
ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา

3.ด.ช.ณัฐภัทร  สงวนสัตย์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นายดิลกรัฐ  สงวนสตัย์
รองปลดั

ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ทต.ป่าป้อง

2.ด.ญ.ชนรดี  ตันประกาศ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางดาวเรือง ตนัประกาศ
นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้
อบต.ชา้งเผือก

ประถมศึกษาปีท่ี 1

     เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 16 คร้ังท่ี 14/2559  เม่ือวนัท่ี 17  พฤษภาคม 2560  ดงัรายช่ือ

บุตรของ

1.ด.ช.วสุธันย์  หมูแก้ว โรงเรียนไมตรีจิตรคริสเตียน
เชียงใหม่

นางเวนิกา  หมูแกว้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จํากัด

เร่ือง  ผลพจิารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ประจําปี 2559
------------------------------------------------

                              ตามท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั  ไดม้อบทุนสนบัสนุนเพื่อการศึกษา
     ของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั ประเภททุนการศึกษาสาํหรับผูน้าํส่งเงินใหก้บั
     สหกรณ์และ ทุนการศึกษาทัว่ไปสาํหรับบุตรสมาชิก  จาํนวน  30  ทุน  ไดมี้การจบัฉลากโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์   

8.ด.ช.จารุกิตติ์  ปานอ่อง อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นางนนัทา  ปานอ่อง(ประชานนัท)์
หวัหนา้สาํนกัปลดั
อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม

7.ด.ช.ชัยพล  สราญบุรุษ อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเตม็สิริวิทยา นางลดาวลัย ์ สราญบุรุษ
ผูช่้วยนกัวิชาการศึกษา
ทต.นํ้าแพร่พฒันา

6.ด.ช.พงศภัค  แสนปัญญา มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั
เชียงใหม่

นางวชิราภรณ์  แสนปัญญา
เจา้พนกังานธุรการ
ทต.ป่าแดด

5.ด.ช.ภาณุวฒัน์  สูงติวงค์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคาํเท่ียงอนุสรณ์ น.ส.ศิรินทิพย ์ สูงติวงค์
พนกังานจา้งทัว่ไป
ทต.ท่าศาลา

4.ด.ญ.กนกพชิญ์   แก้วนิล ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจิตราวิทยา นางจนัจิรา  แกว้นิล
พนกังานจา้งทัว่ไป
ทต.ท่าศาลา

รองปลด
อบต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม



ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา

15.ด.ช.ภูมิพฒัน์  วเิศษคุณ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นางเบญจมาศ  วิเศษคุณ

14.ด.ช.กุลภัสสร์  ธาดาจรูญมงคล ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพฒันวิทยศึ์กษา นางอญัชลี  ธาดาจรูญมงคล
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั
ทต.ทุ่งสะโตก

13.ด.ญ.พตัรพมิล  เขียวแก้ว มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทุ่งฟ้าบด น.ส.เพียงจนัทร์  แกว้หน้ิว
พนกังานจา้งทัว่ไป
ทต.ทุ่งตอ้ม

12.น.ส.พชิญาภา  ไชยวงค์ญาติ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช
บาํรุง

นางทิวา  ไชยวงคญ์าติ
นกัวิชาการคลงั
ทต.ทุ่งตอ้ม

11.ด.ช.ณัฐพชิย์  เมืองก้อน ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบา้นหลวง นางสุทธิดา  เมืองกอ้น
นกัวิชาการพสัดุ
อบต.ศรีดงเยน็

10.ด.ช.วชิชากร  บุตรแก้ว อนุบาล 2 โรงเรียนธีระวธันบ์าํเพญ็ นายวีระพล  บุตรแกว้
นิติกร
อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม

9.ด.ญ.จิรัชญา  อภิชัย มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั
เชียงใหม่

นางจีราภา  อภิชยั
นกัทรัพยากรบุคคล
อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม

บุตรของ

20.ด.ญ.อธิชา  บัวเร็ว

ประถมศึกษาปีท่ี 6

19.ด.ช.ณฐพฒัน์  ชนะกิจ โรงเรียนพฒันวิทยศึ์กษา นางสุกญัญา  ชนะกิจ
พนกังานจา้งทัว่ไป
ทต.ยหุว่า

18.ด.ช.กนธี  ประดับ โรงเรียนวดัเวฬุวนั นายสมคิด  ประดบั
พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลเบา
ทต.ยางเน้ิง

อนุบาล 3

17.ด.ช.ธีรภัทร  มงคลสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช
บาํรุง

นายธีรยทุธ มงคลสิทธ์ิ
พนกังานจา้งทัว่ไป
ทต.ท่าศาลา

16.ด.ช.กฤษรพพีงศ์  จันทร์ดวง ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปร้ินสรอยฯ น.ส.จุฑารัตน ์ จีฉนั
นกัวิชาการศึกษา
ทต.สนัผกัหวาน

ู ุ ุ ญ ุ
นกัวิชาการสาธารณสุข
ทต.สนัผกัหวาน

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นางสาวธนพร  เรือนคาํ
ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา
ทต.เทพเสด็จ



ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา

21.ด.ญ.ชินาธิป  ดวงคํา โรงเรียนพุทธิโสภณ นางก่ิงกานต ์ ดวงคาํ
ลูกจา้งประจาํ
ทต.สนัผีเส้ือ

22.ด.ช.ภูมิพฒัน์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลลาํพนู นางนุชจิเรศ  บวัขาว
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทต.หารแกว้

ประถมศึกษาปีท่ี 3

อนุบาล 1

นางรุ่งทิวา  ลาวรรณ
นวก.การเงินและบญัชี
อบต.ทุ่งรวงทอง

นกัวิชาการเงินและบญัชี
ทต.หนองหอย

24.ด.ช.นิติธร  ปาโส โรงเรียนดาราวิทยาลยั นางมลทิรา  ปาโส
ผูอ้าํนวยการกองคลงั
ทต.จอมแจง้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 3

25.ด.ญ.ณิชาบูล  จันทะมงคล โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั
เชียงใหม่

นางสาวจารุวรรณ  มหาวนั
ผูช่้วยนกัวิชาการคลงั
ทต.นํ้าแพร่พฒันา

26.ด.ญ.อภิสรา  แสนคํา

บุตรของ

23.ด.ช.ภูรีวฒัน์  สุรังสิมันต์กุล โรงเรียนปร้ินสรอยฯ น.ส.สุคนธา  สุรังสิมนัตกุ์ล

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั
เชียงใหม่

ุ

28.ด.ช.ปกรณ์เกียรติ สารอุยี่ ประถมศึกษาปีท่ี 3

                                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั
                                                               ประกาศ ณ วนัท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

นกัวิชาการพสัดุ
ทต.ยหุว่า

27.ด.ช.ชญานนท์  ดวงคําฟู ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพฒันวิทยศึ์กษา นางยวุดี  ดวงคาํฟู
นกัวิชาการคลงั
ทต.ทุ่งตอ้ม

อนุบาล 3

(นายอินทปัตร  บุญทวี)
ประธานกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั

30.ด.ญ.รัชชกรภัทร  สายจิตนึก โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพิทยาลยั นางสาวมะลิวรรณ  สายจิตนึก
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี
ทต.สนัผกัหวาน

โรงเรียนสุวรรณราษฐฎว์ิทยา
คาร

นางจิราภา  สารอุยี่
นกัวิชาการเงินและบญัชี
อบต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง

29.ด.ช.คุณาธิป  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
ยหุว่า

นางสิริรัตน ์ แสงสิงห์

ประถมศึกษาปีท่ี 2


