
ล ำดับท่ี เลขทะเบียน ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน ธนำคำร หมำยเลขบัญชี

1 21994 นางสาว ปณิชา  คล่องเชิงสาน 61030  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด.ช. พชร คล่องเชิงสาน กรุงไทย 353-0-27708-8

2 21745 นางสาว จันทร์เพ็ญ  สังข์อ่ิม 52160  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ด.ช. ธีระวิทย์ พูนสวัสด์ิ กรุงไทย 025-0-00944-7

3 19490 นางสาว เมธาวี  นครพัฒน์ 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. สิรภัทร นครพัฒน์ กรุงไทย 123-0-24365-8

4 14845 นางสาว จันทร์จีรา  แดงทองค า 12200  โรงเรียนเทศบาลผาสุกมณีจักร มิตรภาพท่ี116 ด.ญ. ปวีธิดา อ่วมอ่ิม กรุงไทย 123-0-15446-9

5 18312 นาย สุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์ 83051  อัตราจ้างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี(งบรายได้) ด.ช. ภูมิวัฒน์ พฤกษ์สุวรรณ์ กรุงไทย 962-0-20997-4

6 20858 นางสาว ประภาพร  เดือนเพ็ง 81200  โรงเรียนวัดสลักเหนือ(อบจ.) ด.ข. ชวนันท์ ศรีกุล กรุงไทย 983-3-46740-7

7 15575 นาย วันชัย  พูนชัย 62090  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ด.ช. วรภัทร พูนชัย กรุงศรี 315-1-31471-0

8 16879 นาย ธีรวัฒน์  พรมพันห่าว 15070  โรงเรียนวัดสโมสร ด.ช. ศุภณัฐ พรมพันห่าว กรุงไทย 039-0-17190-5

9 19528 นาง มะลิวัลย์  คงชุ่ม 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ญ. ภูริชญา สังข์ทอง กรุงไทย 795-0-40478-7

10 19144 นางสาว รุ่งราตรี  เหมันต์ 81070  โรงเรียนวัดสโมสร(อบจ.) ด.ช. พิชัยยุทธ พรมจันทร์ กรุงไทย 493-0-28151-2

11 18282 นางสาว จันทิมา  ไทยสงค์ 22300  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ด.ช. กฤชนนท์ พุ่มวรรณะ กรุงไทย 141-0-15430-0

12 18550 นางสาว พัชราภรณ์  ทองเพชร 92020  อบต.เกาะเกร็ด ด.ช. ภานุรุจ ทองเพชร กรุงไทย 856-0-08015-5

13 21535 นางสาว ปราณี  รัตนะ 72200  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ด.ช. ธนาปัติ รัตนะ กรุงไทย 758-0-33646-4

14 13887 นางสาว คณภร  อินพรหม 32140  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ด.ญ. ชัญญาพัชญ์ อาษา กรุงไทย 121-0-18004-9

15 16091 นาย ภราดร  สังขรัตน์ 42220  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ด.ญ. พิชญพัชร์ สังขรัตน์ กรุงไทย 188-0-09526-2

16 21105 นาง บัณฑิตา  พันนารัตน์ 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ด.ญ. ณัฐกฤตา พันนารัตน์ กรุงไทย 660-0-41505-3

17 21969 นางสาว ชยาภา  วัฒนกุล 11030  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ด.ช. ตุลยากร ทองเดชศรี กรุงศรี 494-1-61923-4

18 20709 นางสาว ภรณ์ทิพย์  ข ามาก 22120  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ด.ญ. ปรียาภรณ์ จิตรแสวง กรุงไทย 795-0-23813-5

19 18553 นางสาว ฐิติรัตน์  นุชนวล 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. ณภัทร นุชนวล กรุงไทย 123-0-14842-6

20 15992 นาง ณัฐธภา  มีทองหลาง 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด.ช. ธาดาธร มีทองหลวง กรุงไทย 481-0-02276-5

21 21090 นางสาว กาญจนา  จามรโชต์ิ 72200  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ด.ช. ภาคิน จามรโชต์ิ กรุงไทย 981-1-98504-9

22 17619 นางสาว สร้อยศิรินทร์  แก้วสว่าง 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. กันต์ฤทัย อ้อวิเศษ กรุงไทย 123-0-21855-6

23 21624 นางสาว จิรัฐติกาล  คดีเวียง 22220  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 ด.ญ. กัลยกร พุ่มไสว กรุงไทย 065-0-36639-5

24 13815 นาง ศิริกัญญา  สุพุทธี 15280  โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ด.ญ. พุทธสิรี สุพุทธี กรุงไทย 399-0-04309-9

25 21403 นางสาว ชลธิชา  ฝักทอง 41030  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด.ช. รัชชานนท์ ฝักทอง กรุงไทย 985-5-88317-9

26 22091 นางสาว สดจิตรา  นันทะเขต 32060  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ด.ช. ซามี นันทะเขต กรุงไทย 962-0-47134-2

27 15899 นางสาว ปริศนา  โททอง 61020  โรงเรียนบางบัวทอง ด.ช. วริทธ์ิธร เพ่ิมพูน กรุงไทย 121-0-32604-3

28 20990 นางสาว รัชดาพร  ค านนท์ 32030  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ด.ช. นภสินธ์ุ สร้างโสภา กรุงไทย 123-0-29552-6

29 12667 นาย สนอง  อัดแสง 22300  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ด.ช. ภัคณพัชร์ อัดแสง กรุงไทย 121-1-41116-8

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ประจ าปี 2564

ทุนกำรศึกษำระดับปฐมวัย จ ำนวน   35    คน ทุนละ 2,000 บำท เป็นเงินจ ำนวน 70,000.00 บำท
ช่ือบุตร



ล ำดับท่ี เลขทะเบียน ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน ธนำคำร หมำยเลขบัญชี

30 21287 นาย ณัฏฐชัย  หอมบุญ 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ หอมบุญ กรุงศรี 315-1-35497-9

31 11902 นาย ปรีชา  พูลลาภ 12030  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต ) ด.ญ. ครองใจ พูลลาภ กรุงไทย 108-1-98206-3

32 18558 นางสาว ศศิณภา  พุทสิริ 81210  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.) ด.ช. ณพพงค์ พุทสิริ กรุงไทย 758-0-18888-0

33 18945 นางสาว สุนิสา  รัตนโท 82011  อัตราจ้างโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรายได้) ด.ช. ศรัณย์ ภักดี กรุงไทย 795-0-16219-8

34 13305 นาง ประพาพร  กาละค าหาญ 31110  โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ด.ญ. ลภัสรดา กาละค าหาญ กรุงไทย 123-0-06727-2

35 20723 นางสาว สุนันทา  ภูมิสุข 81080  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.) ด.ญ. ณัฎฐธิดา ดาสาลี กรุงไทย 137-0-31886-3

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เอนก    ล่วงลือ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด

ช่ือบุตร

ประกาศ     ณ     วันท่ี  29    กรกฎาคม     พ.ศ. 2564



ล าดับท่ี เลขทะเบียน ช่ือ - นามสกุล หน่วยงาน ธนาคาร หมายเลขบัญชี

1 14570 นางสาว เบญจวรรณ  แจ่มเจริญ 32170  โรงเรียนวัดศาลากุล ด.ญ. ขวัญธารา วุฒิธาดา กรุงไทย 123-0-12656-2

2 20610 นางสาว ศิริพร  วงค์จา 61030  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด.ช. ปัณณภัชร์ ชอบตะคุ กรุงไทย 121-0-40039-1

3 14417 นางสาว เบญจลักษณ์  ทองขาว 86170  อบจ.โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ด.ช. ปรมินทร์ ภู่สุด กรุงไทย 121-0-10134-3

4 18818 นาง ธัญญาภรน์  เพ็ชรสุวรรณ์ 94060  อบต.บางแม่นาง(โรงเรียนวัดบางโค) ด.ช. กฤษฎ์ิ เพ็ชรสุวรรณ์ กรุงไทย 758-0-01588-9

5 21665 นางสาว กรุณาพร  รุ่งค า 42080  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน ด.ช. กรวิชญ์ รุ่งค า กรุงไทย 982-5-02161-6

6 18264 นางสาว สาคร  พูดละ 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ญ. พัชรินทร์ คมสัน กรุงไทย 123-0-39066-9

7 16948 นาง ปทิตตา  แหวนหล่อ 62090  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ด.ช. คุณาพันธ์ สุขเกษม กรุงไทย 121-0-48798-5

