
                              ตามที  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่  จาํกดั  ไดม้อบทุนสนบัสนุนเพือการศึกษาของบุตร

     สมาชิก พ.ศ.2563 โดยกาํหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563  แบ่งเป็นช่วงชนั

     การศึกษา 4 ช่วงชนั และกาํหนดยืนขอรับทุนตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 นนั

                             บดันี การพจิารณาจดัสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาํปี 2563 ไดเ้สร็จสินแลว้ ทีประชุมคณะกรรมการ

     ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ชุดที 20 ครงัที 15/2563 เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564

1. ระดับอนุบาล จํานวน 18 ทุนๆละ 400 บาท เป็นเงนิ  7,200 บาท มีรายชือดังต่อไปนี

ลําดับที หน่วยงาน จํานวนเงนิ(บาท)

1 ด.ญ.วรินทร์ทิพย์ กาวิชยั น.ส.อรทยั แสนพยอม ทต.ป่าบง 400.00                       

2 ด.ญ.สลินลา นิลสุวรรณ์ นายสราวุธ นิลสุวรรณ์ อบต.ข่วงเปา 400.00                       

3 ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์ จนัทร์เพญ็ น.ส.จรรยา ชินสี อบต.ดอนแกว้ 400.00                       

4 ด,ญ.นวพร จนัทร์จรมานิตย์ นายจนัทร์พล จนัทร์จรมานิตย์ อบต.สันทราย(พร้าว) 400.00                       

5 ด.ช.ธีรธรรม แสงวรรณธีระ น.ส.พชัราภรณ์ แสงวรรณธีระ ทต.บา้นแม 400.00                       

6 ด.ญ.พชิญาภคั จาํปาเทศ น.ส.พทัธวรรณ พรพนิิตโภคิน(1) ทต.บา้นแม 400.00                       

7 ด.ญ.ชลิตา ปัญญา นายไพรวลัย์ ปัญญา ทต.มะเขือแจ้ 400.00                       

8 ด.ช.พรีวิชญ์ วิลยัศรี น.ส.พชิญาณ์มญชุ์ วิลยัศรี อบต.แม่แวน 400.00                       

9 ด.ญ.ณัฐปภสัร์ กนัธา น.ส.พจนารถ ยะใส (1) ทต.บา้นปง 400.00                       

10 ด.ช.ณัฎฐกิ์ตติ จิตรกร น.ส.สุจิณณา หินสด อบต.ท่าเดือ 400.00                       

11 ด.ช.จิรภทัร อูปสาร น.ส.ชมนภสั อะกะเรือน อบต.ห้วยทราย 400.00                       

12 ด.ญ.รวิสุดา ผอ่งแผว้ น.ส.วิริรดา อินกอ้น ทต.บา้นปง 400.00                       

13 ด.ช.ณัฐดนยั สุอินตะ๊ นายณัฐพล สุอินตะ๊ (1) อบต.สันทราย(พร้าว) 400.00                       

14 ด.ช.ปัณณทตั ถาไชย นางสุกญัญา ถาไชย (1) อบต.สันกลาง 400.00                       

15 ด.ช.ฑีชฎิล ชมภูคาํ นางธญัญารัตน์ ชมภูคาํ (1) ทต.บา้นกลาง 400.00                       

16 ด.ช.จิตตพิฒัน์ บุญกลาง นางแสงจนัทร์ บุญกลาง ทต.ยางเนิง 400.00                       

17 ด.ญ.เอริกา ใจกนัทะ น.ส.ศิริพร ทิพยไ์พร่ (1) ทต.เมืองเลน็ 400.00                       

18 ด.ช.พสักร พงึเกษม นายวสันต์ พงึเกษม อบต.ดอนแกว้ 400.00                       

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

ท ี 8/2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั

ชือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

เรือง  รายชือบตุรสมาชิกทไีด้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  ประจําปี 2563

     จึงมีมติให้ประกาศรายชือบุตรสมาชิกทีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษา ประจาํปี 2563 ดงันี



