
                              ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเชยีงใหม่  จํากดั  ได้มอบทุนสนับสนุนเพ่ือการศกึษาของบุตร

     สมาชกิ พ.ศ.2564 โดยกําหนดมอบทุนการศกึษาแกบุ่ตรสมาชกิในวันประชมุใหญ่สามัญประจําปี 2564  แบ่งเป็นชว่งชั้น
     การศกึษา 7 ชว่งชั้น และกําหนดย่ืนขอรับทุนต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 นัน้

                             บัดนีก้ารพิจารณาจัดสรรทุนการศกึษาบุตรสมาชกิประจําปี 2564 ได้เสร็จสิ้นแลว้ ที่ประชมุคณะกรรมการ

     ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเชยีงใหม่ จํากดั ชดุที่ 21 คร้ังที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2565

1. ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล จ านวน 39 ทุนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ช.ภูมนิันท์ เขม็ครูฑ น.ส.เบญจวรรณ พรหมปัญญา ท่ากว้าง 400

2 ด.ญ.ณัฏฐ์ธินี จันทร์ต๊ะ น.ส.อภิญญา ปาลี สันกลาง สันกําแพง 400

3 ด.ญ.จุฑามาศ กลางวงศ์ นางรัตนาภรณ์ กลางวงศ์ ป่าแดด 400

4 ด.ช.สิรดนัย ถว้ยเงิน สิบเอกสมบัติ ถว้ยเงิน  (1) แมแ่รม 400

5 ด.ญ.อภิชญา สุขเงิน น.ส.สุณัฐมน สุขเงิน โป่งแยง 400

6 ด.ญ.พิชญา อินถา นางชนิดา อินถา หนองหอย 400

7 ด.ญ.นริศรา ตาปัน นายนเรศ ตาปัน ขว่งเปา 400

8 ด.ญ.กานต์พิชชา เพ่ิมบุญมา นางสางวสุทธิพร คําภิโล ขว่งเปา 400

9 ด.ญ.ปริญญ์นิศา ปัญญาเหลก็ น.ส.นุศรา ปัญญาเหลก็ ขว่งเปา 400

10 ด.ช.ธีรนันธ์ กิ่งสวัสดิ์ นายพันธ์ศกัดิ์ กิ่งสวัสดิ์ (1) ขว่งเปา 400

11 ด.ช.คณุานน ตันกาวิน นายดอน ตันกาวิน  (1) ขว่งเปา 400

12 ด.ช.ดนุเดช จันทร์จรมานิตย์ นายจันทร์พล จันทร์จรมานิตย์ สันทราย 400

13 ด.ชภูชเิดช อินปั๋นแกว้ น.ส.ชวีาพร อินปั๋นแกว้ ท่าศาลา 400

14 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ศริิประยงค์ น.ส.สายสมร ศริิประยงค ์(1) โป่งแยง 400

15 ด.ช.ปุนมนัส อาทิตย์อาภา นายสุทธินันท์ ดวงแดง โป่งแยง 400

16 ด.ญ.ปวริศา วรรณรัตน์ น.ส.สุพรรณี ดาวเรือง (1) จอมแจ้ง 400

17 ด.ช.วัชระ นิธานนนธ์ นางประภาศรี นิธานนนธ์ บ้านหลวง 400

18 ด.ช.ธนเดช สุยะใหญ่ นายภูดศิ สุยะใหญ่ ชา่งเคิ่ง 400

19 ด.ช.กติติพัทธ์ พรธนวัตน์สกลุ น.ส.พัชรินทร์ บุญคุ้ม  (1) มะขนุหวาน 400

20 ด.ญ.อัญพัชร์ ภูสิริพัฒนานนท์ นางอัญชลี ภูสิริพัฒนานนท์ โป่งแยง 400

ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

เรือ่ง  รายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  ประจ าปี 2564

     จึงมีมติใหป้ระกาศรายชื่อบุตรสมาชกิที่ได้รับทุนสนับสนุนการศกึษา ประจําปี 2564 ดังนี้

