
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562-2563 
สังกัดหนว่ยงาน / โรงเรียน 

ที่ ทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/โรงเรียน หมายเหตุ 

1 20628 นาย พนมพร  พีระพิทยมงคล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1 

2 15221 นาย พงศกร  โกศร ี ,,  

3 14084 นางสาว จิตรา  แก้วพรม โรงเรียนวัดปากน ้า 2 

4 14821 นาง ศรีสัมอาง  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนวัดแคนอก 3 

5 16693 นาย จิรปรัชญ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 4 

6 16368 นาง วาสนา  อินทร์พลับ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 5 

7 13858 นางสาว นฤมล  ราฮามนั ,,  

8 17101 นางสาว ณิชาพชัร ์ ยอดดี ,,  

9 8644 นาง อมรา  เพชรแผ่ศรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 6 

10 8645 นาย เพิ่มศักดิ์  ประสานศรี ,,  

11 21668 นางสาว จิราภรณ์  มณีนิล โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 7 

12 13713 นาย สุนทร  เวิ่นทอง โรงเรียนวัดต้าหนักใต้ 8 

13 9937 นาย ไพรัตน ์ รูปเล็ก โรงเรียนวัดไทรใหญ ่ 9 

14 15340 นาย ส้าเริง  ยิ มดี ,,  

15 13271 นาง อารมณ์  ดอกแย้ม เทศบาลตา้บลบางพลบั 10 

16 21161 นาง แสงนภา  เที่ยงธรรม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง ) 11 

17 6851 นาย ละเอียด  น้อยปัน่ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 12 

18 11274 นาง ณัฐยา  สุรศรีสรรค ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 13 

19 15896 นาง เรณู  สถิรวุฒิพงศ์ ,,  

20 14375 นาง ศิริเพ็ญ  ลบเมฆ โรงเรียนพิชญศึกษา 14 

21 14384 นางสาว วราภรณ์  พรหมศร ,,  

22 14486 นางสาว อรวรรณ  แสงจันทร์ศิริพร ,,  

23 15944 นาย สนองชัย  ศรีอุทัย โรงเรียนศึกษาบัณฑิต 15 

24 20570 นาย พิสิทธิ ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลผาสุกมณีจักร มิตรภาพที1่16 16 

25 14698 นางสาว เกตน์สิรี  สุขจั่น โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 17 

26 13185 นางสาว สวรรณใจ  ไชยศรีรัมย ์ โรงเรียนวัดเสาธงหนิ 18 

27 12491 นาง สมบูรณ ์ ผดุงล้อม โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 19 



28 14548 นาง สุนทร ี บุญพระลักษณ ์ โรงเรียนวัดอินทาราม 20 

29 12068 นาง จุฬาพร  พลายด้วง โรงเรียนบ้านราษฎร์นยิม 21 

30 12530 นางสาว สุชาดา  ก้องเกียรตินที วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณชิยการ นนทบุรี 22 

31 19211 นางสาว สุภิญญา  สินน ้าค้า โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(ศรีประวัติ) 23 

32 11147 นาง ศิริพร  ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนวัดสพานสงู(รถไฟนุเคราะห์) 24 

33 15316 นาง ศราพร  กรอบมุข โรงเรียนสากลศึกษา บางบวัทอง 25 

34 8242 นาง มณี  พุ่มจ้าปา ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันนทบุรี 26 

35 16547 นาย อัมรินทร์  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนวัดรวก(อบจ.) 27 

36 11403 นาย วิโรจน ์ บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 28 

37 14757 นาย อ้าพล  สุวรรณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 29 

38 21108 นาย ชัยรัตน ์ ลิ มแก้วทวีชัย โรงเรียนวัดซองพล ู 30 

39 15703 นาย สงกรานต ์ ทรัพย์วิจิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 31 

40 17945 นาย กิจศิพัฒน  ทับเกร็ด โรงเรียนวัดสลักเหนือ 32 

41 14533 นางสาว อนัญญา  ค้าผลศิริ ,,  

42 14310 นางสาว วิไลวรรณ  อับดุลเลาะ โรงเรียนประชารัฐบา้รุง 33 

43 8319 นาย ภานุวฒัน ์ ลิมปวบิูล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 34 

