
                              ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั ไดม้อบทุนสนบัสนุนเพ่ือการศึกษาของบุตร
     สมาชิก พ.ศ.2565 โดยก าหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ตามช่วงชั้นระดบัการศึกษา 7 ช่วงชั้น  และก าหนดยื่นขอ
    รับทุนตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2566 นั้น

                             บดัน้ีการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2565 ไดเ้สร็จส้ินแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

     ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั ชุดท่ี 22 คร้ังท่ี 12/2565 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2566

1. ระดบัเตรียมอนุบาล – อนุบาล จ านวน 17 ทุนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 ด.ช.ธรรมธชั อนนทส์มิง วา่ท่ีร.ต.ธนากร อนนทส์มิง ทต.ชา้งเผือก 400
2 ด.ช.ณัฐวฒัน์ กนัทะวงค์ น.ส.วลัยา ศิริปัญญา อบต.น ้าบ่อหลวง 400
3 ด.ญ.ณธรรศพร กนัทาดง นายยทุธนา กนัทาดง อบต.บา้นแอ่น 400
4 ด.ช.นนทกฤต แกว้วงวาล นายนิคม แกว้วงวาล (2) ทต.จอมทอง 400
5 ด.ช.นธัทวฒัน์ แกว้บุญเรือง น.ส.ชนญัทิตา คาวี ทต.บา้นโป่ง 400
6 ด.ช.ณัฏฐวธัน์ ตาดี นายรังสรรค์ ตาดี อบต.ทุง่รวงทอง 400
7 ด.ช.ธนกฤต ตาลี นายสุริยนั ตาลี (2) อบต.ท่าเด่ือ 400
8 ด.ญ.ณัฐรินีย ์ จนัทรมานนท์ น.ส.ชรินทร์ทิพย์ จนัทรมานนท ์(2) ทน.เชียงใหม่ แขวงกาวิละ 400
9 ด.ช.ภทัรพล ชยัจารุจินดา นางอญัชลี ชยัจารุจินดา (2) อบต.โป่งแยง 400
10 ด.ญ.ปริศรา นาปรัง น.ส.กลัยารัตน์ ตนัแจ ้(2) ทต.สนัปูเลย 400
11 ด.ช.สารัช แจโพ น.ส.รัชนีกร แกว้ชยั (1) อบต.เมืองแหง 400
12 ด.ช.กฤตนนั สมัพนัธ์ น.ส.ฐปนรรฆ์ คนัธโย ทต.แม่แตง 400
13 ด.ช.ชนาเทพ ณ วรรณต๊ิบ น.ส.ศศิภา ณ วรรณต๊ิบ อบต.หางดง 400
14 ด.ญ.ธวลัยา คุม้บุง่คลา้ น.ส.มทัวนั คุม้บุง่คลา้ ทม.ตน้เปา 400
15 ด.ญ.ลลดา ภู่ประจ าศิลป์ น.ส.ทศันีย์ ภู่ประจ าศิลป์ (2) ทต.สนัโป่ง 400
16 ด.ญ.เมธาวี อมรธนนักุล สิบเอกธงรบ อยูโ่ต ทต.แม่นะ 400
17 ด.ญ.ชญานุช พุกยี่ นางพชัราภรณ์ พุกยี ่(3) ทต.บา้นปง 400

2. ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 37 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 18,500 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 ด.ญ.ณัฐปภสัร์ กนัธา น.ส.พจนารถ ยะใส ทต.แม่ปูคา 500
2 ด.ช.ภาคย์ ปัญญาดา วา่ท่ีร.ต.หญิงกนกพร บุญมา ทต.หนองหาร 500
3 ด.ญ.อชิรญาณ์ ชยัวรรณา น.ส.ณัฐธิตรา อาญาบตัร อบต.โหล่งขอด 500
4 ด.ช.วฒิุภทัร ปันดงเขียว น.ส.วาสนา วงัพฤกษ ์(2) อบต.น ้าบ่อหลวง 500

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

เร่ือง  รายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  ประจ าปี 2565

     จึงมีมติใหป้ระกาศรายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษา ประจ าปี 2565 ดงัน้ี

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

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

ที่    003 /2566
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิน่เชียงใหม่ จ ากดั



ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

5 ด.ช.จุลลเ์จิม วิเชียรโชติ นางศิรินภา วิเชียรโชติ ทต.สุเทพ 500
6 ด.ญ.ชลิตา ปัญญา นายไพรวลัย์ ปัญญา (1) ทต.ปิงโคง้ 500
7 ด.ญ.พิชญาภา ตูมนอก น.ส.ปิยาภสัร์ จนัทร์เยีย่ม อบต.ห้วยทราย 500
8 ด.ช.จิรภทัร อูปสาร น.ส.ชมนภสั อะกะเรือน อบต.ห้วยทราย 500
9 ด.ช.ภทัรพล สุนารินทร์ น.ส.สนธยา ใจเป็ง อบต.ทุง่รวงทอง 500
10 ด.ช.ธนพฒัน์ ดวงแกว้นอ้ย น.ส.นวภสัร์ จินณะปา ทต.ท่าศาลา 500
11 ด.ช.ธนโชติ โรจนคีรีสนัติ น.ส.อมร แซ่ยา่ง (2) ทต.สุเทพ 500
12 ด.ช.ดนุเดช จนัทร์จรมานิตย์ นายจนัทร์พล จนัทร์จรมานิตย ์ อบต.สนัทราย 500
13 ด.ช.ธนบดี จนัทรมานนท์ น.ส.ชรินทร์ทิพย์ จนัทรมานนท ์(1) ทน.เชียงใหม่ แขวงกาวิละ 500
14 ด.ญ.อญัพชัร์ ชยัจารุจินดา นางอญัชลี ชยัจารุจินดา (1) อบต.โป่งแยง 500
15 ด.ช.เบญจพล อุทยั นายดนุพล อุทยั ทต.หนองป่าคร่ัง 500
16 ด.ช.ฐีรวฒัน์ ชมนก นางสุทตัดา ชมนก อบต.เมืองแหง 500
17 ด.ญ.กนกลกัษณ์ จินาตอง น.ส.ลลิดา นวนฝ้ัน อบต.ช่างเค่ิง 500
18 ด.ญ.ฉตัราภรณ์ ดอกไม้ น.ส.ขจีจิตร แสงสวา่ง อบต.อมก๋อย 500
19 ด.ช.ธนดล ค าต๊ิบ น.ส.รัตนา วงศก์นัทา ทต.สนัผกัหวาน 500
20 ด.ช.พีรพฒัน์ ชนะกิจ นางสุกญัญา ชนะกิจ ทต.ยหุวา่ 500
21 ด.ญ.ณิชชญานนท์ เป็งเรือน นางจีระนนั เป็งเรือน ทต.ห้วยทราย 500
22 ด.ช.ณิชกุล ปะนนัชยั นางปาจรีย์ ปะนนัชยั ทต.สบเต๊ียะ 500
23 ด.ช.ฤกษม์งคล ยนืชยั น.ส.เพญ็นภา มลิวรรณ ทต.สนันาเมง็ 500
24 ด.ช.ธีรธรรม แสงวรรณธีระ น.ส.พชัราภรณ์ แสงวรรณธีระ ทต.บา้นแม 500
25 ด.ช.ณัฐดนยั สุอินตะ๊ นายณัฐพล สุอินตะ๊ อบต.สนัทราย(พร้าว) 500
26 ด.ช.ณัฐธญั หวลศรี น.ส.เบญจวรรณ หวลศรี ทต.หนองแฝก 500
27 ด.ญ.เอริกา ใจกนัทะ น.ส.ศิริพร ทิพยไ์พร่ ทต.เมืองเลน็ 500
28 ด.ช.ธนวฒัน์ สุขเงิน น.ส.สุณัฐมน สุขเงิน อบต.โป่งแยง 500
29 ด.ช.อชิรวชัร์ ประสานสุข นางกิติยา ประสานสุข ทต.เมืองเลน็ 500
30 ด.ญ.ธญัญรัตน์ ศิริประยงค์ น.ส.สายสมร ศิริประยงค ์ อบต.โป่งแยง 500
31 ด.ช.ธนพล พรหมเทศ น.ส.กนกวรรณ พรหมเทศ ทม.ตน้เปา 500
32 ด.ญ.รวิสุดา ผอ่งแผว้ น.ส.วิริรดา อินกอ้น (2) ทต.บา้นปง 500
33 ด.ช.กิตติพฒัน์ ค  าฝ้ัน น.ส.นภารัตน์ ค  าฝ้ัน ทต.ห้วยทราย 500
34 ด.ญ.นริศรา ตาปัน นายนเรศ ตาปัน อบต.ข่วงเปา 500
35 ด.ญ.ปริญญนิ์ศา ปัญญาเหลก็ น.ส.นุศรา ปัญญาเหลก็ อบต.ข่วงเปา 500
36 ด.ญ.ดารัณ จนัทร์สยั นายประพนัธ์ จนัทร์สยั (2) ทต.สนัผกัหวาน 500
37 ด.ช.พีรพฒัน์ พลวนั น.ส.ชบา สุขสะกูล (2) อบต.ป่าแป๋ 500

3. ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 31 ทุนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 18,600 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 ด.ญ.ญาณิศา สิงห์สุติน นายลิขิต สิงห์สุติน ทต.ล้ี จ.ล าพูน 600
2 ด.ช.วริทธ์ิธร ปันดงเขียว น.ส.วาสนา วงัพฤกษ ์(1) อบต.น ้าบ่อหลวง 600
3 ด.ช.ธนนท์ สุรินทร์ นางชลกนก สุรินทร์ ทต.สุเทพ 600
4 ด.ญ.ปภาวิกา เทพปะชยั น.ส.นพรดา ศรีสงเคราะห์ (2) ทต.สุเทพ 600
5 ด.ญ.กวิสรา กาวิโล น.ส.ชนญัชิดา กนัมะโณ (2) ทต.หนองแก๋ว 600
6 ด.ญ.พรมงคล ปัญญา นายไพรวลัย์ ปัญญา (2) ทต.ปิงโคง้ 600

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

7 ด.ญ.อรพิมล ออแกว้ นางผอ่งพรรณ์ ออแกว้ (2) ทต.จอมทอง 600
8 ด.ช.ณัฐนนัท์ บุญเถิง น.ส.เมธินี จิโน อบต.แม่สา 600
9 ด.ช.ฐานพฒัน์ ตาลี นายสุริยนั ตาลี (1) อบต.ท่าเด่ือ 600
10 ด.ญ.เขมจิรา นรินทร์ นายวฒิุพงค์ นรินทร์ อบต.สนัทราย(พร้าว) 600
11 ด.ญ.พรกรัณย์ สุดจิตร นางพรพิมล สุดจิตร อบต.ท่าเด่ือ 600
12 ด.ญ.นิภาพร หิรัญสุข นางสมใจ หิรัญสุข (2) ทต.ป่าไผ่ 600
13 ด.ญ.ปวริศา นาปรัง น.ส.กลัยารัตน์ ตนัแจ ้(1) ทต.สนัปูเลย 600
14 ด.ญ.ธาริณี ใจเป็ง นางนิภาพร ใจเป็ง อบต.ดอยเต่า 600
15 ด.ญ.กนัยาพร นิปุณะ น.ส.ชนิดา นิปุณะ อบต.ช่างเค่ิง 600
16 ด.ช.พีรวิชญ์ บุญทอง นางปาริชาติ บุญทอง (2) ทต.จอมทอง 600
17 ด.ญ.วรรณวรา นารักษ์ นางขวญัดาว จนัทร์แดง อบต.สนักลาง สนัป่าตอง 600
18 ด.ช.ณัฐกร จินดาธิ นายดวงฤทธ์ิ จินดาธิ ทต.บา้งปง 600
19 ด.ญ.ยลรดี ปิโย นางศิริพร ปิโย อบต.ช่างเค่ิง 600
20 ด.ญ.ญาณาภรณ์ เขม็เพชร นายสุรกานต์ เขม็เพชร ทต.หนองหอย 600
21 ด.ญ.จิดาภา ศรีมณี น.ส.ภคัจิรา ศรีมณี ทต.เมืองเลน็ 600
22 ด.ช.ชญานนท์ พวงล าเจียก นายช านาญวฒิุ กลา้หาญ อบต.เชียงดาว 600
23 ด.ญ.พานิภคั ชยัสุรินทร์ นางพชัราภรณ์ จนัที ทต.เมืองเลน็ 600
24 ด.ญ.ทศัราภร ภู่ประจ าศิลป์ น.ส.ทศันีย์ ภู่ประจ าศิลป์ (1) ทต.สนัโป่ง 600
25 ด.ช.กรวิชญ์ อินยะ นายสุรชาติ อินยะ อบต.ข่วงเปา 600
26 ด.ช.ภูมิพฒัน์ พลวนั น.ส.ชบา สุขสะกูล (1) อบต.ป่าแป๋ 600
27 ด.ญ.นิสา โสภวงัค์ น.ส.จารุณี สายอารี อบต.ร้องววัแดง 600
28 ด.ช.ชยาวิชญ์ พุกยี่ นางพชัราภรณ์ พุกยี ่(2) ทต.บา้นปง 600
29 ด.ญ.ชนญัชิดา อุบลแยม้ นายกมลพรหม อุบลแยม้ (2) ทต.สนัผกัหวาน 600
30 ด.ญ.ประภสัรา  น่ิมนวล น.ส.อมัพร สมหมาย อบต.แม่นาจร 600
31 ด.ช.ภาคิน แจโพ น.ส.รัชนีกร แกว้ชยั (2) อบต.เมืองแหง 600

4. ระดบัมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3   จ านวน 27 ทุนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 18,900 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 ด.ญ.วชิรญาณ์ คา้ขาย นายวีระยทุธ คา้ขาย ทต.บา้นปง 700
2 ด.ญ.ปภาดา เทพปะชยั น.ส.นพรดา ศรีสงเคราะห์ (1) ทต.สุเทพ 700
3 ด.ช.ธนกฤต กาวิโล น.ส.ชนญัชิดา กนัมะโณ (1) ทต.หนองแก๋ว 700
4 ด.ช.ฉตัรมงคล นิลปวน นางวาสนา นิลปวน ทต.แม่ป๋ัง 700
5 ด.ญ.ภทัรพีร ศรีดี น.ส.วิไล จนัทิมา ทต.ป่าบง 700
6 ด.ญ.รินรดา กาวิละ น.ส.ธิดารัตน์ พรมทดั (2) ทต.สุเทพ 700
7 ด.ญ.โสรวีร์ สีสด นางรสสุมาริน สีสด อบต.หางดง 700
8 ด.ญ.ขวญัฤทยั จนัตา นายคมสนัต์ จนัตา ทต.ทุง่ตอ้ม 700
9 ด.ช.ณฐกร แซ่แต้ น.ส.จุฑามาส จนัทะเวช อบต.โหล่งขอด 700
10 ด.ช.ภาณุวฒัน์ สูงติวงค์ น.ส.ศิรินทิพย์ สูงติวงค ์  ทต.ท่าศาลา 700
11 ด.ช.ปรเมท สิงห์ตาแกว้ น.ส.ปรมรรธ สิงห์ตาแกว้ ทต.ป่าไผ่ 700
12 ด.ญ.นิรัชพร หิรัญสุข นางสมใจ หิรัญสุข (1) ทต.ป่าไผ่ 700
13 ด.ช.พีรพฒัน์ พงศกรพงศส์วสัด์ิ นางพฒันา พงศกรพงศส์วสัด์ิ (2) อบต.เมืองแหง 700
14 ด.ช.ไกรวิชญ์ จนัทร์ตาบุญ นายกิตติพงษ์ จนัทร์ตาบุญ อบต.บา้นแอ่น 700

