
รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  ธนัวาคม  ถึงวนัที่    29  ธนัวาคม  2560   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายขยนั ป่ินแกว้ 25718 กศน. 
2 นางอนงค์พรรณ คูตระกูล 11412 ร.ร.กาวลิะวทิยาลยั 
3 นายอวยชยั ชยัรักษ ์ 16664 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขต 8 
4 นางแพรวพรรณ ปันธิดา 27294 อ.เมือง 
5 นางสายพนิ โอภานุรักษธรรม 00753 สพป.เขต 2 
6 นายสะอาด บณัยะขนัธ์ 00639 อ.แม่แตง 
7 นายเชิดชยั พรหมบุญ 04206 อ.แม่ริม 
8 นายไพโรจน์ ทา้วแกว้ 20365 อ.เชียงดาว 
9 นางสุนา บุญเรือง 20704 (มารดา) อ.เชียงดาว 
10 นางอ าภา เรือนสุข 09470 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 
11 นายพล ใจทอง 02934 อ.ฮอด 
12 น.ส.วชัรา ยาวรรณศรี 19146 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมกราคม  2561          จ านวน  240.-บาท    และค่าบ ารุงสมาคมฯ 

ประจ าปี จ านวน 20.-บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 260.-บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน)  สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกับ
สหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผูม้ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   
เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  มกราคม   ถึงวนัที่    31  มกราคม 2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  11   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายพน พนัธ์วร 10182 ม.แม่โจ ้
2 นายสมบูรณ์ กลดักลีบ 11736 ม.แม่โจ ้
3 นางอนงค์ ใจมหา 15928 (มารดา) เทศบาล 
4 น.ส.อุบลทิพย ์ พทุธสันตพงศ์ 12981 อ.เมือง 
5 นายสุจินต์ อุตตาธรรม 01899 อ.แม่แตง 
6 นายชูศกัดิ์  ประเสริฐวงศ์ 07852 อ.แม่ริม 
7 นายเกษม สารศรี 06424 อ.สะเมิง 
8 นายประเสริฐ ละลิบบณัฑิตสกุล 20642 อ.สะเมิง 
9 ด.ต.ประดิษฐ์ โนนค า 20289 (บิดา) อ.สันทราย 
10 นายจนัทร์แกว้ ต๊ะเส้ียว 03189 อ.แม่อาย 
11 นายทวศีิลป์ ไวโย 03101 อ.สารภ ี

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน กุมภาพันธ์          จ านวน  220.-บาท    (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9  มีนาคม  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  กุมภาพนัธ์   ถึงวนัที่    28  กุมภาพนัธ์  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายสันทดั ศรีสมยั 13586 ม.ราชภฎัเชียงใหม ่
2 นายดวงค า เตชาติ 23949 (บิดา) ม.ราชภฎัเชียงใหม ่
3 นางสงวน แกว้ทิพย ์ 13803 (คู่สมรส) สถาบนัการพลศึกษาเชียงใหม่ 
4 นายภุชงค์ ธรรมชาติ 16714 (คู่สมรส) เทศบาล 
5 นายวศิิษฎ์ ดวงอาทิตย ์ 01454 อ.พร้าว 
6 นายประเสริฐ อูปเงิน 02394 อ.แม่แตง 
7 จ.ส.อ.บุญมี มณีโชติ 02433 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 
8 นายประยรู ค าชยั 05296 อ.สะเมิง 
9 นายประพาส ประสิทธิพนัธ์ 12095 อ.สันทราย 
10 นายสาโรจน์ กาญจนะประโชติ 25892 อ.เชียงดาว 
11 นายก าธร ปันดอนตอง 26808 (บิดา) อ.ฝาง 
12 นายวริัตน์ อินต๊ะศรี 00395 อ.หางดง 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมีนาคม  2561         จ านวน  240.-บาท    (สองร้อยส่ีสิบบาทถว้น)     
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9  เมษายน  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  มีนาคม   ถึงวนัที่    31  มีนาคม  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  15   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายเมธี เงินคีรี 06560 ม.แม่โจ ้
2 นายชูศกัดิ์  วรุณกูล 06918 ม.ราชภฎั 
3 นางชินรัตน ์ ม่วงงาม 08579 ม.ราชภฎั 
4 นางประทุม สุวรรณบท 13951 (คู่สมรส) สพป.เขต 1 
5 นางเพญ็จนัทร์ สวนปาน 27991 อ.เมือง 
6 นางเสาร์ จนัชยัชะนะ 20048 (มารดา) อ.เมือง 
7 นางวภิา พวงเงินมาก 00496 อ.ดอยสะเก็ด 
8 นายจิตติ ไชยมงคล 08692 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
9 นางชูชีพ กาบบวั 02640 อ.สันทราย 
10 พ.ต.ท.ธ ารง สุวรรณลพ 15013 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
11 นางนงลกัษณ์ หาญจริง 25356 (มารดา) อ.สันทราย 
12 นายสมเกียรติ พนัธ์ชน 20458 (คู่สมรส) อ.เชียงดาว 
13 นายสมเพช็ร อนุโลม 30198 (บิดา) อ.ฝาง 
14 นายธนาภพ ภิบาลวงษ ์ 24987 (คู่สมรส) อ.แม่อาย 
15 นายนพรัตน์ สร้อยเพชร 11672 อ.สารภ ี

