัเรือน ซ่ือดี โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง ราฮิดา ซ่ือดี
29 นาย บุญยฤทธ์ิ วงษสุ์วรรณ โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ์ เดก็ชาย ญาณพฒัน์ วงษสุ์วรรณ
30 นาง ศิริลกัษณ์ ไทยพงษธ์นาพร โรงเรียนสรรพยาวิทยา เดก็หญิง พรรณพร ไทยพงษธ์นาพร
31 นาง นิรัชรา คาํพุด โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เดก็หญิง ณฐันิช คาํพุด

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
จาํนวน  45  ทุน  ทุนละ 1,200 บาท  เป็นเงนิ  54,000  บาท
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ที่ สังกดัหน่วย
32 นาย วฒิุพงศ์ รักษศ์รีสุข โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็ชาย นทัธรัตน์ รักษศ์รีสุข
33 นางสาว ทศันีย์ วงทองดี โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ เดก็หญิง เปรมมิกา วงทองดี
34 นาง รุ้งทิพ ขนุทอง สมาชิกส่งเงินเอง เดก็หญิง รุ้งไพลิน ขนุทอง
35 นาย ธวฒัชยั ทองสุกนอก สาํนกัพุทธศาสนา เดก็ชาย จิรภทัร ทองสุกนอก
36 นาง เสาวนีย์ พินทอง  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เดก็ชาย ณฐกร พินทอง
37 นาง นิตยา โชติพรม สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเดก็หญิง มธุริน โชติพรม
38 นาง วรนุช ทองเอ่ียม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เดก็ชาย วิชชานุ ทองเอ่ียม
39 นาง โสภา อยูโ่ต โรงเรียนอนุบาลกิตติกร เดก็หญิง บุญณิภา อยูโ่ต
40 นาง ทิพยณ์ภชั ทัง่ทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร เดก็ชาย จตุรภทัร ทัง่ทอง
41 นาง วนัเพญ็ โพธ์ินคร โรงเรียนวรรณรัตนวิ์ทยา เดก็ชาย ณพลชยั โพธ์ินคร
42 นาง ริณรพี มีฤทธ์ิ  สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็หญิง ณิชาภทัร มีฤทธ์ิ
43 นาย จกัรินทร์ คงสิบ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย ภูมิรพีร์ คงสิบ
44 นาง ปิยนุช เวชประสิทธ์ิ      วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชาย กฤตภาส เวชประสิทธ์ิ
45 นาย มนสั ทบับุรี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท เดก็หญิง ดวงฤทยั ทบับุรี

ที่ สังกดัหน่วย
1 นาง วนัทนีย์ นิติวณิชชา โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิง ญาณิกา นิติวณิชชา
2 นาย สมควร ปลัง่ดี โรงเรียนวดัส่องคบฯ เดก็ชาย กิตติคุณ ปลัง่ดี
3 นาย สมปอง คาํสงค ์ โรงเรียนวดัหนองพงันาค เดก็ชาย ณพล คาํสงค์
4 นาง เกษกนก มีแดนไผ ่ โรงเรียนวดัโรงววั เดก็หญิง ธุวดารา มีแดนไผ่
5 นาย กิติศกัด์ิ คลา้ยทอง โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน เดก็ชาย ภูชงค์ คลา้ยทอง
6 นาง ชลิตา ปัญจกนกกลุ โรงเรียนวดัหนองตาตน เดก็ชาย ธิติพทัธ์ ปัญจกนกกลุ
7 นาย มานะ ปานเลิศ โรงเรียนวดัวงันํ้าขาว เดก็ชาย ภีรนนัท์ ปานเลิศ
8 นาง รุ่งระวี บุษบงค ์ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ เดก็ชาย ศิรวิทย์ บุษบงค์
9 นาง ศิริรัตน์ ศรีกาญจนวงษ ์ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ เดก็ชาย ยศภทัร ศรีกาญจนวงษ์

10 นาง ศิริวรรณ กล่ินจนัทร์ โรงเรียนบา้นเขาเกลด็ เดก็หญิง ณชัศุภางค์ กล่ินจนัทร์
11 นาง อริสา ทองศิริ โรงเรียนวดัหนองนอ้ย เดก็หญิง ญาสุมิน เนมิน
12 นาง ธารินี ยงหนู โรงเรียนวดักาํแพง เดก็หญิง ลกัษณวิไล ยงหนู
13 นางสาว แสนสิริ รุ่งโรจนหิ์รัญญา โรงเรียนวดัสนามชยั เดก็หญิง วรรณภสั นุย้ตูม
14 นาง อรุณ สุขรักษ ์ โรงเรียนวดัโบสถร์าษฏร์บาํรุง เดก็หญิง ปาริชาต สุขรักษ์

ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3
จาํนวน  39  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงนิ  58,500  บาท

ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
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ที่ สังกดัหน่วย
15 นาง ปราณี ใจงาม โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ เดก็หญิง สุรัตนา ใจงาม
16 นาง วราภรณ์ นิพล โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม นาย ธนัยธรณ์ นิพล
17 นาย จิระวตั เอ่ียมสาํอางค ์ โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็หญิง ศศิภสัสร เอ่ียมสาํอางค์
18 นาง พจมาน สิมลี  โรงเรียนชุมชนวดัพิชยันาวาส นางสาว วนิดา สิมสี
19 นาง จิรนนัท์ สุวรรณรัตนกิจ โรงเรียนวดัท่าแกว้ เดก็ชาย ยศวตั สุวรรณรัตนกิจ
20 นาง จินดา เถ่ือนผึ้ง โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็หญิง กฤติยาภรณ์ เถ่ือนผึ้ง
21 นาง อจัฉรา เอ่ียมสงคราม โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็ชาย ฉตัริน เอ่ียมสงคราม
22 นาง วนัทนา มัน่ปาน โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ เดก็ชาย นพเกา้ มัน่ปาน
23 นาง รุ่งนภา สุหงษา  โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิง รวิ สุหงษา
24 นาง สายฝน ศกัด์ิสิริโกศล โรงเรียนวดัสิงห์ เดก็หญิง นิแพรวา ศกัด์ิสิริโกศล
25 นาย วิชา บุญป้ัน บาํนาญวิทยาลยัเทคนิค เดก็ชาย ปวริศ บุญป้ัน
26 นาง มนทิตา สาดสิน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เดก็หญิง ศุภิสรา สาดสิน
27 นาย ปราโมทย์ เลขะวฒันะ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เดก็หญิง ลลิตา เลขะวฒันะ
28 นาย สาํรวย สงัขจร สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เดก็ชาย ทตัธน สงัขจร
29 นาง ทิพยณ์ภชั ทัง่ทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร เดก็หญิง อริสรา ทัง่ทอง
30 นางสาว ทองหล่อ เขียวภกัดี โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ เดก็หญิง คณาพร ชํ้าวอน
31 วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ เกตุฟัก สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็ชาย เกียรติภูมิ เกตุฟัก
32 นางสาว อรสา พชัรประสิทธ์ิ สนง.วฒันธรรมจงัหวดั เดก็หญิง พิมพนิ์ภา กาฬสิงห์
33 นาย จกัรินทร์ คงสิบ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง โยษิตา คงสิบ
34 นาง วราภรณ์ ชูควร  วิทยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็หญิง ธนญัญา ชูควร
35 นาง สมพร ศิริเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 เดก็หญิง กชพร ศิริเมือง
36 นางสาว ภทัรภร วีระพงษ ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท เดก็ชาย นิธิวิชญ์ พนัธ์ุวงศร์าช
37 นาย สมเดช สุพรมมา  บาํนาญนกัการอาํเภอหนองมะโมง เดก็ชาย นภสั สุพรมมา
38 นาย พสิษฐ์ ประกาศิตธนิฐากร บาํนาญอาํเภอเมือง เดก็ชาย นนทป์วิธ ประกาศิตธนิฐากร
39 นาย สมจินต์ สุวรรณรัตนกิจ บาํนาญอาํเภอหนัคา เดก็ชาย ยศพร สุวรรณรัตนกิจ

ที่ สังกดัหน่วย
1 นาง จารุวรรณ รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชยันาท นาย กฤตเมธ รอดประเสริฐ
2 นาง ดารารัตน์ เพชรสมัฤทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาว อุษณิษา เพชรสมัฤทธ์ิ
3 นาง ปวณัรัตน์ ท่องแจง้ โรงเรียนวดัเนินถ่าน นางสาว พรชนก หม่ืนหาญชุมพล

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3
ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3
จาํนวน  43  ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  86,000  บาท

ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
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ที่ สังกดัหน่วย
4 นาย ชยัณรงค์ เอ่ียมละออ  โรงเรียนวดัโรงววั นาย ศิวกร เอ่ียมละออ
5 นาง ลาํดวน บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ นาย ภูวนตัถ์ รอดสถิตย์
6 นาง นิสา ศรีสวา่ง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ นางสาว บุษยา ศรีสวา่ง
7 นาง ชลิตา ปัญจกนกกลุ โรงเรียนวดัหนองตาตน นางสาว อรณิชา ปัญจกนกกลุ
8 นาง บญัญติั สุพรรณกลู โรงเรียนวดัเขาดิน นางสาว ปิยาภรณ์ สุพรรณกลู
9 นาย สนัติ คงมีชนม์ โรงเรียนวดัศรีสโมสร นาย ณกัษชยั คงมีชนม์

10 นาง กนกพรรณ สถิตยพ์งษ ์ โรงเรียนวดัวงัหมนั นางสาว ขวญัมนสั สถิตยพ์งษ์
11 นาง พลอยชมพู จนัทร์ฉนวน โรงเรียนวดัวงัหมนั นางสาว บวัชมพู จนัทร์ฉนวน
12 นาง กาญจนา เรือนณรงค ์ โรงเรียนวดัโคกสุก นางสาว ณฐัณิชา ศกัด์ิสูง
13 นาย ราชยั เจริญมาย ุ โรงเรียนวดัหาดอาษา นาย ชยติุมนัต์ เจริญมายุ
14 นาย ทวีศกัด์ิ คงเจริญ   โรงเรียนบา้นคลองยาง เดก็หญิง ปริศา คงเจริญ
15 นาง อรนงค์ รุจิยาปนนท์ โรงเรียนวดับา้นหนอง นางสาว เพชรธิดา รุจิยาปนนท์
16 นาง สุนทร จัน่ยาว      โรงเรียนวดัสกณุาราม นางสาว ณฎัฐนิช จัน่ยาว
17 นาง กล่อมจิตร ธีรภทัร์ศรัทธา โรงเรียนวดัสงัฆาราม นาย พรรษกร ธีรภทัร์ศรัทธา
18 นาง พิชญช์ญา เดชพจน ์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี นางสาว ไกวลัวลยั เดชพจน์
19 นาง ละมยั ศรีช่ืน โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ นางสาว ลดาวลัย์ ศรีช่ืน
20 นาง คาํนึงนิต จนัทร์เพชร      โรงเรียนวดัคลองง้ิว นางสาว เจนจิรา จนัทร์เพชร
21 นาย อาคม ลํ่าสนั โรงเรียนวดัประชุมธรรม นาย ชยัพิพฒัน์ ล ํ่าสนั
22 วา่ท่ีร้อยตรี ภูดิศ พนัแสน โรงเรียนวดัโคกหมู เดก็ชาย วชัริศร์ พนัแสน
23 นาง รัชณีภรณ์ จนัทร์โนทยั โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นางสาว ณฏัฐณิชา จนัทร์โนทยั
24 นาย ณรงค์ ฟักบวั โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นาย หรรษธร ฟักบวั
25 นาง สุกญัญา คลา้ยสมาน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นาย ประภากร คลา้ยสมาน
26 นาง พรประภา ปราบพินาศ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ นาย ปารมี ปราบพินาศ
27 นาง วิลาวณัย์ ปานมงคล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขเดือนหา้ นางสาว สุตาภทัร ปานมงคล
28 นาง วรนุช อยูเ่ล่ห์ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว วรางคณางค์ อยูเ่ล่ห์
29 นาง ภทัทิรา ฮวบสวรรค ์ โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ์ นางสาว สุวภทัร ฮวบสวรรค์
30 นาง ภทัร์รวี ทองไทย โรงเรียนสาครพิทยาคม นางสาว วริศรา ทองไทย
31 นาง วาสนา อํ่านาคิล  สมาชิกส่งเงินเอง เดก็หญิง ธญัลกัษณ์ อํ่านาคิล
32 นาง ชุลีภรณ์ กล่ินช่ืน สมาชิกส่งเงินเอง นาย ณฐัภทัร กล่ินช่ืน
33 นาง สมหมาย เสตะพนัธ์ สมาชิกส่งเงินเอง นาย ชาคร เสตะพนัธ์
34 นาง เจฎษรา ปานพรหม    สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นางสาว ปภาวี ปานพรหม
35 นาง บรรจง ทดัทอง สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นางสาว ญาณิศา ทดัทอง