8 15473 นางสาว กาญจนา  แก่นจันทร์ 15240  โรงเรียนบางคูลัด ด.ช. เกียรติคุณ อุปถัมภ์ กรุงศรี 315-1-26970-8

9 21025 นาง ญาณิน  อยู่มงคล 22290  โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา ด.ญ. ปรายฟ้า อยู่มงคล กรุงไทย 980-4-94858-3

10 17545 นางสาว เบญจมาศ  จันทร์โคตร 82270  อบจ.โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา ด.ช. ศุภกร จันทร์โคตร กรุงไทย 123-0-07037-0

11 20317 นางสาว พิลัยวรรณ  สีทา 22290  โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา ด.ช. กวิน โพธ์ิล้อม กรุงไทย 108-0-39506-7

12 15676 นาย นพวัฒน์  ศิขรินทร์ 31030  โรงเรียนปากเกร็ด ด.ญ. นวลนภา ศิขรินทร์ กรุงไทย 856-0-11004-6

13 18577 นาง พรทิวา  นาทอง 81310  โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์(อบจ.) ด.ช. อิคลาศ นาทอง กรุงไทย 035-0-05041-4

14 13131 นางสาว ณาตยา  ร่มร่ืนสุขารมย์ 12060  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ ) ด.ญ. ณัฐธยาน์ ต่ิงอ่วม กรุงไทย 108-0-26781-6

15 14754 นาย ธนันชัย  ทองหล่อ 81080  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.) ด.ญ. ก่ิงแก้ว ทองหล่อ กรุงศรี 626-1-31207-1

16 17455 นางสาว หรรษมล  เทศแท้ 22260  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ด.ช. ศศิพงษ์ ทองใหม่ กรุงไทย 145-0-19913-5

17 15388 นางสาว สมจิตร  พันธ์ทอน 41030  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด.ญ. พิชญธิดา หว่างเค็ง กรุงไทย 399-0-04183-5

18 12801 นาง อักษรศรี  ระบอบ 41030  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด.ช. ธนาวินท์ ระบอบ กรุงไทย 108-0-20441-5

19 21862 นางสาว วิไลวรรณ  จันทร์เต็ม 72240  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ด.ช. ศุภกฤต จันทร์เต็ม กรุงไทย 697-0-08057-9

20 20479 นาง เวทิตา  รติชนิตพงศ์ 61140  โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง ด.ญ. นภัคมน รติชนิตพงศ์ กรุงไทย 697-0-12931-4

21 13612 นาย จีรพันธ์ุ  ดวงษา 42180  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ด.ช. คีตภัทร์ ดวงษา กรุงไทย 109-0-03666-3

22 19048 นาง กาญจนา  มีสุวรรณ 22210  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ด.ญ. สิริกานต์ มีสุวรรณ กรุงไทย 493-0-40435-5

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ประจ าปี 2564

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน   107    ทุน   ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงินจ านวน  214,000.00  บาท

ช่ือบุตร



ล าดับท่ี เลขทะเบียน ช่ือ - นามสกุล หน่วยงาน ธนาคาร หมายเลขบัญชี

23 13192 นาง ศรีรัตน์  มุ้ยจีน 12090  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ด.ญ. จิราภา มุ้ยจีน กรุงไทย 121-0-05252-0

24 21572 นางสาว นิตยา  นาสมบูรณ์ 81210  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน(อบจ.) ด.ญ. ภัทราวดี วัตถุประโส กรุงไทย 984-0-69671-8

25 15664 นางสาว กนกวรรณ  ล่องอ าไพ 83310  อบจ.โรงเรียนวัดเชิงเลน ด.ญ. กัลญาณภัทร ใจบุญ กรุงไทย 678-0-03538-6

26 15189 นางสาว ขวัญฤทัย  โทประดิษฐ์ 15200  โรงเรียนตลาดบางคูลัด ด.ญ. ปุณยาภรณ์ เสริมทรง กรุงไทย 795-0-00943-8

27 14345 นาง นฤมล  ทองช่วย 12130  เทศบาลบางกรวย ด.ญ. นันท์นภัส ทองช่วย กรุงไทย 037-0-01908-3

28 10741 นางสาว เพ็ญศรี  จันทร์ว่องกิจ 11010  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด.ญ. อชิรญา มโนหาญ กรุงไทย 121-1-19539-2

29 14669 นางสาว ประภาวดี  จานทอง 31110  โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ด.ช. ปลวัชร กุมาทร กรุงไทย 123-0-21573-5

30 16464 นาง ปภัทรนันท์  พุทธิมุกทรัพย์ 61060  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ด.ช. ธนัทธรณ์ พุทธิมุกทรัพย์ กรุงไทย 121-5-01324-8

31 22052 นาง ศิวพร  น้อมระวี 22260  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ด.ญ. แพรวา  น้อมระวี กรุงไทย 145-0-34009-1

32 22163 นางสาว ศุจิกา  ผ่องใส 12290  เทศบาลต าบลเสาธงหิน ด.ช. เดชาธร เช้ารุ่งเกียรติ กรุงไทย 880-0-10633-1

33 20758 นางสาว ฉัตรชัชชญาน์  เอ่ียมชยังกร 32140  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ด.ช. เธียรธิติกร เอ่ียมชยังกร กรุงไทย 795-0-27230-9

34 20601 นาง ศิริลักษณ์  เรืองฉ่าง 81080  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย(อบจ.) ด.ช. วรเชษฐ์ เรืองฉ่าง กรุงไทย 108-0-23090-4

35 16364 นางสาว อรวรรณ  คล้ายบุญแย้ม 15040  โรงเรียนวัดสัก ด.ญ. ฐิติชญา เอ่ียมสอาด กรุงไทย 109-0-04332-5

36 19978 นาง เพ็ญพิศ  น าพา 32160  โรงเรียนวัดเชิงเลน ด.ญ. อัยการ น าพา กรุงศรี 315-1-32391-2

37 14578 นาย ศักด์ิชัย  ใจบุญ 87170  อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ด.ช. ธีรภัทร ใจบุญ กรุงไทย 121-0-03756-4

38 13318 นาง เสาวลักษณ์  สวนพันธ์ุ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา ด.ญ. สุทธิลักษณ์ ปานประมาณ กรุงไทย 123-0-07177-6

39 12554 นาง สุมาลี  ประสพสินธ์ุ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา ด.ช. อานุภาพ ประสพสินธ์ุ กรุงไทย 123-1-26509-4

40 21258 นาง ปณิดา  ภูห้องเพชร 11020  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ด.ช. สุทธิโรจน์ ภูห้องเพชร กรุงศรี 315-1-34937-2

41 19277 นาง อัมพร  ฤทธิดี 71040  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ด.ช. ณัฐพงศ์ ฤทธิดี กรุงไทย 697-0-10568-7

42 13270 นาง รัตนา  กาละ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา ด.ญ. ชัฐรา งามน้อย กรุงไทย 123-0-00544-7

43 21823 นางสาว บุรัสกร  ต๊ะถา 15330  โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ด.ช. กรณ์ แก้ววิเชียร กรุงไทย 057-0-27306-4

44 21898 นางสาว ปรียาภรณ์  ชมพัก 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ช. เจษฎาภรณ์ คงค้าน กรุงไทย 962-0-40881-0

45 15183 นาง สุกัญญา  แสงฉิม 15110  โรงเรียนวัดบางรักน้อย ด.ช. แผ่นดินไท แสงฉิม กรุงไทย 121-0-03665-7

46 19692 นางสาว อาทิตยา  หานะพันธ์ 15200  โรงเรียนตลาดบางคูลัด ด.ช. นราวิชญ์ ทวี กรุงไทย 697-0-06271-6
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47 4881 นาย ศรันย์  แจ่มสายบัว 15010  ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ นาย ภีรพัศ แจ่มสายบัว กรุงไทย 121-1-04995-7

48 13908 นาง นิตย์ณรัตน์  โพธ์ิประเสริฐ 11220  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด.ช. อัครพัชร์ โพธิประเสริฐ กรุงศรี 315-1-23529-0

49 20351 นางสาว กมลนิตย์  จิตจักร 11220  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด.ช. กษิดิษฐ์ จิตจักร กรุงไทย 141-0-35384-2

50 13922 นาง ทิชากร  ทับอินทร์ 32150  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ด.ญ. พิมพ์อักษิพร ทับอินทร์ กรุงไทย 121-1-34426-6