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

15 ด.ญ.อารีรัตน์ สมแกว้ น.ส.หน่ึงฤทยั แง่โว้ อบต.นาคอเรือ 700
16 ด.ญ.ศศิวิมล ถาไชย นางสุกญัญา ถาไชย ทต.หนองป่าคร่ัง 700
17 ด.ช.กฤตณ์พทัธ์ ยอดค า นางวราลกัษณ์ ยอดค า อบต.ดอนแกว้ 700
18 ด.ช.ปาฏิหาริย์ ทาแกง นายวรากรณ์ ทาแกง อบต.ศรีดงเยน็ 700
19 ด.ช.ธนพล สงครามศรี นางกชพร โรจนาลลิตา ทต.ส าราญราษฎร์ 700
20 ด.ญ.พทัธ์ธีรา โลราช นางวิจิตรา โลราช ทต.แม่ฮอ้ยเงิน 700
21 ด.ช.ธีรวรรธน์ สุวรรณกุล นายประเวศ สุวรรณกุล ทต.สนัผกัหวาน 700
22 ด.ช.สมิทธ์ิ ทนนัชยั นายนวพล ทนนัชยั ทต.หนองป่าคร่ัง 700
23 ด.ญ.รัชชกรภทัร สายจิตรนึก น.ส.มะลิวรรณ สายจิตรนึก ทต.สนัผกัหวาน 700
24 ด.ญ.พทัธ์ธีรา ปันมูล น.ส.ศิรินดา ค าแปง (2) ทต.ท่าศาลา 700
25 ด.ญ.วรัชยา พุกยี่ นางพชัราภรณ์ พุกยี ่(1) ทต.บา้นปง 700
26 ด.ญ.กวิสรา อุบลแยม้ นายกมลพรหม อุบลแยม้ (1) ทต.สนัผกัหวาน 700
27 ด.ช.ภทัรชนน หม่ืนโฮง้ นางจุฬาลกัษณ์ หม่ืนโฮง้ (2) ทต.สนัผีเส้ือ 700

5. ระดบัมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 หรือ ปวช.1-3   จ านวน 39 ทุนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 31,200 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 นายณัฐภทัร สงวนสตัย์ นายดิลกรัฐ สงวนสตัย์ ทต.สนัโป่ง 800
2 น.ส.ฐิติญา อินตะ๊แกว้ นางณัทชพร กรณ์เจริญ อบต.ท่าวงัพร้าว 800
3 นายพงศภคั วงศส์ารภี นางนพมาศ วงศส์ารภี อบต.ท่าวงัพร้าว 800
4 นายธนทร ดว้งโอะ๊ น.ส.กรรณลดา ค ามะเข ทต.แม่สอย 800
5 น.ส.ศิรภสัสร ผอ่งแล นางพรพรรณ ผอ่งแล อบต.ห้วยทราย 800
6 นายจกัริน ล าธาร นางรัชรินทร์ ล าธาร อบต.น ้าบ่อหลวง 800
7 น.ส.ธญัรดา กาวิละ น.ส.ธิดารัตน์ พรมทดั (1) ทต.สุเทพ 800
8 นายนิธิวฒิุ แกว้วงวาล นายนิคม แกว้วงวาล (1) ทต.จอมทอง 800
9 น.ส.สุมิตรา เรืองศรี น.ส.จารุวรรณ ดวงจนัทร์ค  า อบต.ดอนแกว้ 800
10 น.ส.ภรณ์ทิพย์ คนัธาทิพย์ นางพวงเพชร คนัธาทิพย์ ทต.แม่คือ 800
11 นายทกัษด์นยั หม่ืนโฮง้ นางจุฬาลกัษณ์ หม่ืนโฮง้ (1) ทต.สนัผีเส้ือ 800
12 น.ส.รัฐนนัท์ บุญตนัหลา้ นายนิคม บุญตนัหลา้ อบตสนัทราย(พร้าว) 800
13 น.ส.พาณิภคัร ปราบไพรี นางศิริลกัษณ์ ปราบไพรี อบต.น ้าบ่อหลวง 800
14 นายพรภวิษย์ พงศกรพงศส์วสัด์ิ นางพฒันา พงศกรพงศส์วสัด์ิ (1) อบต.เมืองแหง 800
15 นายสรวิชญ์ แสงบุญเรือง นางผกามาศ แสงบุญเรือง อบต.ช่างเค่ิง 800
16 น.ส.พณัณิตา ทองออน น.ส.สุขณิชชา ยงูทอง อบต.น ้าบ่อหลวง 800
17 น.ส.ธนากร ปันจินะ น.ส.ปรียากร ปันจินะ อบต.ท่าเด่ือ 800
18 นายศกัยศ์รณ์ จนัทร์นวล จ่าเอกศรัณยพงษ์ จนัทร์นวล ทต.สนัผกัหวาน 800
19 นายศุภวิชญ์ บุญทอง นางปาริชาติ บุญทอง (1) ทต.จอมทอง 800
20 น.ส.ลานนา เนมิราช น.ส.สิรดาวรรณ ยานะโส ทต.แม่สอย 800
21 น.ส.นิรชา พิทกัษ์ นางศศิธร ธรรมพิงค์ ทต.สนันาเมง็ 800
22 นายธนกร พงษตุ์ย้ นางรสสุคนธ์ พงษตุ์ย้ ทต.ท่าศาลา 800
23 น.ส.ลกัษิการ แกว้นา นางอรุณวรรณ แกว้นา ทต.บา้นแม 800
24 นายณัฐเดช บุญมี นางชุณห์พิมาณ บุญมี ทต.สุเทพ 800
25 น.ส.กนกวรรณ พุม่ไม้ นายพรเทพ พุม่ไม้ ทต.สุเทพ 800
26 น.ส.พิมพม์าดา ใจอา้ย นางวิลาวลัย์ ใจอา้ย ทม.ตน้เปา 800