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3
ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
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ที่ สังกดัหน่วย
36 นาย ประพนัธ์ สืบศรี สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นางสาว ป่ินเกตน์ สืบศรี
37 นาง อธิติยา ฤทธ์ิทพั วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นางสาว กานตสิ์นี ฤทธ์ิทพั
40 นาย พจน์ ผิวศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 นางสาว จรรยพร ผิวศรี
41 นาง สุมิตตา รัตนพนัธ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 นางสาว นภสัสร รัตนพนัธ์
42 นาย กูเ้กียรติ แสงสวิทย ์ บาํนาญอาํเภอเมือง นาย กิตติคุณ แสงสวิทย์
43 นาย สนัน่ ขาํกลํ่า บาํนาญอาํเภอหนองมะโมง นาย พร้อมทรัพย์ ขาํกลํ่า

ที่ สังกดัหน่วย
1 นาง ธรรยมล รัตนชยัสิทธ์ิ  โรงเรียนวดัศรีวิชยั นางสาว ณฐัณิชา รัตนชยัสิทธ์ิ
2 นาย สมาน ฟักขาว โรงเรียนวดัศรีวิชยั นาย ณชัพล ฟักขาว
3 นาง สมบติั รอดแกว้ โรงเรียนวดัศรีวิชยั นางสาว วรัชยา รอดแกว้
4 นาย สมควร ปลัง่ดี โรงเรียนวดัส่องคบฯ นาย ดิลกชยั ปลัง่ดี
5 นาย สุเทพ นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ นาย ศุภณฐั นิยมธรรม
6 นาย วสนั โฉมชยั โรงเรียนวดัโคกแจง นาย วีรศกัด์ิ โฉมชยั
7 นาย ปรีชา รอดชา้ง        โรงเรียนวดัใหญ่ นางสาว วิมลศิริ รอดชา้ง
8 นาง รักษา โพธ์ิอุไร โรงเรียนวดัหวัหวา้ นางสาว สิริรัตน์ โพธ์ิอุไร
9 นาย มานะ เขียวเหลือง        โรงเรียนบา้นหนองตะขบ นาย ยศพนธ์ เขียวเหลือง

10 นาย ไพโรจน์ ดีวนั โรงเรียนบา้นเขาเกลด็ นาย อวิรุทธ์ิ ดีวนั
11 นาย ธนาวฒิุ สระเสริม โรงเรียนบา้นสะพานหิน นางสาว ปวีณา สระเสริม
12 นาย รัตนะ วสุลีวรรณ์ โรงเรียนวดัโคกสุก นางสาว พรพิสุทธ์ิ วสุลีวรรณ์
13 นาย สุรชยั รุ่งฤทธ์ิประภากร โรงเรียนวดัโคกสุก นางสาว ปิยภสัสรณ์ รุ่งฤทธ์ิประภากร
14 นาย ธวฒิุ ประชาชยั  โรงเรียนวดัหนองนอ้ย นาย ชุติวตั ประชาชยั
15 นาง เทพินทร์ พุ่มนอ้ย      โรงเรียนวดักาํแพง นาย ทินภทัร พุ่มนอ้ย
16 นาง ศิริลกัษณ์ แกว้ทบัทิม โรงเรียนวดับา้นหนอง นางสาว ณชัชา ลาวทอง
17 นาย ปรีชา สุดมี      โรงเรียนวดัโบสถร์าษฏร์บาํรุง นางสาว วรัญญา สุดมี
18 นาย ประยรู เขียวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี นางสาว ปรียาพรรณ เขียวอินทร์
19 นาง วราพร ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี นาย เจษฎา ยอดทองดี
20 นาย สอาด เอ่ียมชยั โรงเรียนวดับาํเพญ็บุญ นางสาว นนัทิตา เอ่ียมชยั
21 นาย ดาํเนิน อยูโ่ต โรงเรียนบา้นหนองแจง นางสาว ฐิราธร อยูโ่ต

ระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี)
จาํนวน  53  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงนิ  159,000  บาท