2. ระดับประถมศึกษา จํานวน 37 ทุนๆละ 600 บาท เป็นเงนิ  22,200 บาท มีรายชือดังต่อไปนี

ลําดับที หน่วยงาน จํานวนเงนิ(บาท)

1 ด.ช.ธรณัส ดวงแกว้นอ้ย น.ส.นวภสัร์ จินณะปา ทต.ท่าศาลา 600.00                       

2 ด.ช.ชนกนัต์ ดวงคาํฟู นางยวุดี ดวงคาํฟู (1) ทต.ทุ่งตอ้ม 600.00                       

3 ด.ญ.เนตรชนก สิทธิศกัดิ น.ส.นุสรา วรรณดา สอ.ขถ.ชม. 600.00                       

4 ด.ช.วศิน เกียงคาํ น.ส.วราภรณ์ ศรีธิ ทต.หนองหาร 600.00                       

5 ด.ช.ธนนท์ สุรินทร์ นางชลกนก สุรินทร์ ทต.สุเทพ 600.00                       

6 ด.ช.ปณชยั ภยัพลิยั น.ส.รชญาริญ สมมิตร ทต.หนองจ๊อม 600.00                       

7 ด.ช.กรวิชญ์ อินยะ นายสุรชาติ อินยะ อบต.ข่วงเปา 600.00                       

8 ด.ญ.คีตรกานต์ ศรีจอมแจง้ นายวิทยา ศรีจอมแจง้ อบต.ข่วงเปา 600.00                       

9 ด.ญ.ทินรดา กองวิ นายณัฐพล กองวิ อบต.ข่วงเปา 600.00                       

10 ด.ญ.พลอยชมพู วงคใ์จมา นายเทอดพงษ์ วงคจิ์ตติมา ทต.แม่สอย 600.00                       

11 ด.ญ.ขวญัฤทยั จนัตา นายคมสันต์ จนัตา ทต.ทุ่งตอ้ม 600.00                       

12 ด.ญ.เอือการย์ พเิคราะห์ภูมิ น.ส.อารีรัตน์ สายวงคอิ์นทร์ ทต.บา้นตาล 600.00                       

13 ด.ช.จิรเมธ อินใจดี นางทิพยสุ์คนธ์ อินใจดี ทต.ริมเหนือ 600.00                       

14 ด.ช.ปัญณวิช ริวทอง น.ส.กรรณิการ์ ชยัรัตน์ ทต.เหมืองแกว้ 600.00                       

15 ด.ช.ธีระพฒัน์ สูงติวงค์ น.ส.ศิรินทิพย์ สูงติวงค์ ทต.ท่าศาลา 600.00                       

16 ด.ญ.อารยา นวลสนิท นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท (1) ทต.สันผกัหวาน 600.00                       

