
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  ธันวาคม  ถึงวันที่   30  ธันวาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  17   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายบุญมา ธงงาม 20052 ม.แม่โจ้ 
2 นายจิรศักดิ ์ ศรีประภา 25785 (บิดา) ม.แม่โจ้ 
3 นางมาล ี ทองค า 24831 (มารดา) ม.ราชภัฎ 
4 นายธนกาญจน ์ ส าเภาลอย 03618 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
5 นายมนูญ แสนถา 27428 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
6 นายวิเชียร สมขาว 09769 อ.เมือง 
7 นายเจริญ จันทร์เป็ง 32377 (บิดา) ร.ร.หอพระ 
8 น.ส.ชนิดา ศรีสองเมือง 10079 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 
9 นายบุญลือ ลีเลิศ 07960 อ.แม่แตง 
10 นายอาคม รุ่งเรือง 16653 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
11 นายแดง แก้วมา 21012 (บิดา) อ.สะเมิง 
12 นายสมพงษ ์ อยู่พุ่ม 04982 อ.ไชยปราการ 
13 นายอ้าย แข็งแรง 06931 อ.ไชยปราการ 
14 นางภาวศุทธิ ์ หน่อแหวน 08814 อ.ไชยปราการ 
15 นายวรรณศิลป ์ โพธินาม 11081 อ.สารภี 
16 นายประพัฒน ์ วงศ์ไชย 01666 (คู่สมรส) อ.หางดง 
17 นางประพิศ มาลัยวรรณ 15540 ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมกราคม  2565   จ านวน  340.-บาท  และค่าบ ารุงสมาคมฯ 

ประจ าปี จ านวน 20.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360.-บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สิน
กับสหกรณ์ ฯ  สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่  วันที่  10  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  มกราคม   ถึงวันที่    31  มกราคม 2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  21   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 
1 นายประเสริฐ เชื้อสะอดา 24022 กศน. 
2 นายวงศ ์ ค าสอน 19828 (บิดา) กศน. 
3 นายโสภณ ทองสว่าง 24030 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
4 นายพิศิษฐ ์ เพ่งพิศ 09022 (คู่สมรส) เทศบาล 
5 นางค าปนั ทามัง 25486 (มารดา) เทศบาล 
6 นายโศรวิทย ์ ชาญเดช 06038 (คู่สมรส) เทศบาล 
7 น.ส.ภัทรานิษฐ ์ กาใจ 25981 อ.เมือง 
8 นางค า เสมอใจ 26039 (มารดา) อ.เมือง 
9 นางประทุม พุทธวงศ ์ 01802 อ.ดอยสะเก็ด 
10 นางศรีจันทร์ หน้างาม 02676 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
11 นางราน ี ไชยพนัธ ์ 14653 ร.ร.กาวิละวิทยาลยั 
12 นายอรุณ บุญพรหม 08775 อ.พร้าว 
13 นางไพฑูรย ์ ไชยนันท ์ 28091 อ.แม่แตง 
14 นางชุติกาญจน ์ ปินตา 02401 อ.แม่ริม 
15 นายนรินทร ์ ภุมรินทร์ 02746 อ.สันทราย 
16 นายศรีทน ฟูค า 04043 อ.แม่อาย 
17 นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง 02983 สพป.เขต 4 
18 น.ส.พูลผล สมุทร์ทัย 03867 อ.สารภี 
19 นายนเรศ นนทวาส ี 09803 (คู่สมรส) อ.สารภี 
20 นางโฉมงาม ทองเลิศ 13957 (คู่สมรส) อ.สารภี 
21 นายพะสุคา จงดีหาญชัย 34127 (บิดา) อ.อมก๋อย 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์  2565  จ านวน  420.-บาท  (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  12   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 
1 นายดวงด ี ตุ้ยหล้า 03533 กศน. 
2 นายจารึก วาสนสมพงษ ์ 12667 ม.การกีฬาแห่งชาต ิ
3 นางสุภาน ี แซ่ตัน 08287 เทศบาล 
4 นายเจริญ ไชยอินทร ์ 07621 สพป.เขต 1 
5 นางณัฐวีร์ จันทร์ศรีทอง 04753 อ.เมือง 
6 นายคณนิ นนทศิลา 18384 อ.เมือง 
7 นางศรีมอญ ทุนค า 14187 (คู่สมรส) อ.พร้าว 
8 นายถนอมศักดิ ์ ปัญญาแก้ว 07110 อ.แม่ริม 
9 นายบุญม ี สอนใจธิ 16500 (บิดา) อ.ฝาง 
10 นายธีระ วงษ์สิทธิ ์ 02079 อ.จอมทอง 
11 นายเยาว ์ น้อยเรือน 00728 อ.จอมทอง 
12 น.ส.สมร ปานคง 13268 อ.แม่แจ่ม 