51 15710 นางสาว วิไลวรรณ  เกตุสิทธ์ิ 32150  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ด.ช. กนกพล บุญส่ง กรุงไทย 123-0-08800-8

52 18027 นาย ประทิน  บุญประสม 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. ธันยพร บุญประสม กรุงไทย 123-0-21848-3

53 13638 นางสาว พัชรา  ชูมงคล 62100  โรงเรียนประชารัฐบ ารุง ด.ช. ปรมัตถ์ โพธ์ิกุล กรุงศรี 315-1-31647-8

54 11403 นาย วิโรจน์  บรรลือทรัพย์ 21120  โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ด.ช. ปฐวิศร์ บรรลือทรัพย์ กรุงไทย 108-1-73801-4

55 15557 นางสาว ธฤตมล  จดชัยภูมิ 82280  อบจ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ด.ญ. ปริยาภัทร ศรียุคุณธร กรุงไทย 065-1-75440-2

56 16483 นาย มาณพ  แสงงาม 32260  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ด.ช. นนทพัทธ์ แสงงาม กรุงไทย 121-0-17105-8

57 21992 นาง พัชรี  ค าจันทร์ 72250  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55 ด.ช. วุฒิภัทร ค าจันทร์ กรุงไทย 038-0-00459-3

58 15034 นางสาว สุดชาดา  แก่นวงศ์ 15180  โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ด.ญ. รัตนาวดี สายทอง กรุงศรี 315-1-25644-9

59 22104 นางสาว พัชรพรรณ  เจนสาริการณ์ 11030  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ด.ญ. พัณณิตา พูลเต็ม กรุงศรี 315-1-34671-4

60 14849 นางสาว อุทัยวรรณ  ใบแบน 15030  โรงเรียนวัดบางบัวทอง ด.ช. ศักดิชาญวัส ฟองมณี กรุงไทย 795-0-00936-5

61 20102 นาง ปอแก้ว  เต้ียบัวแก้ว 11190  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ด.ญ. สุดปิติ เต้ียบัวแก้ว กรุงไทย 493-0-04229-1

62 15352 นางสาว รวีวรรณ  อินทรสวาท 11150  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี ด.ญ. รมิดา ป้ันพิพัฒน์ กรุงไทย 108-0-21070-9

63 19790 นางสาว กุสุมา  เงินหร่ัง 12060  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ ) ด.ญ. ชนาพร บุญเล้ียง กรุงไทย 108-0-51056-7

64 18077 นางสาว ดรุณี  ศรีสุพัฒน์ 22220  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 ด.ช. ชลธีร์ ลีลาโคตร กรุงศรี 315-1-29550-6

65 13949 นางสาว อรจิรา  งามทรง 22290  โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา ด.ช. ณฐกฤต ศิริวัฒน์ กรุงไทย 130-0-02054-7

66 19266 นางสาว อุษา  จิตรดา 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) ด.ญ. วรกานต์ น่ิมสมบัติ กรุงไทย 107-0-38340-6

67 22123 นาง นุสรา  ฤกษ์สมโภชน์ 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด.ช. ณัฐชานนท์ ฤกษ์สมโภชน์ กรุงไทย 188-0-05868-5

68 17553 นาง เอ้ือมอ าพร  สุขเกษม 12210  โรงเรียนเทศบาลวัดกู้ ด.ช. ปุญวัชร สุขเกษม กรุงไทย 123-0-21789-4

69 21435 นางสาว นารี  คุ้มขร 62080  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ด.ญ. ยุพารัตน์ สอนง่าย กรุงไทย 217-0-34240-0

70 18205 นางสาว นิภาพร  ไปดี 32150  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ด.ญ. ปวริศา ร่มแก้ว กรุงไทย 123-0-22743-1
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71 20472 นางสาว สุภัสสร  แตงโสภา 21050  โรงเรียนอุดมศึกษา ด.ญ. ลัลน์ญดา แตงโสภา กรุงไทย 108-0-59329-2

72 15298 นาย กิติพงษ์  คนตรง 15070  โรงเรียนวัดสโมสร ด.ญ. ธิดารัตน์ คนตรง กรุงไทย 121-0-24264-8

73 20186 นางสาว ณภัทร  วงศ์สุธารส 12100  เทศบาลเมืองบางบัวทอง(นนท์ประสิทธ์ิวิทยา) ด.ญ. ธัญธรัตน์ ปล้ืมจิตต์ กรุงไทย 121-0-33011-3

74 14191 นางสาว พลอยปภัส  แหวนทองจันทร์ 12010  เทศบาลนครนนทบุรี ด.ช. ณัฐชนน เนตรแพ กรุงไทย 108-0-41224-7

75 20431 นางสาว พีรญา  พรเพ็ง 81290  โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม(อบจ.) ด.ช. ณณณ์ณศิณ ปานไข่ กรุงไทย 758-0-17557-6

76 17574 นางสาว เพ็ญศรี  ข าสา 81250  โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์(อบจ.) ด.ญ. รุ่งวรินทร์ เชิญผ้ึง กรุงไทย 758-0-34673-7

77 22070 ว่าท่ีร้อยตรี สุริยา  ภู่ด า 62040  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ด.ช. ธีวรา ภู่ด า กรุงไทย 121-1-21941-0

78 21363 นางสาว วรุณนภา  ริณพัฒน์ 31030  โรงเรียนปากเกร็ด ด.ช. วริศ หงษ์กันทะ กรุงไทย 984-5-85038-3

79 16367 นางสาว สุภาวดี  โพธ์ิศรี 61030  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด.ญ. ณัฏฐธิดา สุขค า กรุงไทย 121-0-22424-0

80 18302 นางสาว กฤตยา  ภิรมย์อุทัย 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) ด.ช. ธนกร ภิรมย์อุทัย กรุงไทย 679-6-72105-5

81 17088 นางสาว สาวิณี  บุญธรรม 12240  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง ด.ช. อานนท์ นาหนองบัว กรุงไทย 399-0-18645-0

82 18580 นางสาว ณัฐชานันท์  โตนาม 62100  โรงเรียนประชารัฐบ ารุง ด.ญ. ณิชากร กลมแป้น กรุงไทย 121-0-22373-2

83 21865 นาง ศิริวิมล  นามศรี 72020  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ด.ช. มโนศิริ นามศรี กรุงไทย 121-0-33032-6

84 21564 นาง ศศิรินทร์  บุญเมือง 71020  โรงเรียนไทรน้อย ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเมือง กรุงไทย 009-0-14152-0

85 16628 นางสาว ขวัญตา  อินมูล 82220  อบจ.โรงเรียนวัดปราสาท ด.ช. กัญกฤษฎ์ิ มิคร้าม กรุงไทย 108-0-49479-0

86 20621 นาย วันชัย  เอ่ียมสุพรรณ 81330  โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.) ด.ญ. ปาณัทดา เอ่ียมสุพรรณ กรุงไทย 139-0-23463-0

87 15347 นาย สมปอง  จันทร์เจริญ 32130  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์) ด.ญ. พรหมณี จันทร์เจริญ กรุงไทย 697-0-04385-1

88 19949 นางสาว วรรณนิภา  สวนดี 31230  โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ ด.ญ. ศุลฮา สาเหมา กรุงไทย 982-8-63152-0

89 13744 นางสาว ศิรินันท์  ไทยเจริญ 22210  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ด.ช. ภัทรดนัย ไทยเจริญ กรุงไทย 108-0-32300-7

90 16316 นาง ชยานันท์  ศรีบุษย์ 62230  โรงเรียนสุเหร่าเขียว ด.ญ. ณัชชา ศรีบุษย์ กรุงศรี 315-1-26191-5

91 16322 นาย บัญชา  ปินอะ 81160  โรงเรียนวัดลุ่ม(อบจ.) ด.ญ. ปาณิศา ปินอะ กรุงไทย 109-0-09464-7

92 17070 นาง สุนทรีย์  แก้วเพ็ชร์ 15100  โรงเรียนวัดแดง ด.ช. สุริยวิชญ์ แก้วเพ็ชร์ กรุงไทย 137-0-06058-0

93 20309 นาง นราวดี  โพธ์ิสุข 62210  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ด.ช. ปพนพัชร์ สุกันทะ กรุงศรี 315-1-31242-7