17 ด.ช.สิทธิภคั อนุกูล น.ส.สุนทรี เรือนคาํ (1) ทต.บา้นปง 600.00                       

18 ด.ช.เศรษฐพสั กนัธา น.ส.พจนารถ ยะใส (2) ทต.บา้นปง 600.00                       

19 ด.ญ.กญัญาภคั ชมภูปัน นางลาวลัย ์ การเก่ง ทต.แม่คือ 600.00                       

20 ด.ช.ศุภกร ขนุมนตรี น.ส.กญัญาณัฐ ศรีวะรา อบต.ห้วยทราย 600.00                       

21 ด.ญ.ปุณณภทัร พญามงคล น.ส.สุรีรัตน์ ฉลอม ทต.สันผกัหวาน 600.00                       

22 ด.ญ.ณัฐณิชา นิปุณะ นางกรรณิการ์ นิปุณะ ทต.ขวัมุง 600.00                       

23 ด.ญ.กวิสรา สิทธิฤกษ์ นายจิรายทุธ สิทธิฤกษ์ อบต.แม่แวน 600.00                       

24 ด.ญ.ศิริธญัวรัตม์ บุญยนื นางเครือฟ้า บุญยนื อบต.แม่แวน 600.00                       

25 ด.ญ.ศศิวิมล ถาไชย นางสุกญัญา ถาไชย (2) อบต.สันกลาง 600.00                       

26 ด.ช.ณพกฤต ดวงสุข น.ส.จินตนา ดวงศิริ ทต.บา้นตาล 600.00                       

27 ด.ญ.พชิชานนัท์ ชมภูเทพ น.ส.วราภรณ์ เขือนเพชร อบต.เชียงดาว 600.00                       

28 ด.ช.ชฤณตณิัฏฐ์ พรหมจกัร์ นายวชัระ พรหมจกัร์ ทต.ท่ากวา้ง 600.00                       

29 ด.ช.ฑีฆายุ ชมภูคาํ นางธญัญารัตน์ ชมภูคาํ (2) ทต.บา้นกลาง 600.00                       

30 ด.ช.ชยัพล สราญบุรุษ น.ส.ลดาวลัย ์ สราญบุรุษ ทต.นาํแพร่พฒันา 600.00                       

31 ด.ช.ชวกรณ์ คาํปวน น.ส.จนัทร์พิมพ์ ไชยอินทร์ ทต.นาํแพร่พฒันา 600.00                       

32 ด.ช.ธรานนท์ นวลกองแกว้ น.ส.เบญจมาพร สายทิม (1)   ทต.ยางเนิง 600.00                       

33 ด.ช.นฤษบ์ดินทร์ ยอดคาํ นางวราลกัษณ์ ยอดคาํ อบต.ดอนแกว้ 600.00                       

34 ด.ช.ณภคั ใจกนัทะ น.ส.ศิริพร ทิพยไ์พร่ (2) ทต.เมืองเลน็ 600.00                       

35 ด.ญ.ปนัสญา พละโย น.ส.พมิพนินัต์ พจิจกัโน ทต.หนองป่าครัง 600.00                       

36 ด.ญ.จิดาภา ศรีมณี น.ส.ภคัจิรา ศรีมณี ทต.เมืองเลน็ 600.00                       

37 ด.ญ.เปรมฤทยั บุญมา นายเจษฎากร บุญมา อบต.ดอนแกว้ 600.00                       

ชือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



3. ระดับมัธยมศึกษาหรือปวช.   จํานวน 37 ทุนๆละ 800 บาท เป็นเงนิ  29,600 บาท มีรายชือดังต่อไปนี

ลําดับที หน่วยงาน จํานวนเงนิ(บาท)