 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมีนาคม  2565   จ านวน 240.-บาท    (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)     
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ในระหว่างวันที่   1  มีนาคม   ถึงวันที่    31  มีนาคม  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  23  ราย     
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายเถกิงศักดิ์ ทองแก้ว 08909 (คู่สมรส) เทศบาล 

2 นายวฒุิชัย รอดชะพรหม 11096 เทศบาล 
3 นายเสริม เทพบุญ 03301 อ.เมือง 

4 นางอุทัยวรรณ วัฒนชัย 08015 อ.เมือง 

5 นางฉวีวรรณ ศรอนุสิน 12231 อ.เมือง 
6 นางวไิล พวงเสน  24847 (มารดา) อ.ดอยสะเก็ด 

7 นางนันทนา ทรัพย์อยู่เย็น 03050 อ.สันก าแพง 
8 นางจฑุาทพิย ์ ประเสริฐศรี 05671 อ.สันก าแพง 

9 น.ส.สาวิตร ี ดูงาม 09612 อ.สันก าแพง 
10 นายสามารถ ค ามามูล 04579 (คู่สมรส) อ.แม่ออน 

11 นายจรวย ปัญญาจนัทร ์ 21130 (บิดา) อ.แม่ออน 
12 นายสกลุ บุญยัง 02415 อ.แม่แตง 

13 นางอังสณา กุณาอุด 16675 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
14 นางชุตินนัท ์ คนอยู่ 03736 อ.แม่ริม 

15 นายหลาน ปินตา 18843 (บิดา) อ.แม่ริม 
16 นางปราณี สุเทนะ 09039 (คู่สมรส) อ.สันทราย 

17 นางรัชน ี ชัยวรรณ 01441 อ.แม่อาย 

18 นางอนงค์ ไชยวฒุ ิ 14531 (คู่สมรส) อ.สารภี 
19 นางทองใบ พิศวงศ์ 15371 อ.สารภี 

20 นายบุญรับ พิไรแสงจันทร์ 16009 (บิดา) อ.สันป่าตอง 
21 นายเสน่ห์ ปิยสิทธิคุณ 15678 อ.สันป่าตอง 

22 นายบุญรัตน ์ ค าภีระ 01687 อ.ดอยหล่อ 
23 นางนันทพิร ชมภูวงศ ์ 26299 (มารดา) อ.ฮอด 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนเมษายน 2565   จ านวน  460.-บาท    (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่  1 เมษายน  2564  ถึงวันที่  30 เมษายน  2565  ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  14  ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายจนัทร์แก้ว ทานัง 06128 ม.แม่โจ้ 
2 นายศุภชัย ชัยสวัสดิ ์ 24659 เทศบาล 

3 นางยุพนิ สร้อยอินทรากุล 05765 อ.เมือง 

4 นายสมหมาย เป็งโท 00183 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 
5 นายชนัญกฤต ิ ชุติวิตโภคิน 03601 อ.ดอยสะเก็ด 

6 นางมุกดา เมฆสุวรรณ์ 15626 (มารดา) สพป.เขต 2 
7 นายสทิธิศักดิ ์ สุวรรณโขติ 05411 อ.แม่ริม 

