
                              ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่เชียงใหม่  จ ากัด  ได้มอบทนุสนับสนุนเพ่ือการศึกษาของบตุร

     สมาชิก พ.ศ.2561 โดยก าหนดมอบทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2562  แบง่เปน็ช่วงชัน้

     การศึกษา 4 ช่วงชัน้ และก าหนดย่ืนขอรับทนุต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 นั้น

                             บดันี้การพิจารณาจัดสรรทนุการศึกษาบตุรสมาชิกประจ าป ี2562 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการ

     ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่เชียงใหม่ จ ากัด ชุดที่ 19 คร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

1. ระดับอนุบาล จ านวน 27 ทนุๆละ 400 บาท เป็นเงิน  10,800 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ช.ธนพล พรหมเทศ น.ส.กนกวรรณ อินทะวิชัย ทม.ต้นเปา 400

2 ด.ญ.ภัทรภร บุตรแก้ว นายวีระพล บุตรแก้ว อบต.ห้วยทราย 400

3 ด.ญ.พณณกร ประทาน นายมัสชนู ประทาน ทต.ท่าศาลา 400

4 ด.ช.ปกรณ์ ดวงไฟ นางสาวสรัญญา สุริยะ ทต.ท่าศาลา 400

5 ด.ช.ภัทรพล สุนารินทร์ น.ส.สนธยา ใจเป็ง อบต.ทุ่งรวงทอง 400

6 ด.ช.ณัฐเศรษฐ ทิวาวรรณ์ น.ส.วันทนา ดวงปินตา (1) ทม.ต้นเปา 400

7 ด.ช.อจรวัชญ์ ค าภูษา นายวรรณเดช ค าภูษา (1) อบต.ห้วยทราย 400

8 ด.ญ.พิมพ์ชนก ค าปวน น.ส.จันท์พิมพ์ ไชยอินทร์ (1) ทต.น้ าแพร่พัฒนา 400

9 ด.ช.ณัฏฐ์ปิติ จิตรกร น.ส.สุจิณณา หินสด อบต.ท่าเดือ่ 400

10 ด.ช.ธนดล ค าต๊ิบ น.ส.รัตนา วงศ์กันทา ทต.สันผักหวาน 400

11 ด.ญ.นพมาศ ยืนบุญ น.ส.พิสมัย ยืนบุญ ทต.บ้านปง 400

12 ด.ช.ปัญณวิช ร้ิวทอง น.ส.กรรณิการ์ ชัยรัตน์ (1) ทต.เหมืองแก้ว 400

13 ด.ช.พีรพัฒน์ ชนะกิจ นางสุกัญญา ชนะกิจ ทต.ยุหว่า 400

14 ด.ญ.ประภัสสรา ไวลักษ์ น.ส.วัชรินทร์ คชสาร (1) ทต.ป่าไผ่ 400

15 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ไชยมงคล น.ส.โชติการ พุทธโส ทต.สะเมิงใต้ 400

16 ด.ช.ดนุเดช จันทร์จรมานิตย์ นายจันทร์พล จันทร์จรมานิตย์ อบต.สันทราย(พร้าว) 400

17 ด.ช.จุลล์เจิม วิเชียรโชติ นางศิรินภา วิเชียรโชติ ทต.สุเทพ 400

18 ด.ช.ภัทรวัฒน์ ยาวิลาศ น.ส.พิมพิลัย ไชยเลิศ (1) อบต.ร้องวัวแดง 400

19 ด.ญ.ญดา อนาวรรณ์ น.ส.อาทิตยา ลิม้สวัสดิ์ ทต.ป่าไผ่ 400

20 ด.ญ.อชิรญาณ์ ชัยวรรณา นายอชิรเมษฐ์ ชัยวรรณา ทต.แม่หอพระ 400

21 ด.ญ.ปิยกมล สายแก้วราช นายสุนทร สายแก้วราช (1) ทต.บ้านแม 400

ที่  5/2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม ่จ ากัด

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

เรื่อง  รายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รบัทนุสนับสนุนการศึกษา  ประจ าปี 2562

     จึงมีมติให้ประกาศรายชือ่บตุรสมาชิกที่ได้รับทนุสนับสนุนการศึกษา ประจ าป ี2562 ดังนี้

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



1. ระดับอนุบาล จ านวน 27 ทนุๆละ 400 บาท เป็นเงิน  10,800 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