44 13422 นาง ศิริพร  ประเดิมชัย ,,  

45 15117 นางสาว มัจฉา  เผ่าภูรี เทศบาลนครปากเกร็ด 35 

46 18872 นางสาว ชุติมา  โตประเสริฐ ,,  

47 18554 นาง สลักจิต  หุตะการ ,,  

48 18553 นางสาว ฐิติรัตน ์ นุชนวล ,,  

49 19074 นาง สุวีณา  เริงส้าราญ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 36 

50 19071 นางสาว พันทพร  ทองอุ่ม ,,  

51 12992 นาง จันทน ี โตพูล โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุร ี 37 

52 12875 นาย ถนอม  สุวรรณโชต ิ ,,  

53 18778 นาง สุภัทรา  นุชทองม่วง โรงเรียนเขมพิทยา 38  

54 13854 นางสุดารัตน์    กลัดขวัญ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 39 

55 13779 นาย ตรีคฑาวุฒชิัย  สุทธิธรรมพาณิช โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม  40 

56 9936 นาง กิตติยา  ดอกค้า โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์  41 

57 6653 นาย พิชัย  ทองเครือ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บ้ารงุ 42 



58 7128 นางสาว สุนีย ์ สอนศิลป ์ โรงเรียนวัดเพรางาย 43 

59 14144 นางสาว อภิรมย์  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนวัดมะเดื่อ 44 

60 15420 นาง อุทาน  แก้วละมุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง 45 

61 19082 นางสาว วิชุตา  กาบตุ้ม ,,   

62 19083 นางสาว นฤมล  เอ่ียมสอาด ,,   

63 21183 นางสาว ศริญญา  มังกรคุนธี ,,   

64 20162 นาย ภัทรพล  พึ่งอาศัย วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภิวฒัน์  46 

65 16109 นาย นิวัฒน ์ ศรีเอ่ียม ,,   

66 11745 นางสาว ชุติมา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพฤกษา 47 

67 10724 นางสาว ธัญนันท ์ ศรีทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา  48 

68 10579 นางสาว อารมณ์  เขียวเจริญ ,,   

69 12277 นาง อนงค์  ค้าหุล ,,  

70 9543 นางสาว นุชนภา  เนียมหอม ,,  

71 11265 นางสาว ฐิติรัตน ์ เจริญสุข ,,  

72 11292 นาง เขมรัชญา  เย็นอุทก ,,  

73 11365 นางสาว อรอนงค์  สุมาบัต ิ ,,   

74 9243 นาง วัฒนา  กรุณาบุญสิร ิ ,,   

75 21528 นางสาว ภัทธา  คุ้มวิวัฒน ์ ,,   

76 14609 นาง อัมราพร  ค้าเทียน ,,   

77 18264 นางสาว สาคร  พูดละ ,,   

78 11188 นาง ณัฏฐา  คล้ายเพียร ,,   

79 19527 นางสาว วนิสรา  ศรีประไพ โรงเรียนเทพประทานพร(ดรุณานุบาล) 49  

80 11348 นาง รัตนา  เหมะรัชตะ สนง.สพป.นนทบุรี เขต 2 50 

81 13540 นาย วรวิทย์  วรวชิชากร ,,  

82 21109 นาย ธีรวัฒน ์ ก้าแพงเพ็ชร โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื อผู้ดีอุปถัมภ์) 51  

83 18432 นางสาว อภิสร  บุญธนาธรรม โรงเรียนวัดศรีราษฎร์  52 

84 16211 นางสาว ศิริณภา  ขันทะสีมา โรงเรียนอนุบาลบางใหญ ่(ดอนลาดตะคา้น)  53 

85 21368 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ไพลนิ  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม  54 

86 10617 นาย ภานุเดช  เรืองกลิ่น โรงเรียนประถมพฤกษา 55 

87 17756 นาย วิรัตน ์ ใจกล้า โรงเรียนวัดโพธิบ์้านอ้อย 56 



88 16228 นาง ภคภัทร  แก้วมีศรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี 57 

89 10339 นาง พิสมัย  รัตนมณี ,,  

90 17098 นางสาว รัตน์สุดา  พ่อโคตร ,,   

91 17096 นาย สุรัตน ์ เรืองศรี ,,   

92 13637 นางสาว ณรัญญา  มีค้า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  58 