1 ด.ญ.ชินาธิป ดวงคาํ นางกิงกานต์ ดวงคาํ ทต.สันผเีสือ 800.00                       

2 ด.ช.ณัฐภทัร แกว้ยนต์ นางสายทอง โพธิ (1) อบต.สะลวง 800.00                       

3 ด.ช.ธนกร พงษตุ์ย้ นางรสสุคนธ์ พงษต์ุย้ ทต.ท่าศาลา 800.00                       

4 น.ส.กนกพิชญ์ แกว้นิล นางจนัจิรา แกว้นิล ทต.ท่าศาลา 800.00                       

5 ด.ช.ชญานนท์ ดวงคาํฟู น.ส.ยวุดี ดวงคาํฟ ู(2) ทต.ทุ่งตอ้ม 800.00                       

6 ด.ญ.อมราพร สุขแพง่ น.ส.กรวิภา ปัญญาคาํ อบต.ท่าเดือ 800.00                       

7 นายพงศกร ชยัคาํร้อง นางชญานิช ตามา อบต.ท่าเดือ 800.00                       

8 นายณัฐพล ตรัยทรรศนีย์ นางลาํดวน ตรัยทรรศนีย์ อบต.ท่าเดือ 800.00                       

9 ด.ญ.พณัณิตา ทองออน น.ส.สุขณิชชา ยงูทอง (1) อบต.นาํบ่อหลวง 800.00                       

10 นายบุญญวิชญ์ จนัทร์แสง นางเปรมยดุา จนัทร์แสง ทต.หนองหาร 800.00                       

11 ด.ญ.ขวญัขา้ว ทองหลอม นางสุพตัรา ทองหลอม อบต.สะลวง 800.00                       

12 ด.ญ.ณัฐนภปราน กนัธะมงั น.ส.นิภาพร ปิวรรณนา อบต.เวียง 800.00                       

13 นายตน้นาํ บุษดี น.ส.มาลยั สว่างดี อบต.เชียงดาว 800.00                       

14 น.ส.นวกมล ไชยมูล นายณรงคเ์ดช ไชยมูล อบต.แม่สาบ 800.00                       

15 น.ส.พชิาพร ศรีสถิตยธ์รรม นางจีรวรรณ ศรีสถิตยธ์รรม อบต.ข่วงเปา 800.00                       

16 ด.ช.จกัริน ลาํธาร นางรัตติกาล ลาํธาร อบต.นาํบ่อหลวง 800.00                       

17 ด.ญ.พมิพม์าดา ใจอา้ย นางวิลาวลัย ์ ใจอา้ย ทม.ตน้เปา 800.00                       

18 ด.ญ.จิรภิญญา อินใจดี นางทิพยสุ์คนธ์ อินใจดี ทต.ริมเหนือ 800.00                       

19 ด.ช.ธีรภทัร มงคลสิทธิ น.ส.ปิยะพฒัน์ เงินถา ทม.ตน้เปา 800.00                       

20 ด.ญ.พชิามญชุ ์ จาํปาเทศ น.ส.พทัธวรรณ พรพนิิตโภคิน(2) ทต.บา้นแม 800.00                       

21 นายธนวฒัน์ ช่างสุภาพ น.ส.ทบัทิม เตชะรัง อบต.นาํบ่อหลวง 800.00                       

22 น.ส.พยิดา นวลสนิท นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท (2) ทต.สันผกัหวาน 800.00                       

23 ด.ช.คชภคั อนุกูล น.ส.สุนทรี เรือนคาํ (2) ทต.บา้นปง 800.00                       

24 ด.ญ.นิชนันท์ อินตะ๊ นายอนุพงศ์ อินตะ๊ ทต.สันผกัหวาน 800.00                       

25 ด.ญ.พชิามญชุ ์ เพลยั น.ส.จนัทิรา ศรีโรย อบต.ห้วยทราย 800.00                       

26 ด.ช.ณัฐชนนท์ สุอินตะ๊ นายณัฐพล สุอินตะ๊ (2) อบต.สันทราย(พร้าว) 800.00                       

27 น.ส.สุพชิญา บุญทา นายรพีพทัร์ บุญทา อบต.แม่ก๊า 800.00                       

28 น.ส.มณฑิตา คาํสอน นายมนตรี คาํสอน อบต.ทุ่งรวงทอง 800.00                       

29 ด.ญ.ปทุมพร เสมอใจ น.ส.ดรุณวรรณ์ เสมอใจ อบต.สบแม่ข่า 800.00                       

30 น.ส.ภาวชัญา แสงสุวาว นางภาวิณี แสงสุวาว ทต.ท่าศาลา 800.00                       

31 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ สารอุยี นางจิราภา สารอุยี อบต.สันกลาง 800.00                       

32 น.ส.จิรภิญญา เป็งศิริ นางอโณทยั เป็งศิริ อบต.แม่แวน 800.00                       

33 นายกฤตเมธ วงคส์ถาน น.ส.ชุมพวูดี ตาเมืองมูล ทต.บา้นใหม่ 800.00                       

34 นายนราวิชญ์ ของลน้ นายนิคม ของลน้ อบต.ดอนแกว้ 800.00                       

35 ด.ช.เสฏฐวุฒิ พงษจิ์ตสุภาพ น.ส.กานตสิ์รี พงษจิ์ตสุภาพ (1) ทต.นาํแพร่พฒันา 800.00                       

