
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

วันอาทิตยท่ี  14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ หองเอ้ืองคําหลวง ช้ัน 3 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา ..................... น. 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ 

1.1 กล่าวเปิดประชมุ 
   ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2545  หมวด 3  มาตรา 25 “การประชุมใหญ    ตองมี
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวา  100 คน  จึงจะเปนองค
ประชุม…”    บัดนี้  ไดมีสมาชิกลงนามเขาประชุม………….คน จากจํานวนสมาชิก 28,636 คน   ซ่ึงถือวาเปนองคประชุมแลว 
1.2 แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
1.3 รบัทราบการรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
  2.1   รายงานผลการดําเนินงานประจําป    2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  โดยคณะกรรมการ 

ดําเนินการ  ชุดท่ี  23/2563   ขอรายงานผลการดําเนินการเพ่ือทราบ  ดังน้ี :- 

 

   คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   

ชุดท่ี  23/2563     จํานวน  14  คน  มีรายนามดังตอไปน้ี :- 

1. นายธนากร เมนแตม นายกสมาคม 

2. นายจักรพันธ เทพคุณ อุปนายกสมาคม 

3. นายประพันธ จิโนดวง อุปนายกสมาคม 

4. นายจํารัส คํามูล เหรัญญิก 

5. นายนพดล  สุริยะสาร นายทะเบียน 

6. นายอํานวย รัตนมงคล กรรมการ 

7. นายยงยุทธ ขัดผาบ กรรมการ 

8. นายนิวัฒน นิลแกว กรรมการ 

9. นายสมคิด วงคสุนทร กรรมการ 

10. นายสน่ัน กันธพงษ กรรมการ 

11. นายชัชวาล วิเศษคุณ กรรมการ 

12. นายมนตร ี คําปน กรรมการ 

13. นางสุดธิดา น่ิมนวล กรรมการ 

14. นายเอนก คําจํารูญ เลขานุการสมาคมฯ 

   

 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 



การประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการ  ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบทาง  
การเงินของสมาคมฯ  จํานวน  3  ทาน  คือ 
 

1. นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.นิติธร เทพเทวิน กรรมการ 
3. นายประเทือง ชมช่ืน เลขานุการและกรรมการ 

   

 

 
ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  เดือนละ  1    ครั้งทุกเดือน   ตามขอบังคับของ 

สมาคมฯ หมวด 6   ขอ  25 

 

 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  โดยคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี   23/2563   ขอ
รายงานจํานวนสมาชิกเพ่ือทราบ  ดังน้ี :-  
   จํานวนสมาชิก  ณ วันท่ี  1  มกราคม  2563     27,968  คน 
   เขาใหมระหวางป           1,038  คน 
           29,006  คน 
   พนสภาพระหวางป 

- ถึงแกกรรม     180   คน 
- ลาออก       30   คน 
- โอนยายไปตางจังหวัด      48   คน 
- ขาดสงเงินสงเคราะห      25 คน  
- ลาออกสหกรณฯ               73   คน 
- ใหออกสหกรณฯ      26   คน        382   คน 

          28,624            คน 
  อุทธรณกลับเขาเปนสมาชิก                      12              คน 
   คงเหลือจํานวนสมาชิก  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2563   28,636    คน 

 
 
   

 

จํานวนสมาชิก 

คณะกรรมการตรวจสอบการเงิน 



การเคลื่อนไหวของจํานวนสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม  2563

     ขอมูลการเคลื่อนไหวของจํานวนสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแตเดือนมกราคม -  ธันวาคม  2563  ดังขอมูลตอไปนี้

