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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 

*********************** 

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก      
พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (1) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้จัดสวัสดิการประเภททุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่มีบุตรจบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  6 ทุนละ 1,500บาท มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) ทุนละ                    
2,000 บาท และระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือ ปีสุดท้ายหลักสูตรปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561 นั้น 
 สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561              
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
 

1. ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ทุนละ 1,500 บาท 
ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) เข้าบัญชีเลขที่ หมายเหตุ 

1 001250 นาง พัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์                   ด.ญ. พิชชากร                        เพ็ญยะสิทธิ์                   01-88-00013   

2 001272 นาง กานดา ชุมภูวิเศษ                     ด.ญ. จิณห์นิภา                      ชุมภูวิเศษ                     01-01-00427   
3 001312 นาย คงกฤช อะทะวงศ์                       ด.ช. ญาณวุฒิ                        อะทะวงศ์                       01-88-00053   

4 001393 นาง ปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์                      ด.ช. บรรณวิชญ์                      ปัญญาวงค์                      01-88-00170   
5 001406 นาย สรายุทธ ใจมั่น                         ด.ญ. กฤติกาณต์                      ใจมั่น                         01-88-00423   

6 001622 นาง ค าภู วงค์สอน                        ด.ญ. ปูริดา                         วงค์สอน                        01-88-00301   

7 001681 นาง ชนานันท์ อุ่นเป็ง นาย พีรวิชญ์ อุ่นเป็ง 01-88-00202   
8 002111 นาย เรวัตร์ สุเมธาลังการ                   ด.ญ. รุ่งระวี                       สุเมธาลังการ                   01-88-00736   

9 002203 นาง สุพัตร ทัพธานี                        ด.ช. ปริพัฒน์                       ทัพธานี                        01-01-00527   

10 002386 น.ส. ภคพร สายฉลาด ด.ญ. ภัสราภรณ์                      โทนะใจ                         01-88-00951   
11 002406 น.ส. อนุสรา อุ่นค า ด.ช. อิสยาห์                        ตาบูญ                          01-88-00970   
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2. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 (ปวช.) ทุนละ 2,000 บาท 
ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) เข้าบัญชีเลขที ่ หมายเหตุ 

1 000340 นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา นาย ศิรชัช ดอกสนธิ์ 01-88-00429   

2 000885 นาย ธนันท์ชัย จันทร์หล้า นาย ปานเทวา จันทร์หล้า 01-22-01236   
3 000897 นาย สุพัฒน์ จันแปงเงิน นาย วรวุฒ ิ                        จันแปงเงิน                     01-88-00153   

4 000917 นาง กุลธิดา      สกุลแก้วพิทักษ์                นาย พีรภัทร์     สกุลแก้วพิทักษ์                01-88-00350   

5 001106 นาย ไสว บุญทอง นาย ณัฐยศ บุญทอง 01-88-00331   
6 001224 นาง ปรียา โสทอง น.ส. ฟ้าศิริ                        พานพิมพ์                       01-88-00147   

7 001563 นาง บุษบา ปัดภัย น.ส. แพรพิไล                        ปัดภัย                         01-88-0029   
8 001586 นาย ชูกิจ จี๋มะลิ น.ส. อริสา                          จี๋มะลิ                        01-88-00474   

9 001639 นาง พิมพกาพร สายสุดใจ นาย ภาณุภาส กันทะเนตร 01-88-00185   

10 002109 นาง รุจิรา จันทร์เกษม น.ส. หทัยชนก                        ดาราสว่าง                      01-88-00794   
11 002370 นาง นพวรรณ มณี นาย ศุภวิชญ์                       มณี                            01-22-01296   

 
3. ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 หรือปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท 

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) เข้าบัญชีเลขที ่ หมายเหตุ 

1 000136 นาย วิเชียร มูลวัตร นาย ณัฐชนน                         มูลวัตร                        01-88-00074  
2 000256 ว่าที่ ร.ต.นิกร ใจสม น.ส. กชกร                           ใจสม                           01-88-00435  

3 000407 ว่าที่ ร.ต.วุฒินัย    ประชานุเคราะห์ น.ส. นัยภัทร   ประชานุเคราะห์                                 01-88-00498  

4 000548 นาง อุไรวรรณ เชื้อเมืองพาน น.ส. สุภานัน   เชื้อเมืองพาน                                     01-88-00092  
5 000757 นาง บุญมี ทิพย์บุญลือ นาย ภาราดร กันหา 01-88-00302  

6 000997 ว่าที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล น.ส. รวิสรา                         ชินะกุล                        01-88-00006  
7 001177 นาง สุวิชชา จินาอิ น.ส. เจียระไน                       จินาอิ                         01-88-00103  

8 001238 นาย ประกิจ ค าก้อแก้ว นาย ทัตถศิลป์                      ค าก้อแก้ว                      01-88-00465  

9 001380 นาง ทิตยา จรรยาพงษ์ นาย ณัฐดนัย                        จรรยาพงษ์                      01-88-00333  
10 001394 นาง สิรินุต นาเมืองรักษ์ น.ส. แพรวา                          นาเมืองรักษ์                   01-88-00009  

11 001418 นาง วันเพ็ญ มากมูล น.ส. ธรรญภรณ์                       มากมูล                         01-22-00215  

12 001569 นาย ทรงศิลป์ ณ พิกุล น.ส. ณัฎฐริณีย์                     ณ พิกุล       01-88-00021  
13 001586 นาย ชูกิจ จี๋มะลิ น.ส. ณัฐวดี                         จี๋มะลิ          01-88-00474  

14 001773 นาง ขนิษฐา วุฒิชมภ ู น.ส. ณัฐวรรณ ประเสริฐ 01-01-00429  

15 001866 นาย ณรงค์ คูร์พิพัฒน์ นาย ณฐพร                           คูร์พิพัฒน์                    01-22-00542  
/16.นายณรงค์  คูร์พิพัฒน์... 



3 
 

      
ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) เข้าบัญชีเลขที ่ หมายเหตุ 

16 001866 นาย ณรงค์ คูร์พิพัฒน์ นาย ณฐพล                           คูร์พิพัฒน์                    01-22-00542  

17 001879 นาย ประหยัชว์ สุตา น.ส. ปวีณธิมา                       สุตา                           01-01-00277  
18 001982 นาง สินีนาฎ ชัยเขต น.ส. พรพิมล                         ชัยเขต                         01-01-00321  

19 001929 นาง เสานีย์ สุขวัฒนพันธ์ นาย กิตติพศ สุขวัฒนพนัธ ์ 01-01-00400  

20 002050 นาง สายสมร ใจสืบ น.ส. สุปรียา                        ใจสืบ                          01-88-00705  
 
 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอน าจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เท่านั้น 
  
 

ประกาศ  ณ วันที่  26 กันยายน 2561 
             
 
 

(นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 


