
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา

     สหกรณและ ทุนการศึกษาทั่วไปสําหรับบุตรสมาชิก  จํานวน  34  ทุน  ไดมีการจับฉลากโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   
     เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 คร้ังที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2561  ดังรายชื่อ

บุตรของ
1.ด.ช.ปกรณเกียรติ สารอุย่ี ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุวรรณราษฐฎวิทยาคาร นางจิราภา  สารอุยี่

ประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
ท่ี 5/2561

เร่ือง  ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ประจําป 2560
------------------------------------------------

                              ตามที่  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด  ไดมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
     ของบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด ประเภททุนการศึกษาสําหรับผูนําสงเงินใหกับ

2.ด.ช.พีรวิชญ  คําไหว

อนุบาล 3

อนุบาล 3 โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา

อนุบาล 3

6.ด.ญ.ศิรภัสสร  ปนธิแกว โรงเรียนอรพินพิทยา น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นตา
นวก.พัสดุปฏิบัติการ

5.ด.ญ.โสรวีร  สีสด ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานทาขาม นางรสสุมาริน  สีสด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
อบต.หางดง อ.ฮอด

4.ด.ญ.อารยา  โปธิปน โรงเรียนเซนตอารีอาเชียงใหม น.ส.อารีรัตน  ถาเขียว
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
ทต.ทุงตอม อ.สันปาตอง

3.ด.ช.พศิน  เฉลย มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม น.ส.ปวีณา  เฉลย
นักจัดการงานทั่วไป
ทต.ทุงตอม อ.สันปาตอง

นักวิชาการพัสดุ
อบต.สันกลาง อ.สันปาตอง

1.ด.ช.ปกรณเกียรติ สารอุย่ี ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุวรรณราษฐฎวิทยาคาร นางจิราภา  สารอุยี่
นักวิชาการเงินและบัญชี
อบต.สันกลาง อ.สันปาตอง
นางจันทิรา  คําไหว

8.ด.ญ.อธิชา  บัวเร็ว

อนุบาล 3

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทพบดินทรวิทยา นางสาวธนพร  เรือนคํา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ทต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด

7.ด.ญ.พฤกษา  ศรีเมืองสุข ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง น.ส.สาวิตรี  มะโนคํา
เจาหนาที่พัสดุ
ทต.ปาบง  อ.สารภี

6.ด.ญ.ศิรภัสสร  ปนธิแกว โรงเรียนอรพินพิทยา น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นตา
นวก.พัสดุปฏิบัติการ
ทต.ทุงตอม อ.สันปาตอง



ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา
9.ด.ญ.พิชามญชุ  เพลัย

น.ส.อรทัย  สิริกุลขจร
นักวิชาการเกษตร

13.ด.ญ.อนันตญา  สิริกุลขจร ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศลานนา

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานริมใต

อนุบาล 1

12.นายกรวิชญ  วรรณมะกอก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม นางนิลุบล  วรรณมะกอก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทต.ยุหวา อ.สันปาตอง

11.ด.ช.ศุภกร   ขุนมนตรี โรงเรียนอนุบาลบานคุณหมอ น.ส.กัญญาณัฐ  ศรีวะรา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
อบต.หวยทราย อ.แมริม

10.ด.ญ.จิรัชญา  อภิชัย มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม นางจีราภา  อภิชัย
นักทรัพยากรบุคคล
อบต.หวยทราย อ.แมริม

บุตรของ
น.ส.จันทิรา  ศรีโรย
ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได
อบต.หวยทราย อ.แมริม

อนุบาล 2

นักวิชาการเกษตร
ทต.ยุหวา อ.สันปาตอง

18.ด.ช.ธีระพัฒน  สูงติวงค โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย น.ส.ศิรินทิพย  สูงติวงค
พนักงานจางทั่วไป

17.น.ส.นิธิอร  กันแกว มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นางเอมอร  มิตรสันเที๊ยะ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ทต.สุเทพ อ.เมือง