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

มกราคม 1 1 1 2 2 2 2 1 12

กุมภาพันธ 1 5 1 2 9

มีนาคม 1 1 1 2 3 2 10

เมษายน 1 2 4 2 9

พฤษภาคม 1 4 6 2 13

มิถุนายน 1 2 1 4

กรกฎาคม 1 1 2 3 7

สิงหาคม 2 1 4 1 5 1 14

กันยายน 1 1 2 2 2 8

ตุลาคม 1 2 1 3 7

พฤศจิกายน 1 2 1 5 2 1 12

ธันวาคม 2 1 2 1 2 4 12

รวม 0 0 2 1 4 4 13 7 36 5 29 16 117

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

มกราคม 1 1

กุมภาพันธ 1 1 1 2 2 7

มีนาคม 2 4 6

เมษายน 1 1 2

พฤษภาคม 1 1 4 1 7

มิถุนายน 1 1 2 1 3 8

กรกฎาคม 1 1 1 1 4

สิงหาคม 1 1 2 3 7

กันยายน 2 1 1 1 1 6

ตุลาคม 2 2 1 1 1 7

พฤศจิกายน 1 2 1 4

ธันวาคม 1 1 1 1 4

รวม 0 0 0 1 1 2 5 5 15 13 18 3 63

สมาชิกสามัญเสียชีวิตประจําป 2563  (ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม  2563)

ต่ํากวา 30 ป 31 - 40 ป  41 - 50 ป  51 - 60 ป  61 - 70 ป

สมาชิกสมทบเสียชีวิตประจําป 2563  (ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม  2563)

ต่ํากวา 30 ป 31 - 40 ป  41 - 50 ป  51 - 60 ป  61 - 70 ป 71 ปขึ้นไป

71 ปขึ้นไป

รวม

รวมเดือน

เดือน



มกราคม 37

กุมภาพันธ 30

มีนาคม 34

เมษายน 28

พฤษภาคม 36

มิถุนายน 34

กรกฎาคม 25

สิงหาคม 38

กันยายน 28

ตุลาคม 33

พฤศจิกายน 28

ธันวาคม 31

รวม 382

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม

1

7 2 7 2

2 3 5

13

3

1

2

3

8

3

3

5

5

8

6

48 25 73 26

11

3

1

3

5 1 7 2

3 3 5

3 3 8

รวม

2

30

(ขาดสงเงิน

สงเคราะห)

(ลาออกจาก

สมาชิกสหกรณ)

(ใหออกจาก

สมาชิกสหกรณ)

สมาชิกพนสภาพประจําป 2563  (ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม  2563)

สมาชิกสมัครเขาใหมประจําป 2563  (ตั้งแตเดือนมกราคม -  ธันวาคม   2563)

เดือน

16

43

51

72

61

25

36

สามัญ สมทบ

47

28

19

30

47

31

22

57

63

35

126

106

1038

เดือน

104

94

57

92

60

81

119

89

44

66

656 382

33

17

41

37

85

69

30

59

180

4

3

2

2

4

3

4

2

3

1

20

12

11

21

14

13

16

16

11

16

14

ถึงแกกรรม

4

4

4

2

3

3

1

1

3

โอนยายไป

ตางจังหวัด

ใหออก

ลาออก รวม



2.2 รายงานงบประมาณรายรับรายจายประจําป 2564 (อยูในระเบียบวาระการประชุมใหญฉบับเต็ม) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาอนุมัติบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีแสดงฐานะการเงิน (อยูในระเบียบวาระการประชุมใหญฉบับเต็ม) 
3.2 พิจารณาแกไขขอบังคับสมาคมฯ (อยูในระเบียบวาระการประชุมใหญฉบับเต็ม) 
3.3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ (อยูในระเบียบวาระการประชุมใหญฉบับเต็ม) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................... .............................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................  

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   
เร่ือง รายชื่อสมาชิกท่ีพนสภาพจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากถึงแกกรรม ประจําป 2563   

 



ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ชุดที่  23/2563  เมื่อคราวประชุมวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ไดอนุมัติใหแจงรายชื่อสมาชิกที่พนสภาพ

จากการเปนสมาชิกสมาคมฯ  เนื่องจากถึงแกกรรมประจําป  2563  จํานวน 180  ราย   ดังรายชื่อตอไปนี้

เลขที่ ประเภท วัน เดือน ป

ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

1 นายอาทิตย เปงจันทร 17899 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง  27 ม.ค.63

2 นายจํานง ดวงจันทร 01257 สามัญ บํานาญ อ.พราว "

3 นางจินดา อินทสิทธิ์ 10334 สามัญ บํานาญ อ.พราว "

4 นางนันทวัลย รมเย็น 00664 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

5 นางวิราภรณ บุญเจริญ 07619 สามัญ ร.ร.บานอรุโณทัย อ.เชียงดาว "

6 น.ส.สมจิตต สาระจันทร 11822 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

