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8.นายกรวิชญ์  วรรณมะกอก มัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ
เชียงใหม่

นางนิลุบล  วรรณมะกอก
จนท.บริหารงานทั่วไป
ทต.ยุหว่า

7.ด.ญ.อนันตญา สิรกุิลขจร ประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสารสารน์วิเทศล้านนา นางสาวอรทยั สริิกุลขจร
นวก.การเกษตร
ทต.ยุหว่า

6.ด.ช.พลทตั  ทองโต ประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองปา่คร่ัง นางสาวประพิมพ์ ทองดี
ผช.จนท.การเงินและบญัชี
ทต.หนองปา่คร่ัง

5.ด.ญ.กานต์ชนิต  สุรยิะ มัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสนัปา่ตองวิทยาคม นางสาวกมลเนตร สริุยะ
บคุลากร
ทต.ยุหว่า

4.ด.ช.ธนกฤต สมศรี ประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นางบศุรา  สมศรี
ผช.จนท.การเงินและบญัชี
ทต.ยุหว่า

3.ด.ญ.พิชญาภา  ไชยวงค์ญาติ มัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนช่องฟ้าซนิเซงวาณิช
บ ารุง

นางทวิา  ไชยวงค์ญาติ
นวก.การคลัง
ทต.ทุ่งต้อม

จนง.ธุรการ
ทต.น้ าแพร่พัฒนา

2.ด.ญ.ขวัญชนก ศิรบูิรณ์ ประถมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางสภุาวัตร  ศิริบรูณ์
รองปลัดฯ
ทต.สนัทรายมหาวงศ์

     เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 14/2557 คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ดังรายชือ่

บุตรของ

1.ด.ช.ชวกรณ์  ค าปวน อนุบาล 3 โรงเรียนดรุณนิมิตร น.ส.จันทร์พิมพ์  ไชยอินทร์

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม ่จ ากัด

เรื่อง  ผลพิจารณาทนุสนับสนุนการศึกษาส าหรบับุตรสมาชิก ประจ าปี 2557
------------------------------------------------

                              ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่เชียงใหม่  จ ากัด  ได้มอบทนุสนับสนุนเพ่ือการศึกษา

     ของบตุรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่เชียงใหม่  จ ากัด ประเภททนุการศึกษาส าหรับผู้น าสง่เงินให้กับ

     สหกรณ์และ ทนุการศึกษาทั่วไปส าหรับบตุรสมาชิก  จ านวน  30  ทนุ  ได้มีการจับฉลากโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   



ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา

20.ด.ญ.พนิตนันต์ ค าไหว

19.ด.ญ.ธนรชัต์  ใจดี โรงเรียนค าเที่ยงอนุสรณ์ นางสาริศา  ใจดี
คนงานทั่วไป
ทต.สนัผักหวาน

18.ด.ญ.ภาวัชญา แสงสุวาว มัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ
เชียงใหม่

นางภาวิณี  แสงสวุาว
พนักงานจ้างภารกิจ
ทต.ทา่ศาลา

17.ด.ญ.สุธาสินี แสนใจ มัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนจิตราวิทยา นายสรุสทิธิ ์ แสนใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ทต.ทา่ศาลา

16.ด.ญ.กนกพิชญ์  แก้วนิล ประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนจิตราวิทยา นางจันจิรา  แก้วนิล
พนักงานจ้างทั่วไป
ทต.ทา่ศาลา

15.ด.ช.ศักย์ศรณ์  จันทรน์วล ประถมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสารสารน์วิเทศล้านนา จ่าเอกศรัณยพงศ์  จันทร์นวล
ปลัด
ทต.สนัผักหวาน

14.ด.ช.ธีรภัทร  รกัพงษ์ ประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนจิตราวิทยา นางทองเจิม  รักษพงษ์
ลูกจ้างประจ า
ทต.ทา่ศาลา

13.ด.ช.ธนาทตั  ศรตีา ประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนวัดเวฬวัุน นางเรณู  ศรีตา

นวก.การเงินและบญัชี

ทต.ขัวมุง

12.ด.ช.ณัฐทรพัย์  สายสิงห์ ประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ต นางนงลักษณ์  ปติิทรัพย์เจริญ
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป
ทต.เหมืองแก้ว

