
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  ธันวาคม  ถึงวันท่ี   27  ธันวาคม  2562   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  13   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ท่ี ชื่อ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายอาทิตย์ เป็งจันทร์ 17899 อ.สันก าแพง 
2 นายจ านง ดวงจันทร์ 01257 อ.พร้าว 
3 นางจินดา อินทสิทธิ ์ 10334 อ.พร้าว 
4 นางนันทวัลย์ ร่มเย็น 00664 อ.แม่ริม 
5 นางวิราภรณ ์ บุญเจริญ 07619 อ.เชียงดาว 
6 น.ส.สมจิตต์ สาระจันทร์ 11822 อ.เชียงดาว 
7 นายเอกรินทร์ มานะอุดมสิน 16858 อ.แม่อาย 
8 นางสุทธิลักษณ ์ วียะศรี 11099 อ.สันป่าตอง 
9 นายต่อพงษ ์ มโนวงค ์ 16623 (บุตร) อ.สันป่าตอง 
10 นายสงกรานต ์ หาญรักษ ์ 00409 อ.หางดง 
11 นางน า ใจปินตา 18695 (มารดา) อ.อมกอ๋ย 
12 นางแสงจันทร์ ยองรัตน ์ 14365 อ.ดอยเต่า 
13 นายบุญเรือง ศรีค ามูล 01647 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมกราคม  2563   จ านวน  260.-บาท  และค่าบ ารุงสมาคมฯ 

ประจ าปี จ านวน 20.-บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 280.-บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระ
หนี้สินกับสหกรณ์ ฯ  สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี  11  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  มกราคม   ถึงวันท่ี    31  มกราคม 2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  16   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
ท่ี ชื่อ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 
1 นางรัชนีกร ทุมเมืองปัก 08435 ม.ราชภัฎ 
2 นายโท่น แก้วค าปา 25792 (บิดา) เทศบาล 
3 นายอุดม วิสิฐกรพินธุ ์ 20688 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเกด็ 
4 นายมน ู จันทร์แก้ว 04335 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
5 นายอนันต ์ อุปละ 06292  อ.สันก าแพง 
6 นายสวัสดิ ์ บุญมี 14138 อ.สันก าแพง 
7 พ.ต.ท.เจิม ประสาท 02715 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
8 นางสุนันทา สุริมล 24823 อ.สันทราย 
9 นายสุรพล ใหม่เทวินทร์ 04980 อ.เชียงดาว 
10 นางสมศรี จันทร์ทรา 24851 (มารดา) อ.เชียงดาว 
11 นายชาญวิทย์ สมบุนไชย 03111 อ.สารภี 
12 นางจันทร์หอม จินณรักษ ์ 24867 (มารดา) อ.แม่อาย 
13 นายกายสิทธิ ์ จันทร์ประจกัร 07448 อ.แม่วาง 
14 นายสุวิทย์ สมยศ 06333 อ.แม่แจ่ม 
15 นายสมหวัง แสงหล้า 02938 อ.แม่แจ่ม 
16 นายนิเวศน ์ ภูมิมาลา 29306 (บุตร) อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์  2563   จ านวน  320.-บาท  (สามร้อยย่ีสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9  มีนาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  กุมภาพันธ์   ถึงวันท่ี  29  กุมภาพันธ์  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  16   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายสุวรรณ ใหม่เฟย 26155 (บิดา) ม.แม่โจ้ 
2 นายประสิทธิ ์ ปัญญา 01567 อ.เมือง 

3 นายปรีชา นะประสิทธิ ์ 08651 อ.เมือง 
4 น.ท.สมศักดิ ์ คชฤทธิ์ 03892 (คู่สมรส) อ.เมือง 
5 นายวินัย สายน าทาน 12049 (คู่สมรส) อ.เมือง 
6 นายมนตรี ดาวเวียงกัน 00463 อ.ดอยสะเก็ด 
7 นายณรงค์ชัย มะโนค า 10452 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
8 นางวันทนา ยอดค า 10864 อ.สันทราย 

9 นางสลักจิต ศิริกันทา 23348 อ.ฝาง 
10 นายชานุวัฒน์ กองพล 32908 (คู่สมรส) อ.ฝาง 
11 นายสุริยพล ปัญญาศรี 14306 อ.แม่อาย 
12 นายนพดล บริบูรณ์ 02352 อ.สารภี 
13 นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ ์ 03104 อ.สารภี 
14 นางบัวเทพ โสภิณ 01997 อ.หางดง 

15 นายสถิตย์  โพธิ์แต่ง 24876 (คู่สมรส) อ.หางดง 
16 นายอาภัย ชวนไชยสิทธิ์ 00693 (คู่สมรส) อ.ดอยหล่อ 

