
  
 

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จาํกัด 
เร่ือง   รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับทุนสวสัดกิารเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาํปี  2563 

-------------------------------------------------- 
       สหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธาธิการ 2529  จาํกดั  ขอประกาศรายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บทุน 
สวสัดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาํปี  2563  ดงัต่อไปน้ี 
 

ระดับประถมศึกษา    จํานวน   28  ราย 
 

  1.    นายฉลอง         ธงทอง   กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
  2.    นายวรรณสาตร์       เปียสาตร์  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
  3.    นางสาวนทัธ์หทยั       จัน่งาม   กรมทางหลวงชนบท 
  4.    นายศกัด์ิสิทธ์ิ      รุ่งแจง้   กรมทางหลวงชนบท 
  5.    นายอุดมชยั        วงศใ์หญ่  กรมทางหลวงชนบท 
  6.    นางสุพตัฒ ์       ดียนื   กรมธุรกิจพลงังาน 
  7.    นางกาญจนา        เดชนอ้ย   กรมธุรกิจพลงังาน 
  8.    นางสาวสุดารัตน์      ราชาพล   กรมธุรกิจพลงังาน 
  9.    นางสาวนนัทนาพร      ทรัพยบุ์ญ  กรมธุรกิจพลงังาน 
  10.  นางจิราภรณ์       สีพอ   กรมธุรกิจพลงังาน 
  11.  นายพรมมา       พรมสงัหาร  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  12.  นายราเชนทร์      จิตตล์ะมา้ย  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  13.  นางสาวนิตยา      ยิม้ขลิบ   สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  14.  นางสาวนุชจรินทร์     มุ่งนากลาง  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  15.  นางสาวมาริสา       สุขไส   สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  16.  นายศิริชยั       ทพักิลา   สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  17.  นางรัตนา       มัน่คง   สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  18.  วา่ท่ี ร.ต.ญ.คาํพนัธ์     ทางทอง   กรมทรัพยากรนํ้า 
  19.  นางสาวสงคก์ราณต ์     พรมนะ   กรมทรัพยากรนํ้า 
  20.  นางสาวอมรรัตน ์      เกิดหิรัญ  กรมทรัพยากรนํ้า 
  21.  นางเหมวรรณ        หงษท์อง  กรมทรัพยากรนํ้า 
  22.  นางสาวโชติกา       สงัขว์งั   กรมทรัพยากรนํ้า 
  23.  นายประจิณ       จนัทร์ศร  กรมทรัพยากรนํ้า 
  24.  นายณภคั             มาเมือง   กรมทรัพยากรนํ้า 
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  25.  นางกรรณิการ์      มูลลกัษณ์  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
  26.  นางสาวรัตน์ติมา        เจียมดวง  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  27.  นายวรวทิย ์          พูลภกัดี   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  28.  นายประมาณ      มงคลรัตน์  กลุ่มสมาชิก 
 

ระดับมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า    จาํนวน   28   ราย 
 

  1.    นายสงัวร       บั้นบูรณ์   กรมทางหลวงชนบท 
  2.    นางสาวสายใจ         นาคชู   กรมทางหลวงชนบท   
  3.    นางสินีนาถ       ยา่นวารี   กรมทางหลวงชนบท  
  4.    นางสาวอญัชลี       นอ้ยประไพ  กรมทางหลวงชนบท 
  5.    นางรจนา        โสภา   กรมทางหลวงชนบท 
  6.    นายเก่งกาจ         ธีรวฒัน์   กรมทางหลวงชนบท 
  7.    นายเจริญ         บุญอมร   กรมทางหลวงชนบท 
  8.    นายพนม          จดัประจง  กรมทางหลวงชนบท 
  9.    นางสาวสุจิตตรา         เรืองขนาบ  กรมทางหลวงชนบท 
  10.  นายปราโมทย ์      บุญโพธ์ิ   กรมทางหลวงชนบท 
  11.  นางปทิตตา       เฉลิมชิต   กรมธุรกิจพลงังาน 
  12.  นายพฤหสั        บุญมาตา  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  13.  นายเฉลิมพล       พนัธ์ุดี   กรมทรัพยากรนํ้า 
  14.  นางปุณยนุช       เครือสาร  กรมทรัพยากรนํ้า 
  15.  นางทดัสรวง       สุพรรณ   กรมทรัพยากรนํ้า 
  16.  นายศกัด์ิเริงสราวฒิุ      บูรณปรีชา  กรมทรัพยากรนํ้า 
  17.  นายกมัพล           โกต๊ิด   กรมทรัพยากรนํ้า 
  18.  นางสาวปุญชญา      รัตนสงัข ์  กรมทรัพยากรนํ้า 
  19.  นายธนากร       แสนวงษ ์  กรมทรัพยากรนํ้า 
  20.  นายสวง        บุญตนั   กรมทรัพยากรนํ้า 
  21.  นายอาคม       ลกัขษร   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  22.  นางเขม็ทอง       แพทยชี์พ  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  23.  นางสาวรุ่งทิวา        ทาทอง   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  24.  นางสุธารัตน์       ศรีนอ้ย   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  25.  นางเยาวรัตน ์        เพชรรัตน ์  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  26.  นายชาตรี       ถิระประพฒัน์  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

  27.  นางสาวเจือทิพย ์          ทองคาํ   กลุ่มสมาชิก 
  28.  นางสาวชนิดาภา         รักษาจิตร์  กลุ่มสมาชิก 
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ระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี    จาํนวน   13   ราย 
 

  1.    นางทศันา       ไพรี   กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
  2.    นางสาวสาวิตรี         พงษน์รินทร์ทิพย ์ กรมทางหลวงชนบท 
  3.    นางปรียา        กสัยากร   กรมทางหลวงชนบท 
  4.    นางจิราพนัธ์      สุดปริด   กรมทางหลวงชนบท 

5.    นายกฤษฏา       ทิพยส์งัขว์งษ ์  กรมทางหลวงชนบท 
  6.    นางสาวธนณันฎัฐ ์     จาํนงคพ์ล  กรมทางหลวงชนบท 
  7.    นางฉนัทนา       ประสิทธ์ินอก  กรมทางหลวงชนบท 
  8.    นางอรพินทร์         สาระบูรณ์  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
  9.    นายจาํลอง           ทบัแกว้   กรมทรัพยากรนํ้า 
  10.  นางสมสิริ         แกว้ปราณี  กรมทรัพยากรนํ้า 
  11.  นายโสภณ           อน้อ่ิม   กรมทรัพยากรนํ้า 
  12.  นางจิราภา       หวิงปัด   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  13.  นางสาวศุภิสรา       ชยัเทพ   กลุ่มสมาชิก 
 

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีสมาชิกในวนัท่ี   30   กนัยายน  2563 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ.  2563 
 

                                                      นายไตรรัตน์  พลูสวสัด์ิ 
 (นายไตรรัตน์    พลูสวสัด์ิ) 

                ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธาธิการ  2529  จาํกดั 


