
                              ตามท่ี  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม  จํากัด  ไดมอบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาของบุตร
     สมาชิก พ.ศ.2561 โดยกําหนดมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2561  แบงเปนชวงชัน้
     การศึกษา 4 ชวงชัน้ และกําหนดย่ืนขอรับทุนต้ังแตวันที่ 3 มกราคม - 28 กมุภาพันธ 2561 นั้น

                             บัดน้ีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2561 ไดเสร็จสิ้นแลว ที่ประชุมคณะกรรมการ

     ดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากัด ชุดท่ี 18 คร้ังท่ี 12/2561 เมือ่วันท่ี 26 มีนาคม 2562

1. ระดับอนุบาล จํานวน 23 ทุนๆละ 400 บาท เปนเงิน  9,200 บาท มีรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)

1 ด.ช.สริตะภาคย ปญญาดา วาท่ีร.ต.หญิงกนกพร บุญมา ทต.หนองหาร 400
2 ด.ญ.จิรสุดา คุมมวง นายวีรพรรณ คุมมวง ทต.ทาศาลา 400
3 ด.ญ.วริศรา ดวงไฟ น.ส.สรัญญา สุริยะ ทต.ทาศาลา 400
4 ด.ช.ตนตระกูล นันตะหมน นางทรรศิกา นันตะหมน ทต.บานตาล 400
5 ด.ญ.พลอยชมพู วงคใจมา นายเทอดพงษ วงคจิตติมา ทต.ทาขาม 400
6 ด.ญ.พานิภัค ชัยสุรินทร นางพัชราภรณ จันที  ทต.เมืองเลน็ 400
7 ด.ญ.พิมพพิชฌา ตาบุญ นางสาวสิริกร พิชยะสกุล ทต.ปาสัก 400
8 ด.ญ.ณัฐณิชา นิปุณะ นางกรรณิการ นิปุณะ ทต.ขัวมุง 400
9 ด.ญ.ปุณณภัทร พญามงคล น.ส.สุรีรัตน ฉลอม ทต.สันผักหวาน 400

10 ด.ช.ณฐภณ ปญญาละ น.ส.ปนรัตน สิทธิสงคราม อบต.ชางเผือก 400
11 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จันทรทอง นายสุเมธี จันทรทอง ทต.ยุหวา 400
12 ด.ช.ศุภกร ขุนมนตรี น.ส.กัญญาณัฐ ศรีวะรา อบต.หวยทราย 400
13 ด.ช.สุพัสกร ชัยวงศ น.ส.จินดารัตน แกวกานิล ทต.บานปง 400
14 ด.ญ.นวพรรษ ดวงสุข น.ส.จินตนา ดวงศิริ ทต.บานตาล 400
15 ด.ช.อัครเดช วิวัฒนาวิไล นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล อบต.สันกลาง 400
16 ด.ญ.อรนลนิ นิลบรรพต นายชินวัตร นิลบรรพต อบต.เมืองคอง 400
17 ด.ญ.ณัฐวลญัช จันณะคํา นางทิพวรรณ จันณะคํา ทต.จองแจง 400
18 ด.ช.วิชรวิทย จันตะ น.ส.ดวงนภา จันตะ ทต.ทุงสะโตก 400
19 ด.ช.ปุณณวิช เนตรนิทัศน นายโชคชัย เนตรนิทัศน ทต.ทุงสะโตก 400
20 ด.ช.ธีระพัฒน สูงติวงค น.ส.ศิรินทิพย สูงติวงค   ทต.ทาศาลา 400
21 ด.ญ.นิภาพร หิรัญสุข นางสมใจ หิรัญสุข ทต.ปาไผ 400
22 ด.ช.ปณณวิชญ มหายศ น.ส.ยุวธิดา ขะจอม ทต.ปาไผ 400
23 ด.ช.ณัฐภูมินทร สัปรุณรังษี นายณัฐพล สัปรุณรังษี อบต.ศรีดงเย็น 400

ที่  3/2562
ประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากัด

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน

เรื่อง  รายช่ือบุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา  ประจําป 2561

     จึงมีมติใหประกาศรายชือ่บุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2561 ดังนี้

------------------------------------------------



2. ระดับประถมศึกษา จํานวน 55 ทุนๆละ 600 บาท เปนเงิน  33,000 บาท มีรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)