หมายเหตุ  สมาชิกล าดับที่  10  อายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ 90 วัน จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ 
 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมีนาคม  2563   จ านวน  300.-บาท    (สามร้อยบาทถ้วน)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  มีนาคม   ถึงวันท่ี    31  มีนาคม  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  11   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายอรุณ กานิล 01445 อ.เมือง 
2 นายประเสริฐ ด้วงอินทร์ 20166 (บิดา) อ.เมือง 

3 น.ส.มะริน สงวนวงษ์ 12956 อ.สันก าแพง 
4 นางสายทอง ณาระศักดิ ์ 01072 อ.พร้าว 
5 นายวัฒนา ศรีพันธุ ์ 02405 อ.แม่แตง 
6 นายประสงค ์ สวาสดิ์ 00976 อ.เชียงดาว 
7 นายประเสริฐ นันทจันทร์ 11466 อ.ฝาง 
8 นายบรรจบ ม าขุนทด 33030 (คู่สมรส) อ.ฝาง 

9 นายดวงดี บุญเลิศ 05665 อ.สันป่าตอง 
10 นางเกษร กันทะวัง 07000 อ.แม่วาง 
11 ส.อ.บัญชา แดงขาวเขียว 07932 อ.จอมทอง 

หมายเหตุ   สมาชิกล าดับที่  8  อายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ  90  วัน 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนเมษายน 2563    จ านวน  200.-บาท    (สองร้อยบาทถ้วน)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี  1 เมษายน  2563  ถึงวันท่ี 30 เมษายน  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน   20   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายนริศ เจริญ 05689 ม.แม่โจ้ 
2 นายนิกร ดุมค า 05830 ม.ราชภัฎ 
3 นายกิตติบุณณ์ ดวงเด่น 06148 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 
4 นายนิกร แปงแสง 02868 เทศบาล 

5 นายณัฐพงศ ์ ขจีจิตร์ 14374 เทศบาล 
6 จ.ส.อ.โสภณ โพธิ์นาคม 00132 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
7 นายส าราญ สุภา 29002 (บิดา) อ.พร้าว 
8 นายนิพนธ ์ จาระธรรม 07308 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
9 นายอมร สวัสดิ์รักษ์ 05547 อ.เชียงดาว 
10 นายสุนทร เตมีศกัดิ ์ 14963 อ.ไชยปราการ 

11 นายอดิศร สมบัตินันท์ 02251  อ.สารภี 
12 นายพงศ์พันธุ ์ ขวัญแก้ว 13794 อ.สารภี 
13 นายสมชัย พิรุณรุจิพร 20043 (บิดา) อ.สารภี 
14 นายธีระเดช อินทะจักร 10963 อ.หางดง 
15 นายประมวล มานิตย์ 03922 อ.แม่วาง 
16 นายศรัญ โศจิอรุณ 27684 อ.อมก๋อย 
17 นายค า ต่อระบิล 19270 (บิดา) อ.อมก๋อย 

18 นายอดิศร เคหไพบูลย์ 04128 อ.ฮอด 
19 นางมณเฑียร นาถา 30010 (มารดา) อ.จอมทอง 
20 นางลา พันธ์พืช 23569 (มารดา) อ.แม่แจ่ม 

 
 
สมาคมฯ    จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤษภาคม     2563     จ านวน  400.-บาท  (ส่ีร้อยบาท

ถ้วน)      สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ     สมาคมฯ  จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8  มิถุนายน  พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี  1 พฤษภาคม  ถึงวันท่ี    31  พฤษภาคม  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายสมบัติ ลิขิตสโมสร 25538 (บิดา) กศน. 
2 นางค าเตียง มะณีแสง 25678 (มารดา) กศน. 

3 นายณัฐพงศ ์ ไชยอินทร์ 10077 (คู่สมรส) ม.แม่โจ้ 
4 นายบ าเหน็จ ณ ล าปาง 20676 (คู่สมรส) เทศบาล 
5 นายชูศักดิ ์ คงอภิรักษ์ 05181 อ.สันทราย 
6 ด.ต.ประพนัธ ์ ดวงค า 14247 (คู่สมรส) อ.แม่อาย 
7 นางนงเยาว์ หนูคง 02525 อ.สารภี 
8 นายสุพล ศุกรเสพย์ 01893 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 

