
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
เรื่อง  ผลการคัดเลือกการใหทุนสงเสริมการศกึษาบตุรของสมาชิก  ประจําป 2557

**********************
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการใหทุนสงเสริม

การศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาจัดทุนสงเสริมการศึกษาใหแกบุตรของสมาชิก ซ่ึงกําลังเรียน
อยูในสถานศึกษาตางๆในปการศึกษา 2557 โดยสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด จะมอบทุนใหแกบุตรของสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่จะไดรับทุนทุกคน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธไดตรวจสอบคุณสมบัติและสหกรณไดประกาศ
รายช่ือบุตรของสมาชิกผูไดรับทุน  จํานวนทุน  มูลคาของทุนและวันเวลาสถานที่ที่จะรับทุนดังนี้

ระดับการศึกษา จํานวนทุน มูลคาของทุน จํานวนเงิน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 30 1,200 36,000
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ ปวช.ป 1 46 1,500 69,000
ระดับปริญญาตรปีที่ 1 หรือ ปวส.ป 1 66 2,000 132,000
ระดับปริญญาโท 9 3,000 27,000

รวม 151 - 264,000

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1
บํานาญเมืองตราด

1 นายวิชา ธรรมชาติ บํานาญ สพป.ตราด ด.ญ.ชุติกาญจน ธรรมชาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ
อําเภอเมืองตราด 1

2 นางวิภา วิจิตรสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดทาพริกฯ ด.ญ.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ
3 นายวาทิน บัวแสง โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ด.ช.ภูวิศ บัวแสง โรงเรียนตราษตระการคุณ

อําเภอเมืองตราด 2
4 นางกรรณิการ เทียนประชา โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ ด.ญ.ณัฐรวี เทียนประชา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
5 น.ส.นันทิยา บัวตรี โรงเรียนอนบุาลตราด ด.ช.นพรุจ ศรีพงษพันธุกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ
6 นางพิชามญชุ สรสิทธ์ิ กศน. ด.ญ.สิรินดา นวลแกว โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป

อําเภอเขาสมิง 1
7 นางนฤมล กิจเจรญิชัย โรงเรียนบานดงกลาง ด.ญ.ปทิตตา กิจเจริญชัย โรงเรียนศรียานุสรณ จันทบุรี
8 นางศรีสุวงษ ตอยยาตี โรงเรียนบานโปง ด.ช.ณัฐชนน ตอยยาตี โรงเรียนตราษตระการคุณ

อําเภอบอไร
9 นางสายชล เขตภิบาล โรงเรียนบานสระใหญ ด.ช.ศิวกร เขตภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนัทบุรี
10 นางจิรภิญญา เสนนอก โรงเรียนอนุบาลบอพลอยฯ ด.ช.กฤติน ใจยะไฝ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
11 นางณัฐนันท ทัศพันธ โรงเรียนอัมพรจินตกานนท ด.ช.จิรวัฒน ทัศพันธ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
12 นางน้ําฝน เปรมปรี โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ด.ญ.นัดดา เปรมปรี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
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อําเภอคลองใหญ

13 นางนันทวรรณ คอนหนาย โรงเรียนบานไมรูดฯ ด.ญ.สหัสยา คอนหนาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

อําเภอแหลมงอบ
14 นายสถิตย กุศลจิต โรงเรียนวัดสลัก ด.ช.สิทธิชัย กุศลจิต โรงเรียนตราษตระการคุณ

สพม.เขต17 (1)
15 นายพิธี วรรัตน โรงเรียนตราษตระการคุณ ด.ญ.ธีรลักษณ วรรัตน โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
16 นางขวัญใจ งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ ด.ญ.กุลจิรา งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ
17 นายมานะ เทพรัก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ด.ญ.ภัทรพร เทพรัก โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
18 นางจุฑารัตน ประสทิธินาวา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ด.ช.ศิวัช ประสิทธินาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ
19 นางอังคณา บุญสมพงษ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ด.ช.นิพพิชฌณ บุญสมพงษ โรงเรียนตราษตระการคุณ
20 นายกําพล ศิลาอาสน โรงเรยีนตราดสรรเสริญวทิยาคม ด.ช.พณพัฒน ศิลาอาสน โรงเรยีนตราดสรรเสริญวทิยาคม
21 นางมลิวัลย กอบพ่ึงตน โรงเรยีนตราดสรรเสริญวทิยาคม ด.ญ.ภัทรวดี กอบพ่ึงตน โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
22 นายเบญจพันธุ ผองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ด.ช.เบญจเสฎฐ ผองสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

