
ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 181 นางสาว  กนกพร      เนตรคํายวง ข่วงเปา อ.จอมทอง

2 625 จ.ส.ต.  จิตประชา      มูลสมบติั ข่วงเปา อ.จอมทอง

3 1562 นาย  สมเพชร      สวุรรณศิลป์ ข่วงเปา อ.จอมทอง

4 1824 นาย  สรพงค์      ศรีเปง็ ข่วงเปา อ.จอมทอง

5 2141 นาย  นเรศ      ตาปนั ข่วงเปา อ.จอมทอง

6 2598 นาง  จีรวรรณ    ศรีสถิตย์ธรรม ข่วงเปา อ.จอมทอง

7 2603 นาย  ภควัฒน์     สมสงิหค์ํา ข่วงเปา อ.จอมทอง

8 2604 นาย  สรุชาติ     อินยะ ข่วงเปา อ.จอมทอง

9 2697 นาย  สราวุธ (ไกรทอง)     นิลสวุรรณ์ ข่วงเปา อ.จอมทอง

10 4081 นางสาว  จารุวรรณ   ยศถามี ข่วงเปา อ.จอมทอง

11 4183 นาย  สะอาด   กันต๊ะ ข่วงเปา อ.จอมทอง

12 4185 นางสาว  เกษร   สายฝ้ัน ข่วงเปา อ.จอมทอง

13 4186 นางสาว  วิจิตรา   กิจติตา ข่วงเปา อ.จอมทอง

14 4187 นาง  ปณิตตา   วิระราช ข่วงเปา อ.จอมทอง

15 4188 นางสาว  สทุธิพร   คําภิโล ข่วงเปา อ.จอมทอง

16 4189 นางสาว  ปทติตา   แสดสวนสี ข่วงเปา อ.จอมทอง

17 4191 นางสาว  นุศรา   ปญัญาเหล็ก ข่วงเปา อ.จอมทอง

18 4192 นาย  พันธ์ศักดิ ์  กิง่สวัสดิ์ ข่วงเปา อ.จอมทอง

19 4193 นาย  ณัฐพล   ดาววี ข่วงเปา อ.จอมทอง

20 4243 นาย  ณัฐพล   กองวิ ข่วงเปา อ.จอมทอง

21 4250 นาย  ดอน   ตันกาวิน ข่วงเปา อ.จอมทอง

22 4251 นาย  วิทยา   ศรีจอมแจ้ง ข่วงเปา อ.จอมทอง

23 4568 นางสาว  ศรัณญา   คํามูล ข่วงเปา อ.จอมทอง

24 4569 นางสาว  วรรณภา   กันทะ ข่วงเปา อ.จอมทอง

25 4570 นาย  วีระวัฒน์   ไววาง ข่วงเปา อ.จอมทอง

26 4575 นางสาว  ธัญวรัชญ์   เชีย่วเจริญโชติ ข่วงเปา อ.จอมทอง

27 4580 นางสาว  พรรณกาญจน์   ลุนแก้ว ข่วงเปา อ.จอมทอง

28 4581 นาย  ณัฐพงษ์   คําแดง ข่วงเปา อ.จอมทอง

29 4608 นาย  สมศักดิ ์  เปงภีระ ข่วงเปา อ.จอมทอง

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1107 นาง  รุ่งทวิา      ลาวรรณ บา้นหลวง อ.จอมทอง

2 1626 นางสาว  นฤมล      ปนิทยา บา้นหลวง อ.จอมทอง

3 3931 นาง  ประภาศรี   นิธานนนท์(จันทร์นาเปง็) บา้นหลวง อ.จอมทอง



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 3194 นางสาว  วรัญญา   บญุมาปะ แม่สอย  จอมทอง

2 3380 นาย  เทอดพงษ์   วงค์จิตติมา แม่สอย  จอมทอง

3 3930 นาง  นันยิกา   วงค์กาศรี แม่สอย  จอมทอง

4 3933 นางสาว  วัชราภรณ์   อินต๊ะคํา แม่สอย  จอมทอง

5 3934 นางสาว  กรรณลดา   คํามะเข แม่สอย  จอมทอง

6 3935 นางสาว  สริดาวรรณ   ยานะโส แม่สอย  จอมทอง



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1638 นาง  นิภาพร      ใจเปง็ ดอยเต่า อ.ดอยเต่า

2 1639 นางสาว  พรรณี      ไชยวงค(์ภักตรา) ดอยเต่า อ.ดอยเต่า



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 903 นางสาว  กรวิภา      ปญัญาคํา ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

2 1623 นาง  วราภรณ์      มาลารัตน์ ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

3 1912 นาง  นิ่มนวล      เงินหน้อย ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

4 2340 นาย  พีระ      ยุกตะทตั ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

5 2638 นาง  ปทมุพร    จุลละปยิะ(ยะน่าน) ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