1 ด.ญ.พิมพมาดา ใจอาย นางวิลาวัลย ใจอาย ทม.ตนเปา 600
2 ด.ญ.ณปภัช ชัยพรหม นางศุภิดา ชัยพรหม ทต.บานแม 600
3 ด.ช.ธนกร พงษตุย นางรสสุคนธ พงษตุย ทต.ทาศาลา 600
4 ด.ช.ปกรณเกียรติ สารอุย่ี นางจิราภา สารอุย่ี อบต.สันกลาง 600
5 ด.ญ.ปรียาพร ตะเพียนทอง น.ส.ลดัดาวัลย หมอยา ทต.ปาแดด 600
6 ด.ช.ศักยศรณ จันทรนวล จ.อ.ศรัญยพงศ จันทรนวล ทต.สันผักหวาน 600
7 ด.ญ.ธัญชนก มณีรัตน นายกฤศเดช มณีรัตน  ทต.สุเทพ 600
8 ด.ญ.โสรวีร สีสด นางรสสุมาริน สีสด อบต.หางดง 600
9 ด.ช.ณัฐชนน เงินทอก นายประเสริฐ เงินทอก ทต.สันกลาง 600

10 ด.ช.รัตนะกร นิปุณะ นางกรรณิการ นิปุณะ ทต.ขัวมุง 600
11 ด.ช.ธนกฤต กาวิโล น.ส.ชนัญชิดา กันมะโณ ทต.หนองแกว 600
12 ด.ญ.ณัฐฐิณี กิติกุศล นายปยะ กิติกุศล ทต.หนองแกว 600
13 ด.ช.ไกรวิชญ จันทรตาบุญ นายกิตติพงษ จันทรตาบุญ อบต.บานแอน 600
14 ด.ช.ชนบท ตันประกาศ นางดาวเรือง ตันประกาศ อบต.ชางเผือก 600
15 ด.ญ.ณิชารีย มีราจง นางณิสรา มีราจง ทต.บานแม 600
16 ด.ญ.ปณัฎฎา ฟกเลก็ นางปริณดา ฟกเลก็  ทต.บานแม 600
17 ด.ญ.ลกัษิการ แกวนา นางอรุณวรรณ แกวนา ทต.บานแม 600
18 ด.ญ.พิชามญชุ จําปาเทศ นางพัทธวรรณ จําปาเทศ ทต.บานแม 600
19 ด.ญ.ญาณิศา จันทรแกว นายบุญเลศิ จันทรแกว ทต.บานแม 600
20 ด.ช.ณัฐภูมินทร หลวงเมือง นายวิชัย หลวงเมือง ทต.บานแม 600
21 ด.ช.วิชชากร บุตรแกว นายวีระพล บุตรแกว อบต.หวยทราย 600
22 ด.ญ.พิชามญชุ เพลยั น.ส.จันทิรา ศรีโรย อบต.หวยทราย 600
23 ด.ช.อนาวิล อินใจมา นายพยนต อินใจมา ทต.บานปง 600
24 ด.ช.ณัฐกร จินดาธิ นายดวงฤทธ์ิ จินดาธิ  ทต.บานปง 600
25 ด.ช.คุณาธิป แสงสิงห นางสิริรัตน แสงสิงห ทต.สันปาตอง 600
26 ด.ญ.ณัชชา ถาเขียว น.ส.อารีรัตน ถาเขียว ทต.ทุงตอม 600
27 ด.ช.ชญานนท ดวงคําฟู นางยุวดี ดวงคําฟู ทต.ทุงตอม 600
28 ด.ญ.วชิรญาณ คาขาย นายวีระยุทธ คาขาย ทต.บานปง 600
29 ด.ช.คชภัค อนุกูล นางสุนทรี เรือนคํา ทต.บานปง 600
30 ด.ช.ณฐกร สุทธะนะ นางชลดา สุทธะนะ ทต.บานปง 600
31 ด.ญ.นฤดี ชัยศรี นางชานิกา ชัยศรี ทต.สันผักหวาน 600
32 ด.ช.จิตติภัทร วงคใจมมา นายเทอดพงษ วงคจิตติมา ทต.ทาขาม 600
33 ด.ญ.กัลยรัตน ใหมจันทรแดง นางจุไรรัตน ใหมจันทรแดง ทต.หารแกว 600
34 ด.ช.ภูมิพัฒน บัวขาว นางนุชจิเรศ บัวขาว ทต.หารแกว 600
35 ด.ช.ณฐกร แซแต น.ส.จุฑามาส จันทะเวช อบต.โหลงขอด 600
36 ด.ช.ณฐพัฒน ชนะกิจ นางสุกัญญา ชนะกิจ ทต.ยุหวา 600
37 ด.ช.นิติธร ปาโส นางมลทิรา ปาโส  ทต.จองแจง 600
38 ด.ช.กุลภัสสร ธาดาจรูญมงคล นางอัญชลี ธาดาจรูญมงคล ทต.ทุงสะโตก 600
39 ด.ช.วัชรสิทธิ์ จันตะ น.ส.ดวงนภา จันตะ ทต.ทุงสะโตก 600

