
   

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565 

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

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก       
พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร
สมาชิก ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดสวัสดิการประเภททุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่มีบุตรจบชั้น อนุบาลปีสุดท้าย 
จ านวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) จ านวน 11 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือ ปีสุดท้าย
หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2565 นั้น 

สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  วันเสาร์ที ่15 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น ทุนละ
(บาท) 

บัญชีเงินฝาก 

1 2279 นางนันทพร  แซ่หว่าง ด.ญ.สุภัสสรา  แซ่หว่าง อนุบาลปีสุดท้าย 1,000 018800860 
2 2280 นางสาวรุ่งรัตน ์ ศีจม ด.ช.ปวีณวัช  ศรีจม อนุบาลปีสุดท้าย 1,000 018800849 
3 392 นายเกษม  หมื่นตาบุตร ด.ช.วชภณ  หมื่นตาบุตร ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 010100011 
4 1324 นางนงเยาว ์ เนียมแสง ด.ช.บรรณวิชญ ์ เนียมแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 012200812 
5 1378 นางพสิมัย  พัฒนากลุ ด.ญ.แพรพิมพ์ไหม  พัฒนากลุ ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800264 
6 1434 นางพรรณทิพย ์ เรือนอินทร์ ด.ญ.ระวิวรรณ  เรือนอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 012200791 
7 1657 นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า ด.ช.กรวรรณ  ตุ๋ยต๋า ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800145 
8 1718 นางรัชนก  เพียรจริง ด.ช.รัชชานนท ์ เพยรจริง ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800236 
9 1789 นายชวลิต  ธิจันดา ด.ญ.ชวัลลักษณ ์ ธิจันดา ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800604 
10 2187 นางพรวิมล  ไชยสุข ด.ญ.พิชญ์นร ี  ไชยสุข ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800769 
11 2301 นางเกศิน ี สุริยนต ์ ด.ช.กันตพัฒน ์ สุริยนต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800909 
12 2415 นางทัศนีย ์ มะโนสอน ด.ช.คีฏะษิร  พูลเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 018800981 
13 2536 นายจักรกฤช   สิทธิโสต ิ ด.ช.กนกเหมันต์  สิทธิโสต ิ ประถมศึกษาปีที่ 6 2,000 010100683 
14 957 นายสมพล  อัตถะเรือง น.ส.รัตนดาว  อัตถะเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800141 
15 1126 นางณชัชา  เรือนมูล นางสาวพรชนก  เรือนมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800201 
16 1307 นางพสิมัย  แววจิตต์ น.ส.ณัฎฐณิชา  แววจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 012200234 
17 1309 นางเยาวลักษณ ์ ใจแก้ว น.ส.สุวลักษณ ์ ใจแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800338 
18 1311 นางเปรมจิต  ค ามา น.ส.เปรมปรีดา  ค ามา มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800259 
19 1657 นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า น.ส.นววรรณ  ตุ้ยต๋า มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800145 
20 1667 นายวิทูร   แสนติยศ นายสุรพชิญ ์ แสนติยศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800255 

 



ที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น 
ทุนละ
(บาท) 

บัญชีเงินฝาก 

21 1734 นางปวิตรา  เสาร่อน นายพศนิ  เสาร่อน มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018800223 
22 1970 นางรพีพรรณ  ชมเชย นายกิตติรัฐ  ชมเชย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 010100462 
23 2467 นางอรุณภา  รอดกลึง นายปัชนก  รอดกลึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018801022 
24 2605 นางธัญญาเรศ  ก้อนแก้ว นางสาววศนิ ี ก้อนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,500 018801182 
25 917 นางกุลธดิา   จรรยาพงษ ์ นายพีรภัทร ์ สกุลแก้วพิทักษ์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย 3,000 018800350 
26 1714 นางนงค์ยา  มาปลูก นางสาวปราณปริยา  มาปลูก ปริญญาตรีปสีุดท้าย 3,000 018800298 
27 1714 นางนงค์ยา  มาปลูก นายปราณชนม ์ มาปลูก ปริญญาตรีปสีุดท้าย 3,000 018800298 
    รวม 60,500  บาท 

 

 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอน าจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เท่านั้น 

 
 

ประกาศ  ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565 
             

(นายอดุลย์ นันท์บัญชา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 


