
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั   

ท ี  017 / 2563 

เรือง  รายชือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโครงการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี  

..................................................................................... 

  ตามทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด ได้ดาํเนินการเชิญสมาชิกสหกรณ์ 

เขตพนืทีอาํเภอเมืองเชียงใหม่ เขา้ร่วมการประชุมโครงการพฒันาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาํปี  

ในวนัเสาร์ ที  พฤศจิกายน  เวลา .  น. ณ หอ้งประชุมภูมิระพี ชนั  โรงแรมเชียงใหม่ภูคาํ นนั บดันีทางสหกรณ์ฯ 

ขอประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้ร่วมการประชุม ดงันี 
 

ท ี ชือ นามสกลุ สังกดัหน่วยงาน 

1. นางสาวษุภภาภชั จนัทรบุญวงค ์ อบต.ชา้งเผือก 

2. นางสาวปันรัตน์ สิทธิสงคราม อบต.ชา้งเผือก 

3. นางดาวเรือง ตนัประกาศ อบต.ชา้งเผือก 

4. นางสาวธมนณฏัฐ ์ ทรัพยฉ์ายแสง อบต.ชา้งเผือก 

5. นางวนัดี บริหาร เทศบาลนครเชียงใหม ่

6. นางชนิดา อินถา ทต.หนองหอย 

7. นายฐิติรัฐ ถินจอม อบจ.เชียงใหม ่

8. นางปรัศนี เจริญใจ ทต.สนัผีเสือ 

9. นางสาวกิตติมา ทศันสุวรรณ ทต.สนัผีเสือ 

10. นายจิตกร กาํยาน ทต.สนัผีเสือ 

11. นายอนุกูล อินตา ทต.สนัผีเสือ 

12. นายวรุตม ์ อินต๊ะมณี ทต.สนัผีเสือ 

13. นางจุฬาลกัษณ์ หมืนโฮง้ ทต.สนัผีเสือ 

14. นางสาววจิิตรา อินทจกัร์ ทต.สนัผีเสือ 

15. นางทองเจิม รักพงษ ์ ทต.ท่าศาลา 

16. นางชญาดา ไชยศิลป์ ทต.ท่าศาลา 

17. นายคาํแปง รักพงษ ์ ทต.ท่าศาลา 

18. นางสาวกญัจน์ณฏัฐ ์ เทพวงศ ์ ทต.ท่าศาลา 

19. นายกาจ ติงอินทร์ ทต.ท่าศาลา 

20. นางสรารัตน ์ กาวลิะ ทต.ท่าศาลา 

21. สิบเอกจีรวฒัน์ วาริชาติ ทต.ท่าศาลา 

22. นางสาวศิรินทิพย ์ สูงติวงค ์ ทต.ท่าศาลา 

23. นางสาวสรัญญา สุริยะ ทต.ท่าศาลา 

24. นางสาววไิล รอดถาวร ทต.ท่าศาลา 

25. นายกรีฑา กาวลิะ ทต.ท่าศาลา 
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ท ี ชือ นามสกลุ สังกดัหน่วยงาน 