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน



ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)
40 ด.ญ.ฉัตรชนก สีฝน น.ส.วิภา คําปวน ทต.ทุงสะโตก 600
41 ด.ช.ภูริวัฒน งามสมหาญ น.ส.สุพรรณี ทิพจร อบต.แมสา 600
42 ด.ช.ภูวริศ งามสมหาญ นายวรวุฒิ งามสมหาญ อบต.หวยทราย 600
43 ด.ญ.ทิพวรรณ ธนันชัย นายนิมิตร ธนันชัย ทต.ปาแดด 600
44 ด.ช.ภาณุวัฒน สูงติวงค น.ส.ศิรินทิพย สูงติวงค  ทต.ทาศาลา 600
45 ด.ช.ปวริศ วรรณรัตน น.ส.สุพรรณี ดาวเรือง ทต.จอมแจง 600
46 ด.ญ.พัฐรนันท พวงเงิน นางพริมนัญดา(พิรจิต)พวงเงิน ทต.จอมแจง 600
47 ด.ญ.นิรัชพร หิรัญสุข นางสมใจ หิรัญสุข ทต.ปาไผ 600
48 ด.ช.ญาณวุฒิ จันทรสัย นายประพันธ จันทรสัย ทต.สันผักหวาน 600
49 ด.ญ.รัชชกรภัทร สายจิตรนึก น.ส.มะลวิรรณ สายจิตรนึก ทต.สันผักหวาน 600
50 ด.ช.พชร ไชยกาญจน นางวิลาวัลย(วิมลวัลย) ไชยกาญจน ทต.สันผักหวาน 600
51 ด.ช.ศิรวิทย ใจดี นางสาริศา ใจดี ทต.สันผักหวาน 600
52 ด.ช.วริทธ์ิธร ปนดงเขียว น.ส.วาสนา วังพฤกษ อบต.น้ําบอหลวง 600
53 ด.ญ.ศิรภัสสร ปนธิแกว น.ส.วิไลวรรณ หม่ืนตา อบต.หนองหนาม 600
54 ด.ช.ณัฏฐเนติ จันทรสอาด นายวรยุทธ จันทรสอาด อบต.สันกําแพง 600
55 ด.ญ.ฐิติชญา จินะคํา นางธัญญารัตน ธนัฐฐากรณกุล ทต.บานกลาง 600

3. ระดับมัธยมศึกษาหรือปวช.   จํานวน 56 ทุนๆละ 800 บาท เปนเงิน  44,800 บาท มีรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)

1 นางสาวปยธิดา โยธาวัง นางบุญชู โยธาวัง สอ.ขถ.ชม 800
2 นายวรเมธ หนอยดี น.ส.วิไลลกัษณ สุใจคํา  ทต.บานแม 800
3 น.ส.พัชราภรณ คําเบา นางสุภาพร คําเบา ทม.ตนเปา 800
4 นายชยทัต เทพชา นายอภิชาติ เทพชา ทต.บานกลาง(ลําพูน) 800
5 ด.ญ.ภัทรรพี มณีรัตน นายกฤศเดช มณีรัตน ทต.สุเทพ 800
6 นายภูรีวัฒน สุรังสิมันตกุล น.ส.สุคนธา สุรังสิมันตกุล ทต.หนองหาร 800
7 ด.ช.ธีรภัทร รักพงษ นางทองเจิม รักพงษ ทต.ทาศาลา 800
8 นายฐาปนพงศ ศิริกันทา นางศิริพรรณ ศิริกันทา อบต.มะขามหลวง 800
9 ด.ช.กฤตยะ ปนแกว นางศิริพร ปนแกว อบต.มะขามหลวง 800