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

ที่  4/2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

21 ด.ญ.อักษรจัณ แกว้มาลา น.ส.มะลวิรรณ สายจิตรนึก สันผักหวาน 400

22 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ พันธุศาสตร์ น.ส.พัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์ (2) สันผักหวาน 400

23 ด.ช.จีรวิชญ์ อินต๊ะโคตร์ น.ส.นันทิตา อินต๊ะโคตร์ ขวัมงุ 400

24 ด.ญ.ตวงพร บุญศรีตัน นายโยธิน บุญศรีตัน ป่าแป๋ 400

25 ด.ญ.วีรยา เงาผ่อง นายวีรวัฒน์ เงาผ่อง ทุ่งสะโตก 400

26 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ตาดี นายรังสรรค์ ตาดี ทุ่งรวงทอง 400

27 ด.ช.ชษิณุพงศ์ ศราญบุรุษ น.ส.ลดาวัลย์ สราญบุรุษ น้ําแพร่พัฒนา 400

28 ด.ช.สิทธิพันธุ์ อาษาพนม นางชมยัพร อาษาพนม สันกลาง 400

29 ด.ญ.ภัทรธิดา วิวัฒนาวิไล นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล (1) สันกลาง 400

30 ด.ช.ภัคพล เถิ้มแกว้ น.ส.วรวลญัช์ พรหมเทพ ทุ่งรวงทอง 400

31 ด.ช.วชริวิทย์ ฟางคํา น.ส.เพชรี วงศง์าม ศรีดงเย็น 400

32 ด.ช.ชนาภัทร โพธิ์หย่า นางเรืองรัตน์ โพธิ์หย่า ยุหว่า 400

33 ด.ช.วชริะ คายะโส นายอนุพงศ์ คายะโส ยุหว่า 400

34 ด.ญ.พิมพ์ชนก แกว้เมอืง ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎาพร จันต๊ะหลา้ ปิงโคง้ 400

35 ด.ช.ชโนทัย สิธิ น.ส.พัชมล หลา้ใจ ท่าเดื่อ 400

36 ด.ญ.ณิชชญานนท์ เป็งเรือน นางจีระนัน เป็งเรือน (1) หว้ยทราย 400

37 ด.ญ.มนรดา สุกร น.ส.มนทิรา เตชะ ปิงโคง้ 400

38 ด.ช.ฤกษ์มงคล ยืนชยั น.ส.เพ็ญนภา มลวิรรณ สันนาเมง็ 400

39 ด.ช.พัสกร พ่ึงเกษม นายวสันต์ พ่ิงเกษม ดอนแกว้ 400

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 30 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ช.ทวีทรัพย์ วิโสภา นางสุรีย์พร วิโสภา ท่ากว้าง 500