16.ด.ช.ธรนัส  ดวงแกวนอย อนุบาล 1 โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง น.ส.นวภัสร  จินณะปา
พนักงานจางทั่วไป
ทต.ทาศาลา  อ.เมือง

15.ด.ญ.อักษราภัค  โกสียศิริกุล มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย สตอ.หญิงพรรณทิพย  โกสียศิริกุล
ปลัด
ทต.ยุหวา อ.สันปาตอง

14.ด.ช.ณฐพัฒน  ชนะกิจ ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา นางสุกัญญา  ชนะกิจ
พนักงานจางทั่วไป
ทต.ยุหวา อ.สันปาตอง

20.ด.ช.ณฐภณ  ปญญาละ

ประถมศึกษาปที่ 3

อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม น.ส.ปนรัตน  สิทธิสงคราม
นักวิชาการพัสดุ
อบต.ชางเผือก อ.เมือง

19.ด.ญ.ชนรดี  ตันประกาศ โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางดาวเรือง ตันประกาศ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
อบต.ชางเผือก อ.เมือง

พนักงานจางทั่วไป
ทต.ทาศาลา  อ.เมือง



ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา
21.ด.ญ.นิรัชพร  หิรัญสุข

อนุบาล 1

บุตรของ
โรงเรียนรังษีวิทยา

ปวช.2

ประถมศึกษาปที่ 5

25.ด.ญ.ปุณณภัทร  พญามงคล โรงเรียนวิมานทิพย น.ส.สุรีรัตน  ฉลอม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

24.ด.ช.ญาณวุฒิ  จันทรสัย โรงเรียนวัดจอมทอง นายประพันธ  จันทรสัย
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

23.ด.ช.วริทธิ์ธร  ปนดงเขียว ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา น.ส.วาสนา  วังพฤกษ
พนักงานธุรการ
อบต.นํ้าบอหลวง อ.สันปาตอง

22.นายจิราวุฒิ  โพธิมา วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา นางทับทอง  โพธิมา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ทต.ปาไผ  อ.สารภี

ประถมศึกษาปที่ 2 นางสมใจ  หิรัญสุข
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ทต.ปาไผ  อ.สารภี

30.ด.ช.พชร  ไชยกาญจน ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปร้ินสรอยฯ นางวิมลวัลย  ไชยกาญจน
เจาหนาที่ฝายอํานวยการ

29.น.ส.วรวลัญช  ปนตา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม นางวาสนา  เดชพงษวรานนท
หัวหนาสํานักปลัด
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

ประถมศึกษาปที่ 626.ด.ญ.ทิพยวิมล  โสภา โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง นางนันทพัทธ  โสภา
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

28.ด.ญ.ศิลตา  สิงหโทราช ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม น.ส.พัทธธีรา  พันธุศาสตร
เจาพนักงานพัสดุ
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

27.ด.ช.ศิรวิทย  ใจดี ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย นางสาริสา  ใจดี
คนงานทั่วไป
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

30.ด.ช.พชร  ไชยกาญจน
เจาหนาที่ฝายอํานวยการ
ทต.สันผักหวาน  อ.หางดง

32.ด.ช.อัครวิน  วิวัฒนาวิไล โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย นางมนัสวี  วิวัฒนาวิไล
นักวิชาการการเงินและบัญชี
อบต.สันกลาง อ.สันปาตอง

มัธยมศึกษาปที่ 1

31.ด.ญ.ณัฐกฤตา  ธนันชัย ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนบานทาขาม นางอัจฉรา  ธนันชัย
ผูอํานวยการกองคลัง
อบต.นาคอเรือ  อ.ฮอด



ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถานศึกษา บุตรของ

                                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

(นายอินทปตร  บุญทวี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

34.ด.ญ.รัชชกรภัทร  สายจิตนึก ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย นางสาวมะลิวรรณ  สายจิตรนึก
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ทต.สันผักหวาน

33.ด.ช.ชญานนท  ดวงคําฟู โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา นางยุวดี  ดวงคําฟู
นักวิชาการคลัง
ทต.ทุงตอม

ประถมศึกษาปที่ 4

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
ประธานกรรมการดําเนินการ


