
 
 

   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 

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

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก      
พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (1) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้จัดสวัสดิการประเภททุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่มีบุตรจบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 ทุน ทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) 
จ านวน 17 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือ ปีสุดท้ายหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 20 ทุน   
ทุนละ 2,500 บาท  และสมาชิกสมทบ จ านวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก                      
ปี 2562 นั้น 

สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  วันพฤหัสบดีที ่17 ตุลาคม 2562              
เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชกิ) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น  ทุนละ (บาท) บัญชีเงินฝาก 
1 1252 นางสุวิมล  บุญค า ด.ช.นภัสรพี  เรือนสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-00891 
2 1403 นางวิมล  สุวรรณา ด.ญ.ญาณิศา  อนุมัต ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-00548 
3 1421 นางวิไลลักษณ ์ กรงจักร ์ ด.ช.พรหมกิตต ิ กรงจักร ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-00512 
4 1642 นายเจรญิ สุตาศิลป ์ ด.ช.ก้องฟ้า สุตาศิลป ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-00111 
5 1702 นายชัยรินทร ์ ชัยวิสิทธ์ิ ด.ช.ชัยอนันต์  ชัยวิสิทธ์ิ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-00544 
6 1940 นายสมศักดิ ์ กันตีมลู ด.ญ.ปวรศิา  กันตีมลู ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-01-00410 
7 2400 นายศิวกร  กานันตา  ด.ช.ณัฐกร  กานันตา ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-01023 
8 2500 นางวิมล ปัญญานันวงศ์ ด.ช.ชโยดม  ปัญญานันวงศ ์ ประถมศึกษาปีท่ี 6              1,500  01-88-01075 
9 268 นางวิภา  ผสมกิจ นายณทรรศน ์ ผสมกิจ มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00421 
10 272 นายณัฐฉัตร  อนันต์วรชัย น.ส.นวพร  อนันต์วรชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00127 
11 285 นางณฐมน   ทิพย์วงศ์ นายปุญญพัฒน์  เพิ่มสวัสดิ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00214 
12 402 นางจินตนา  แสนงาย น.ส.นิยตา  แสนงาย มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-22-00295 
13 403 นายสุพรรณ ์ จันทาพูน น.ส.สมุัชญา  จันทาพูน มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00131 
14 1000 นายสอาด  ฝอยทอง นายระพีพัฒน์  ฝอยทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00027 
15 1188 นางมยุร ี สันวงค ์ นายวิทวัส  สันวงค์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-01-00361 
16 1364 นายบัญชา  จันทร์น้อย นายต่อเนื่อง  จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00320 
17 1620 นางจันทร์จิรา  หัตถกอง นายสุตนันท ์ หัตถกอง มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00513 
18 1640 นายวชิรวิชญ ์ บุญมา นายชลกันต ์ บุญมา มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00385 
19 1681 นางชนานันท์  อุ่นเป็ง น.ส.พนิตกาญจน ์ สายนุวงศ ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00202 
20 1779 นางยุพินภรณ ์ วงศ์ชัย น.ส.ลักษิกา  วงศ์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-01034 
21 1965 นางศุภรินทร ์พรมรินทร ์ นายปณิธาน  รักกะเปา มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00659 
22 1968 นางกรกนก  อุ่นบ้าน น.ส.วงศ์วรุณ  อุ่นบ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-01-00358 

(ร่าง) 



 
 

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชกิ) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น  ทุนละ (บาท) บัญชีเงินฝาก 
23 2272 นางกานต์รว ี อัตถะเรือง นายพฤกฤษ  อัตถะเรือง มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00871 
24 2329 น.ส.ทองเหรียญ  วงค์ชัย นายสุรสิทธ์ิ  วงค์ชัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-88-00891 
25 2477 นางไพรินทร ์ มะโนวรรณ นายธนวัฒน์  มะโนวรรณ มัธยมศึกษาปีท่ี 6              2,000  01-01-00661 
26 191 นายเทวัญ  รัตนเลอพงศ ์ นายเนตริักษ์  รัตนเลอพงศ์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00599 
27 345 นางวิภา  กันสีเวียง น.ส.ณฏัฐนันท์  ฉัตรจรัสกลู ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00089 
28 442 นางกรรณ์นิกา  เทพสุรินทร ์ น.ส.สถติาภรณ ์ เทพสุรินทร ์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00188 
29 480 นายเอกชัย  สุขทว ี นายชนาวีร ์ สุขทว ี ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00039 
30 554 นายศรีเดช  ค าภีระ นายภคพล  ค าภีระ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00068 
31 993 นางสุชัญญา  เปมกิตต ิ นายสุกฤต  เปมกิตต ิ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00195 
32 1087 นางวรินทร  วิลังคะ นายก่อสกุล  วิลังคะ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00968 
33 1247 นางปิติญา  สุวรรณรังษี น.ส.อารียา  สุวรรณรังษ ี ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-22-00366 
34 1249 นายปราโมทย ์ นพวงศ์ นายปรัชญา  นพวงศ์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00114 
35 1310 นางมารินทร ์ รักสุข น.ส.ปลายฟ้า  รักสุข ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00190 
36 1399 นางอรุณ  เสมอเหมือน นายเทพไท  เสมอเหมือน ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00069 
37 1427 นางสุภา  บัวอินทร์ น.ส.อุ้มขวัญ  บัวอินทร์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-22-00230 
38 1433 นายพงศ์พันธ ์ ใจจิตร  นายเจฏพัจน์  ใจจิตร ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00380 
39 1507 นายมานพ  สุขพิงค ์ นายนพนันท์  สุขพิงค์ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00059 
40 1550 นางจุลน ี อนุชัย น.ส.นรพร  อนุชัย ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00543 
41 1734 นางปวิตรา  เสาร่อน น.ส.พรรษชล  เสาร่อน ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00223 
42 1807 นางอ านวยพร  ทั่งทอง นายณัฐชนน  ทั่งทอง ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00576 
43 1999 นายส่งศักดิ ์ เทพดวงแก้ว น.ส.วิสสุตา  เทพดวงแก้ว ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00683 
44 2111 นายเรวัตร ์ สุเมธาลังการ นายไตรภพ  สุเมธาลังการ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-88-00736 
45 2477 นางไพรินทร ์ มะโนวรรณ น.ส.พัชรินทร ์ มะโนวรรณ ปริญญาตรีปสีุดท้าย              2,500  01-01-00661 
46 S00013 นางวาสนา ไกลถิ่น น.ส.นงนภัส  ไกลถิ่น มัธยมศึกษาปีท่ี 6              1,000  01-01-00224 
47 S00710 นางสายสดุา  ใจกล้า น.ส.รุ้งตะวัน  ใจกล้า ปริญญาตรีปสีุดท้าย              1,000  01-01-00559 

  
    รวม           98,000  บาท  

 
 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอน าจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เท่านั้น 
  
 

ประกาศ  ณ วันที่  26 กันยายน 2562 

             
(นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 