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนเมษายน 2561         จ านวน  300.-บาท    (สามร้อยบาทถว้น)     สมาชิก

ที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ตั้งแต่ วันท่ี   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1   เมษายน  2561    ถึงวนัที่    30   เมษายน  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน   12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายดวงค า ปาวนิ 06460 ม.แม่โจ ้
2 นายพทิกัษ ์ มะโนวรรณรา 30573 (บิดา) เทศบาล 
3 นายสะอาด กอ้นค า 12149 สพป.เขต 1 
4 นายอุดม คนัธา 01601 อ.สันก าแพง 
5 นายบรรจง คนัธา 12954 อ.สันก าแพง 
6 นายทองค า หินหงษ ์ 18577 (บิดา) อ.แม่ออน 
7 นายศิริพงษ ์ ปินตาปิน 25934 (คู่สมรส) อ.แม่ออน 
8 นางจนัทร์หอม วชิระชาติ 13505 (คู่สมรส) อ.พร้าว 
9 นางสุวนัทา ขามพทิกัษ ์ 18271 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
10 นายพชิยั บวับาน 10306 (คู่สมรส) อ.ไชยปราการ 
11 นายวนิยั วฒิุอินทร์ 27520 (บิดา) อ.แม่อาย 
12 นางสุดสงวน บุญศรี 07449 อ.สารภ ี