7 นายเอกรินทร มานะอุดมสิน 16858 สามัญ ร.ร.บานหลวง อ.แมอาย "

8 นางสุทธิลักษณ วียะศรี 11099 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

9 นายตอพงษ มโนวงค 16623 สมทบ (บุตร) บํานาญ อ.สันปาตอง "

10 นายสงกรานต หาญรักษ 00409 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

11 นางนํา ใจปนตา 18695 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานยางเปา อ.อมกอย "

12 นางแสงจันทร ยองรัตน 14365 สามัญ ร.ร.บานแมตูบ อ.ดอยเตา

13 นายบุญเรือง ศรีคํามูล 01647 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

รายชื่อผูที่

พนจาก

บัญชีรายชื่อผูที่พนจากสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแกกรรม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ระหวางวันที่  1   มกราคม 2563   ถึงวันที่  31  ธันวาคม   2563

สมาชิกภาพ

ประกาศ   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากถึงแกกรรม  ประจําป  2563

สังกัด



เลขที่ ประเภท วัน เดือน ป

ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

14 นางรัชนีกร ทุมเมืองปก 08435 สามัญ ม.ราชภัฎ  25 ก.พ.63

15 นายโทน แกวคําปา 25792 สมทบ (บิดา) ร.ร.เทศบาลวัดเชียงยืน "

16 นายอุดม วิสิฐกรพินธุ 20688 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

17 นายมนู จันทรแกว 04335 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันกําแพง "

18 นายอนันต อุปละ 06292 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

19 นายสวัสดิ์ บุญมี 14138 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

20 พ.ต.ท.เจิม ประสาท 02715 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันทราย "

21 นางสุนันทา สุริมล 24823 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

22 นายสุรพล ใหมเทวินทร 04980 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

23 นางสมศรี จันทรทรา 24851 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานทุงขาวพวง อ.เชียงดาว "

24 นายชาญวิทย สมบุนไชย 03111 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

25 นางจันทรหอม จินณรักษ 24867 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานปางตนเดื่อ อ.แมอาย "

26 นายกายสิทธิ์ จันทรประจักร 07448 สามัญ บํานาญ อ.แมวาง "

27 นายสุวิทย สมยศ 06333 สามัญ บํานาญ อ.แมแจม "

28 นายสมหวัง แสงหลา 02938 สามัญ บํานาญ อ.แมแจม "

29 นายนิเวศน ภูมิมาลา 29306 สมทบ (บุตร) บํานาญ อ.แมแจม "

30 นายสุวรรณ ใหมเฟย 26155 สมทบ (บิดา) ม.แมโจ  24 ม.ีค.63

31 นายประสิทธิ์ ปญญา 01567 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

32 นายปรีชา นะประสิทธิ์ 08651 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

33 น.ท.สมศักดิ์ คชฤทธิ์ 03892 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.เมือง "

34 นายวินัย สายนําทาน 12049 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.เมือง "

35 นายมนตรี ดาวเวียงกัน 00463 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

36 นายณรงคชัย มะโนคํา 10452 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันทราย "

37 นางวันทนา ยอดคํา 10864 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

38 นางสลักจิต ศิริกันทา 23348 สามัญ ร.ร.บานสันตนเปา อ.ฝาง "

39 นายชานุวัฒน กองพล 32908 สมทบ (คูสมรส) ร.ร.บานปางสัก อ.ฝาง "

40 นายสุริยพล ปญญาศรี 14306 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

41 นายนพดล บริบูรณ 02352 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

42 นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ 03104 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

43 นางบัวเทพ โสภิณ 01997 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

44 นายสถิตย โพธิ์แตง 24876 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.หางดง "

45 นายอาภัย ชวนไชยสิทธิ์ 00693 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.ดอยหลอ "
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46 นายอรุณ กานิล 01445 สามัญ บํานาญเขต 1  27 เม.ย.63

47 นายประเสริฐ ดวงอินทร 20166 สมทบ (บิดา) ร.ร.วัดดอนจั่น อ.เมือง "

48 น.ส.มะริน สงวนวงษ 12956 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

49 นางสายทอง ณาระศักดิ์ 01072 สามัญ บํานาญ อ.พราว "