สพม.เขต17 (2)
23 นายถนอม ทินกระโทก โรงเรียนอาวใหญพิทยาคาร ด.ช.เสรีภาพ ทินกระโทก โรงเรียนศรีหทัย จนัทบรุี
24 นายจิรานวัฒน บุญลาภ โรงเรียนวัดคลองสน ด.ช.โยธินธิวัฒน บุญลาภ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
25 นางจันทิมา มณีสุปญญา โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม ด.ญ.ทิพยรัตน มณีสุปญญา โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม

กลาง
26 นายสราวุธ พัฒนะมาศ โรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ด.ญ.ศรีฟา พัฒนะมาศ โรงเรียนตราษตระการคุณ
27 นางนิศานารถ วรรณรัตน โรงเรียนเทศบาลฯ ด.ช.ธีรภัทร วรรณรัตน โรงเรียนตราษตระการคุณ
28 นายสวงค เจริญวงษ วิทยาลัยเทคนิคตราด ด.ญ.ปทิตตา เจริญวงษ โรงเรียนตราษตระการคุณ
29 นายบุญสง ฐานะ วิทยาลัยเทคนิคตราด ด.ช.ธนพล ฐานะ โรงเรียนตราษตระการคุณ

สพป.ตราด
30 นายวิจิตร สัมโย สพป.ตราด ด.ญ.เจนจิรา สัมโย โรงเรียนตราษตระการคุณ

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4  หรือ ปวช.ป 1
บํานาญเมืองตราด

1 นายชาญชัย ผิวขาว บํานาญ สพป.ตราด น.ส.สุชาวดี ผิวขาว โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
2 นายบรรเลง รัตนเพียร บํานาญ สพป.ตราด นายชนแดน รัตนเพียร โรงเรียนบดินทรเดชา
3 นายสิงหา วังบอน บํานาญ สพป.ตราด นายสิโรตม วังบอน โรงเรียนตราษตระการคุณ

อําเภอเมืองตราด 1
4 นางรัตนา นุดสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดทาพริกฯ น.ส.วีรวรรณ นุดสมบัติ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
5 นางนงลักษณ จันปุม โรงเรียนโพรงตะเฆฯ นายณัฐพันธุ จันปุม โรงเรียนตราษตระการคุณ
6 นางนิตยา สุนัติ โรงเรียนบานไรปา น.ส.ศภาพิชญ สุนัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ
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อําเภอเมืองตราด 2

7 นางจารุวรรณ รื่นรมย โรงเรียนสุนนัทาวิทยา นายวรพงษ สรอยมาลา วิทยาลัยเทคนิคตราด
8 นางกัญจณี หงษวิเศษ โรงเรียนอนบุาลตราด น.ส.ศุภวดี หงษวิเศษ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
9 นายสมบูรณ ถนอมกุล โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล น.ส.วศินี ถนอมกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ
10 นางวิลาวัณย รัตนาคม โรงเรียนสุนนัทาวิทยา น.ส.ประภาสิริ รัตนาคม โรงเรียนตราษตระการคุณ
11 นางมยุรฉัตร อําไพ กศน. นายพรพิพัฒน อําไพ โรงเรียนตราษตระการคุณ
12 นางสุชาดา ใจช่ืน โรงเรียนอนุบาลตราด น.ส.สุนิดา ใยออน โรงเรียนตราษตระการคุณ
13 นางวิไลภรณ รัตนนารถ โรงเรียนบานทาเรือจางฯ น.ส.สุพิชฌาย รัตนนารถ โรงเรียนตราษตระการคุณ