93 13602 นางสาว จันทร์ทิพย ์ ทิพย์ลม ,,   

94 13218 นาย สมบูรณ ์ บัวจ้ารัส โรงเรียนวัดลาดปลาดุก  59 

95 11008 นายโสภณ   บัวลอย ,,  

96 13802 นาย สุรจักษ์  ประกอบด ี โรงเรียนวัดชลอ 60 

97 12097 นาง วิทิตา  สายด้วง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 61 

98 10249 นางสาว บุศด ี คุ้มบล ,,  

99 12396 นาง สุวรรณี  ภาษาไทย โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 62 

100 19696 นาง รุ้งทิพย ์ เดชมูล โรงเรียนราชวนิิต นนทบุรี 63 

101 12204 นาง นันน์ปพร  อ่อนอุระ ,,  

102 12225 นาง สุภารัตน ์ สารโภค โรงเรียนอัมพรไพศาล 64 

103 13368 นาง รัชน ี เกตุแก้ว ,,  

104 21764 นาย ชัยยล  แสนธไิชยยา โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 65 

105 8607 นาย ขรรค์ชัย  ประยูรยวง โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 66 

106 9909 นาง สุกัลยา  เนียมแตง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 67 

107 8515 นาง สิริรัตน ์ สังข์พวงทอง สนง.สพป.นนทบุรี เขต 1 68 

108 8514 นาง บุษบง  วรรณอารยันชัย ,,   

109 13822 นาง สมลักษณ ์ จอมแปง โรงเรียนวัดตึก  69 

110 8944 นางสาว วานิดา  มิงสะเมาะ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 70 

111 14425 นาย กฤษฎาพงษ ์ เนื่องสุมาร โรงเรียนวัดสโมสร  71 

112 20684 นาย พิทักษ์พงษ ์ ส้าเนียงล ้า โรงเรียนมหาสวัสดิ(์ราษฎร์บา้รุง)  72 

113 11184 นาย นุกูล  ลัดลอด โรงเรียนวัดบางระโหง  73 

114 21334 นาง ยุพิน  เพ็ชรัตน ์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  74 

115 9847 นาง ฉวีวรรณ  จันทนปุาน ,,   

116 9837 นาง มณีรัตน ์ แสงวงศ์ ,,   

117 13115 นาย ขวัญชัย  ธีระทรัพย์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  75 



118 13477 นางสาว บุษกร  วรรธนะภัฏ ,,   

119 9223 นาง อรภิณ  สุขวัฒน ์ ,,  

120 12016 นาย พีรพงษ ์ เฟื่องฟุ้ง ,,   

121 7000 นาง ศรีจิตรา  ลิ มเจริญ ,,   

122 11178 นางสาว สุกัญญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 76 

123 8208 นางสาว ศิริวรรณ  อาจหยุด ,,  

124 14917 นาง นิติกาญจน ์ จันทร์อ้าไพ โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ  77 

125 11819 นาย ทองอุ่น  ผดุงล้อม โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 78 

126 9463 นาง กฤษณา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี 79 

127 13697 นาย ด้ารงศักดิ์  นักการ ,,  

128 10167 นาง ศุภาพร  พรหมมาศ ,,  

129 12732 นาง สุพัตรา  เมฆพยัพ ,,  

130 10168 นาง สุภาภรณ ์ เครือฟ้า ,,  

131 12901 นาง จิตติมา  ดอนทอง โรงเรียนสมานพิชากร 80 

132 17191 นางสาว วลัยลักษณ ์ ทุมกลาง โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 81 

133 8644 นาง อมรา  เพชรแผ่ศรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 82 

134 8645 นาย เพิ่มศักดิ์  ประสานศรี ,,  

135 10300 นาง อภิรดี  ตรีพืช โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 83 

136 14688 นาง เฉลิมศรี  คชเพชร ,,   

137 13610 นางสาว หทัยภัทร  จีนสุทธิ ์ ,,   

138 15701 นางสาว พรนภา  พันธ์ไชยา ,,   

139 18295 นาง เนื่องพร  ภิรมย์เอ่ียม ,,   

140 15163 นาย ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี โรงเรียนบางบัวทอง  84 