22 ด.ช.วุฒิภัทร ปันดงเขียว น.ส.วาสนา วังพฤกษ์ อบต.น้ าบ่อหลวง 400

23 ด.ช.ภูวไนย สมหาร นายพินิจ สมหาร (1) ทต.ยุหว่า 400

24 ด.ช.วชิรวิทย์ อาศนะ นายวรทัศน์ อาศนะ (1) ทต.สุเทพ 400

25 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จันทร์สอาด นายวรยุทธ จันทร์สอาด (1) อบต.สันก าแพง 400

26 ด.ช.ธนพัฒน์ ดวงแก้วน้อย น.ส.นวภัสร์ จินณะปา ทต.ท่าศาลา 400

27 ด.ญ.ดารัณ จันทร์สัย นายประพันธ์ จันทร์สัย (1) ทต.สันผักหวาน 400

2. ระดับประถมศึกษา จ านวน47 ทนุๆละ 600 บาท เป็นเงิน  28,200 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ญ.ภัทราภรณ์ พรมเมืองยอง นายสมพงษ์ พรมเมืองยอง อบต.สบแม่ข่า 600

2 ด.ญ.กวิสรา กันมะโณ น.ส.ชนัญชิดา กันมะโณ ทต.หนองแก๋ว 600

3 ด.ญ.พิชญาภา ปิ่นแก้ว นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว ทต.แม่ริม 600

4 ด.ช.ธีรภัทร จันทร์ต๊ะ น.ส.ดวงเดือน จันทร์ต๊ะ ทม.ต้นเปา 600

5 ด.ญ.กัลยาพฤก พรพรรณราย นายวันชัย พรพรรณราย อบต.โป่งแยง 600

6 ด.ญ.ธีรนาฎ ใจอ่อน น.ส.สุรีรัตน์ ใจอ่อน อบต.แม่นาจร 600

7 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ไชยศิลป์ นางชญาดา ไชยศิลป์ ทม.แม่โจ้ 600

8 ด.ญ.ย่ิงลักษณ์ ร้องเพราะ น.ส.นภัฐชนกห์ สบผา ทต.จอมแจ้ง 600

9 ด.ญ.ญาณิสา ศิริบุญมา นายธนู ศิริบุญมา ทต.น้ าแพร่พัฒนา 600

10 ด.ช.กฤตณ์พัทธ์ ยอดค า นางวราลักษณ์ ยอดค า อบต.ดอนแก้ว 600

11 ด.ช.ณัฐรัฐ ทาทอง นายสุรศักดิ์ ทาทอง ทต.ป่าแดด 600

12 ด.ญ.บัณฑิตา ทิวาวรรณ์ น.ส.วันทนา ดวงปินตา (2) ทม.ต้นเปา 600

13 ด.ญ.วชิรณาณ์ สุทธนิล นายสมเพชร สุทธนิล (1) อบต.ทาเหนือ 600

14 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ค าภูษา นายวรรณเดช ค าภูษา (2) อบต.ห้วยทราย 600

15 ด.ญ.นวพรรษ ดวงสุข น.ส.จินตนา ดวงศิริ (1) ทต.บ้านตาล 600

16 ด.ช.ชวกรณ์ ค าปวน น.ส.จันท์พิมพ์ ไชยอินทร์ (2) ทต.น้ าแพร่พัฒนา 600

17 ด.ญ.ปทุมพร เสมอใจ น.ส.ดรุณวรรณ์ เสมอใจ อบต.สบแม่ข่า 600

18 ด.ญ.พรกรัณย์ สุดจิตร นางพรพิมล สุดจิตร อบต.ท่าเดือ่ 600

19 ด.ช.นิชคุณ ทวกสูงเนิน น.ส.สุทธาวัลย์ ขจรเฟ่ือง ทต.สันผักหวาน 600

20 ด.ช.ณัฐวัตร เงินท๊อก นายประเสริฐ เงินท๊อก (1) ทต.สันกลาง 600

21 ด.ช.ธีรวีร์ สุทธะนะ นางชลดา สุทธะนะ (1) ทต.บ้านปง 600

22 ด.ช.สุพัสกร ชัยวงค์ น.ส.จินดารัตน์ แก้วกาวิล ทต.บ้านปง 600

23 ด.ช.ปฐมเดช ร้ิวทอง น.ส.กรรณิการ์ ชัยรัตน์ (2) ทต.เหมืองแก้ว 600

24 ด.ช.ปองคุณ เจริญใจ นางปรัศนี เจริญใจ ทต.สันผีเสื้อ 600

25 ด.ญ.พานิภัค ชัยสุรินทร์ นางพัชราภรณ์ จันที ทต.เมืองเล็น 600

26 ด.ญ.นิภาพร หิรัญสุข นางสมใจ หิรัญสุข ทต.ป่าไผ่ 600

27 ด.ช.ปรเมท สิงห์ตาแก้ว น.ส.อารัญญา สิงห์ตาแก้ว ทต.ป่าไผ่ 600

28 ด.ช.ปัณณวิชญ์ มหายศ น.ส.ยุวธิดา ขะจ๋อม ทต.ป่าไผ่ 600

29 ด.ช.ธนรรณพล ไวลักษ์ น.ส.วัชรินทร์ คชสาร (2) ทต.ป่าไผ่ 600

30 ด.ญ.เขมจิรา นรินทร์ นายวุฒิพงค์ นรินทร์ อบต.สันทราย(พร้าว) 600

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



2. ระดับประถมศึกษา จ านวน47 ทนุๆละ 600 บาท เป็นเงิน  28,200 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้  (ต่อ)

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

31 ด.ช.เศรษฐพิชย์ เมืองก้อน นางสุทธิดา เมืองก้อน (1) ทต.เวียง 600

32 ด.ญ.วรัญจพร จันธิมา น.ส.วิรัฐยา ประสิทธิ ์(1) อบต.ร้องวัวแดง 600

33 ด.ช.พีรภัทร สุยะใหญ่ น.ส.พิมพิลัย ไชยเลิศ (2) อบต.ร้องวัวแดง 600

34 ด.ช.ธีรวรรธน์ สุวรรณกุล นายประเวศ สุวรรณกุล ทต.สันผักหวาน 600

35 ด.ญ.ปิยธิดา สายแก้วราช นายสุนทร สายแก้วราช (2) ทต.บ้านแม 600

36 ด.ช.อัครเดช วิวัฒนาวิไล นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล อบต.สันกลาง 600

37 ด.ญ.ปพิชญา ปราบไพรี นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี (1) อบต.น้ าบ่อหลวง 600

38 ด.ญ.ปริยากร ปัญญาดี นายพจนเวทน์ ปัญญาดี ทต.สันกลาง 600

39 ด.ช.พีรวิชญ์ ค าไหว นางจันทิรา ค าไหว (1) อบต.สันกลาง 600

40 ด.ญ.พรมงคล ปัญญา นายไพรวัลย์ ปัญญา ทต.มะเขือแจ้ 600

41 ด.ช.เธียรวิชญ์ พรมจักร์ นางพรทิพย์ พรมจักร์ (1) ทต.สุเทพ 600

42 ด.ญ.ปวริศา นาปรัง น.ส.กัลยารัตน์ ตันแจ้ ทต.ยุหว่า 600

43 ด.ญ.อชิรญา ศรีวงศ์ น.ส.สร้อยเพรช ศรีวงศ์ ทต.สันโป่ง 600

44 ด.ช.ณัฐวร อุ่นเป็ง นางสุกัญญา อุ่นเป็ง ทต.สุเทพ 600

45 ด.ญ.รินรดา กาวิละ น.ส.ธิดารัตน์ พรมทัด (1) ทต.สุเทพ 600

46 ด.ญ.พิชชานันท์ ชมภูเทพ น.ส.วราภรณ์ เขือ่นเพรช อบต.เชียงดาว 600

47 ด.ช.นรนิติ สมหาร นายพินิจ สมหาร (2) ทต.ยุหว่า 600

3. ระดับมธัยมศึกษาหรอืปวช.   จ านวน 57 ทนุๆละ 800 บาท เป็นเงิน  45,600 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 น.ส.อภิสรา แสนค า นางรุ่งทิวา ลาวรรณ ทต.บ้านกลาง 800