50 นายวัฒนา ศรีพันธุ 02405 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

51 นายประสงค สวาสดิ์ 00976 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

52 นายประเสริฐ นันทจันทร 11466 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

53 นายบรรจบ มําขุนทด 33030 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.ฝาง "

54 นายดวงดี บุญเลิศ 18308 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

55 นางเกษร กันทะวัง 25194 สามัญ ร.ร.วัดมะกับตองหลวง อ.แมวาง "

56 ส.อ.บัญชา แดงขาวเขียว 07932 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

57 นายนริศ เจริญ 05689 สามัญ ม.แมโจ  26 พ.ค.63

58 นายนิกร ดุมคํา 05830 สามัญ บํานาญ ม.ราชภัฎ "

59 นายกิตติบุณณ ดวงเดน 06148 สามัญ บํานาญ สนง.วัฒนธรรม "

60 นายนิกร แปงแสง 02868 สามัญ ร.ร.เทศบาลวัดศรีปงเมือง "

61 นายณัฐพงศ ขจีจิตร 14374 สามัญ ร.ร.เทศบาลวัดเกตุการาม "

62 จ.ส.อ.โสภณ โพธิ์นาคม 00132 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันกําแพง "

63 นายสําราญ สุภา 29002 สมทบ (บิดา) ร.ร.พราววิทยาคม อ.พราว "

64 นายนิพนธ จาระธรรม 07308 สมทบ (คูสมรส) ร.ร.แมหอพระวิทยาคม อ.แมแตง "

65 นายอมร สวัสดิ์รักษ 05547 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

66 นายสุนทร เตมีศักดิ์ 14963 สามัญ บํานาญ อ.ไชยปราการ "

67 นายอดิศร สมบัตินันท 02251 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

68 นายพงศพันธุ ขวัญแกว 13794 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

69 นายสมชัย พิรุณรุจิพร 20043 สมทบ (บิดา) ร.ร.สารภีพิทยาคม อ.สารภี "

70 นายธีระเดช อินทะจักร 10963 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

71 นายประมวล มานิตย 03922 สามัญ บํานาญ อ.แมวาง "

72 นายศรัญ โศจิอรุณ 27684 สามัญ ร.ร.บานขุนตื่น อ.อมกอย "

73 นายคํา ตอระบิล 19270 สมทบ (บิดา) ร.ร.บานทุงตนงิ้ว อ.อมกอย "

74 นายอดิศร เคหไพบูลย 04128 สามัญ บํานาญ อ.ฮอด "

75 นางมณเฑียร นาถา 30010 สมทบ (มารดา) ร.ร.จอมทอง อ.จอมทอง "

76 นางลา พันธพืช 23569 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานแมซา อ.แมแจม "

รายชื่อผูที่
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77 นายสมบัติ ลิขิตสโมสร 25538 สมทบ (บิดา) กศน.  25 ม.ิย.63

78 นางคําเตียง มะณีแสง 25678 สมทบ (มารดา) กศน. "

79 นายณัฐพงศ ไชยอินทร 10077 สมทบ (คูสมรส) ม.แมโจ "

80 นายบําเหน็จ ณ ลําปาง 20676 สมทบ (คูสมรส) บํานาญเทศบาล "

81 นายชูศักดิ์ คงอภิรักษ 05181 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

82 ด.ต.ประพันธ ดวงคํา 14247 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมอาย "

83 นางนงเยาว หนูคง 02525 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

84 นายสุพล ศุกรเสพย 01893 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันปาตอง "

85 น.ส.พิณวดี ดอกผึ้ง 15799 สมทบ (บุตร) บํานาญ อ.สันปาตอง "

86 น.ส.จิรัฐติกาล ตุมะแกว 19981 สมทบ (บุตร) บํานาญ อ.หางดง "

87 นายวินัย เงินหลา 01046 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

88 นางบรรณสรณ หลาเต็น 11568 สามัญ ร.ร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง "

89 นางจันทรสม แกวฝน 19301 สมทบ (มารดา)  ม.ราชภัฎ  22 ก.ค.63

90 นายพิชัย โกฎิวิเชียร 02628 สามัญ บํานาญเทศบาล "

91 นายวรงคยศ สุวรรณทะมาลี 16134 สมทบ (บุตร) บํานาญเทศบาล "