2 ด.ญ.บุญศริิณัฎฐา พรหมจักร์ นายวัชระ พรหมจักร์  (1) ท่ากว้าง 500

3 ด.ช.จิตติพัฒน์ บุญกลาง นางแสงจันทร์ บุญกลาง ยางเนิ้ง 500

4 ด.ญ.ญาณิศา สิงหส์ุติน นายลขิติ สิงหส์ุติน โหลง่ขอด 500

5 ด.ช.ณฐภณ ปัญญาละ น.ส.ปันรัตน์ สิทธิสงคราม อบต.ชา้งเผือก 500

6 ด.ช.อริยศกัดิ์ สุธรรม นางนิลบุล สุธรรม (1) หนองหาร 500

7 ด.ญ.สลนิลา นิลสุวรรณ์ นายสราวุธ นิลสุวรรณ์ ขว่งเปา 500

8 ด.ช.ปิยะพัทร ไชยยะมงั น.ส.จันจิรา ไชยยะมงั ทต.สันกลาง 500

9 ด.ญ.นพมาศ ยืนบุญ น.ส.นพลกัษณ์ เศรษฐนันท์ บ้านปง 500

10 ด.ญ.คฐาณิตกาญจน์ ศรีจอมแจ้ง นายวิทยา ศรีจอมแจ้ง (1) ขว่งเปา 500

11 ด.ญ.ณัฐกมล สีสุภา น.ส.นฤมล สอนกล ชมภู 500

12 ด.ญ.ธัญชนก ศริิประยงค์ น.ส.สายสมร ศริิประยงค ์(2) โป่งแยง 500

13 ด.ช.ปัณณทัต ถาไชย นางสุกญัญา ถาไชย หนองป่าคร่ัง 500

14 ด.ช.ณัฎฐ์ปิติ จิตรกร น.ส.สุจิณณา หนิสด ท่าเดื่อ 500

15 ด.ญ.ณิชากร เกตุรัตน์ น.ส.นิภาพร อินแหลง จอมแจ้ง 500

16 ด.ช.ศภุกฤต แสนแกว้กาศ นายกณัฐณัฏฐ์ แสนแกว้กาศ จอมแจ้ง 500

17 ด.ญ.กนัยาพร นิปุณะ น.ส.ชนิดา นิปุณะ ชา่งเคิ่ง 500

ช่ือ-สกุล ผู้ขอรับทนุ ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

18 ด.ญ.ชนมณ์ภัทร จินาตอง น.ส.ลลดิา นวนฝ้ัน ชา่งเคิ่ง 500

19 ด.ช.กกสุนธ์ จอมสุวรรณ นางเรณู จอมสุวรรณ (1) เชยีงดาว 500

20 ด.ช.วชริวิทย์ จันต๊ะ น.ส.ดวงนภา จันต๊ะ (1) ทุ่งสะโตก 500

21 ด.ญ.ณัฐวลญัช์ จันณะคํา นางทิพวรรณ จันณะคํา ดอนแกว้ 500

22 ด.ญ.พิมพ์ชนก คําปวน น.ส.จันท์พิมพ์ ไชยอินทร์ (1) น้ําแพร่พัฒนา 500

23 ด.ญ.วรรณวรา นารักษ์ นางขวัญดาว จันทร์แดง (2) สันกลาง 500

24 ด.ช.ณัฐนันท์ บุญเถงิ น.ส.เมธินี จิโน แมส่า 500

25 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จันทร์ทอง นายสุเมธี จันทร์ทอง ยุหว่า 500

26 ด.ญ.ศศพัิชร พรธนวัตน์สกลุ น.ส.พัชรินทร์ บุญคุ้ม  (2) มะขนุหวาน 500

27 ด.ช.ฐานพัฒน์ ตาลี นายสุริยัน ตาลี ท่าเดื่อ 500

28 ด.ช.ปภังกร ธนันชยั นางอัจฉรา ธนันชยั (1) นาคอเรือ 500

29 ด.ญ.เกตน์มณิษฐ์ จ๋ิวปัญญา นายกฤษณพงษ์ จ๋ิวปัญญา แมส่า 500

30 ด.ช.พุฒิพัฒน์ สมสิงหค์ํา นายภควัฒน์ สมสิงหค์ํา (1) ขว่งเปา 500

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 39 ทุนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 23,400 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ญ.กลัยรัตน์ ใหมจั่นทร์แดง น.ส.จุไรรัตน์ ใหมจั่นทร์แดง ท่ากว้าง 600