10 ด.ช.วรโยธิน สุภากาศ นายวรกานต สุภากาศ ทต.ปาแดด 800
11 ด.ช.ณัฐทรัพย สายสิงห นางนงลกัษณ ปติทรัพยเจริญ ทต.เหมืองแกว 800
12 น.ส.อธิชา บัวเร็ว น.ส.ธนพร เรือนคํา อบต.เทพเสด็จ 800
13 น.ส.อภิชญาลกัษณ จําเกิด นางดารารัตน จําเกิด ทต.สุเทพ 800
14 น.ส.นิธิอร กันแกว นางเอมอร มิตรสันเทีย๊ะ ทต.สุเทพ 800
15 ด.ญ.กมลลกัษณ ใจทา นางวรรณวิมล ใจทา ทต.ชมพู 800
16 น.ส.ณัชชา พรหมฟง นางธัญญารัตน คงปาน ทต.สันผักหวาน 800
17 ด.ญ.ทิพยวิมล โสภา นางนันทพัทธ สุรินทร ทต.สันผักหวาน 800
18 นายพัชรกร ขอดแกว นางทัศพร ขอดแกว ทต.หนองแกว 800
19 นายพรหมพิธิยะ สืบแกว นางอรัญญา สืบแกว ทต.หนองแกว 800
20 ด.ญ.สุพรรณิการ จงประเสริฐ นายประพันธ จงประเสริฐ ทต.หนองแกว 800
21 ด.ช.สุธีรภัทร ขัดสาร นางกัญญา ขัดสาร ทต.สันกลาง 800
22 ด.ญ.อนันตญา สิริกุลขจร นางอรทัย สิริกุลขจร ทต.ยุหวา 800

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน



ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)
23 ด.ช.ชิตวัน จอมทัน นางสุรัชฎาภรณ จอมทัน ทต.ยุหวา 800
24 ด.ญ.ภัทรานิษฐ จินดา นางสาวจรรยารักษ จินดา ทต.ยุหวา 800
25 นายปรัญชัย ฟกเลก็ นางปริณดา ฟกเลก็  ทต.บานแม 800
26 ด.ช.ฆรวัณณ หลวงเมือง นายวิชัย หลวงเมือง ทต.บานแม 800
27 ด.ช.กฤษวรรษ คําดา น.ส.ชมนภัส อะกะเรือน อบต.หวยทราย 800
28 น.ส.พิมวรีย ดวงเงา นางพิมลวรรณ ดวงเงา อบต.หวยทราย 800
29 น.ส.จิรัชญา อภิชัย นางจีราภา อภิชัย อบต.หวยทราย 800
30 ด.ช.ชนะนนท เปงเรือน นางจีระนัน เปงเรือน ทต.หวยทราย 800
31 ด.ช.ณัฐวุฒิ จินดาธิ นายดวงฤทธ์ิ จินดาธิ  ทต.บางปง 800
32 ด.ญ.จิรัสยา มุงเงิน นางฐิติรัตน มุงเงิน ทต.สันปาตอง 800
33 ด.ช.พศิน เฉลย น.ส.ปวีนา เฉลย ทต.ทุมตอม 800
34 ด.ญ.ศีลตา สิงหโทราช น.ส.พัทธธีรา พันธุศาสตร ทต.สันผักหวาน 800
35 ด.ช.ณัฐพงศ ภาเภา นางชานิกา ชัยศรี  ทต.สันผักหวาน 800
36 ด.ช.นิติศาสตร ทะจันทร น.ส.เพ็ญศรี ตาแกว ทต.สันผักหวาน 800
37 ด.ช.อัครวิน วิวัฒนาวิไล นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล อบต.สันกลาง 800
38 นายโชคนรินทร บัวบาน นายพงศชริณญ บัวบาน ทต.หารแกว 800
39 น.ส.ณภัทรสร ธิปวน นางธมลวรรณ ธิปวน อบต.โหลงขอด 800
40 น.ส.อักษราภัค โกลยีศิริกุล สตอ.หญิงพรรณทิพย โกลยีศิริกุล ทต.ยุหวา 800
41 ด.ช.พงศกร ปาโส นางมลทิรา ปาโส  ทต.จอมแจง 800
42 นายธนภัทร ธาดาจรูญมงคล นางอัญชลี ธาดาจรูญมงคล ทต.ทุงสะโตก 800
43 นายกิตติพศ สุทธสุภา นางจารุวรรณ สุทธสุภา ทต.ทุงสะโตก 800
44 น.ส.ภัทรสุดา ทรายมูล นางภัชราพร ทรายมูล ทต.ทุงสะโตก 800
45 น.ส.ณัฐณิชา ลามาพิสาร นายสมยศ ลามาพิสาร ทต.น้ําแพรพัฒนา 800
46 น.ส.กัลยาณี บุญทวี นายอินทปตร บุญทวี อบต.สันกลาง 800
47 นายกฤษณพงศ ตนนาค นางจุฬาลกัษณ ตนนาค อบต.หวยทราย 800
48 นายศิริภูมิ ดอกแกว น.ส.ศิริรัตน ดอกแกว ทต.สะเมิงใต 800
49 น.ส.ณฐพร อาษาไชย นายกิตติศักดิ์ อาษาไชย ทต.ปาไผ 800
50 นายจิราวุฒิ โพธิมา นางทับทอง โพธิมา ทต.ปาไผ 800
51 ด.ญ.ณัฏฐชญา จันไสย นางเกศริน จันไสย ทต.ปาไผ 800
52 นายพีรวิชญ ไชยกาญจน นางวิมลวัลย ไชยกาญจน ทต.สันผักหวาน 800
53 นายธนรัชต ใจดี นางสาริศา ใจดี ทต.สันผักหวาน 800
54 ด.ช.นัธทวัฒน ธนัฐฐากรณกุล นางธัญญาลกัษณ ธนัฐฐากรณกุล ทต.บานกลาง 800
55 นายฐิติพงศ วจีสัตย นายสรศักดิ์ วจีสัตย ทต.สุเทพ 800
56 นายกิตติธัช จันทศรี นางชิโก จันทศรี ทต.ทาขาม 800