6 3275 นาย  สริุยัน   ตาลี ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

7 3460 นาง  ลําดวน   ตรัยทรรศนีย์ ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

8 3716 นางสาว  สจิุณณา   หนิสด ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

9 4219 นาง  พรพิมล   สดุจิตร ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

10 4242 นาง  ชญานิช   ตามา ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

11 4263 นางสาว  อรทยั   ต๊ิบใจ ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

12 4401 นางสาว  พัชมล   หล้าใจ ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า

13 4402 นางสาว  ปรียากร   ปนัจินะ ทา่เดือ่ อ.ดอยเต่า



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 901 นาง  จารุวรรณ      นิติกุลชินภาค โปงทุง่ อ.ดอยเต่า

2 2984 นางสาว  วิไลวรรณ   แหง่พิษ โปงทุง่ อ.ดอยเต่า

3 4324 นาง  กิง่ทอง   แก้วมะโน โปงทุง่ อ.ดอยเต่า



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 314 นาย  กิตติพงษ์      จันทร์ตาบญุ บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า

2 3813 นางสาว  ปาณิสรา   เงาสงิห(์อุตมะแก้ว) บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1683 นางสาว  ณัฐปาลิน(สพิุศ)     กุณาเบีย้ บงตัน อ.ดอยเต่า

2 2545 นาง  สายสนุี      สขุสม บงตัน อ.ดอยเต่า

3 2913 นาง  นิตยา   เปงต๊ิบ บงตัน อ.ดอยเต่า

4 2915 นาย  บญุเทีย่ง   เทศอ่อน บงตัน อ.ดอยเต่า

5 2916 นาย  สริุยันต์   มณีวรรณ์ บงตัน อ.ดอยเต่า

6 2917 นาง  วิลัย   นิลสภุา บงตัน อ.ดอยเต่า

7 2960 นาง  อารีย์   แก้วปอ้ม บงตัน อ.ดอยเต่า

8 3053 นาง  ณัฐภรณ์   ปนัศิริ บงตัน อ.ดอยเต่า

9 3054 นาง  รัตนา   ปญัญาชัย บงตัน อ.ดอยเต่า

10 3055 นางสาว  จันทร์ฉาย   จันแด้ บงตัน อ.ดอยเต่า

11 3368 นาง  สณีุย์   หล้าลี่ บงตัน อ.ดอยเต่า

12 3799 จ่าสบิเอก  มานพ   ใจมัง บงตัน อ.ดอยเต่า

13 4122 นาย  พศิน   ศักดาศรี บงตัน อ.ดอยเต่า

14 4158 นาง  ธัญญา   เทศอ่อน บงตัน อ.ดอยเต่า

15 4159 นางสาว  แสงแก้ว   ปูค่ํา บงตัน อ.ดอยเต่า

16 4262 นาย  สภุาษิตย์   เปงต๊ิบ บงตัน อ.ดอยเต่า

17 4268 นาย  ชัยภักดิ ์  สทิธิรินทร์ บงตัน อ.ดอยเต่า

18 4437 นาง  โสภิต   ตันใจ บงตัน อ.ดอยเต่า



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1637 นางสาว  วราภรณ์     ปนัต๊ิบ อมก๋อย อ.อมก๋อย

2 1878 นาย  ประสงค์      ปูน่ํา อมก๋อย อ.อมก๋อย

3 2213 สบิโท  ประสงค์      สมคําหล้า อมก๋อย อ.อมก๋อย

4 3057 นาย  กมลภพ   จินาวา อมก๋อย อ.อมก๋อย

5 3268 นาง  จารุวรรณ   ปนัแก้ว อมก๋อย อ.อมก๋อย

6 4018 นาย  สมศักดิ ์  สมพงษ์ อมก๋อย อ.อมก๋อย

7 4557 นางสาว  ขจีจิตร   แสงสว่าง อมก๋อย อ.อมก๋อย



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 2872 นางสาว  วิไลพร   อินต๊ะเรือง ยางเปยีง อ.อมก๋อย

2 2959 นาง  ศศิทร   ปากเกร็ด ยางเปยีง อ.อมก๋อย

3 3325 นาย  กําพล   ก่ําเปีย้ ยางเปยีง อ.อมก๋อย

4 3331 นางสาว  ศรีสดุา(ณ ภัค)   สหายมิตร ยางเปยีง อ.อมก๋อย



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1765 ว่าทีร้่อยเอก  นิพนธ์    ปญัโญ นาเกียน อ.อมก๋อย