2 ด.ช.ชฤณติณัฎฐ์ พรหมจักร์ นายวัชระ พรหมจักร์  (2) ท่ากว้าง 600

3 ด.ช.กฤต แกว้สุดใจ นางมาลยัพร แกว้สุดใจ (1) นาคอเรือ 600

4 ด.ญ.ปพิชญา ปราบไพรี นางศริิลกัษณ์ ปราบไพรี น้ําบ่อหลวง 600

5 ด.ญ.ธีรนาฎ ใจอ่อน น.ส.สุรีรัตน์ ใจอ่อน แมน่าจร 600

6 ด.ช.รัตนากร นิปุณะ นางกรรณิการ์ นิปุณะ ขวัมงุ 600

7 ด.ช.ปองคณุ เจริญใจ นางปรัศนี เจริญใจ สันผีเสื้อ 600

8 ด.ช.ปวริศ วรรณรัตน์ น.ส.สุพรรณี ดาวเรือง (2) จอมแจ้ง 600

9 ด.ญ.กรรณรักษ์ ดวงพลอย นางจีราภา ดวงพลอย (1) สันผีเสื้อ 600

10 ด.ญ.ณปภัช ชยัพรหม นางศภิุดา ชยัพรหม อุโมงค์ 600

11 ด.ญ.จิราภัทร คณุเถื่อน นายวิชยั คณุเถื่อน (1) น้ําบ่อหลวง 600

12 ด.ช.ภูวนัตถ์ สมสิงหค์ํา นายภควัฒน์ สมสิงหค์ํา (2) ขว่งเปา 600

13 ด.ช.เศรษฐพัส กนัธา น.ส.พจนารถ ยะใส บ้านปง 600

14 ด.ญ.คตีรกาญจน์ ศรีจอมแจ้ง นายวิทยา ศรีจอมแจ้ง (2) ขว่งเปา 600

15 ด.ช.ปณชยั ภัยพิลยั น.ส.รชญาริญ สมมติร หนองจ๊อม 600

16 ด.ญ.พิมพ์พิศา สุรการกมัปนาท นายเรณู สุรการกมัปนาท (2) หนองหาร 600

17 ด.ช.ธนกฤต กาวิโล น.ส.ชนัญธิดา กนัมะโณ หนองแกว๋ 600

18 ด.ญ.ศริภัสสร ปันธิแกว้ น.ส.วิไลวรรณ หมื่นตา หนองหนาม 600

19 ด.ช.ณัฐดนัย แสงบุญเรือง นางผกามาศ แสงบุญเรือง ชา่งเคิ่ง 600

20 ด.ช.ณฐกร แซ่แต้ น.ส.จุฑามาส จันทะเวช โหลง่ขอด 600

21 ด.ช.ศริวิทย์ ใจดี นางสาริศา ใจด ี(2) สันผักหวาน 600

22 ด.ช.เศรษฐพิชญ์ เมอืงกอ้น นางสุทธิดา เมอืงกอ้น (1) เวียง พะเยา 600

23 ด.ญ.นัทธ์หทัย ยะน่าน นางปทุมพร จุลละปิยะ ท่าเดื่อ 600

ช่ือ-สกุล ÛùÖäëâóËõÂ ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

24 ด.ช.วัชรสิทธิ์ จันต๊ะ น.ส.ดวงนภา จันต๊ะ (2) ทุ่งสะโตก 600

25 ด.ช.กลุภัสสร์ ธาดาจรูญมงคล นางอัญชลี ธาดาจรูญมงคล ทุ่งสะโตก 600

26 ด.ช.ชนกนัต์ ดวงคําฟู นางยุวดี ดวงคําฟู ทุ่งต้อม 600

27 ด.ญ.ณัชชา ถาเขยีว น.ส.อารีรัตน์ ถาเขยีว ทุ่งต้อม 600

28 ด.ญ.พัชรียา คําไหว นางจันทิรา คําไหว (2) สันกลาง 600

29 ด.ช.ภูวริศ งามสมหาญ น.ส.สุพรรณี ทิพจร แมส่า 600

30 ด.ช.ภูภูมิ แซ่จิว น.ส.รัชธรฤทัย แซ่จิว แมส่า 600

31 ด.ช.ณฐพัฒน์ ชนะกจิ นางสุกญัญา ชนะกจิ ยุหว่า 600

32 ด.ช.ณัฐชนน สีจันทร์ นางนิพัทธา ศรีสุวรรณดี ชา้งเผือก 600

33 ด.ช.นฤษ์บดนิทร์ ยอดคํา นางวราลกัษณ์ ยอดคํา ดอนแกว้ 600

34 ด.ช.ณภัค ใจกนัทะ น.ส.ศริิพร ทิพย์ไพร่ เมอืงเลน็ 600

35 ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนันชยั นางอัจฉรา ธนันชยั (2) นาคอเรือ 600