36 น.ส.สิริวรรณนา เปรมประชา น.ส.หยาดพรุิณ เปรมประชา ทม.ตน้เปา 800.00                       

37 น.ส.รัญธิดา นวลกองแกว้ น.ส.เบญจมาพร สายทิม (2)   ทต.ยางเนิง 800.00                       

ชือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



4. ระดับอดุมศึกษาหรือปวส.  จํานวน 21 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงนิ  21,000 บาท มีรายชือดังต่อไปนี

ลําดับที หน่วยงาน จํานวนเงนิ(บาท)

1 น.ส.ณภทัร แกว้ยนต์ นางสายทอง โพธิ (2) อบต.สะลวง 1,000.00                    

2 น.ส.ชนากานต์ แสนสมภาร นางสายฝน สุยะหลา้ อบต.ดอนแกว้ 1,000.00                    

3 นายสิทธิชาติ แกว้นนัตา นางพรพรรณ แกว้นนัตา อบต.ทุ่งรวงทอง 1,000.00                    

4 น.ส.ณัฐฤทยั แสนพยอม น.ส.อรทยั แสนพยอม ทต.ป่าบง 1,000.00                    

5 นายภูรีวฒัน์ สุรังสิมนัตก์ุล น.ส.สุคนธา สุรังสิมนัตกุ์ล ทต.หนองหาร 1,000.00                    

6 นายภานุกฤษณ์ ทองออน น.ส.สุขณิชชา ยงูทอง (2) อบต.นาํบ่อหลวง 1,000.00                    

7 น.ส.โกลญัญา อินตะ๊แกว้ นางณัทชพร กรณ์เจริญ อบต.ท่าวงัพร้าว 1,000.00                    

8 น.ส.จนัทนา กองวิ นายณัฐพล กองวิ อบต.ข่วงเปา 1,000.00                    

9 นายณัฏฐณ์ภพ พนัอุต น.ส.ชูพกัตร์ คาํตะ๊ อบต.นาํบ่อหลวง 1,000.00                    

10 น.ส.พรชิตา คาํเบา้ น.ส.สุภาพร คาํเบา้ ทม.ตน้เปา 1,000.00                    

11 นายธีรภทัร ยะมะโน น.ส.รัชนีพร ยะมะโน ทต.สะเมิงใต้ 1,000.00                    

12 น.ส.พชิยาณี ศรีเรือน นางปรียานุช แกว้มา อบต.นาํบ่อหลวง 1,000.00                    

13 น.ส.ศศิธร ศรีบุญเรือง น.ส.ชนิดาภา เรือนแกว้ อบต.แม่สาบ 1,000.00                    

14 น.ส.สลิลทิพย์ พศิาลมงคลรัตน์ น.ส.แสงเดือน อินตะ๊รักษา อบต.สบแม่ข่า 1,000.00                    

15 น.ส.กลัยาณี บุญทวี นายอินทปัตร บุญทวี ทต.แม่วาง 1,000.00                    

16 นายภูริชภทัร ธรรมสานุกุล นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล อบต.สันกลาง 1,000.00                    

17 น.ส.นิธิอร กนัแกว้ นางเอมอร มิตรสันเทียะ ทต.สุเทพ 1,000.00                    

18 น.ส.นนัทน์ภสั พงษจิ์ตสุภาพ น.ส.กานตสิ์รี พงษจิ์ตสุภาพ (2) ทต.นาํแพร่พฒันา 1,000.00                    

19 นายอิศรา ไกลถิน นายอภิรักษ์ ไกลถิน ทต.นาํแพร่พฒันา 1,000.00                    

20 น.ส.มชัฑริกา เตชะสา นางดาวเรือง เตชะสา อบต.เชียงดาว 1,000.00                    

21 น.ส.พรชิตาพรรณ์ กอนแกว้ นางอุษา กอนแกว้ ทต.สุเทพ 1,000.00                    

ชือ-สกุล ผู้ขอรับทุน ชือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

(นายอินทปัตร  บุญทว)ี

ประธานกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั

                                       จึงประกาศมาเพอืทราบโดยทวักนั
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