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤษภาคม   2561        จ านวน 240.-บาท    (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)      
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ  จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผูม้ีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   8  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  พฤษภาคม   ถึงวนัที่    31  พฤษภาคม  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  9   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายเฉลิม สุภีระ 06491 อ.เมือง 
2 นางวลัลาภรณ์ อ่วมชีพ 11061 อ.เมือง 
3 นางสุทธิรัตน์ ผาดไธสง 15516 อ.สันก าแพง 
4 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ 05467 สพป.เขต 2 
5 นายอุทยั ยศเดช 28216 (บิดา) อ.แม่ริม 
6 นายบณัฑิต เตจ๊ะ 16164  (คู่สมรส) อ.แม่อาย 
7 น.ส.พนิตา เสริมมติวงศ์ 26396 อ.อมก๋อย 
8 น.ส.ชุตินนัท์ คณานนัท์ 22307 อ.ฮอด 
9 นายมานพ ปาทะ 21218 (บิดา) อ.ดอยเต่า 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมิถุนายน  2561         จ านวน  180.-บาท    (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถว้น)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   6   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  มิถุนายน   ถึงวนัที่    29    มิถุนายน  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นางค าใส ไชยรังษ ี 13608 (คู่สมรส) ม.ราชภฎั 
2 นายศิริพงศ์ ฤกษอ์ินทรีย ์ 17753 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
3 นายสุรศกัดิ์  สุวรรณโภคยั 27487 ว.เกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม ่
4 นายบุญทอง สมณะ 24347 อ.สันก าแพง 
5 นายชุมพล เมืองลือ 02895 อ.แม่แตง 
6 นางศรีสมยั ขตัติยะ 24597 อ.สะเมิง 
7 นายชยตุม์ กลิ่นเกษร  10423 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
8 นายบุญรอด ขยนั 06483 อ.ฝาง 
9 นายมณเฑียร ไชยเลิศ 13423 อ.ฝาง 
10 นายฐากูร แสนค าหมื่น 12319 อ.ไชยปราการ 
11 นายณัฐวฒิุ มาประดิษฐ์ 17192 (บุตร) อ.ไชยปราการ 
12 นายรังสรรค์ สุริยะสุขประเสริฐ 08083 (คู่สมรส) อ.หางดง 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกรกฎาคม  2561         จ านวน  240.-บาท    (สองร้อยส่ีสิบบาทถว้น)     
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9   สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  กรกฎาคม   ถึงวนัที่    31  กรกฎาคม  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน   13   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายกิติศกัดิ์ กุลอาษา 09446 ม.ราชมงคล 
2 จ.ส.อ.จรัล แสงอรุณประดิษฐ 17699 (คู่สมรส) ม.ราชภฎั 
3 นายอนนท์ วงษท์องเหลือ 00077 เทศบาล 
4 นายอุดร อายมุัน่ 20625 อ.เมือง 
5 นายศรีไว อินต๊ะปวง 11947 อ.เมือง 
6 นายจตัุพร ปูเรือน 23907 อ.สันก าแพง 
7 นายจรัญ หาวริะ 00134 อ.สันก าแพง 
8 นายทรงพล ยาวฒิุ 07585 อ.สันก าแพง 
9 นายสวา่ง ถุงเงิน 02470 อ.พร้าว 
10 นางวรรณพร วงศ์สายใจ 08246 อ.สันทราย 
11 นางปิยพทัธ์ มีอ่วม 06731 อ.ฮอด 
12 น.ส.พนัธ์ุพรุิฬห์ ศรีลา 04954 อ.จอมทอง 
13 นายสุพจน์ อินทร 08849 อ.แม่แจ่ม 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนสิงหาคม  2561         จ านวน  260.-บาท    (สองร้อยหกสิบบาทถว้น)     
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่  วันท่ี   7  กันยายน  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัที่   1  สิงหาคม   ถึงวนัที่    31   สิงหาคม  2561   ไดม้ีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ท่ี ช่ือ  -   สกุล เลขท่ีสมาคม สังกัด 

1 นายบุญเทียน ทองพรหม 14283 ม.ราชภฎั 
2 นางสุชาดา พรหมฝาย 02592 เทศบาล 
3 นายสมสุข สมทอง 01247 (คู่สมรส) อ.เมือง 
4 นายสุรศกัดิ์  พรหมพทิกัษ์ 03048 อ.เมือง 
5 นางทองใบ สุริยกุล ณ อยธุยา 00265 อ.สันก าแพง 
6 นายชยันนัท์ ปัญญาคง 12693 อ.สันก าแพง 
7 นางเข็มทอง ธนะสาร 01457 อ.พร้าว 
8 นายทองค า ถาเป็ง 24753 (บิดา) อ.เชียงดาว 
9 นายจ าลอง กองกาย 00731 อ.แม่อาย 
10 นายจรัส สิทธิเลิศ 01467 อ.สันป่าตอง 
11 นายอินสอน ค ารินทร์ 01676 อ.หางดง 
12 นายชาตรี ชมภูศรี  09280 อ.จอมทอง 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกันยายน 2561          จ านวน  240.-บาท    (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)     
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันท่ี   9  ตุลาคม   พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 