36 ด.ญ.วชริญาณ์ คา้ขาย นายวีระยุทธ คา้ขาย บ้านปง 600

37 ด.ญ.สิริยากร ชยัวงศ์ น.ส.สริยา ชยัวงศ ์(1) แมริ่ม 600

38 ด.ช.วริชธร อินทะนนท์ น.ส.ณพิชญา อินทะนนท์ จอมแจ้ง 600

39 ด.ญ.เปรมฤทัย บุญมา นายเจษฎากร บุญมา ดอนแกว้ 600

4. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3   จ านวน 25 ทุนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 ด.ช ณัฐนนท์ วัฒนกติติรัตน์ นายวัฒนา วัฒนกติติรัตน์ ท่ากว้าง 700

2 ด.ช.ธรานนท์ นวลกองแกว้ น.ส.เบญจมาพร สายทิม ยางเนิ้ง 700

3 นายธัญชนิต พร่ังพลอย นายเดน่ พร่ังพลอย หนองผ้ึง 700

4 ด.ช.จักรกฤษณ์ จันทรานาค น.ส.จริยา จันทรานาค แมป่ั๋ง 700

5 ด.ญ.นรีกานต์ กํายาน น.ส.พรรณทิพา มงคลพันธ์ สันผีเสื้อ 700

6 น.ส.สุพิชญาย์ เมฆเจริญ นางอภิญญา วิถ ี(1) สันผีเสื้อ 700

7 ด.ช.อชริวิทย์ ชยัวุฒิ นางจันจิฬา ชยัวุฒิ หนองหาร 700

8 ด.ญ.ปนิตา รบไพรินทร์ นายพิสิษฐ์ รบไพรินทร์ (1) หนองหาร 700

9 ด.ช.อมรรัตนะ สุธรรม นางนิลบุล สุธรรม (2) หนองหาร 700

10 ด.ญ.ทินรดา กองวิ นายณัฐพล กองวิ ขว่งเปา 700

11 นายทักษ์ดนัย หมื่นโฮ้ง นางจุฬาลกัษณ์ หมื่นโฮ้ง สันผีเสื้อ 700

12 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ทนันชยั นายนวพล ทนันชยั หนองป่าคร่ัง 700

13 ด.ญ.อุทัยวรรณ วางพรหม นางสุวรินทร์ ตนอินทร์ (1) หนองผ้ึง 700

14 ด.ช.นิติธร ปาโส นางมลทิรา ปาโส  (1) จอมแจ้ง 700

15 ด.ญ.พิชญา พิทักษ์ นางศศธิร ธรรมพิงค์ สันนาเมง็ 700

16 ด.ช.ภาคภูมิ ชยัรังษี นางบุญเรียบ ชยัรังษี เชยีงดาว 700

17 ด.ญ.วรัญจพร จันธิมา น.ส.วิรัฐยา ประสิทธิ์ ร้องวัวแดง 700

18 น.ส.ณัฐรินีย์ แสนคํา น.ส.ทิพวรรณ แสนคํา ทุ่งต้อม 700

19 ด.ช.พรหมศรัณย์ วิทยาการภาโภคนิ นางกญัปภัสร์ มสีา ชา้งเผือก 700

20 นายนัทธภูมิ ฟ้ารุ่งเรือง นายสุรชยั ฟ้ารุ่งเรือง (1) สุเทพ 700

ชื่อ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

21 ด.ช.ชวกรณ์ คําปวน น.ส.จันท์พิมพ์ ไชยอินทร์ (2) น้ําแพร่พัฒนา 700

22 ด.ช.ภูริวัฒน์ งามสมหาญ นายวรวุฒิ งามสมหาญ เชยีงใหม่ 700

23 ด.ช.พชร ไชยกาญจน์ นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์ (1) ปิงโคง้ 700

24 ด.ช.ณัฎฐกติต์ิ ชยัวงศ์ น.ส.สริยา ชยัวงศ ์(2) แมริ่ม 700

25 ด.ช.จิตติภัทร์ วงคใ์จมา นายเทอดพงษ์ วงคจิ์ตติมา แมส่อย 700

5. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 หรือ ปวช.1-3   จ านวน 46 ทุนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 36,800 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 นายสุธีรภัทร์ ขดัสาร นางกญัญา ขดัสาร สันกลาง 800

2 น.ส.วริศรา มาคํา นายศราวุฒิ มาคํา (1) นาเกยีน 800

3 น.ส.กญัจ์หทัย โยธาวัง นางบุญชู โยธาวัง สอ.ขถ.ชม 800

4 นายธีรภัทร รักพงษ์ นางทองเจิม รักพงษ์ ท่าศาลา 800

5 น.ส.ชาลสิา ดารี นางสายใจ ดารี แมป่ั๋ง 800

6 นายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์ น.ส.พิมพ์พิศา โพธินา แมน่าจร 800

7 นายศวิกร ชยัวงค์ นายธนพัต ชยัวงค์ ดอนแกว้ 800

8 น.ส.ศรุดา ไชยยา นางณฤดี ไชยยา หนองผ้ึง 800

9 นายกานต์ มว่งผล น.ส.จันทรกานต์ ปัญญาเรือง เชยีงดาว 800

10 นายบุญญาวิชญ์ จันทร์แสง นางเปรมยุดา จันทร์แสง หนองหาร 800

11 น.ส.พลอยนภัส ดลุยทวีพัฒน์ นายอัศมเ์ดช กลุแกว้ สันผักหวาน 800

12 น.ส.พิชาพร ศรีสถติย์ธรรม นางจีรวรรณ ศรีสถติย์ธรรม ขว่งเปา 800

13 น.ส.อรณัญช์ กิ่งสวัสดิ์ นายพันธ์ศกัดิ์ กิ่งสวัสดิ์(2) ขว่งเปา 800

14 น.ส.กมลลกัษณ์ ใจทา นางวรรณวิมล ใจทา ชมภู 800

15 ด.ช.อดศิร สุรการกมัปนาท นางเรณู สุรการกมัปนาท (1) หนองหาร 800

16 นายพรหมพิริยะ สืบแกว้ นางอรัญญา สืบแกว้ หนองแกว๋ 800

17 นายศริวิทย์ ถว้ยเงิน สิบเอกสมบัติ ถว้ยเงิน  (2) แมแ่รม 800

18 นายณัฐวุฒิ จินดาธิ นายกดวงฤทธิ์ จินดาธิ บ้างปง 800

19 น.ส.สุพิชชา เมฆเจริญ นางอภิญญา วิถ ี(2) สันผีเสื้อ 800

20 น.ส.บัณฑิตา โสตถถิาวร นายนวรัฐ โสตถถิาวร จอมแจ้ง 800

21 นายธนพัทธ์ ราชวัง นายธนวัฒน์ ราชวัง จอมแจ้ง 800

22 นายพงศกร ปาโส นางมลทิรา ปาโส  (2) จอมแจ้ง 800

23 น.ส.ภรณภัทร ดวงบาล นางศริาณี ดวงบาล โหลง่ขอด 800

24 นายนิติศาสตร์ ทะจันทร์ น.ส.เพ็ญศรี ตาแกว้ สันผักหวาน 800

25 น.ส.ศลีตา สิงหโ์ทราช น.ส.พัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์ (1) สันผักหวาน 800