2 1767 นาง  ระพีพรรณ      รูปขําดี นาเกียน อ.อมก๋อย

3 2458 นาย  นิกร      ปวงกันทะ นาเกียน อ.อมก๋อย

4 2464 นาย  ศราวุฒิ      มาคํา นาเกียน อ.อมก๋อย

5 3629 นาง  สวิตตา   จ๋ีมะล(ิสมมะโน) นาเกียน อ.อมก๋อย

6 4368 นาย  ศิวนาถ   สวัสดิอ์ร่ามเรือง นาเกียน อ.อมก๋อย

7 4465 นาย  ภาณุ   ปญัญาแม นาเกียน อ.อมก๋อย

8 4496 นาย  ประกาศิต   ผานามรุ่งโรจน์ นาเกียน อ.อมก๋อย



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 380 นางสาว  อัจฉรา     ธนันชัย(กันทะคํา) นาคอเรือ อ.ฮอด

2 1516 นาย  ณวรรษ      ตะติยะ นาคอเรือ อ.ฮอด

3 3612 นาง  มาลัยพร   แก้วสดุใจ นาคอเรือ อ.ฮอด

4 3613 นางสาว  นภาพร   คํานันท์ นาคอเรือ อ.ฮอด

5 4292 นางสาว  จุฑาทพิย์   ใสสว่าง นาคอเรือ อ.ฮอด

6 4293 นางสาว  วาลี   ใสสว่าง นาคอเรือ อ.ฮอด

7 4294 นาง  นภิสา   ใบแก้ว นาคอเรือ อ.ฮอด

8 4486 นางสาว  วิไลวรรณ   จินดาสว่าง นาคอเรือ อ.ฮอด

9 4487 นางสาว  ปยินาตย์   สบีศุย์ นาคอเรือ อ.ฮอด

10 4488 นาง  ผัดแก้ว   เม็ดโท นาคอเรือ อ.ฮอด

11 4489 นางสาว  หนึ่งฤทยั   แง่โว้ นาคอเรือ อ.ฮอด



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 317 นาง  จินตนา      หวันแดง บา้นตาล อ.ฮอด

2 1536 นางสาว  จินตนา    ดวงศิริ บา้นตาล อ.ฮอด

3 1855 นาย  อุเทน      ยะมา บา้นตาล อ.ฮอด

4 3765 จ่าสบิโท  สวุรรณ   มูลละ บา้นตาล อ.ฮอด

5 4415 นาง  วัลภา   รังสยิานนท์ บา้นตาล อ.ฮอด

6 4522 นาย  ธวัชชัย   กษันติ บา้นตาล อ.ฮอด

7 4523 นาย  ศิลกัลย์   ทนันชัย บา้นตาล อ.ฮอด



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1198 นาง  ศิริจันทร์      แดงขาวเขียว หางดง อ.ฮอด

2 1276 นาง  รสสมุาริน      สสีด หางดง อ.ฮอด

3 3765 จ่าสบิโท  สวุรรณ   มูลละ หางดง อ.ฮอด



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 4300 นางสาวพรวิภา   กองแก้วไพรฑูรย์ บอ่สลี อ.ฮอด



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1370 นาย  สชุาติ     วรรณต๊ิบ ฮอด อ.ฮอด

2 2165 นาย  ไชยวัฒน์      จันสขุ ฮอด อ.ฮอด

3 2509 นาย  ประเสริฐ      แสนรส ฮอด อ.ฮอด

4 3936 นางสาว  มัลลิกา   การเกษ (แสนช่างคํา) ฮอด อ.ฮอด

5 4032 นางสาว  กรรณิการ์   แปงเจอร์ ฮอด อ.ฮอด



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 185 นางสาว  จันทมิาพร      ทองนาค ทต.จอมทอง อ.จอมทอง

2 2001 นาย  สรุศักดิ ์     สวัุน ทต.จอมทอง อ.จอมทอง

3 3288 นาย  สรุชาติ   อินต๊ะยศ ทต.จอมทอง อ.จอมทอง

4 3289 นาย  นิคม   แก้ววงวาล ทต.จอมทอง อ.จอมทอง

5 4303 นาย  มงคล   แดงขาวเขียว ทต.จอมทอง อ.จอมทอง

6 4611 นาง  ปาริชาติ   บญุทอง ทต.จอมทอง อ.จอมทอง



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 353 นางสาว  รัชชกร      หล้าแดง ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

2 355 นาย  ถนัด      ศรียา ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

3 358 นาย  กฤศ(อาจ)      ปาปา่สกั ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

4 3555 นางสาว  นันทล์ภัส   กินร(ฟองคํา) ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่เชียงใหม่

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําป ี2564  (อบรมออนไลน์ Zoom meetings)

เขตพ้ืนทีอํ่าเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภออมก๋อย

วันอาทติย์ที ่17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1 1307 นาย  วิษณุ      สนัติพงษ์ สนัติสขุ อ.ดอยหล่อ

2 3319 นาย  ดลธกร   วงษ์พันธุ์ สนัติสขุ อ.ดอยหล่อ

3 3814 นาง  วรินทร์ธร   ไชยเทพ(กุญสอน) สนัติสขุ อ.ดอยหล่อ

4 4430 นาง  ปาจรีย์   ปะนันชัย สนัติสขุ อ.ดอยหล่อ