94 13878 นาย ชัชวาล  โรจน์วรดิตถ์ 72050  โรงเรียนวัดคลองขวาง ด.ช. ณัฐพงศ์ โรจน์วรดิตถ์ กรุงไทย 121-0-08792-8
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95 19279 นางสาว ปภากร  เย็นเพ็ชร 81330  โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.) ด.ช. จตุพร มงคล กรุงไทย 139-0-18927-9

96 14694 นางสาว สุคลทิพย์  สมทอง 22300  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ด.ญ. สุรัชนา สมทอง กรุงศรี 528-1-44406-0

97 14539 นาย กรกช  ดวงคงทอง 85030  อบจ.โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ด.ช. พชร ดวงคงทอง กรุงไทย 167-0-04082-8

98 17487 นางสาว จุฑาทิพย์  ธนาอภิสิทธ์ิโสภณ 72020  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ด.ญ. ปภาวรินท์ โพชนะจิต กรุงศรี 315-1-35770-7

99 21915 นาย ฉัตรชัย  บุญศรี 62030  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี ด.ช. ชัยณรงค์ บุญศรี กรุงไทย 121-0-56005-4

100 18210 นางสาว ญาณิศา  อัศวทรงพล 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ด.ช. ปุญญพัฒน์ อัศวทรงพล กรุงไทย 147-0-24829-8

101 21207 นาย โชคทวี  วิจิวังสา 15070  โรงเรียนวัดสโมสร ด.ช. ณฐภัค วิจิวังสา กรุงไทย 121-0-41039-7

102 16804 นางสาว สุนันทา  กล่ินรัก 15060  โรงเรียนวัดมะเด่ือ ด.ญ. สุภัสสร ไกรวงษ์ กรุงไทย 147-1-15234-0

103 13975 นางสาว ดวงหทัย  ช่ืนวงษ์ 83130  อบจ.โรงเรียนคลองเกลือ ด.ญ. ปีย์ขวัญ เอ่ียมอ านวย กรุงศรี 315-1-30236-7

104 14537 นาย ปราการ  วรประเสริฐ 52050  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ด.ญ. ปาณิสรา วรประเสริฐ กรุงไทย 399-0-03892-3

105 21303 นางสาว ชฎาพร  โพธ์ิศรีปัทมากุล 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ญ. ไอยลดา จ่ันเล็ก กรุงไทย 130-0-19343-3

106 19831 นาย รัตนชัย  สุทธิศักด์ิ 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา ด.ญ. นิรชา สุทธิศักด์ิ กรุงไทย 399-0-20351-7

107 19345 นาง เข็มทอง  ดวงเอ้ย(วัดผาสุกมณีจักร) 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงเอ้ย กรุงไทย 123-0-21856-4

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เอนก    ล่วงลือ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด

ช่ือบุตร

ประกาศ     ณ     วันท่ี  29    กรกฎาคม     พ.ศ. 2564
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1 13563 นาง อ้อมเดือน  ใบไกร 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย อรรถสิทธ์ิ ใบไกร กรุงศรี 526-1-17579-4

2 18778 นาง สุภัทรา  นุชทองม่วง 21080  โรงเรียนเขมพิทยา น.ส. วิภาวรรณ นุชทองม่วง กรุงไทย 108-0-65548-4

3 12086 นางสาว ฌัชชา  วงษ์คล้าย 61030  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นาย ธนกร ศักด์ิจารุดล กรุงไทย 121-1-33613-1

4 14425 นาย กฤษฎาพงษ์  เน่ืองสุมาร 15070  โรงเรียนวัดสโมสร น.ส. จีรติกา เน่ืองสุมาร กรุงไทย 139-0-11736-7

5 14283 นาง ปิยะฉัตร  ศรีสง่า 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. นันทัชพร ศรีสง่า กรุงไทย 123-0-21817-3

6 21273 นาย ทนงศักด์ิ  ฉิมม่วง 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย วายุเทพ ฉิมม่วง กรุงศรี 315-1-34529-8

7 17728 นาง สุทธินันท์  สารพันธ์ 11250  อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้) น.ส. วีรยา สารพันธ์ กรุงไทย 758-0-20425-8

8 15546 นางสาว อรดา  ลอวิภา 31140  โรงเรียนพิชญศึกษา ด.ช. วิษุวัต ธุลีจันทร์ กรุงไทย 123-0-03707-1

9 21887 นาง อาภาภรณ์  ต้นเกษ 51030  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นาย พงศกร จักรไชย กรุงไทย 758-0-47228-7

10 16224 นาง วันทนา  พูนสวัสด์ิ 94060  อบต.บางแม่นาง(โรงเรียนวัดบางโค) น.ส. ปณิตา พูนสวัสด์ิ กรุงไทย 984-0-23162-6

11 16966 นาย จิรวัฒน์  กาญจนสมบัติ 15350  โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ด.ช. พัสกร กาญจนสมบัติ กรุงไทย 137-0-24520-3

12 17081 นาง ศตพร  ก่ิงสดศรี 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด นาย ณัฐพัชร์ ก่ิงสดศรี กรุงไทย 123-0-21825-4

13 13820 นางสาว ชุดารัตน์  แก้วทัต 84030  อบจ.โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ด.ช. ปภังกร คงถาวรเจริญกิจ กรุงศรี 494-1-15738-0

14 13242 นาย ศิระณัฐพล  โล่ห์นารายณ์ 31030  โรงเรียนปากเกร็ด นาย ณัฐพัชร์ โล่ห์นารายณ์ กรุงไทย 856-0-15876-6

15 20757 นางสาว ณัชคณิศร์ชญาน์  คงอักษร 72020  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ด.ญ. ณัชชนม์ คงอักษร กรุงไทย 697-0-15400-9

16 20428 นางสาว สุชญา  สืบเพ็ชร 61060  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ด.ช. ปรวิทย์ สืบเพ็ชร กรุงไทย 121-0-36448-4

17 14899 นาย พิสิทธ์ิ  แจ่มศรี 15240  โรงเรียนบางคูลัด ด.ญ. เขมนิจ แจ่มศรี กรุงไทย 758-0-06033-7

18 11478 นาง จรัสศรี  หนูเผือก 32030  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นาย ฉัตรพร หนูเผือก กรุงไทย 123-1-35255-8

19 22101 นาง ณัฏฐนันท์  สุขจันทร์ 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี น.ส. สุทธิดา หิระนิล กรุงไทย 121-0-47833-1

20 17242 นาง นีรชา  สมาศรี 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย อนุชา สมาศรี กรุงไทย 123-0-39159-2

21 14716 นางสาว วิภาวดี  ในจิตร์ 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด น.ส. สิริยากร สุทินโน กรุงไทย 123-0-21816-5

22 13441 นาง วราภรณ์  กอสันเทียะ 12190  โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา) น.ส. สุพิชญา กอสันเทียะ กรุงไทย 137-0-14799-6

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ประจ าปี 2564

ทุนการศึกษระดับมัธยมศึกษา จ านวน   118   ทุน    ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงินจ านวน  354,000.00 บาท

ช่ือบุตร
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23 10793 นาง ณิชมน  ฐิติธนาวนิช 21040  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ ด.ช. ธันชนน ฐิติธนาวนิช กรุงศรี 315-1-15215-1

24 12883 นาง สุนันทา  มดตะน้อย 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี น.ส. ปภาวรินท์ มดตะน้อย กรุงไทย 123-0-02481-6

25 15221 นาย พงศกร  โกศรี 62210  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ด.ช. พิรยธรรม โกศรี กรุงศรี 315-1-24854-2

26 11100 นาง ธัญมน  ทองพิมพ์ 41030  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด.ญ. วชิรญาณ์ ทองพิมพ์ กรุงไทย 037-1-23306-2

27 21109 นาย ธีรวัฒน์  ก าแพงเพ็ชร 32130  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์) นาย เมธิศ ก าแพงเพ็ชร์ กรุงไทย 121-0-36992-3

28 18535 นาง จินตนา  จตุราวิชานันท์ 61120  โรงเรียนเทพพิทักษ์ นาย ธนวิชญ์ จตุราวิชานันท์ กรุงไทย 036-1-15831-9

29 14360 นาง สีนวล  โฉมฉลวย 15060  โรงเรียนวัดมะเด่ือ ด.ช. นันทิพัฒน์ โฉมฉลวย กรุงไทย 399-0-08036-9

30 12993 นาง อรสา  ทองแสง 12200  โรงเรียนเทศบาลผาสุกมณีจักร มิตรภาพท่ี116 นาย จิรภัทร วงษ์เพิก กรุงไทย 123-0-28349-8