92 นางกันยา กันจินะ 01588 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันกําแพง "

93 นายสําเริง กุลพิเนก 06834 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

94 นายคําปวน โสรี 06834 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

95 นางคําเอย โสรี 06982 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมแตง "

96 นายเชวง แกววรา 12132 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

97 นายสุกิจ มณีผอง 09722 สามัญ ร.ร.บานโปงไฮ อ.แมอาย "

98 นางอนงค เจนปา 08209 สามัญ ร.ร.บานน้ําแพร อ.หางดง "

99 นายประเสริฐ ขัดสงคราม 12826 สามัญ บํานาญ อ.อมกอย "

100 นายอัมพล จิตรกุล 14221 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ ร.ร.กาวิละอนุกูล  25 ส.ค.63

101 นายสวัสดิ์ ชุมแสง 10589 สามัญ บํานาญ ว.เทคนิคเชียงใหม "

102 นางสุพิศ ยางาม 16027 สามัญ บํานาญ ว.อาชีวะ "

103 นายณิพัทธพงษ บุญมาลัย 21286 สามัญ ว.อาชีวะ "

104 นายพรหมมินทร จินาขัต 01418 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

105 นายอุดม ศรีวงศ 04762 สมทบ (คูสมรส) บํานาญเขต 1 "

106 นายฉัตรชัย ยะภิระ 10852 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

107 นายอํานวย ปนแกว 12819 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

108 นางบุญสืบ สัจจวาทิต 04744 สามัญ บํานาญ ร.ร.ยุพราชฯ "

109 นายมนตรี ศรีกา 25824 สามัญ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ "

110 นายธงชัย แกวปราการ 02916 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมแตง "

สมาชิกภาพ
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111 นางสีลา บาลชัย 19183 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานแมโจ อ.สันทราย  25 ส.ค.63

112 นายสุพรรณ ถาอินทร 13829 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

113 นางอินทิรา เรือนงาม 28441 สมทบ (คูสมรส) ลูกจางประจํา อ.ไชยปราการ "

114 นายหลา ตะสมการณ 03252 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

115 นายภักดี ศรีสมบัติ 03122 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

116 นายวีรยุทธ ใจวัง 10693 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันปาตอง "

117 นายอิสสระ ศรีเบ็ญจรัตน 06986 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

118 น.ส.รัชนีกร ปญโญ 12591 สามัญ ร.ร.ชุมชนศูนยอพยพแปลง 4 อ.ดอยเตา "

119 นายสมศักดิ์ นามเทพ 15373 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

120 นางคําปน ตะมัง 28702 สมทบ (มารดา) ร.ร.แมแจม อ.แมแจม "

121 น.ส.พัชราภรณ กัญชนะ 15603 สามัญ ร.ร.ชุมชนวัดทาเดื่อ อ.เมือง  25 ก.ย.63

122 นางชุติมา แสนมะโน 25098 สมทบ (บุตร) บํานาญ อ.เมือง "

123 นายอําพล เปงคํา 10645 สามัญ บํานาญ อ.พราว "

124 นายบุญธรรม เวียงหลา 08037 สมทบ (คูสมรส) ร.ร.บานปาจี้วังแดง อ.แมแตง "

125 นายนิวัติ แดงสุวรรณ 00315 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันทราย "

126 นายเดชอุดม นิยมธรรม 02521 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันทราย "

127 นางตวนแกว ตระการ 24350 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

128 นางยุรภรณ วิไลวงศ 32087 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานสันตนหมื้อ อ.แมอาย "

129 น.ส.ปยฉัตร สุระพงศ 03291 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

130 นายวรศิลป สรอยอินตะ 15393 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

131 นางรส พวงสายใจ 11150 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.หางดง "

132 นายสมจิตต ตุมปามา 06716 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

133 นายอดิศร กันใหม 09483 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

134 นางอัจฉรา ศรีสวัสดิ์ 22361 สมทบ (คูสมรส) ร.ร.บานเนินวิทยา อ.แมแจม "

135 น.ส.ชนิดา วิเศษสรรค 09063 สามัญ บํานาญ อ.เมือง  27 ต.ค.63

136 นายมานิตย วัฒนพันธ 14918 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.เมือง "