2 น.ส.ธนัช ชัยวงค์ น.ส.อนันต์ภัค เปาป้อ อบต.มะขามหลวง 800

3 น.ส.ปาณิสรา ปาลี น.ส.จินดารักษ์ คิว้ดวงตา ทม.ต้นเปา 800

4 ด.ช.ธนทร ด้วงโอ๊ะ น.ส.กรรณลดา ค ามะเข ทต.แม่สอย 800

5 ด.ญ.จิรภิญญา อภิชัย นางจีราภา อภิชัย อบต.ห้วยทราย 800

6 ด.ช.กรวิชญ์ ประสมทรัพย์ น.ส.พิมพ์พิศา โพธินา อบต.แม่นาจร 800

7 ด.ช.ศิวกร ชัยวงค์ นายธนพัต ชัยวงค์ อบต.จอมแจ้ง 800

8 นายมีเกียรติ เมฆคนอง นายสุรัฐ เมฆคนอง ทต.ท่าวังตาล 800

9 น.ส.ธัญชนก ธรรมตา น.ส.วรณัน วิระภาสกุล ทต.จอมแจ้ง 800

10 นายภูริ พรหมตัน น.ส.เกศิณี พรหมตัน ทม.แม่โจ้ 800

11 ด.ช.ศุภดิตถ์ คณิตคณาธิการ นายเกริกศักดิ์ คณิตคณาธิการ ทต.ยางเนิ้ง 800

12 น.ส.ณิชาบูล จันทะมงคล น.ส.จารุวรรณ มหาวัน ทต.น้ าแพร่พัฒนา 800

13 น.ส.นันท์นภัส พงษ์จิตสุภาพ น.ส.กานต์สิรี พลกีรติพงศ์ ทต.น้ าแพร่พัฒนา 800

14 ด.ญ.สุมิตรา เรืองศรี น.ส.จารุวรรณ ดวงจันทร์ค า อบต.ดอนแก้ว 800

15 ด.ช.ณัฐภัทร สงวนสัตย์ นายดิลักรัฐ สงวนสัตย์ อบต.ดอนแก้ว 800

16 ด.ญ.ธัญชนก สุยะหล้า นางสายฝน สุยะหล้า อบต.ดอนแก้ว 800

17 ด.ญ.กัญจ์หทัย โยธาวัง นางบุญชู โยธาวัง (1) สอ.ขถ.ชม. 800

18 ด.ญ.ปรางทิพย์ สุทธนิล นายสมเพชร สุทธนิล (2) อบต.ทาเหนือ 800

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



3. ระดับมธัยมศึกษาหรอืปวช.   จ านวน 57 ทนุๆละ 800 บาท เป็นเงิน  45,600 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

19 ด.ช.สามารถ ดวงสุข น.ส.จินตนา ดวงศิริ (2) ทต.บ้านตาล 800

20 ด.ช.สิริศักดิ์ ค าเพ่ิม น.ส.อ าพร สุพรรณ์ ทต.เหมืองแก้ว 800

21 น.ส.สลิลทิพย์ พิศาลมงคลรัตน์ น.ส.แสงเดือน อินต๊ะรักษา อบต.สบแม่ข่า 800

22 ด.ญ.ปรารถนา ตันทรา นางทัศนีย์ ชนะวัฒน์ อบต.สบแม่ข่า 800

23 นายณัฐทรัพย์ สายสิงห์ นางนงลักษณ์ ปิติทรัพย์เจริญ ทต.เหมืองแก้ว 800

24 นายภูริชภัทร ธรรมสานุกุล นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล (1) อบต.สันกลาง 800