31 12228 นาย ค านวณ  เนตรหิน 21050  โรงเรียนอุดมศึกษา ด.ญ. นภัค เนตรหิน กรุงศรี 498-1-07138-2

32 14720 นาง จันทรา  ปานสัน 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) น.ส. ณัฐนันท์ ปานสัน กรุงไทย 123-0-37346-2

33 13805 นางสาว สุมาลินี  เต้าทอง 15130  โรงเรียนวัดชลอ น.ส. สุนิสา คงเมือง กรุงไทย 109-0-03080-0

34 13806 นางสาว จันทนา  อภิชาติโยธิน 81140  โรงเรียนวัดชลอ(อบจ.) ด.ญ. สุกัญญา อภิชาติโยธิน กรุงไทย 109-0-03081-9

35 20894 นางสาว สิริพร  เพชรคง 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) ด.ช. กันติทัตต์ เพชรคง กรุงไทย 982-3-31803-4

36 16285 นาง ดาหวัน  ทิพย์สุข 61090  โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ด.ญ. อรทัย ทิพย์สุข กรุงไทย 121-1-33460-0

37 17324 นางสาว พรวิภา  ผุดผ่อง 12200  โรงเรียนเทศบาลผาสุกมณีจักร มิตรภาพท่ี116 ด.ญ. ฑิฆัมพร เอียดกลับ กรุงไทย 123-0-15447-7

38 16785 นางสาว ชุติมันต์  ม่ิงแก้ว 31110  โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ด.ช. ณัฐพล มุ่งหมาย กรุงไทย 123-0-12709-7

39 17810 นาง นุช  ยศสะค า 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด นาย จีรศักด์ิ กล้วยน้ า กรุงไทย 123-1-44957-8

40 14890 นาย เรืองฤทธ์ิ  รักษาพงศ์ 15080  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ด.ช. ณภัทร รักษาพงศ์ กรุงไทย 121-0-11905-6

41 16649 นางสาว วรรณา  เรืองพจน์ 15330  โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน น.ส. พิมพ์มาดา เม่นคล้าย กรุงไทย 121-0-25264-3

42 12550 นาง พยอม  น้อมวงษ์ชู 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา น.ส. นันทวัน น้อมวงษ์ชู กรุงไทย 123-1-38969-9

43 15627 นาง กมลกัลยา  ย่ิงถาวร 71040  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นาย ธีรวัฒน์ ย่ิงถาวร กรุงไทย 108-1-88348-0

44 21972 นาง กมนนันท์  วิวัฒน์เกษมชัย 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย จารุวิชญ์ วิวัฒน์เกษมชัย กรุงไทย 147-0-19274-8

45 16981 นางสาว วีรวรรณ  ญาติวงค์ 12250  เทศบาลต าบลไทรน้อย ด.ช. วรชน วิเชียรเลิศ กรุงไทย 121-0-05299-7

46 18613 นาง วราพร  จ่ันเพ็ชร์ 85040  อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ น.ส. วริศษา จ่ันเพ็ชร์ กรุงไทย 758-0-13359-8

ช่ือบุตร
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47 17515 นางสาว รมิตา  แท่นทอง 21150  โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ นาย อาคเนย์ ศิริสกุลพร กรุงไทย 795-0-25703-2

48 10839 นาย วีระชัย  บุญล้อม 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี นาย ภูวดล บุญล้อม กรุงไทย 123-1-29559-7

49 16852 นางสาว วรนุช  ภูมิปัญโญ 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา น.ส. ธนัชชา ล้ีตระกูล กรุงไทย 399-0-11708-4

50 6788 นาย สมชาย  กล่ันจันทร์ 13050  บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง) นาย ชลกานต์ กล่ันจันทร์ กรุงไทย 121-0-47115-9

51 18659 นาง ทิพย์วรรณ  สุขมาก 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา นาย วรรณวุฒิ สุขมาก กรุงไทย 121-0-33242-6

52 13479 นาง วันเพ็ญ  ศรีค า 61060  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ด.ญ. รสกร ศรีค า กรุงไทย 121-0-00651-0

53 10129 นาย รุ่งโรจน์  ศรีน้อย 52140  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ด.ญ. รมิตรา ศรีน้อย กรุงไทย 121-1-11764-2

54 20904 นาง พรรณปพร  ลาคลองสมจิต 51010  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ด.ช. ศุกร์สิริ เชาว์ประสิทธ์ิ กรุงไทย 780-0-06058-6

55 20942 นางสาว สุทธีรา  เช้ือลี 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ญ. กรกฎ ชุ่มชาติ กรุงไทย 123-0-28215-7

56 17836 นาย สมศักด์ิ  ภิรมย์ผลัด 12250  เทศบาลต าบลไทรน้อย ด.ช. ณัฐวุฒิ ภิรมย์ผลัด กรุงไทย 121-0-08206-3

57 11404 นาง อธิษฐาน  บรรลือทรัพย์ นาระหัด 21120  โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ด.ญ. พรนับพัน นาระหัด กรุงศรี 315-1-27204-9

58 18003 นาง อุษากร  นันทปถวี 61060  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ น.ส. ยาดาห์ นันทปถวี กรุงไทย 121-0-28447-2

59 12739 นางสาว โสภา  เมืองจันทร์ 32150  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร น.ส. ศิรภัสสร ศรีสุข กรุงไทย 108-0-05714-5

60 18554 นาง สลักจิต  หุตะการ 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด ด.ช. ชัญวีร์ หุตะการ กรุงไทย 123-0-14836-1

61 20138 นางสาว อัจฉรา  ดาวเรือง 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด นาย อิงควัต วัฒนาจินดา กรุงไทย 123-0-14838-8

62 15139 นาง ปวริศา  บรรเลงใจ 42180  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ด.ช. มนัสชนม์ บรรเลงใจ กรุงไทย 109-0-10330-1

63 16970 นางสาว ประไพ  นาคผา 81180  โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง(อบจ.) ด.ญ. อรไพลิน ทองผิว กรุงไทย 758-0-28512-6

64 15092 นาง พรศิริ  นรขุน 72180  โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง ด.ญ. พริมา นรขุน กรุงไทย 121-1-37566-8

65 10923 นาง ศิราภรณ์  เกตุเนตร 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ญ. ศุภิสรา เกตุเนตร กรุงศรี 315-1-23837-8

66 21330 นาย ธนัฒว์ภูมิ  ภูขาว 32020  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ด.ช. ธีติวิชญ์ ภูขาว กรุงไทย 962-0-29249-9

67 12211 นาง นันทนา  จันทร์อุฏฐานะ 61020  โรงเรียนบางบัวทอง ด.ญ. เพ็ญพิชชา จันทร์อุฏฐานะ กรุงไทย 121-0-11603-0

68 18450 นาง สุกัญญา  ออมแก้ว 95080  อบต.ละหาร นาย รวิชญ์ ออมแก้ว กรุงไทย 121-0-14843-9

69 13971 นางสาว พัชมน  ร่มโพธ์ิเย็น 83250  อบจ.โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ด.ช. สัณพิชญ์ ศรีเสน่ห์ กรุงไทย 683-0-08342-7

70 20654 นาย รังสิมันต์  ยาละ 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ด.ญ. สุภาวิดา ยาละ กรุงไทย 962-0-15235-2
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71 18492 นาง กวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล 72130  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี น.ส. วิชญาดา อติชาติเกษมกุลกรุงไทย 697-0-09893-1

72 16239 นางสาว อชิรญาณ์  แย้มทับ 32180  โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) น.ส. ณัฐลีพร แย้มทับ กรุงไทย 962-0-02802-3

73 11874 นาย นคร  ยังบรรเทา 13050  บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง) ด.ช. ก้องกฤษฎ์ิ ยังบรรเทา กรุงศรี 315-1-20878-8

74 20652 นางสาว สลักจิตร  โก๋ทอง 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด นาย พัสกร หมอนทอง กรุงไทย 123-0-27383-2

75 11016 นาย สุพจน์  อาจหาญ 62030  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี ด.ช. สุทธิพจน์ อาจหาญ กรุงไทย 121-1-20781-1

76 17362 นางสาว ภาณินี  ตรีสหวีรกุล 12320  เทศบาลเมืองพิมลราช ด.ช.+E81E81:G133+E81:G89เมธาสิทธ์ิ บวงแก้ว กรุงไทย 121-0-30007-9