อําเภอเมืองตราด 3
14 นางวรรสา วิสุทธิแพทย โรงเรียนบานทาประดู นายลัทธพล โสดา วิทยาลัยเทคนิคตราด
15 นายนพดล สนธิศิริ โรงเรียนบานทาเรือจางฯ น.ส.ปริชญา สนธิศิริ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
16 นางภมรศิริ ย่ิงยง โรงเรียนวัดบุปผารามฯ น.ส.วีรยา ย่ิงยง โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป

อําเภอเขาสมิง 1
17 นางฟาหมน พยัคฆพงศ โรงเรียนวัดพนมพริก นายธนพล พยัคฆพงศ โรงเรียนลาซานจนัทบุรี
18 นายบรรจบ จินดาวงษ โรงเรียนบานโปง ด.ญ.ปนัดดา จินดาวงษ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป

อําเภอเขาสมิง 2
19 นายวิสิทธ์ิ ถนอมวงศ บํานาญเขาสมิง 2 นายคณุตม ถนอมวงศ วิทยาลัยเทคนิคตราด
20 นางพรทิพย ชิงชัย โรงเรียนวัดเสนาณรงค น.ส.ฐาปนีย ชิงชัย โรงเรียนศรียานุสรณจันทบุรี
21 นางสายพิณ สอนประเทศ โรงเรียนบานเกษมสุข นายณพไนย สอนประเทศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
22 นายวุฒิวัฒน อินทสุวรรณ โรงเรียนบานดอนสูง นายปณวรรธน อินทสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบรุี

อําเภอบอไร
23 นายจรูญ นอยสําราญ โรงเรียนบานหนองบอน นายคณานนทน นอยสําราญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
24 นายอนุชา แกลวกลา โรงเรียนบานหนองแฟบ นายสุรชิต แกลวกลา โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
25 นายบุญสง บุญมี โรงเรียนบานดานชุมพล น.ส.ไอรดา บุญมี โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
26 นางอารีรัตน นิรันตพานิช โรงเรียนอนุบาลบอพลอยฯ ด.ญ.ณัฏฐนรี นิรันตพานิช โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษากรุงเทพฯ
27 นางสุทิชา หวานเสนาะ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา น.ส.อชิรญา หวานเสนาะ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
28 นางไพฑูรย โชคดีวัฒนา โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา นายยศกร โชคดีวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
29 นางจันทนา ทั่งทอง โรงเรียนบานปองกันตนเองฯ น.ส.บุษกร หิรัญรักษ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
30 นางฐิติมา มูลประสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลบอพลอยฯ นายปญญาพล มูลประสิทธ์ิ โรงเรียนตราษตระการคุณ

อําเภอคลองใหญ
31 นายศิรพ สุขทั้งโลก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ น.ส.ปยวรรณ สุขทั้งโลก โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
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อําเภอแหลมงอบ

32 นางชนิดา ทัศวิล โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ นายศุภชาติ ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ
33 นายสังคม จิตนาวสาร โรงเรียนบานคลองพราว นายธีรดนย จิตนาวสาร โรงเรียนตราษตระการคุณ
34 นางกฤษณา พยาเวช โรงเรียนบานอาวตาลคู นายภาณพัฒน พยาเวช โรงเรียนตราษตระการคุณ

สพม.เขต 17 (1)
35 นางมณฑา วัตนาราม โรงเรียนตราษตระการคุณ นายธนพล วัฒนาราม โรงเรียนตราษตระการคุณ
36 นายอมร จําเริญพานิช โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป น.ส.อรนภา จําเริญพานิช โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
37 นางขวัญใจ งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ น.ส.สุวภัทร งาเจือ โรงเรียนตราษตระการคุณ

สพม.เขต 17(2)
38 นางบุญลอม ภิรมยภักดิ์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ น.ส.รมิตา ภิรมยภักดิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ
39 นายพิริยะ เอกปยะกุล โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ น.ส.พัทธมน เอกปยะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ
40 นางเสาวณีย ชีวะสุขะ โรงเรียนวัดคลองสน นายเกษมชาติ ชีวะสุขะ โรงเรียนตราษตระการคุณ
41 นายมนัส ถึกสุวรรณ โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม น.ส.ขวัญชนก ถึกสุวรรณ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป

กลาง
42 นางนิศานารถ วรรณรัตน โรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา น.ส.กานตธีรา วรรณรัตน โรงเรียนตราษตระการคุณ
43 นางจินตนา ใจเที่ยง โรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา นายณัฐดนัย ใจเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตราด

สพป.ตราด
44 นางชมพูนุช เสริมเสนาบญุ สพป.ตราด น.ส.สุพัตรา เสริมเสนาบุญ โรงเรียนตราษตระการคุณ
45 นางธัญลักษณ เมืองยศ สพป.ตราด ด.ญ.ฉัตรญดา เมืองยศ โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป
46 นายสุเทพ พูลผล บําเหนจ็รายเดือน นายสุรศักดิ์ พูลผล โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม

ระดับปริญญาตรีปท่ี 1 หรือ ปวส. ป 1
บํานาญเมืองตราด

1 นางรัชนี วิสุทธิแพทย บํานาญ สพป.ตราด น.ส.ชนาพร กองจินดา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

อําเภอเมืองตราด 1
2 นายสํารวล ฉุยฉาย โรงเรียนวัดสะพานหิน น.ส.แพรพลอย ฉุยฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3 นางดรุณี วรรณา โรงเรียนวัดตะกาง นายอลงกรณ วรรณา วิทยาลัยเทคนคิตราด
4 นางนงนุช ชูศักดิ์ โรงเรียนบานฉางเกลือฯ น.ส.นิมมิตา ชูศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 นางอมรรัตน หงษวิเศษ โรงเรียนบานคลองประทุน น.ส.ณัฐธยาน หงษวิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6 นางมลลิกา บุญศรีกุล โรงเรียนบานคลองประทุน นายบริพัตร บุญศรีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
7 นายนภดล แสงทองเจริญ โรงเรียนวัดตะกาง นายธนพล แสงทองเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังฯ

8 นางบรรจง อิ่มอุไร โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม นายธาวัน อิ่มอุไร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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9 นายจิรพงษ ปูวาภิรมย โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ น.ส.จิรัชญา ปูวาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10 นางนิภาภรณ อุปริรัตน โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ น.ส.ศุภธิดา อุปริรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
11 นางจรรีัตน ณรงคกิจโสภณ โรงเรียนสุนนัทา น.ส.จุฑารัตน เจริญชัยชนะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 นางพรเพ็ญ เรืองขจิต โรงเรียนอนุบาลตราด น.ส.สุธินี เรืองขจิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
13 นางวนิดา สุขทั้งโลก โรงเรียนอนบุาลตราด นายพิทวัส สุขทั้งโลก ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
14 นางยุพา เมืองแกว โรงเรียนอนุบาลตราด น.ส.กชมน เมืองแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อําเภอเมืองตราด 3
15 นางทัศนา ทนงคแผง โรงเรียนวัดหนองคันทรง น.ส.อาตรีรัตน ทนงคแผง มหาวิทยาลัยมหิดล
16 นายรานิตย นุชนนท โรงเรียนบานทาเรือจางฯ น.ส.ปณาลี นุชนนท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังฯ

17 นางเสาวณีย บริรักษศุภกร โรงเรียนมารดานุสรณ น.ส.ฐิติวรดา บริรักษศุภกร มหาวิทยาลัยรังสิตปทุมธานี
18 นายวัชระ ตราดธารทิพย โรงเรียนบานทาประดู น.ส.วัชรัตน ตราดธารทิพย มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
19 นางอารีรัตน งามสมภาค โรงเรียนบานทาเรือจางฯ นายสรัช งามสมภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20 นางพัชรา ทัศวิล โรงเรียนวัดแหลมหนิ นายศรัณย ทัศวิล มหาวิทยาลัยบูรพา