25 น.ส.พนิตนันท์ ค าไหว นางจันทิรา ค าไหว (2) อบต.สันกลาง 800

26 ด.ช.ศักย์ศรณ์ จันทร์นวล จ่าเอกศรัณยพงษ์ จันทร์นวล ทต.สันผักหวาน 800

27 ด.ช.ณัฐชนน เงินท๊อก นายประเสริฐ เงินท๊อก (2) ทต.สันกลาง 800

28 ด.ญ.ทิพาวรรณ ธนันชัย นายนิมิตร ธนันชัย ทต.ป่าแดด 800

29 ด.ช.ณฐกร สุทธะนะ นางชลดา สุทธะนะ (2) ทต.บ้านปง 800

30 ด.ญ.ปิยภัทร สวีสดี นางจันทิมา สวัสดี ทต.ป่าไผ่ 800

31 น.ส.ณัฏฐ์ณิชา จันไสย นางเกศริน จันไสย ทต.ป่าไผ่ 800

32 นายอภิวัชญ์ แสนแล น.ส.กันยา แสนแค ทต.สะเมิงใต้ 800

33 นายณัฏฐ์ณภพ พันอุต น.ส.ชูพักตร์ ค าต๊ะ อบต.น้ าบ่อหลวง 800

34 ด.ญ.อริสา จุมปา นางปรียานุส แก้วมา อบต.น้ าบ่อหลวง 800

35 ด.ญ.รัฐนันท์ บุญตันหล้า นายนิคม บุญตันหล้า อบตสันทราย(พร้าว) 800

36 ด.ญ.ลักษิการ แก้วนา นางอรุณวรรณ แก้วนา ทต.บ้านแม 800

37 ด.ญ.ณิชารีย์ มีราจง นางณิสรา มีราจง ทต.บ้านแม 800

38 ด.ญ.ณิชากร ธิโม นางสุวปรียา ค าลือ (1) ทม.ต้นเปา 800

39 น.ส.กุลจิรา อุนจะน า นางศิริกานต์ บุญสุข ทต.สันป่าตอง 800

40 นายสยมภู พรหมพิทักษ์ นายพงษ์สยาม พรหมพิทักษ์ ทต.หารแก้ว 800

41 ด.ช.ณัฐพิชย์ เมืองก้อน นางสุทธิดา เมืองก้อน (2) ทต.เวียง 800

42 นายรัชชานนท์ จันธิมา น.ส.วิรัฐยา ประสิทธิ ์(2) อบต.ร้องวัวแดง 800

43 ด.ญ.อัฐภิญญา สนินัด ว่าที่ ร.ต.อัฐพร สนินัด (1) อบต.โป่งแยง 800

44 ด.ญ.สุภัสสรา อาษาไชย นายกิตติศักดิ์ อาษาไชย ทต.ป่าไผ่ 800

45 ด.ช.ญาณวุฒิ จันทร์สัย นายประพันธ์ จันทร์สัย (2) ทต.สันผักหวาน 800

46 น.ส.พิมพ์มาดา แท่งทอง นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ (1) ทต.สุเทพ 800

47 ด.ช.มณฑล บุษดี น.ส.มาลัย สว่างดี อบต.เชียงดาว 800

48 ด.ช.จักริน ล าธาร นางรัตติกาล ล าธาร อบต.น้ าบ่อหลวง 800

49 ด.ช.ณัฐเนติ จันทร์สอาด นายวรยุทธ จันทร์สอาด (2) อบต.สันก าแพง 800

50 ด.ญ.พาณิภัคร ปราบไพรี นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี (2) อบต.น้ าบ่อหลวง 800

51 นายธีร์ธวัช พรมจักร์ นางพรทิพย์ พรมจักร์ (2) ทต.สุเทพ 800

52 นายวสรรพวิชญ์ สรรพสิทธิส์ิริ นางประคอง สรรพสิทธิส์ิริ (1) ทต.สุเทพ 800

53 น.ส.อนัญญา ณ เชียงใหม่ น.ส.นันท์นภัส พลับพลาทอง ทต.สุเทพ 800

54 ด.ญ.วรนุช อาศนะ นายวรทัศน์ อาศนะ (2) ทต.สุเทพ 800

55 ด.ญ.ธัญรดา กาวิละ น.ส.ธิดารัตน์ พรมทัด (2) ทต.สุเทพ 800

56 นายชัญธรัฏฐ์ โปกปัน นางณัฐมน โปกปัน ทต.สุเทพ 800

57 น.ส.กมลทิพย์ ดีโพธิรั์มย์ นางนิ่มนวล ดีโพธิรั์มย์ ทต.สุเทพ 800

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



4. ระดับอุดมศึกษาหรอืปวส.  จ านวน 10 ทนุๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท มรีายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 น.ส.พรจิรา มุ้งเงิน นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน ทต.สันป่าตอง 1000

2 น.ส.อธิชา บัวเร็ว น.ส.ธนพร เรือนค า อบต.เทพเสด็จ 1000

3 น.ส.ปิยธิดา โยธาวัง นางบุญชู โยธาวัง (2) สอ.ขถ.ชม. 1000

4 นายวรภัทร ธรรมสานุกุล นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล (2) อบต.สันกลาง 1000

5 นายจิราวุฒิ โพธิมา นางทับทอง โพธิมา ทต.ป่าไผ่ 1000

6 น.ส.เบญจมาศ ธิโม นางสุวปรียา ค าลือ (2) ทม.ต้นเปา 1000

7 น.ส.อนัศญา สนินัด ว่าที่ ร.ต.อัฐพร สนินัด (2) อบต.โป่งแยง 1000

8 นายเจษฎางค์ ศรีใจ นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ (2) ทต.สุเทพ 1000

9 นายประพนธ์วิชญ์ สรรพสิทธิส์ิริ นางประคอง สรรพสิทธิส์ิริ (2) ทต.สุเทพ 1000

10 น.ส.ปิณิดา สุขทรัพย์ นางวิชุดา บี้ยาว ทต.สันป่าตอง 1000

(นายสกัการ  ณิยกูล)
ประธานกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่เชียงใหม่ จ ากัด

                                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

                                                               ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2563

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน
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