141 15524 นาย ธนากร  เรียงสุวรรณ ์ ,,   

142 12947 นาง วงศ์พร  ก้อนทอง ,,   

143 18220 นาย ปฏิมากร  โกมลธร ,,   

144 12948 นาง ปรียานุช  สุชิตกุล ,,   

145 16573 นางสาว ณัฐวด ี อ้านวยพรรัตน ์ เทศบาลตา้บลบางม่วง  85 

146 15526 นาง นันทิมา  พรหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดตน้เชือก  86 

147 14045 นาย สมพร  แจ้งแสง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี  87 



148 14211 นางสาว นุชนาถ  คลังนุช ,,   

149 8480 นาง สุกัญญา  นิยมราษฎร ์ โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา  88 

150 16214 นาง พรพรรณ  ลาดประเสริฐ โรงเรียนวัดฝาง 89 

151 19505 นาง วรรณวิมล  ปิ่นจินดา โรงเรียนวัดลานนาบญุ 90 

152 16012 นางสาว ธนันพชัร ์ โพธิ์งามพุ่ม โรงเรียนวัดบางไกรนอก 91 

153 17977 นาง พิมนิพา  โลจายะ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 92 

154 16992 นางสาว ปรารถนา  ศรัณย์ชล ,,  

155 21752 นางสาว บุษบา  เติมใจ ,,  

156 9773 นาง ศรณี  คุปติปัทมกุล โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 93 

157 17283 นาง จุฬาภรณ ์ รามยิ่ง โรงเรียนเทพพิทักษ ์ 94 

158 13609 นาย วรพล  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนไทรน้อย 95 

159 15302 นาง สุนนัทา  กรีธาธร ,,  

160 21564 นาง ศศิรินทร์  บุญเมือง ,,  

161 7659 นาย สุทธิพร  ทองเปลว โรงเรียนวัดโชติการาม 96 

162 13411 นาย ทวีสิทธิ ์ ฉิ่งแก้ว เทศบาลเมืองบางบัวทอง 97 

163 14194 นางสาว อุษา  พรหมทอง ,,  

164 9534 นาง นวพร  เป้าทอง ,,  

165 16773 นาง แสงดาว  แซ่หลู โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 98 

166 12525 นาง ภคมณ  ช้างอินทร์ ,,  

167 11474 นาย ชรินทร ์ เรืองวังสรรค์ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 99 

168 12053 นาย มนัส  ใหม่ขลิบ ,,   

169 12346 นาง ทว ี เลี่ยมโคกสูง ,,   

170 12696 นางสาว นิยดา  ยังเหล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 100 

171 20743 นาย อภิรักษ์  จันทร์แก้ว ,,   

172 12378 นาย ธวัชชัย  ขุนทองดิลกเลิศ ,,   

173 18557 นางสาว นฤมล  เชื อโนนแดง โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มทีับราษฎร์บ้ารุง) 101 

174 6496 นาย ธีระชัย  หันยอ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด  102 

175 18078 นาย สุชากรณ ์ พวงทอง โรงเรียนปากเกร็ด 103 

176 13518 นาย อภิวัฒน ์ จันทร์ทองค้า ,,  

177 20698 นาย ญาณุสิทธิ ์ ภูหนองโอง ,,  



178 21195 นางสาว ชญาภา  นิลมณ ี ,,  

179 12825 นาง กนกจิต    สีด้วง โรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์  104 

180 14243 นาง สิริกร      สินสม ,,   

181 21510 นาย ชัยวัฒน ์ ค้ากิ่ง ส้านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด  105 

182 21431 นาง สุวด ี       ใจบุญ โรงเรียนวัดโมล(ีนนัทวิมล)  106 

183 11247 นายเทิดศักดิ์   สุวรรณรงค ์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 107  

184 17617 นางสาว ศิริลักษณ์  วาปีกะ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 108 

185 19354 นาง รัชน ี     เผือกคเชนทร์ โรงเรียนบ้านคลองโตะ๊นุ้ย 109 

186 16483 นาย มาณพ     แสงงาม โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม  110 

187 15004 นางสาว กิ่งแก้ว  กุสุโมทย ์ โรงเรียนวัดตาล  111 

188 13790 นางสาว ยุวด ี    คงเล็ก โรงเรียนวัดบางบัวทอง 112 

189 12653 นางสาว ขันทอง  แสงสวัสดิ ์ โรงเรียนศรีสังวาลย ์ 113 

190 14330 นาย พงษ์ณฤทธิ ์ จิตประชุม โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี  114 