9 น.ส.พิณวดี ดอกผ้ึง 15799 (บุตร) อ.สันป่าตอง 
10 น.ส.จิรัฐติกาล ตุมะแก้ว 19981 (บุตร) อ.หางดง 
11 นายวินัย เงินหล้า 01046 อ.จอมทอง 
12 นางบรรณสรณ์ หล้าเต็น 11568 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมิถุนายน 2563  จ านวน  240.-บาท  (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ   สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8   กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  มิถุนายน   ถึงวันท่ี    30    มิถุนายน  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  11   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นางจันทร์สม แก้วฝ้ัน 19301 (มารดา) ม.ราชภัฎ 
2 นายพิชัย โกฎิวิเชียร 02628 เทศบาล 

3 นายวรงค์ยศ สุวรรณทะมาลี 16134 (บุตร) เทศบาล 
4 นางกันยา กันจินะ 01588 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
5 นายส าเริง กุลพิเนก 06834 อ.แม่แตง 
6 นายค าปวน โสรี 06982 อ.แม่แตง 
7 นางค าเอ้ย โสรี 06983 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
8 นายเชวง แก้ววรา 12132 อ.สันทราย 

9 นายสุกิจ มณีผ่อง 09722 อ.แม่อาย 
10 นางอนงค์ เจนป่า 08209 อ.หางดง 
11 นายประเสริฐ ขัดสงคราม 12826 อ.อมก๋อย 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกรกฎาคม  2563    จ านวน  220.-บาท    (สองร้อยย่ีสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ    สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   7   สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  กรกฎาคม   ถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน   21   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายอัมพล จิตร์กุล 14221 (คู่สมรส) ร.ร.กาวิละอนุกูล 

2 นางสุพิศ ยางาม 16027 ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
3 นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย 21286 ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
4 นายสวัสดิ์ ชุ่มแสง 10589 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
5 นายอุดม ศรีวงศ์ 04762 เขต 1 
6 นายพรหมมินทร์ จินาขัต 01418 อ.เมือง 
7 นายฉัตรชัย ยะภิระ 10852 อ.สันก าแพง 

8 นายอ านวย ปันแก้ว 12819 อ.สันก าแพง 
9 นางบุญสืบ สัจจวาทิต 04744 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 
10 นายมนตรี ศรีกา 25824 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 
11 นายธงชัย แก้วปราการ 02916 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
12 นางสีลา บาลชัย 19183 (มารดา) อ.สันทราย 
13 นายสุพรรณ ถาอินทร์ 13829 อ.ฝาง 
14 นางอินทิรา เรือนงาม 28441 (คู่สมรส) อ.ไชยปราการ 

15 นายหล้า ต๊ะสมการณ์ 03252 อ.แม่อาย 
16 นายภักด ี ศรีสมบัติ 03122 อ.สารภี 
17 นายวีรยุทธุ์ ใจวัง 10693 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 
18 นายอิสสระ ศรีเบ็ญจรัตน ์ 06986 อ.หางดง 
19 น.ส.รัชนีกร ปัญโญ 12591 อ.ดอยเต่า 
20 นายสมศักดิ ์ นามเทพ 15373 อ.จอมทอง 

21 นางค าปัน ต๊ะมัง 28702 (มารดา) อ.แม่แจ่ม 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนสิงหาคม  2563  จ านวน  420.-บาท    (ส่ีร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่  วันที่   7  กันยายน  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   

 
 
 
 

 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  สิงหาคม   ถึงวันท่ี    31   สิงหาคม  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  14   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 น.ส.พัชราภรณ์ กัญชนะ 15603 อ.เมือง 
2 นางชุติมา แสนมะโน 25098 (บุตร) อ.เมือง 
3 นายอ าพล เป็งค า 10645 อ.พร้าว 
4 นายบุญธรรม เวียงหล้า 08037 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
5 นายนิวัต แดงสุวรรณ 00315 (คู่สมรส) อ.สันทราย 

6 นายเดชอุดม นิยมธรรม 02521 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
7 นางต่วนแก้ว ตระการ 24350 อ.สันทราย 
8 นางยุรภรณ์ วิไลวงศ์ 32087 (มารดา) อ.แม่อาย 
9 น.ส.ปิยฉัตร สุระพงศ ์ 03291 อ.หางดง 
10 นายวรศิลป์ สร้อยอินต๊ะ 15393 อ.หางดง 
11 นางรส พวงสายใจ 11150 (คู่สมรส) อ.หางดง 

12 นายสมจิตต ์ ตุ้มปามา 06716 อ.จอมทอง 
13 นายอดิศร กันใหม่ 09483 อ.จอมทอง 
14 นางอัจฉรา ศรีสวัสดิ์ 22361 (คู่สมรส) อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกันยายน 2563   จ านวน  280.-บาท    (สองร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  ตุลาคม   พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป   
 