อําเภอเขาสมิง 1
21 นายพิชัย คลายคลึง บํานาญเขาสมิง 1 นายภวัต คลายคลึง มหาวิทยาลัยบูรพา
22 นางขวัญใจ สุขสถิตย โรงเรียนบานคลองศอกฯ นายอภิรัฐ สุขสถิตย โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.ชลบุรี
23 นางประยงค นุมหนู โรงเรียนวัดสลัก น.ส.พิมพพิชชา นุมหนู มหาวิทยาลัยศิลปกร
24 นายวุฒิชัย สีหะ โรงเรียนบานตามางฯ นายพุทธภพ สีหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25 นางจิรัฏฐ สินธุนาวา ชุมชนวัดแสนตุง น.ส.ปาจรีย สินธุนาวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 นางกานดา สุทธิวารี โรงเรียนวัดพนมพริก น.ส.สุรนาถ สุทธิวารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
27 นางณัฐนิชา ศิลปวุฒิ โรงเรียนวัดสลัก น.ส.รังสิยา ศิลปวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
28 นายนิรัช พวงสุข บํานาญเขาสมิง 1 น.ส.มาฆพร พวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 นางวาสนา งามสอาด โรงเรียนบานโปง น.ส.นิชกานต งามสอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อําเภอเขาสมิง 2
30 นายเจษฎา หม่ืนแสน โรงเรียนบานเกษมสุข นายจักริน หม่ืนแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
31 นางอําไพ ชางวิเศษ โรงเรียนบานเกษมสุข นายเดนพงศ ชางวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
32 นางธิคุณ ทองคุณ โรงเรียนวัดตาพลาย นายณฐทรง ทองอวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
33 นางไพรวัลย หงษกลาย โรงเรียนบานเกษมสุข นายคุณากร หงษกลาย มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

อําเภอเขาสมิง 2
34 นางพรจนา อินทสุวรรณ โรงเรียนบานเกษมสุข น.ส.ปญชลิตา อินทสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา
35 นายกนก ทรัพยทวี บํานาญเขาสมิง 2 น.ส.กมลวรรณ ทรัพยทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
36 นางบังอร วิกรมคุณาพร โรงเรียนวัดประณีต น.ส.พีรญาภา วิกรมคุณาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
37 นางดวงมณี กสิพรอง โรงเรียนวัดเสนาณรงค นายพิสิษฐ กสิพรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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38 นางอรวรรณ เรือนมา บํานาญบอไร นายศรันย เรือนมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
39 นางสุทิชา หวานเสนาะ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา นายธนาภิวิชญ หวานเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

อําเภอคลองใหญ
40 นางจรัสพร คุมปลี โรงเรยีนอนุบาลวัดคลองใหญ น.ส.ปยวรา คุมปลี มหาวิทยาลัยสยาม
41 นายสมเกียรติ มุกดาสนิท โรงเรยีนอนุบาลวัดคลองใหญ นายฐิติพล มุกดาสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อําเภอแหลมงอบ
42 นางธวิชชา สนธิศิริ โรงเรียนบานคลองพราว นายธนเศณษฐ สนธิศิริ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
43 นางปทมา ศิลประสาร โรงเรียนวัดสลักเพชร น.ส.วรรณิดา ศิลประสาร โรงเรียนราชบุรบีรหิารธุรกิจ

สพม.เขต 17(1)
44 นายเชาวลิต สมรรถการ โรงเรียนตราษตระการคุณ น.ส.หทัยชนก สมรรถการ วิทยาลัยเทคนิคตราด
45 นางนิภา ถนอมวงษ โรงเรียนตราษตระการคุณ นายนัฐนันต ถนอมวงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
46 นางมยุรา วิจิตรสมบัติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
47 นางกรรณิการ ทองแผน โรงเรียนตราษตระการคุณ นายรัชชานนท ทองแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
48 นายสัญรัฐ แพทยพิทักษ โรงเรียนตราษตระการคุณ นายศุภณัฐ แพทยพิทักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
49 นายดํารงศักดิ์ สัจจาธรรม โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม น.ส.รัมภา สัจจาธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ

สพม.เขต 17(2)
50 นายธรรมรักษ สาธราลัย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ น.ส.ศิริภรณ สาธราลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
51 นายสุชาติ เขียวขจี โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม นายภูฤทธ์ิ เขียวขจี สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบรุี
52 นายประวิทย นิยมนา โรงเรียนสะตอวิทยาคม ฯ นายภูมิอานันท นิยมนา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
53 นายนที รัตนพิทักษ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม นายกิตติพัฒน รัตนพิทักษ มหาวิทยาลัยศิลปกรนครปฐม
54 นายสนิท ก้ังปู โรงเรียนเขานอยวิทยาคม นายวัชรพล ก้ังปู มหาวิทยาลัยบูรพา
55 นางอรุณี จีระประดิษฐ โรงเรียนคีรีเวสฯ นายกฤตยชญ จีระประดษิฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
56 นายเผดจ็ สิงหนอย โรงเรียนบอไรวิทยาคม นายวิริยพัฒน สิงหนอย มหาวิทยาลัยบูรพา

กลาง
57 นางสุชาดา ชิโณรโส วิทยาลัยเทคนคิตราด นายสุขกมล ชิโณรโส มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
58 นายลพ วงศวาล โรงเรียนเทศบาลฯ นายนิติพล วงศวาล มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
59 นางจุรีรัตน ใจดี โรงเรียนเทศบาลฯ นายจุลเจษ เจนนาวา มหาวิทยาลัยบูรพา
60 นายเฉลิม วิจิตรสมบัติ วิทยาลัยเทคนคิตราด น.ส.อารีรัตน วิจิตรสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
61 นางวัลลา เอกปยะกุล บํานาญเทศบาลฯ น.ส.ณัฐณิชา เอกปยะกุล มหาวิทยาลัยเอแบคฯ

สพป.ตราด
62 นางรัตนา เมืองจนิดา สพป.ตราด นายศาสตรา มวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
63 นางธัญญา ฉายศิริ สพป.ตราด นายอิสรชน ฉายศิริ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
64 นางวรรณา สุภาพุฒ สพป.ตราด นายปรณัฐ สุภาพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
65 นางวราภรณ นองเนือง สนง.วัฒนธรรมตราด นายยศกร ปาณิญา วิทยาลัยเทคนิคตราด
66 นายวิฑูรย บุญสิน สพป.ตราด นายฉัตรณรงค บุญสิน มหาวิทยาลัยแมโจ
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บํานาญเมืองตราด
1 นายสุรพล อินทผลึก บํานาญ สพป. ตราด นายอรรถกร อินทผลึก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2 นายพงศพันธุ สีมะเดื่อ บํานาญ สพป.ตราด น.ส.นันทวัน สีมะเดื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุี

อําเภอเมืองตราด 1
3 นางเสาวลักษณ สายนภา โรงเรียนวรุณดิตถาราม นายธนวัฒน สายนภา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา

อําเภอเมืองตราด 2
4 นางมะลิวัลย นิลบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด น.ส.ณัฐกุล นิลบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นางวิมลรัตน เอกปยะกุล โรงเรียนวัดหนองคันทรง น.ส.เอกพร เอกปยะกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

อําเภอบอไร
6 นายสําราญ งามเจริญ โรงเรียนบานสระใหญ น.ส.ปวีณา งามเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา

อําเภอแหลมงอบ
7 นางอรพิน อุดมพืช บํานาญแหลมงอบ น.ส.อมราพร อุดมพืช มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8 นางดวงรัตน โตอิ่ม โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ น.ส.เสาวรส โตอิ่ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังฯ

9 นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน นายวัฒนชัย ชวลิตชัยชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังฯ

สหกรณจะมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  ในวันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ.2557 โดยมอบผานกรรมการ
ประจําหนวย และใหสมาชิกผูขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  มีหนังสือตอบรับไปยังสหกรณออมทรัพยครูตราด
จํากัด  ตามแบบที่สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  กําหนดดวย

ประกาศ ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2557

(นายประวิทย  นิยมนา)
รองประธานกรรมการ  ทําการแทน

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด