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

27 นายบณัฑิญากรณ์ กองแกว้ นายอุดร กองแกว้ (2) ทต.บา้นแหวน 800
28 น.ส.ณิชารีย์ มีราจง นางณิสรา มีราจง ทต.บา้นแม 800
29 นายอภิรักษ์ แกว้มณี นายจรูญโรจน์ แกว้มณี ทต.บา้นแหวน 800
30 น.ส.วริศรา บวัเรียว น.ส.วิริรดา อินกอ้น (1) ทต.บา้นปง 800
31 นายญาณวฒิุ จนัทร์สยั นายประพนัธ์ จนัทร์สยั (1) ทต.สนัผกัหวาน 800
32 น.ส.ปิยภทัร สวสัดี นางจนัทิมา สวสัดี ทต.ป่าไผ่ 800
33 นายปภงักร ปาลี น.ส.จินดารักษ์ คิว้ดวงตา (2) ทม.ตน้เปา 800
34 น.ส.ฐิติชญา ปันมูล น.ส.ศิรินดา ค าแปง (1) ทต.ท่าศาลา 800
35 นายณัฐนนท์ วฒันกิตติรัตน์ นายวฒันา วฒันกิตติรัตน์ ทต.ท่ากวา้ง 800
36 น.ส.วรณัฏฐ์ ธรรมวิทย์ นายวราคม ธรรมวิทย ์(2) ทต.สุเทพ 800
37 น.ส.นรีกานต์ ก ายาน น.ส.พรรณทิพา มงคลพนัธ์ ทต.ริมเหนือ 800
38 น.ส.สุพิชญาย์ เมฆเจริญ นางอภิญญา วิถี ทต.สนัผีเส้ือ 800
39 น.ส.ปรางทิพย์ สุทธนิล นายสมเพชร สุทธนิล อบต.ทาเหนือ 800

6. ระดบัอุดมศึกษา ปีที่ 1-2 หรือปวส. 1-2  จ านวน 17 ทุนๆละ 900 บาท เป็นเงิน  15,300 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 นายพรหมพิริยะ สืบแกว้ นางอรัญญา สืบแกว้ ทต.หนองแก๋ว 900
2 น.ส.ชาลิสา ดารี นางสายใจ ดารี ทต.แม่ป๋ัง 900
3 นายกานต์ ม่วงผล น.ส.จนัทรกานต์ ปัญญาเรือง ทต.สนันาเมง็ 900
4 น.ส.อภิชญาลกัษณ์ จ าเกิด นางดารารัตน์ จ  าเกิด ทต.สุเทพ 900
5 นายพลทตั ทองโต น.ส.ประพิมย์ ทองดี ทต.หนองป่าคร่ัง 900
6 นายธนวิทย์ ออแกว้ นางผอ่งพรรณ์ ออแกว้ (1) ทต.จอมทอง 900
7 นายชยทตั เทพชา นายอภิชาติ เทพชา ทต.บา้นกลาง(ล าพูน) 900
8 น.ส.รพีพร ใจหาญ นายธนรัตน์ ใจหาญ (2) ทต.ยหุวา่ 900
9 นายชญัธรัฏฐ์ โปกปัน นางณัฐมน โปกปัน ทต.สุเทพ 900
10 นายกฤตยะ ป๋ันแกว้ นางศิริพร ป๋ันแกว้ อบต.มะขามหลวง 900

11 นายรัชชานนท์ จนัธิมา น.ส.วิรัฐยา ประสิทธ์ิ อบต.ร้องววัแดง 900
12 นายวรโยธิน สุภากาศ นายวรกานต์ สุภากาศ ทต.ป่าแดด 900
13 น.ส.ณัฏฐ์ชญา จนัไสย นางเกศริน จนัไสย ทต.ป่าไผ่ 900
14 น.ส.บณัฑิญาภรณ์ กองแกว้ นายอุดร กองแกว้ (1) ทต.บา้นแหวน 900
15 น.ส.สิริวรรณนา เปรมประชา น.ส.หยาดพิรุณ เปรมประชา ทม.ตน้เปา 900
16 น.ส.ปาณิสรา ปาลี น.ส.จินดารักษ์ คิว้ดวงตา (1) ทม.ตน้เปา 900
17 น.ส.ณฐพร อาษาไชย นายกิตติศกัด์ิ อาษาไชย ทต.ป่าไผ่ 900

7. ระดบัอุดมศึกษา ปีที่ 3-4  จ านวน 16 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน  16,000 บาท มีรายช่ือดงัต่อไปนี้

ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)

1 น.ส.อธิชา บวัเร็ว น.ส.ธนพร เรือนค า ทต.แม่ปูคา 1000
2 น.ส.ชนากานต์ แสนสมภาร นางสายฝน สุยะหลา้ อบต.ดอนแกว้ 1000
3 น.ส.ปิยธิดา โยธาวงั นางบุญชู โยธาวงั สอ.ขถ.ชม. 1000
4 น.ส.นิธิอร กนัแกว้ นางเอมอร มิตรสนัเท๊ียะ ทต.สุเทพ 1000
5 น.ส.ณภทัรสร ธิปวน นางธมลวรรณ ธิปวน อบต.โหล่งขอด 1000
6 น.ส.ฐิตามร โรจนคีรีสนัติ น.ส.อมร แซ่ยา่ง (1) ทต.สุเทพ 1000

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน



ล าดบัที่ หน่วยงาน จ านวนเงนิ(บาท)ช่ือ-สกลุ  บุตรสมาชิก ช่ือ-สกลุ บิดา/มารดา ผู้ขอรับทุน

7 น.ส.ณัฐฤทยั แสนพยอม น.ส.อรทยั แสนพยอม ทต.ป่าบง 1000
8 น.ส.กมลทิพย์ ดีโพธ์ิรัมย์ นางน่ิมนวล ดีโพธ์ิรัมย์ ทต.สุเทพ 1000
9 น.ส.สุชญัญา ช่ืนสมบติั นางรวีวรรณ ชาญธุวอานนท์ ทม.ตน้เปา 1000
10 นายรัชชยั ใจหาญ นายธนรัตน์ ใจหาญ (1) ทต.ยหุวา่ 1000
11 น.ส.สลิลทิพย์ พิศาลมงคลรัตน์ น.ส.แสงเดือน อินตะ๊รักษา อบต.สบแม่ข่า 1000
12 น.ส.ณิชชา สุระธง น.ส.กนกกาญจน์ สุระธง ทต.แม่คือ 1000
13 นายภูริชภทัร ธรรมสานุกุล นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล อบต.สนักลาง 1000

14 น.ส.นิชาภทัร ธรรมวิทย์ นายวราคม ธรรมวิทย ์(1) ทต.สุเทพ 1000
15 นายภานุพงศ์ ดวงรัตน์ นางนิภา ดวงรัตน์ ทต.หนองหาร 1000
16 นายพีรวิชญ์ ไชยกาญจน์ นางวิมลวลัย์ ไชยกาญจน์ ทต.ปิงโคง้ 1000

ประธานกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั

                                       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั

                                                               ประกาศ ณ วนัท่ี  30  เดือน มกราคม พทุธศกัราช  2566

(นายอินทปัตร  บุญทวี)