77 19054 นาง พรพิศ  ลาอ่อน 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ลาอ่อน กรุงไทย 036-0-03416-0

78 20219 นาย วีระศักด์ิ  ลาตีฟี 31200  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา น.ส. ณญาดา ลาตีฟี กรุงไทย 137-0-11011-1

79 20221 นาย กฤษดา  และอ่ิม 31200  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ด.ญ. นิตา และอ่ิม กรุงไทย 137-0-09951-7

80 20220 นางสาว เกษวารินทร์  ดีเจริญ 31200  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ด.ญ. ญุมณา มะหะหมัด กรุงไทย 123-0-05039-6

81 13297 นาง นภาพร  วายุรัตน์ 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย ปวริศ ฟ้ารุ่งเรือง กรุงไทย 123-0-28966-6

82 21491 นาง สุพร  กุลธรลมัย 11070  โรงเรียนสตรีนนทบุรี น.ส. พรชนิตว์ กุลธรลมัย กรุงไทย 145-0-24445-9

83 21723 นาง รสรินทร์  ป่ินแก้ว 12190  โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา) นาย ชนภัทร ป่ินแก้ว กรุงไทย 123-0-35664-9

84 20896 นางสาว ธนิยกาญจน์  สิริวสุนานุภาพ 11250  อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้) ด.ญ. ภัครวัลลภ์ โนรี กรุงไทย 982-8-47234-1

85 20255 นางสาว ททิศา  สารรัตน์ 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา นาย คุณานนท์ ไชยสิทธ์ิ กรุงไทย 985-3-35726-7

86 12436 นางสาว กนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์ 31030  โรงเรียนปากเกร็ด นาย ปุณยวีร์ นิพันธ์ประศาสน์กรุงไทย 856-0-13951-6

87 22147 นาง สุนทรี  ค าแดง 52160  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ นาย สุทธิรักษ์ ค าแดง กรุงไทย 058-1-31898-6

88 15071 นาง วันเพ็ญ  จรัสพันธ์ 15150  โรงเรียนวัดลุ่ม ด.ญ. ณัฐธิดา ทองสวัสด์ิ กรุงไทย 109-0-03130-0

89 15069 นาย เจชา  พลเรืองทอง 15150  โรงเรียนวัดลุ่ม น.ส. มาดูรี พลเรืองทอง กรุงไทย 697-0-00690-5

90 14312 นางสาว องอรณ์  โพพา 11250  อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้) น.ส. ขวัญกมล ต่วนนุช กรุงไทย 121-0-10696-5

91 14511 นางสาว อริศรา  สุขเสียงศรี 15230  โรงเรียนเต็มรักศึกษา น.ส. รดา สุขเสียงศรี กรุงไทย 795-0-12003-7

92 15998 นาง พรรณิภา  จันสีนาก 11250  อัตราจ้างสังกัดโรงเรียน(สพป.นบ.เขต 2หักให้) ด.ญ. ปุณยาพร จันสีนาก กรุงไทย 856-0-02264-3

93 20644 นางสาว บังออน  แสงราม 81320  โรงเรียนบางคูลัด(อบจ.) น.ส. อารีรัตน์ สุดใจ กรุงไทย 121-0-41544-5

94 22015 นาง กนกวรรณ  มะลิหอม 32030  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ด.ญ. เบญจาพร มะลิหอม กรุงไทย 020-0-00398-4
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95 14436 นาง จันทนา  งามจันทร์ 12030  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต ) ด.ญ. จิรัชญา งามจันทร์ กรุงไทย 108-0-29972-6

96 19763 นางสาว นันทนา  บุญเพ็ชร์ 81330  โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(อบจ.) ด.ช. ฌัชชพล มีศิลป์ กรุงไทย 139-0-15329-0

97 20813 นางสาว วาสนา  ย้ิมอยู่ 51010  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ด.ช. บุรธัช นิยมวัน กรุงไทย 121-0-18959-3

98 12071 นาง สุรัสวดี  จันทรกุล 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) น.ส. ชญาณี จันทรกุล กรุงไทย 121-1-34282-4

99 19732 นางสาว ธนัญญา  เป็นวงศ์ 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา ด.ช. ปวริศร์ ช่างเพียร กรุงไทย 123-0-28610-1

100 15271 นาง ฐิตารีย์  ธนาปรีชากุลวัชร 12060  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ ) น.ส. ศิรินนิศษา ธนาปรีชากุลวัชรกรุงไทย 108-0-39791-4

101 20545 นาย กันตเมธ  สมเสนาะ 81090  โรงเรียนวัดแคนอก(อบจ.) ด.ญ. สิรินทรา สมเสนาะ กรุงไทย 982-3-98444-1

102 9482 นาง เถาวัลย์  โกเม 31030  โรงเรียนปากเกร็ด นาย พิทวัฒน์ โกเม กรุงไทย 123-1-19814-1

103 14473 นาย ณรงค์  ชาปัญญา 51010  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ด.ญ. กัญญาณัฐ ชาปัญญา กรุงไทย 011-1-46859-0

104 11672 นาง วิชุดา  หงสกุล 21010  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย ) นาย วิชญวัฒน์ หงสกุล กรุงไทย 108-0-19501-7

105 19802 นาง ขนิษฐา  พรหมหมวก 32070  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ด.ญ. สุพิชญา พรหมหมวก กรุงศรี 315-1-30147-5

106 15205 นางสาว ณัฐภรณ์  แก่นกลางดอน 12240  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บ ารุง น.ส. สายรุ้ง แก่นกลางดอน กรุงไทย 058-1-27554-3

107 11941 นาย เอกชัย  ศรีบุญเรือง 11090  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นาย ภูมิบดี ศรีบุญเรือง กรุงไทย 109-1-79225-9

108 14529 นาย เอกไผท  แก้วหอม 22160  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บ ารุง) น.ส. วรวิรัตติยา แก้วหอม กรุงไทย 137-0-19953-8

109 15182 นางสาว สุวรรณา  ตรีคงคา 15300  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ด.ญ. ศมลวรรน บุญสม กรุงไทย 980-2-88123-6

110 10798 นาง กัญณัฐฐ์  เอ้ือภราดร 61060  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นาย กัญจน์ธนัต เอ้ือภราดร กรุงไทย 121-1-11327-2

111 14800 นาง หยาดพิรุณ  ทองรักชาติ 31020  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด.ช. อิงควัต ทองรักชาติ กรุงไทย 962-0-07752-0

112 17331 นางสาว ลภัส  รชตวีรเกียรติ 42160  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(ศรีประวัติ) น.ส. มนภัทร นวลจันทร์ กรุงไทย 108-0-23997-9

113 13986 นางสาว จินตนา  สดมุ้ย 51010  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี นาย เจตริน สงวนไว้ กรุงไทย 108-0-25049-2

114 14401 นาง สมศิริ  จิตต์มหิมา 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด นาย ธนากร จิตต์มหิมา กรุงไทย 123-0-21827-0
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115 20171 นางสาว ก่ิงกาญจน์  ชุมพล 84030  อบจ.โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นาย พิพ้ฒน์ สุดแสงเขียว กรุงไทย 399-0-10742-9

116 18402 นางสาว ประภาศรี  สง่าในเมือง 82250  อบจ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ น.ส. วิไลลักษณ์ บุญศิริ กรุงไทย 145-0-01825-4

117 22110 นาย นิพิฐพนธ์  วงษ์ปัน 12220  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง ด.ช. ณัฏฐวี วงษ์ปัน กรุงไทย 027-0-00073-9

118 18418 นางสาว สุริยา  รักเอียด 81340  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง(อบจ.) น.ส. กุลนิษฐ์ มาสขาว กรุงไทย 980-4-82592-9

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เอนก    ล่วงลือ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด

ช่ือบุตร
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1 13694 นาง รัตนา  มีสมยา 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) น.ส. สโรชา มีสมยา กรุงไทย 123-1-30693-9

2 12442 นาง ณัฎฐมณฑ  เทศนาบุญ 13060  บ านาญ สพม. เขต3 นาย ภคธ์ศิษฎ เทศนาบุญ กรุงไทย 399-0-40012-6

3 20082 นาง จงจิตต์  น้อยนิตย์ 96060  อบต.ราษฎร์นิยม นาย กิตติพศ น้อยนิตย์ กรุงไทย 139-0-08317-9

4 14036 นาง ร่ืนเริง  จิตชอบ 12090  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร น.ส. ณัฐชนา จิตชอบ กรุงไทย 121-1-47596-4

5 17118 นางสาวธัญวัลย์  ทรัพย์วิก 11250 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย นาย นันธวัฒน์ ทรัพย์วิก กรุงไทย 121-0-29591-1

6 13505 นาย สนทยา  ปานสีสด 15240  โรงเรียนบางคูลัด น.ส. พิมพ์ชนก ปานสีสด กรุงไทย 121-0-14016-0

7 10055 นาย พิสุทธ์ิ  แป้นเจริญ 11030  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด น.ส. สุทธิกานต์ แป้นเจริญ กรุงศรี 315-1-12813-5

8 13110 นางสาว อนงค์รัตน์  อินทะวงศ์ 61050  โรงเรียนนันทนวรวิทย์ น.ส. ณัฏฐ์วรัชญ์ เหย่ียวประยูร กรุงไทย 215-1-73861-2

9 12425 นาง ประทีป  สังข์แก้ว 11220  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นาย พิชญุตม์ สังข์แก้ว กรุงไทย 121-1-19634-8

10 20788 นาง สุกัญญา  สุวรรณโณ 22290  โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา นาย พิริยพันธ์ุ สุวรรณโณ กรุงไทย 145-0-11598-5

11 11007 นาง วาสนา  สีเขียว 61030  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี น.ส. ณัฐณิชา สีเขียว กรุงไทย 121-1-21518-0

12 19382 นาง จุฑารัตน์  ดวงวิบูลย์ 22220  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 น.ส. พรชนก ดวงวิบูลย์ กรุงไทย 108-0-24765-3

13 12728 นาง กัญณัฏฐ์  ศิริวัฒนมงคล 11220  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นาย ธัชพันธ์ุ ศิริวัฒนมงคล กรุงไทย 758-0-18278-5

14 20760 นาง วิลาลัย  เสาวคนธ์ 12060  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธ์ิ ) น.ส. สุธิดา ทวีกาญจน์ กรุงไทย 108-0-28066-9

15 14822 นาง มณฑา  กมลานุสรณ์ 15090  โรงเรียนวัดแคนอก นาย รัฐนา กมลานุสรณ์ กรุงไทย 108-0-37205-9

16 10986 นาง ยะลาวรรณ  เนตรวัตร 61070  โรงเรียนดรุณวิทย์ นาย กณวรรธน์ เนตรวัตร กรุงไทย 121-1-11524-0

17 18371 นาย ศุภกฤษ  ไชยศร 32090  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธ์ิทองบน) น.ส. สุชญา ไชยศร กรุงไทย 121-1-39797-1

18 12671 นาง ภษพอน  ประภา 11010  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นาย นันทัชพงษ์ ประภา กรุงไทย 037-0-03309-4

19 11264 นาง อนงค์  ศรีบุญข า 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย อรรถพล ศรีบุญข า กรุงไทย 123-0-38818-4

20 17551 นาง นภาพร  ยมนา 12200  โรงเรียนเทศบาลผาสุกมณีจักร มิตรภาพท่ี116 นาย ธนาคม ยมนา กรุงไทย 123-0-14865-5

21 19170 นาง น้ าอ้อย  อินทะกนก 12270  เทศบาลเมืองบางกร่าง นาย อัมฤต อินทะกนก กรุงไทย 145-0-05977-5

22 19844 นาย ไชโย  สาเทศ 82011  อัตราจ้างโรงเรียนสตรีนนทบุรี(งบรายได้) นาย ชัยวัฒน์ สาเทศ กรุงไทย 108-0-51423-6

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน    89   ราย ทุนละ 4,000 บาท  เป็นเงินจ านวน  356,000.00 บาท

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ประจ าปี 2564
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23 20759 นางสาว ดวงฤดี  ผมพันธ์ 12290  เทศบาลต าบลเสาธงหิน น.ส. ฐิตาภรณ์ ผมพันธ์ กรุงไทย 697-0-15309-6

24 12972 นาง ณัชชา  เอกรัตน์ 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี นาย สรธัญ เอกรัตน์ กรุงไทย 123-1-50128-6

25 17195 นาง จุฑาทิพ  เลยะกุล 32030  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ น.ส. ฐิติรัตน์ เลยะกุล กรุงไทย 110-1-26539-6

26 13281 นาง สุกัญญา  โชคสิริวรรณ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา น.ส. สิตานัน โชคสิริวรรณ กรุงไทย 123-1-26507-8

27 14624 นางสาว พรพิมล  ทิมกล่ิน 84021  อัตราจ้างโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  นนทบุรี(งบรายได้) น.ส. วริศรา ทองระย้า กรุงไทย 697-0-01625-0

28 8637 นาง พรทิพย์  นุชเจริญ 13050  บ านาญ เขต 2 (ส่งกรมบัญชีกลาง) น.ส. พิมพ์พรพร นุชเจริญ กรุงไทย 123-1-14390-8

29 11474 นาย ชรินทร์  เรืองวังสรรค์ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา น.ส. ณัฐวดี เรืองวังสรรค์ กรุงไทย 123-1-26631-7

30 13045 นาง กาญจนา  ศรีเมฆ 31100  โรงเรียนวัฒนพฤกษา นาย ศิลา ศรีเมฆ กรุงไทย 123-1-30883-4

31 16260 นาง โสจิณัฏฐมล  สุยะลังกา 31120  โรงเรียนอัมพรไพศาล นาย พสธรณ์ สุยะลังกา กรุงไทย 123-0-22788-1

32 16538 นางสาว นุชจรีย์  แพรสี 82370  อัตราจ้างโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9(งบสพฐ.) นาย วสิษฐ์พล ชาติเช้ือ กรุงไทย 123-1-26519-1

33 16845 นาง นิภาพร  อรุณ 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา นาย อิงครัต อรุณ กรุงไทย 984-4-28264-0

34 16926 นาง ปภัชญา  โตอินทร์ 41080  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา นาย พีรณัฐ จีนเสน กรุงศรี 516-1-06704-4

35 21921 นาง นุสรา  ดาลจาวัล 12190  โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา) น.ส. เบญญาภา ดาลจาวัล กรุงศรี 315-1-35238-6

36 12845 ว่าท่ีร้อยตรี วิลาวัณย์  สืบก่ า 21010  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต1 ( เมือง,บางกรวย ) น.ส. ปรียาภัสร์ ผลจันทร์ กรุงไทย 459-0-71684-4

37 10104 นาง ทิพวรรณ  สุขสกิจ 11080  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ น.ส. ฐิติพร สุขสกิจ กรุงไทย 108-1-71981-8

38 18612 นาง ฉวีวรรณ  แก้วจู 85040  อบจ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ น.ส. นิศารัตน์ แก้วจู กรุงไทย 758-0-13386-5

39 13422 นาง ศิริพร  ประเดิมชัย 22210  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ น.ส. นพวรรณ ประเดิมชัย กรุงไทย 123-0-07431-7

40 21255 นาง ณัฐชนันตร์  อยู่สีมารักษ์ 15080  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นาย ธนภัทร อยู่สีมารักษ์ กรุงไทย 058-1-24293-9

41 10770 นาง วดี  โสมะทัต 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา น.ส. ภาลินี โสมะทัต กรุงไทย 123-1-26919-7

42 17809 นาง เพ็ญศิริ  สุขสาร 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด น.ส. วราภรณ์ สุขสาร กรุงไทย 123-0-21788-6

43 10829 นาง อารีรัตน์  เกตุกัน 12090  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร น.ส. ฐิตารีย์ เกตุกัน กรุงไทย 121-1-25577-8

44 16104 นาย วราวุธ  งามแสง 21060  โรงเรียนการัญศึกษา น.ส. ชนิดา งามแสง กรุงศรี 315-1-33133-2

45 14664 นาง มาลีรัตน์  อภัยพัฒน์ 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา น.ส. ปานวลี อภัยพัฒน์ กรุงไทย 123-0-38820-6

46 14532 นาง น้ าค้าง  วีระวัฒนวงศ์ 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี น.ส. ศุภิสรา วีระวัฒนวงศ์ กรุงไทย 147-1-15137-9
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47 22134 นาง นัทธิดา  วงศ์แก้ว 32260  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม น.ส. นันทพร วงศ์แก้ว กรุงไทย 679-6-18463-7