137 นางจันทรหนอย ปนทะวงค 26470 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานดอนปน อ.เมือง "

138 นายสาหราย แสงทอง 20639 สามัญ บํานาญ ร.ร.ยุพราชฯ "

139 นางสมพร พูศรี 11532 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.พราว "

140 ด.ต.ประทวน ใจเดช 01901 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมแตง "

141 นางคํา สนินัด 00767 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมแตง "

142 นายอําพล เนระคํา 30192 สมทบ (บิดา) ร.ร.บานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ "

143 นายประยุทธ สุริยา 08974 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

144 นายสรสิช สามนคร 06704 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "
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145 นายประวิช อุทัยทัศน 10916 สามัญ บํานาญ อ.ดอยหลอ  27 ต.ค.63

146 นางซาว ปนจินะ 15939 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานโปงทุง อ.ดอยเตา "

147 น.ส.นลพรรณ แกวกองมา 30361 สามัญ สพป.เขต 6 "

148 นายเจษฎา วงศลังการ 00967 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

149 นางสมพร แรกชํานาญ 07214 สามัญ ม.แมโจ  26 พ.ย.63

150 นายสมจิตต คําสุข 08386 สามัญ ว.นาฎศิลป "

151 นางดวงพร วาทกิจ 11529 สามัญ บํานาญเทศบาล "

152 นายวัลลภ หาญมงคล 08399 สามัญ บํานาญ สนง.ศึกษาธิการภาค 15 "

153 นายยืนยงค ตาคํามา 11699 สามัญ ร.ร.บานหวยทราย อ.เมือง "

154 นายศักดิ์สิทธิ์ เดชะปญ 02503 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

155 ส.อ.ศรีจุล สุริยกุล ณ อยุธยา 00264 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

156 นายสําราญ หงสไพรวรรณ 01615 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

157 พ.ต.ท.ศิริ พึ่งพุทธ 02693 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สันกําแพง "

158 นางเกษร วัฒนกิจ 17375 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.พราว "

159 นายมงคล สุวรรณราช 19603 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

160 นางนวล อินตะแกว 22716 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานผาแดง อ.ไชยปราการ "

161 นายจํานง คุณนะลา 00390 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

162 นายวีรยุทธ วิชัยพรหม 12115 สามัญ ร.ร.บานสามหลัง อ.ดอยหลอ "

163 นายสวาง คําตื้อ 29189 สมทบ (บิดา) ร.ร.บานซิแบร อ.อมกอย "

164 นายธวัช นันตะวงศ 14832 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

165 นางอวยพร พนภัย 02623 สามัญ บํานาญเทศบาล  25 ธ.ค.63

166 นางรัตนาภรณ ศรีบุญเรือง 18930 สามัญ บํานาญเทศบาล "

167 นางสุนันทา บุรารักษ 01856 สามัญ บํานาญเขต 1 "

168 นายเทวัญ กันจินะ 06827 สามัญ บํานาญเขต 1 "

169 นางบัวแกว ชัยบุญเปง 26409 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

170 นายสาโรช คงตั๋น 00125 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

171 นายพินิจ สุดวง 00167 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

172 นางกิตติยาพร เสนวรรณะ 26169 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

173 นางเฉลียว สองแสง 00857 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

174 นายไพโรจน บุษยะไพบูลย 01548 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.แมริม "

175 นายประเวศ ทิพจร 01823 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

สมาชิกภาพ
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สมาชิกภาพ

176 นายทรายคํา อินถา 31656 สมทบ (บิดา) ร.ร.บานสันตนหมื้อ อ.แมอาย  25 ธ.ค.63

177 จ.ส.อ.ศรีจุล ไชยประสพ 02338 สมทบ (คูสมรส) บํานาญ อ.สารภี "

178 นายสมบูรณ สุดใจ 11945 สามัญ ลูกจางประจํา อ.ดอยเตา "

179 นายดิเรก พิมพทอง 07895 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

180 นางสมบูรณ แกววงควาน 26433 สมทบ (มารดา) ร.ร.บานแมมุ อ.แมแจม "

ประกาศ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

(นายธนากร    เมนแตม)

รายชื่อผูที่

สังกัดพนจาก

สมาชิกภาพ
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