26. นางสาวธญัพิมล เรืองเพญ็ ทต.ท่าศาลา 

27. นายมสัชนู ประทาน ทต.ท่าศาลา 

28. นางสาวชีวาพร อินปันแกว้ ทต.ท่าศาลา 

29. นางสาวธญัญพทัธ์ พรชาติชยัวฒัน์ ทต.ชา้งเผือก 

30. นางสาวพชัราภรณ์ เจริญวงศ ์ ทต.ชา้งเผือก 

31. นายวรพจน ์ คาํมาวงั ทต.ชา้งเผือก 

32. นายสุจริต ใจกนัทา ทต.ชา้งเผอืก 

33. นางสาวแสงทิพย ์ อุปะมิน ทต.ชา้งเผือก 

34. นางวรินทร กิติยา ทต.ชา้งเผือก 

35. นางพรรณรินทร์ สินสร้อย ทต.ชา้งเผือก 

36. นายธนชัพงศ ์ ทิพยธรรมภสัร์ ทต.ชา้งเผือก 

37. นายสุนทร ขนัตี ทต.ชา้งเผือก 

38. นางสาวสุพิชารัศมิ ไชยวงศ ์ ทต.ชา้งเผือก 

39. นางสาวชญาดา เธียรธนาการ ทต.ชา้งเผือก 

40. นางเยาวพศิ จนัทร์เจนจบ ทต.ชา้งเผือก 

41. นางนนัทนชั จนัจินดา ทต.ชา้งเผือก 

42. นางปิยะรัตน ์ อุปเพชร ทต.ชา้งเผือก 

43. นายอภิชิต ปิติทรัพยเ์จริญ ทต.ชา้งเผือก 

44. นายพิสนัติ จนัทรังษี ทต.ชา้งเผือก 

45. นางประภา รักธรรม ทต.ชา้งเผือก 

46. นายธนทรัพย ์ ขบวนงาม ทต.ชา้งเผือก 

47. นายอดุลย ์ เลิศคาํฟ ู ทต.ชา้งเผือก 

48. นายภทัรวทิย ์ วรวลัย ์ ทต.ชา้งเผือก 

49. นางสาวเอมอร ดบัโครก ทต.ชา้งเผือก 

50. วา่ทีร้อยตรีธนากร อนนท์สมิง ทต.ชา้งเผือก 

51. นางนิพทัธา ศรีสุวรรณดี ทต.ชา้งเผือก 

52. นางสาวภทัราวดี อนนท์สมิง ทต.ชา้งเผือก 

53. นายชยัพร พิมพน์วล ทต.ชา้งเผือก 

54. นางกญัปภสัร์ มีสา ทต.ชา้งเผือก 

55. นางอินสน ขนัแกว้ ทต.ชา้งเผือก 

56. นางสาวนิพาพร พทุธรักษา ทต.ชา้งเผือก 

57. นางบุณณดา ธิบุญเรือง ทต.ชา้งเผือก 

58. นางสาวรินรดา ชิดดี ทต.ป่าแดด 

59. นางสาวอภิญญา เตจ๊ะ ทต.ป่าแดด 

60. นายทนงศกัดิ คชัเคียน ทต.ป่าแดด 

61. นายอนุพงษ ์ มานะผนั ทต.ป่าแดด 
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ท ี ชือ นามสกลุ สังกดัหน่วยงาน 