48 15891 นาย วินัย  พันธ์พืช 62230  โรงเรียนสุเหร่าเขียว น.ส. ปริมวดี พันธ์พืช กรุงศรี 778-1-16384-7

49 10400 นาย ศิริ  อุริตะวี 13060  บ านาญ สพม. เขต3 น.ส. พิมพ์ศิริ อุริตะวี กรุงไทย 109-1-60349-9

50 10900 นาง วรางคณา  จันทร์ต๊ะ 32150  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นาย ปกรณ์ ประเสริฐวงษ์ กรุงไทย 123-1-29562-7

51 8951 นาย ราชันย์  ขุนทอง 11080  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ น.ส. ณิชาภัทร ขุนทอง กรุงศรี 315-1-13311-6

52 17192 นาง วรินทร  ชูเมือง 12190  โรงเรียนเทศบาลวัดบ่อ(นันทวิทยา) น.ส. สวิตตา ชูเมือง กรุงไทย 123-0-21599-9

53 21032 นางสาว สุกัญญา  รุจิธรรม 32030  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นาย กิตติพศ รุจิธรรม กรุงไทย 198-0-17675-2

54 18616 นาง ประไพ  พุ่มแย้ม 12290  เทศบาลต าบลเสาธงหิน น.ส. พรรณนิภา พุ่มแย้ม กรุงไทย 758-0-13356-3

55 10693 นาย ธีระวุธ  อรทัย 12090  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร นาย ธีรรัตน์ อรทัย กรุงไทย 121-1-19436-1

56 13896 นาย ภานุวัฒน์  ชูสืบสาย 12050  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ ) น.ส. พัชรพร ชูสืบสาย กรุงไทย 108-0-27759-5

57 9871 นาย โกศล  แสนพันธ์ 13060  บ านาญ สพม. เขต3 นาย ณพสิทธ์ิ แสนพันธ์ กรุงไทย 141-0-06406-9

58 17958 นางสาว สุธาทิพย์  หัวเพชร 52220  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นาย กันต์ธี จิตรแก้ว กรุงไทย 697-0-21029-4

59 8647 นาย สุเทพ  บุญส่ง 13010  บ านาญช าระท่ีสหกรณ์ น.ส. ศศิธร บุญส่ง กรุงศรี 315-1-18680-4

60 9298 นาง สมนึก  บุตตะ 13040  บ านาญ เขต 1 (ส่งกรมบัญชีกลาง) น.ส. นิลาวัลย์ บุตตะ กรุงศรี 315-1-15775-9

61 18698 นางสาว สายพิณ  สัจจะสังข์ 81130  โรงเรียนวัดแดง(อบจ.) น.ส. สุทธิดา จันทะวงษ์ กรุงไทย 137-0-18385-2

62 10202 นาย โสภณ  ตันพิริยะกุล 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) น.ส. ณัฐวรรณ ตันพิริยะกุล กรุงไทย 108-1-75417-6

63 2909 นาง จุฑามาศ  วรรณรังษี 15010  ข้าราชการบ านาญ   กองการศึกษาฯ น.ส. พิชามญช์ุ วรรณรังษี กรุงไทย 121-1-11808-8

64 14501 นาง ธนัสสรณ์  ใจทน 21020  หน่วยช าระท่ีสหกรณ์ เขต2 (ปากเกร็ด,บางใหญ่,บางบัวทอง,ไทรน้อย) น.ส. สุภัทรา สมบัติทยานนท์ กรุงไทย 123-1-27552-9

65 9790 นาย เกรียงศักด์ิ  เบ้ียวไข่มุข 21060  โรงเรียนการัญศึกษา นาย ธรดร เบ้ียวไข่มุก กรุงศรี 315-1-24329-3

66 11425 นาง พิมพ์สิริ  ตะเพียนทอง 11220  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 น.ส. พันพระพร ตะเพียนทอง กรุงศรี 315-1-18611-5

67 15037 นาย สุพจน์  เทศน์ธรรม 22260  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี น.ส. ธัญณิชา เทศน์ธรรม กรุงไทย 145-1-18501-4

68 18860 นาย ปรีชา  พลีสุดใจ 31200  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา น.ส. กัญญาวีร์ พลีสุดใจ กรุงไทย 123-1-33323-5

69 11805 นาง ศรีนภา  พูลสวัสด์ิ 31140  โรงเรียนพิชญศึกษา น.ส. ฐิติรัตน์ พลูสวัสด์ิ กรุงไทย 123-1-27225-2

70 15159 นาง จินดารัตน์  ห้วยหงษ์ทอง 32280  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) น.ส. ณัฏฐิณี ธนะศักดินันท์ กรุงไทย 123-0-12996-0
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71 16365 นาง ลัดดา  เปรมครุฑ 32080  โรงเรียนคลองเกลือ นาย พงศธร เปรมครุฑ กรุงศรี 315-1-26856-6

72 20386 นาง วริศรา  ทิมดี 86170  อบจ.โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ นาย ณัฐษชัย กฤษานตร์ กรุงไทย 795-0-42002-2

73 10254 นาง สุพรรณี  พุฒิธรรมพงศ์ 72050  โรงเรียนวัดคลองขวาง น.ส. นิชานันท์ พุฒิธรรมพงศ์ กรุงไทย 121-1-12740-0

74 15126 นาง ณัชชา  ฤทธิเรือง 96040  อบต.ไทรใหญ่ น.ส. ศุภาพิชญ์ ฤทธิเรือง กรุงไทย 139-0-10515-6

75 9689 นาง ศิริวรรณ  วีระกิจพานิช 31060  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี น.ส. มานิตา วีระกิจพานิช กรุงไทย 123-1-52120-1

76 18863 นาง นูดรีย๊ะ  ม่ังมี 31230  โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ นาย นิธิศ ม่ังมี กรุงไทย 980-2-60733-9

77 19267 นางสาว นพวรรณ  เอ่ียมเจริญ 61020  โรงเรียนบางบัวทอง นาย อิทธิกร ม่วงแก้ว กรุงไทย 758-0-19294-2

78 14500 นาง นันทภัค  แสงพิทูร 31140  โรงเรียนพิชญศึกษา นาย พงศกร แสงพิทูร กรุงไทย 123-1-54167-9

79 11704 นาง ณัฐยา  บรรจงกิจ 41030  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นาย ศิริภูมิ บรรจงกิจ กรุงไทย 121-1-26276-6

80 13056 นาง จินตนา  จันสีนาก 11260  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี น.ส. รัชชานันท์ จันสีนาก กรุงศรี 315-1-21166-2

81 11262 นาง พนาศรี  ทองสว่าง 31080  โรงเรียนชลประทานวิทยา นาย มงคล ทองสว่าง กรุงไทย 123-1-31671-3

82 10737 นาง เพ็ญรุ่ง  หนูหน่าย 32130  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์) นาย ศิริชัย หนูหน่าย กรุงศรี 315-1-24539-1

83 12825 นาง กนกจิต  สีด้วง 11190  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ น.ส. ณัฐพร สีด้วง กรุงศรี 315-1-27217-9

84 15134 นาง ณภัค  แสงชัน 96040  อบต.ไทรใหญ่ น.ส. ทิตา เย็นเพ็ชร กรุงไทย 139-0-00820-7

85 15117 นางสาว มัจฉา  เผ่าภูรี 12120  เทศบาลนครปากเกร็ด น.ส. พฤกษา กล่ินทรัพย์ กรุงไทย 137-1-33487-0

86 17646 นาง รชยา  ก าจัดภัย 12010  เทศบาลนครนนทบุรี นาย ธนกฤต ก าจัดภัย กรุงไทย 108-0-52237-9

87 16766 นาง นิรันดา  โกเมนทร์ 32080  โรงเรียนคลองเกลือ นาย ธีริทธ์ิ พานิชย์วิสัย กรุงไทย 683-0-02727-6

88 9768 นาง ณัฐญา  เจริญพันธ์ุ 62080  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก น.ส. พชรกัญจน์ บรรณชัย กรุงไทย 121-1-12548-3

89 11630 นาง วาริน  ศุภศฤงคาร 21060  โรงเรียนการัญศึกษา น.ส. ศิรดา ศุภศฤงคาร กรุงไทย 145-0-01288-4

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เอนก    ล่วงลือ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด

ช่ือบุตร

ประกาศ     ณ     วันท่ี  29    กรกฎาคม     พ.ศ. 2564




