
 
 

   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563 

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

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก      
พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (1) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้จัดสวัสดิการประเภททุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่มีบุตรจบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 ทุน ทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) 
จ านวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือ ปีสุดท้ายหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 13 ทุน    
ทุนละ 2,500 บาท  และสมาชิกสมทบ จ านวน 1 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก                      
ปี 2563 นั้น 

สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น ทุนละ(บาท) บัญชีเงินฝาก 
1 700 นายบุญเชิง  นามวงค์ ด.ช.ณัฐนันท ์ นามวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 6 1,500 01-01-00206 
2 1547 นางวชิรญาณ์  ชัยตาน ด.ช.เอ้ืออังกูร  ชัยตาน ประถมศึกษาปีที่ 6 1,500 01-22-01039 
3 1620 นางจันทร์จิรา  หัตถกอง ด.ช.ชยกฤติ  หัตถกอง ประถมศึกษาปีที่ 6 1,500 01-88-00513 
4 1912 นายสิริชัย  มีโสภา ด.ญ.ธัญวรัตน์  มีโสภา ประถมศึกษาปีที่ 6 1,500 01-88-00652 
5 2044 นายอนุชา  ปินตา ด.ช.ธนวินท์  ปินตา ประถมศึกษาปีที่ 6 1,500 01-88-00713 
6 311 นายอภิสิทธิ์  ด ารงไทย น.ส.เจนจิรา  ด ารงไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00019 
7 462 นายธีระ  อะทะวงษา นายธีรพร  อะทะวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00434 
8 489 นางพรสวรรค์  จันทร์หลวง น.ส.ธัญวรัตน์  จันทร์หลวง มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00213 
9 1563 นางบุษบา  ปัดภัย น.ส.รุ้งพิไล  ปัดภัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00029 

10 1741 นายด ารง  ใจหงษ์ นายมาตรฐาน  ใจหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00274 
11 1880 นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว นายพีรภาส  ปันแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00597 
12 2054 นายศุภวิศว์  ตาหล้า น.ส.ธัญลักษณ์  ตาหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00755 
13 2094 นางวรรณิภา  จันทร์น้อย น.ส.หทัยชนก  จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00735 
14 2325 นางสาวอัญชลี  วิจิตร นายปุญญพัฒน์  สุขุมานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-00914 
15 2464 นายจตุภูมิ  แจ่มหม้อ นายณภัทร  แจ่มหม้อ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 01-88-01020 
16 367 นางชมภูนุช  เดชปัญญา นายวิภ ู เดชปัญญา ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00186 
17 596 นางสุนีย์  จุ่งดิลก นายกฤษฎิน  จุ่งดิลก ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-22-00347 
18 608 นางณัฐรภา  สุภาอินทร์ นายนิธิศ  สุภาอินทร์ ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00174 
19 860 นางวิไล  พรหมขัติแก้ว น.ส.ศศิวิมล  พรหมขัติแก้ว ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00449 

(ร่าง) 



 
 

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล (สมาชิก) ชื่อ - สกุล (บุตร) ระดับชั้น ทุนละ(บาท) บัญชีเงินฝาก 
20 893 นางสุดา  นันไชยวงค์ น.ส.นัชชา  นันไชยวงค์ ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00065 
21 898 นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน น.ส.กาจวล ี ทรัพย์สิน ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00507 
22 954 นางมาลิณี  ตาหล้า น.ส.พิทยารัตน์  ตาหล้า ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00036 
23 1238 นายประกิจ  ค าก้อแก้ว น.ส.หัตถกาญจน์  ค าก้อแก้ว ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00465 
24 1407 นางพรเพ็ญ  ใจแปง นายพิสุทธิ์ทัย  ใจแปง ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-01-00124 
25 1507 นายมานพ  สุขพิงค์ นายนพนันท์  สุขพิงค์ ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00059 
26 1628 นายประยูร  ชาติชานาญ น.ส.ณิชนาถ  ชาติช านาญ ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00100 
27 1719 นางราตรี  แสงค า น.ส.ศิลป์ศุภา  แสงค า ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-01-00289 
28 1775 นางอัจฉรา  จีรัตน์ น.ส.ณิชกาณต์  จีรัตน์ ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500 01-88-00551 
29 S00492 นางมาลี  วงศ์รินทราเมธี นายคนิน วงศ์รินทราเมธี มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,000 01-22-00990 

    รวม 61,000 บาท 
 
 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอน าจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เท่านั้น 
  
 

ประกาศ  ณ วันที่  8 ตุลาคม 2563 
       
 
       

(นายอดุลย์  นันท์บัญชา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 