ช่ือบิดา/มารดา

ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร

ช่ือบุตร

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.3
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ที่ สังกดัหน่วย
22 นาย วรวรรธน์ จนัทร์อินทร์        โรงเรียนวดัถํ้าเข้ นาย วลญัชภ์ูมิ จนัทร์อินทร์
24 นาง วชัรา คลา้ยประดิษฐ โรงเรียนบา้นเขาราวเทียนทอง นางสาว ธีรนุช คลา้ยประดิษฐ
25 นาง พทัยา สาธิพา โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นางสาว หทยัภทัร สาธิพา
26 นาง โนรี คาํวิชิต     โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย์ นางสาว ธนชัชา คาํวิชิต
27 นาง รุ่งรัตน์ เตโช เทศบาลตาํบลดงคอน นางสาว ธนิตตา เตโช
28 นาย ทนงศกัด์ิ กล่ินสีงาม      โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว วรรณภทัร์ กล่ินสีงาม
29 นาง ณฎัฐพิ์ฌา พรมจาด โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย ศุภชยั พรมจาด
30 นาย ไพฑรูย์ อินโท โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว ทิพธญัญา อินโท
31 นาง สิริพรรณ แสงโป๋    โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย พงษธ์เนศ แสงโป๋
32 นาย เขม็ทอง โพทอง    โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาว อานิสงส์ โพทอง
33 นาย เขม็ทอง โพทอง    โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย จกัรกฤษณ์ โพทอง
34 นาย ทศันยั มีทอง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นาย นพรัตน์ มีทอง
35 นาง นนัทิยา ก๋งพยา โรงเรียนสาครพิทยาคม นาย ฌลัลด์นยั ก๋งพยา
36 นาง พรศรี วฒันะเขตการณ์ โรงเรียนวดัสิงห์ นาย วรโชติ วฒันะเขตการณ์
37 นาย สุชาติ กลดัสุข        โรงเรียนสรรพยาวิทยา นาย รัฐประชา กลดัสุข
38 นาย ทิวา พวงลาํใย โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม นาย อภิญญ์ พวงลาํใย
39 นาย ไฉน ม่วงแกว้ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นาย ธนะภูมิ ม่วงแกว้
40 นาย วิทยา บวัทอง โรงเรียนหว้ยกรดวิทยา นาย รวินทร์ บวัทอง
41 นาง บุญเล้ียง สงล่า โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ นางสาว กณิศรินทร์ สงล่า
42 นาง ธนรรพร ทาสวิง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นาย สณัหณฐั ทาสวิง
43 นาง พฒันน์รี จนัทร์ผล สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นางสาว จนัทกานต์ จนัทร์ผล
44 นาง วีนสั เปรมทอง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นาย ปกรณ์ เปรมทอง
45 นาย ธานี วงษท์อง  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นางสาว กานตพิ์ชชา วงษท์อง
46 นาย ไพรัช ทว้มจู สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นาย วิศว ทว้มจู
47 นาย สุรพล กนัจาด      วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นางสาว ณชัชา กนัจาด
48 นาง ณฐัริกา เหลืองศรีสวา่ง โรงเรียนอนุบาลณฐัชา นาย ปฏิเวธ เหลือศรีสวา่ง
49 นาง สุนีย์ สืบสาํราญ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท นาย ธนวฒัน์ สืบสาํราญ
50 นาง สิรตี ชยัเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 นางสาว วราลี ชยัเดช
51 นาย วิชยั สุดโสม      บาํนาญอาํเภอสรรพยา นางสาว แพรววรรณ สุดโสม
52 นาย อาํนาจ อินทร์นารี    บาํนาญอาํเภอหนัคา นาย ศรัณย์ อินทร์นารี
53 นาง สนิทวรรณ ทิพทรัพย ์ บาํนาญอาํเภอเนินขาม นางสาว วรกมล ทิพทรัพย์

ระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี)
ช่ือบิดา/มารดา ช่ือบุตร
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(นายสมควร  ทองฤทธ์ิ)

          จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั

                                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  กนัยายน  พ.ศ.  2560

                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั

          โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บทุนไปขอรับทุนไดร้ะหวา่งวนัท่ี 2 - 20 ตุลาคม 2560  ท่ีกรรมการประจาํหน่วยท่ีตนสงักดั  ถา้หลงัจากน้ี
ใหรั้บไดท่ี้สหกรณ์ฯ  ภายในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560  หากพน้กาํหนดน้ีจะถือวา่สละสิทธ์ิ
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