11.นายปรตัถกร  ภู่พิทกัษ์พงศ์ มัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอ าพรรณ์  ภู่พิทกัษ์พงศ์
ผอ.กองคลัง
อบต.ทุ่งรวงทอง

10.ด.ช.พศิน  เฉลย ประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนสนัปา่ตองสวุรรณ
ราษฎร์

นางสาวปวีณา เฉลย
จนท.บริหารงานทั่วไป
ทต.ทุ่งต้อม

9.ด.ช.ปฎิภาณ กาญจนธีรา ประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนสารสารน์วิเทศล้านนา นางรัตติยา กาญจนธีรา
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
ทต.ยุหว่า

บุตรของ

ประถมศึกษาปทีี่ 6

ประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นางจันทริา  ค าไหว

นวก.พัสดุ

อบต.สนักลาง
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21.ด.ช.ธนกฤต  เมอืงจันทร์ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นายพงศ์ภัค  เมืองจันทร์
จนท.บริหารงานทั่วไป
อบต.สนักลาง

22.ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  สารอุยี่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นางจิราภา  สารอุย่ี

นวก.การเงินและบญัชี

อบต.สนักลาง

23.ด.ช.ณัฐพัชย์  เมอืงก้อน โรงเรียนชุมชนบา้นหลวง นางสทุธิดา  เมืองก้อน

นวก.พัสดุ

อบต.ศรีดงเย็น

24.ชยศานติ นิรตัิศยกุล โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล

จนท.บริหารงานทั่วไป

ทต.สนัผีเสื้อ

25.ด.ญ.ชนาภา  สุทธสุภา โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางจารุวรรณ  สทุธสภุา

ผช.จนท.ธุรการ

ทต.ทุ่งสะโตก

26.ด.ช.กนธี  ประดับ โรงเรียนวันเวฬวัุน นายสมคิด  ประดับ

พนักงานขับรถ

ทต.ยางเนิ้ง

27.ด.ญ.จิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นางจีราภา  อภิชัย

บคุลากร

อบต.ห้วยทราย

28.ด.ญ.ณิชาบูล  จันทะมงคล โรงเรียนบา้นทรายมูล นางจารุวรรณ  มหาวัน

ผช.จนท.การเงินและบญัชี

ทต.น้ าแพร่พัฒนา

29.ด.ช.วรญัญ ู คงรตัน์ โรงเรียนเอ้ือวิทยา นางจิรัชยา  คงรัตน์

ผอ.กองคลัง

ทต.หนองบวั

30.ด.ญ.กวินนาฎ  แสงบุญ มัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางพัชราภรณ์  จันที

เจ้าพนักงานธุรการ

ทต.เมืองเล็น

31.ด.ญ.กมลลักษณ์  ใจทา โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ นางวรรณวิมล  ใจทา

ผช.ผู้ดูแลเด็ก

ทต.ชมภู

32.ด.ช.อัครวิน  วิวัฒนาวิไล โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นางมนัสวี  วิวัฒนาวิไล

นวก.การเงินและบญัชี

อบต.สนักลาง

บุตรของ

ประถมศึกษาปทีี่ 2

ประถมศึกษาปทีี่ 2

ประถมศึกษาปทีี่ 3

ประถมศึกษาปทีี่ 4

ประถมศึกษาปทีี่ 3

ประถมศึกษาปทีี่ 4

ประถมศึกษาปทีี่ 5

ประถมศึกษาปทีี่ 5

ประถมศึกษาปทีี่ 3

ประถมศึกษาปทีี่ 4

ประถมศึกษาปทีี่ 4
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ประถมศึกษาปทีี่ 4

ประถมศึกษาปทีี่ 435.ด.ญ.พินทอุร  ดวงเงา โรงเรียนเรยีนาเชรีวิทยาลัย นางพิมลวรรณ ดวงเงา

นวก.การเงินและบญัชี

อบต.ห้วยทราย

33.ด.ญ.สุพิศชฎา  ค าภิโร มัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนบา้นปากเมือง นางสมหญิง  วิชามูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทต.ขัวมุง

34.ด.ช.เสฎฐวุฒิ  พงค์บุญญานุภาพ โรงเรียนช่องฟ้าซนิเซงวาณิช
บ ารุง

นางสาวบณุยกร  ยอดสงิห์

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทต.ปา่แดด

บุตรของ