26 นายนราวิชญ์ ของลน้ นายกานต์นิธิ ของลน้ ดอนแกว้ 800

27 นายณัฐพิชย์ เมอืงกอ้น นางสุทธิดา เมอืงกอ้น (2) เวียง พะเยา 800

28 นายณัฐทรัพย์ สายสิงห์ นางนงลกัษณ์ ปิติทรัพย์เจริญ เหมอืงแกว้ 800

29 น.ส.สุภัสสรา อาษาไชย นายกติติศกัดิ์ อาษาไชย ป่าไผ่ 800

30 ด.ญ.ปุณยาวีร์ มาลารัตน์ นางวราภรณ์ มาลารัตน์ ท่าเดื่อ 800

31 นายณัฐนันท์ ฟ้ารุ่งเรือง นายสุรชยั ฟ้ารุ่งเรือง (2) สุเทพ 800

ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

32 น.ส.ณัฐวดี สีจันทร์ นางนิพัทธา ศรีสุวรรณดี ชา้งเผือก 800

33 นายเสฏฐวุฒิ พงษ์จิตสุภาพ น.ส.กานต์สิรี พลกรีติพงศ์ น้ําแพร่พัฒนา 800

34 น.ส.วีราวัลย์ จันทร์แดง นางขวัญดาว จันทร์แดง (1) สันกลาง 800

35 น.ส.พนิตนันท์ คําไหว นางจันทิรา คําไหว (1) สันกลาง 800

36 นายอัครวิน วิวัฒนาวิไล นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล (2) สันกลาง 800

37 นายธนวัฒน์ แกว้ฟอง นางกตัติกา แกว้ฟอง เชยีงดาว 800

38 นายธรวิณญ์ เตชะสินพาณิชย์ นายธนัจทัศน์ เตชะสินพาณิชย์ ท่าศาลา 800

39 นายชนะนนท์ เป็งเรือน นางจีระนัน เป็งเรือน (2) หว้ยทราย 800

40 น.ส.ศรัณยรัส กติิยา นางวรินทร กติิยา ชา้งเผือก 800

41 นายวรโยชนิ สุภากาศ นายวรากานต์ สุภากาศ ป่าแดด 800

42 น.ส.เมธาพร อยู่โต สิบเอกธงรบ อยู่โต แมน่ะ 800

43 นายณัฐภัทร เขยีวแก่ นางพัชรินทร์ เขยีวแก่ แมน่ะ 800

44 น.ส.จิตรพร เพชร์ทอง นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง (1) มะขนุหวาน 800

45 นายศวัิช ไชยคําเรือง นางโสภา เงินงาม เชยีงดาว 800

46 น.ส.ณปภา รบไพรินทร์ นายพิสิษฐ์ รบไพรินทร์ (2) หนองหาร 800

6. ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 1-2 หรือปวส. 1-2  จ านวน 28 ทุนๆละ 900 บาท เป็นเงิน  25,200 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 นายลทัธพล ขดัทา นายวรภัทร ขดัทา ป่าแดด 900

2 นายกฤษณพงค์ ต้นนาค นางจุฬาลกัษณ์ ต้นนาค หว้ยทราย 900

3 นายธนวัฒน์ ชา่งสุภาพ น.ส.ทับทิม เตชะรัง น้ําบ่อหลวง 900

4 นายธัชชยั ใจเป็ง นางนิภาพร ใจเป็ง ดอยเต่า 900

5 นายสิทธิชยั คณุเถื่อน นายวิชยั คณุเถื่อน  (2) น้ําบ่อหลวง 900

6 นายพัชรกร ขอดแกว้ นางทัศพร ขอดแกว้ หนองกว๋ 900

7 น.ส.นนท์ธิดา ประยูรศกัดิ์ นางสุวรินทร์ ตนอินทร์ (2) หนองผ้ึง 900

8 นายสรรพวิชญ์ สรรพสิทธิ์สิริ นายประคอง สรรพสิทธิ์สิริ สุเทพ 900

9 น.ส.ภาวัชญา แสงสุวาว นางภาวิณี แสงสุวาว ท่าศาลา 900

10 นายภูริ ธิบุญเรือง นางบุณณดา ธิบุญเรือง หางดง 900

11 น.ส.อนัญญา ณ เชยีงใหม่ น.ส.นันท์นภัส พลบัพลาทอง ชา้งเผือก 900

12 นายคณุากร ตันกาวิน นายดอน ตันทาวิน (2) ขว่งเปา 900

13 นายศรัณย์เศรษฐ์ มนัตนา น.ส.มณวิชญาน์ สมใจ สารภี 900

14 น.ส.สุพรรณิการ์ จอมสุวรรณ นางเรณู จอมสุวรรณ (2) เชยีงดาว 900

15 นายฉตัรดนัย กลิ่นทับ นางยุวรรณดา กลิ่นทับ โหลง่ขอด 900

16 น.ส.ณภัทรสร ธิปวน นางธมลวรรณ ธิปวน โหลง่ขอด 900

17 นายธนรัชต์ ใจดี นางสาริศา ใจด ี(1) สันผักหวาน 900

18 น.ส.วัทนวิภา ชยัสมร นายสหชยั ชยัสมร หว้ยไผ่ อุบลฯ 900

19 น.ส.วชริญาณ์ สิทธิฤกษ์ นายจิรายุทธ สิทธิฤกษ์ แมแ่วน 900

20 นายณัฐฤทธิ์ ฟ้ารุ่งเรือง นายสุรชยั ฟ้ารุ่งเรือง (3) สุเทพ 900

21 น.ส.ณัฐณิชา ลามาพิสาร นายสมยศ ลามาพิสาร น้ําแพร่พัฒนา 900

ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ



ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)ช่ือ-สกุล  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

22 น.ส.กลุจิรา อุนจะนํา นางศริิกานต์ บุญสุข ทต.สันป่าตอง 900

23 น.ส.จิรัสยา มุ้งเงิน นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน ทต.สันป่าตอง 900

24 น.ส.พัชราภรณ์ คําเบ้า นางสุภาพร คําเบ้า ต้นเปา 900

25 น.ส.จิรัชญา อภิชยั นางจีราภา อภิชยั หว้ยทราย 900

26 นายรัชชยั ใจหาญ นายธนรัตน์ ใจหาญ ยุหว่า 900

27 น.ส.สุวิชญา อรุณชยนันท์ นางสุพิชญา อรุณชยนันท์ ท่าศาลา 900

28 นายพีรวิชญ์ ไชยกาญจน์ นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์ (2) ปิงโคง้ 900

7. ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 3-4  จ านวน 13 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน  13,000 บาท มีรายช่ือดังต่อไปนี้

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท)

1 น.ส.วรางคณา มาคํา นายศราวุฒิ มาคํา (2) นาเกยีน 1000

2 นายกฤตชยั แกว้สุดใจ นางมาลยัพร แกว้สุดใจ (2) นาคอเรือ 1000

3 นายจิราวุฒิ โพธิมา นางทับทอง โพธิมา ป่าไผ่ 1000

4 น.ส.รัตนประภา ดวงพลอย นางจีราภา ดวงพลอย (2) สันผีเสื้อ 1000

5 นายไรวินทร์ วิระราช นางปณิตตา วิระราช ขว่งเปา 1000

6 นายภานุกฤษณ์ ทองออน น.ส.สุขณิชชา ยูงทอง น้ําบ่อหลวง 1000

7 น.ส.กวินนาฏ แสงบุญ นางพัชราภรณ์ จันที เมอืงเลน็ 1000

8 นายนราวิชญ์ ศริิ นายอนุวัฒน์ ศริิ จอมแจ้ง 1000

9 น.ส.วราพร เพชร์ทอง นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง (2) มะขนุหวาน 1000

10 น.ส.วรรณวิษา เงินหน้อย นางนิ่มนวล เงินหน้อย ท่าเดื่อ 1000

11 น.ส.กรกนก จันทร์เจนจบ นางเยาวพิศ จันทร์เจนจบ ชา้งเผือก 1000

12 นายอิศรา ไกลถิ่น นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น น้ําแพร่พัฒนา 1000

13 นายวรภัทร ธรรมสานุกลุ นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ สันกลาง 1000

ช่ือ-สกุล บุตรสมาชิก ช่ือ-สกุล บิดา/มารดา ผู้ขอรับทนุ

(นายอินทปัตร  บุญทวี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเชยีงใหม่ จํากดั

                                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 18  เดือน กมุภาพันธ์ พุทธศกัราช  2565