191 11439 นาง ศรีไพร  รามวงศ ์ ,,   

192 19234 นาง รุ้งอารีย์  จารุเดชา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลฯ  115 

193 17307 นาง พรธิดา  หมายสุข ,,  

194 15590 นางสาว กิ่งดาว  เทียมเมือง ,,   

195 15593 นาง นิษฐาภรณ์  ชาญสมร ,,   

196 16892 นางสาว วิรัด  ช่อดาว โรงเรียนโพธินิมติวิทยาคม  116 

197 11094 นาง กฤษณี  สุริยาแสงศรี ,,   

198 14319 นางสาว กาญจณ ี พินิจล้าดวน โรงเรียนวัดล้าโพ(คล้อยประชารงัสฤษฏ์)  117 

199 21415 น.ส.กัลญา       เพชรสงัคาด โรงเรียนวัดพุฒปิรางปราโมทย์  118 

200 7838 นาง ทัศนีย ์ พิลา โรงเรียนนันทนวรวิทย ์ 119 

201 12213 นาย สนั่น  ประวะโข ,,  

202 13065 นาย ประเสริฐ  วงศ์เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลา้ร ี 120 

203 14207 นาย ธงชัย  วงศ์ษา โรงเรียนคลองเกลือ 121 

204 15460 นางสาว ละออ  ยิ มเพชร ,,   

205 5702 นาย วีรพงษ ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย  122 

206 13873 นาง สุพรรณี  สุขแสง โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ้ารุง  123 

207 5943 นาง ปิยวรรณ  อินทานนท ์     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี  124 



208 21783 นาง อรพิน  จันทร์ประเสริฐ ,,   

209 10158 นาง ปราณ ี อบเทศ ,,  

210 16728 นางสาว อมรรัตน์  อาสสุวรรณ ,,   

211 12682 นาง อชิรญา  เดือนแจ่ม ,,   

212 8634 นาย รัฐภูม ิ โลศิริ โรงเรียนวัดเสนีวงศ ์  125 

213 21104 นาย ธิชานนท ์ ณ บางชา้ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร ์  126 

214 13696 นางสาว สิริวิชญา  อินทร์พิมพ์ ,,   

215 6814 นาง ภัทรา  สนสูงเนนิ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 127 

216 15680 นาง ฉวีวรรณ  จันทนาม โรงเรียนวัดคลองขวาง  128 

217 16996 นางสาว อุไรรัตน์  รัศมีจันทร ์ โรงเรียนวัดแดง  129 

218 11726 นาง สิดาพัณณ ์ วิมุกติบุตร โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย  130 

219 9734 นาย ชัยฤกษ์  วุฒิธาดา โรงเรียนวัดศาลากุล 131 

220 12573 นาง สุรีย์  แสงสวา่ง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  132 

221 13649 นางสาว ผุสด ี แป้นเจริญ อบต.ขุนศรี  ไทรน้อย  133 

222 9389 นาย จวน  วงษ์ปิ่น โรงเรียนวัดเชิงเลน 134 

223 16443 นาง เนิ่น  จตุพศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 135 

224 12981 นาง จุฑามาศ  ไทยสุชาต ิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 136 

225 21306 นาง ธนภร  เศรษฐี ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 137 

226 16005 นางสาวสร้อยวสันต์ ทว้มทวยหาญ โรงเรียนวัดแคใน  138 

227 13914 นางสาว อรัญญา  ศิริโสภณ โรงเรียนวัดพระเงิน 139 

228 18216 นาย เศรษฐยศ  ขุมนาค โรงเรียนวัดอินทร ์ 140 

229 14547 นาย นิวัฒน ์ พิทยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง  141 

230 18052 นางสาว ศิริลักษณ์  ชมแค โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)  142 

231 8724 นางสาว จันทิมา  เทพประสิทธิ ์ โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 143 

232 12889 นาง ชเอม  ชักชวน ,,  

233 13933 นาย ณัฐพงศ ์ ปาละนันทน ์ ,,  

235 14354 นาย เชิดศักดิ์  ดวงสิริโสภณ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 144 

236 14867 นาย วีรพงษ ์ พรหมอ่อน ,,  

237 15036 นาย ศักดิ์ชาย  แทนทอง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 145 