62. นายวรียศ สืบนอ้ย ทต.ป่าแดด 

63. นายชีวติ วงคแ์กว้ ทต.ป่าแดด 

64. นายไมตรี ทีเขียว ทต.ป่าแดด 

65. นางสาวสุภาวดี ชยัเจริญ ทต.ป่าแดด 

66. นายอาทิตย ์ พทุธรักชาติ ทต.ป่าแดด 

67. นางสาวนาวดี โมสุขะ ทต.ป่าแดด 

68. นายสมชาย จินะ ทต.ป่าแดด 

69. นายวรภทัร ขดัทา ทต.ป่าแดด 

70. นางสาววณิชยา เขือนแกว้ ทต.หนองป่าครัง 

71. นางสาวณรัชช์อร พชัรอมรพนัธ์ ทต.หนองป่าครัง 

72. นายนวพล ทนนัชยั ทต.หนองป่าครัง 

73. นางสาวประพมิย ์ ทองดี ทต.หนองป่าครัง 

74. นายพรเทพ พุม่ไม ้ ทต.สุเทพ 

75. นางดารารัตน์ จาํเกิด ทต.สุเทพ 

76. นางนิมนวล ดีโพธิรัมย ์ ทต.สุเทพ 

77. นางประคอง สรรพศิริ ทต.สุเทพ 

78. นางอริยภรณ์ ศิริขนัธ์ ทต.สุเทพ 

79. นางสาวนนัทน์ภสั พลบัพลาทอง ทต.สุเทพ 

80. นางอุษา กอนแกว้ ทต.สุเทพ 

81. นางสาวอมร แซ่ยาง ทต.สุเทพ 

82. นางสาวยพุา ปันทะนา ทต.สุเทพ 

83. นางเอมอร มิตรสันเทียะ ทต.สุเทพ 

84. นางสาวธิดารัตน์ พรมทดั ทต.สุเทพ 

85. นายสุรสิทธิ กาวลิะ ทต.สุเทพ 

86. นายวรีะพนั อุ่นแสง ทต.สุเทพ 

87. นางสาวอาทิตยา แอ่นฟ้า ทต.สุเทพ 

88. นางชลกนก สุรินทร์ ทต.สุเทพ 

89. นางสาวแอนรยา คาํกอ้น ทต.สุเทพ 

90. นางสาวจริยา อินสุยะ ทต.สุเทพ 

91. นายสุรชยั ฟ้ารุ่งเรือง ทต.สุเทพ 

92. นางสาวสายรุ้ง นนัทะ ทต.สุเทพ 

93. นางยพิุน กุลบุตร ทต.สุเทพ 

94. นางณฐัมน โปกปัน ทต.สุเทพ 

95. นางสาวสุคนธา สุรังคสิ์มนัตก์ลุ ทต.หนองหาร 

96. นายณฐัวฒิุ ดวงสมบูรณ์ ทต.หนองหาร 

97. นางสาววราภรณ์ ศรีธิ ทต.หนองหาร 
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ท ี ชือ นามสกลุ สังกดัหน่วยงาน 

98. นางเปรมยดุา จนัทร์แสง ทต.หนองหาร 

99. นางนิลุบล สุธรรม ทต.หนองหาร 

100. นางเรณู สุรการกมัปนาท ทต.หนองหาร 

101. นายชยัณรงค ์ จุมปู ทต.หนองหาร 

102. นางสาวสิรินาฏ แสงสุวรรณ์ สอ.ขถ.ชม. 

103. นายภมรพล กาลอ สอ.ขถ.ชม. 

104. นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย สอ.ขถ.ชม. 

105. นางบุญชู โยธาวงั สอ.ขถ.ชม. 

106. นางสุภาพร คาํเบา้ ทม.ตน้เปา 

107. นางสาวรมิดา ขนัธพฒัน์ ทม.ตน้เปา 

108. นางสาวชญาณิศา วงศดี์ ทม.ตน้เปา 

109. นางวลิาวลัย ์ ใจอา้ย ทม.ตน้เปา 

110. นายเชิดศกัดิ ไชยสุวรรณ ทม.ตน้เปา 

111. นายปราการ ขนัปัญญา ทม.ตน้เปา 

112. นางสาวพชัชาภา กิจวจิารณ์ ทม.ตน้เปา 

113. นางภทัทิรา บุญตนัมอย ทม.ตน้เปา 

114. นายสุรพงค ์ บุญตนัมอย ทม.ตน้เปา 

115. นางสาวมทัวนั คุม้บุ่งคลา้ ทม.ตน้เปา 

116. นางสาววนัทนา ดวงปินตา ทม.ตน้เปา 

117. นางสุวปรียา คาํลือ ทม.ตน้เปา 

118. นางสาวหยาดพรุิณ เปรมประชา ทม.ตน้เปา 

119. นางสาวกนกวรรณ พรหมเทศ ทม.ตน้เปา 

120. นายยทุธพงษ ์ พรหมเทศ ทม.ตน้เปา 
 

 กาํหนดเริมการลงทะเบียน ลงลายมือชือ เวลา .  น. ปิดการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เวลา .  น. 

ทงันีสหกรณ์ฯจะจ่ายค่าพาหนะให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในเวลา .  น. ตามรายชือผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงทะเบียนตาม

เวลาทีกาํหนดไว ้

ประกาศ ณ วนัที  2  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  

       

 

(นายอินทปัตร  บุญทว)ี 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่  จาํกดั 