4. ระดับอุดมศึกษาหรือปวส.  จํานวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท เปนเงิน  14,000 บาท มีรายช่ือดังตอไปนี้
ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)

1 นางสาวชุติกาญจน ภีระคํา นางพวงผกา พรหมมา ทต.ทาศาลา 1000
2 นายธนรักษ หนอยดี น.ส.วิไลลกัษณ สุใจคํา ทต.บานแม 1000
3 น.ส.ปพิชญา ทรายเหนือ นางศิริลกัษณ ทรายเหนือ อบต.หวยทราย 1000
4 น.ส.กวินนาฏ แสงบุญ นางพัชราภรณ จันที  ทต.เมืองเลน็ 1000

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน

ช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุน



ลําดับที่ หนวยงาน จํานวนเงิน(บาท)
5 นายพงษพล ศรีพจน นางเขมรัตน พวงสุวรรณ ทต.สุเทพ 1000
6 นายพิทวัส ขอดแกว นางทัศพร ขอดแกว ทต.หนองแกว 1000
7 นายกรวิชญ วรรณมะกอก นางนิลบุล วรรณมะกอก ทต.ยุหวา 1000
8 น.ส.โชติรส เดชคําฟู นายอาคม เดชคําฟู อบต.หวยทราย 1000
9 นายเจษฎากร ชัยเลศิ นายชรินทร ชัยเลศิ อบต.หวยทราย 1000

10 นายสุขประสงค วีระศรี นางนงลกัษณ วีระศรี ทต.สันกลาง 1000
11 นายณัฐพงษ นวลชมภู นางเยาวภา นวลชมภู ทต.หารแกว 1000
12 น.ส.มญชิรา มิง่มณี นายไชยสิทธิ์ มิง่มณี ทต.หารแกว 1000
13 นายณัฐภัทร จันณะคํา นายเกรียงไกร จันณะคํา อบต.ดอนแกว 1000
14 น.ส.พิมพสยาม พรหมพิทักษ นายพงษสยาม พรหมพิทักษ ทต.หารแกว 1000

(นายสักการ  ณิยกูล)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชียงใหม จํากัด

                                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
                                                               ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน มีนาคม พุทธศักราช  2562

ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผูขอรับทุนช่ือ-สกุล ผูขอรับทุน