238 14816 นางสาว จันทร์ญา  คูเมือง ,,  



239 19006 นาย สมพงษ ์ ทองก้าเหนิด ,,  

240 10820 นาง มุกดา  สิงหบุญ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 146 

241 21322 นาย เกษม  ชัยเพชร โรงเรียนบางคูลัด 147 

242 13505 นาย สนทยา  ปานสีสด ,,  

243 17520 นาง ยศ  มุกดาจันทร ์ โรงเรียนอนุบาลจุติพร 148 

244 21647 นางสาว ณฐาวนันท ์ อัครโชปกรฌ์ โรงเรียนวัดบางขนนุ(อบจ.)  149 

245 14470 นาง รุ่งทิพย ์ บุตตะจีน โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 150  

246 11110 นาย ภูริวัฒน ์ ทองยศ โรงเรียนเทศบาลวัดกู้ 151 

247 20566 นาย ศรากร  เสนะเวส โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 152 

248 13848 นางสาว สนัญญา  ทับคล้าย โรงเรียนสามแยกบางคูลดั 153 

249 4059 นาย ละออง  กลมแป้น โรงเรียนสุเหร่าเขียว 154 

250 21691 นาย จุฬพัฒน ์ วงค์เมือง โรงเรียนวัดคลองเจ้า  155 

251 18371 นาย ศุภกฤษ  ไชยศร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิท์องบน)  156 

252 17747 นาย เชาวลิต  เพ็งเจริญ ,,   

253 15639 นาย สุธรรม  ทองพรหม โรงเรียนทัศนียน์าฏลลีา  157 

254 15257 นายจอนนี่    การวิชัย โรงเรียนวัดสนามนอก 158 

255 14978 นาย วิชชา  อุดมสันต์(อัตราจ้าง) เทศบาลบางศรีเมือง  159 

256 10894 นาย สมเกียรติ  ชูกิจไพศาล กองการศึกษา ฯ อบจ.นนทบุร ี 160 

257 21087 นาย สันติสุข  สุขสมัย โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ  หอวัง นนทบุร ี 161 

258 16235 นาย พันธุ์เทพ  คล้อยนาม ,,  

259 12258 นาย นาวนิ  มดตะน้อย ,,  

260 21412 นาย อิศเรศ  วงศ์ศรัณย์ ,,  

261 13302 นาง โสภา  สนเล็ก โรงเรียนมูลนิธปิากเกร็ดวิทยา  162 

262 10889 นาง จันทรพิมพ ์ แสวาน ี ,,   

263 14801 นางสาว มยุรี  ทับวัง ,,   

264 9505 นาย ศิริชัย  พ่วงหลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี  163 

265 12296 นาง จิรนุช  ฟุ้งรักษา ,,   

266 21287 นาย ณัฏฐชัย  หอมบุญ ,,   

267 16185 นางสาว นิศากร  ดีแจ้ง ,,   

268 14942 นางสาว ดวงใจ  โรจนพรพิรักษ์ ,,   



269 20037 นางสาว วลัยลักษณ ์ สงข้า ,,   

270 18406 นาย อิทธิเดช  ไทรชมภ ู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ ์  164 

271 20871 นางสาว สายรุ้ง  ทิพย์อักษร ,,   

272 16476 นางสาว ปณิฏฐนนัท ์ อนันตะวนั ,,   

273 19487 นาย ศุภวัฒน ์ ไชยโชต ิ ,,   

274 18409 นางสาว สาธิยา  เปรื่องเจริญ ,,   

275 14694 นางสาว สุคลทิพย ์ สมทอง ,,   

276 9412 นาง ชโลม  รักดี ,   

277 20998 นางสาว มิ่งแก้ว  สินทรัพย ์ โรงเรียนวัดต้าหนักเหนือ  165 

278 12746 นาง กาณฑ์ณารัตน ์ ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์  166 

279 15216 นาย ปรภัค  ศิริพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม  167 

280 21662 นาง ธวัลรัตน ์ นพคุณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 168 

281 14784 นาย ทิวากร  เลาหสิงห์ ,,   

282 12694 นางณัฐมา      พึ่งสมศักดิ์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา  169 

283 12694 นางสาวธัญชนก   นิ่มกลิ่น ,,  
 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   16    พฤษภาคม   พ.ศ.2562  

 

     (นายชูชาติ      กาญจนธนชัย) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด 