8 นายปรัชญ ณ เชียงใหม่ 10451 อ.แม่ริม 
9 นายศิร ิ ถาวร 03596 อ.สันทราย 

10 นายวีระศักดิ ์ ชงโคสนัติสุข 10534 อ.สารภี 
11 นายณัฐพล วงศ์กัณทรักษ์ 13218 อ.สารภี 

12 นางรสสวรรค์ วันชัยสถิร 00689 อ.ดอยหล่อ 
13 นายอินสม บุญสม 02554 อ.จอมทอง 

14 ด.ต.มนตร ี นามเทพ 15375 (คู่สมรส) อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ     จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤษภาคม   2565        จ านวน   280.-บาท   (สองร้อย

แปดสิบบาทถ้วน)      สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ     สมาคมฯ  จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ.  2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  พฤษภาคม   ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  17   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 ส.อ.สมชาย พันธุรัตน ์ 06577 (คู่สมรส) ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
2 นางกฤษณา เข่ือนเพชร 06411 อ.เมือง 

3 นายสมคิด ศรีสม 12000 อ.ดอยสะเก็ด 
4 นางทองจาก ไชยศร ี 08521 อ.สันก าแพง 

5 นางพงึพิศ เก้ือปัญญา 20426 (มารดา) ร.ร.ยุพราชฯ 
6 นายวรชติ กิต ิ 26669 (บุตร) อ.แม่แตง 

7 น.ส.มัชฌธรรม สันติธรรม 31495 (บุตร) อ.สันทราย 
8 นายนิกร เข่ือนล้อม 13054 อ.ฝาง 

9 นายสมศักดิ ์ ไชยยา 14216 สพป.เขต 4 

10 นางอาภรณ ์ รัตนไตร 03124 อ.สารภี 
11 นายอินทร อินต๊ะล ี 01935 อ.สันป่าตอง 

12 นางประทุม แสนค าฟ ู 16010 (มารดา) อ.สันป่าตอง 
13 นายศิลป์ชัย จากัน 05482 อ.แม่วาง 

14 นายทองสุข ใจงาม 29510 (บิดา) อ.แม่วาง 
15 ร.ต.อ.สุพล ญานะ 21265 (คู่สมรส) อ.ดอยหล่อ 

16 นายประสงค ์ กันทะหลั่น 04116 อ.ฮอด 
17 นางสวาท เงินค าคง 14572 (คู่สมรส) อ.จอมทอง 

 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมิถุนายน 2565  จ านวน  340.-บาท  (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ   สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ระหว่างวันที่   1  มิถุนายน   ถึงวันที่    30    มิถุนายน  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  24   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายธนา ณ  เชียงใหม่ 07129 ม.แม่โจ้ 
2 นายประมวล ติ๊บปัญญา 23680 (บิดา) ม.แม่โจ้ 

3 น.ส.ศิริวรรณ เรืองคณะ 05208 ว.นาฎศิลป ์
4 นายสทุัศน ์ โพธิ์แก้ว 13091 (คู่สมรส) ร.ร.สอนคนตาบอด 

5 นายวิเชียร พิณโนเอก 00483 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 
6 นางอรพินท ์ ปัญญาแก้ว 18196 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 

7 นายดวงจันทร ์ บุญตันด ี 09828 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
8 นายทา ตังเยาว ์ 01748 อ.แม่แตง 

9 นางสายใจ อ าภา 01378 อ.แม่ริม 
10 นายบุญศรี บุญสม 04216 อ.แม่ริม 

11 นายสมเพชร พงศ์ทวีกาญจน ์ 01552 อ.แม่ริม 
12 นายเพชร อุทาปา 11287 อ.สะเมิง 

13 นางประเทือง ต๊ะการ 00309 อ.สันทราย 

14 นายประลอง ครุฑน้อย 06177 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
15 นายนิพัฒร ์ เรือนใจ 14078 อ.ฝาง 

16 นายผล เจริญวรรณ์ 03863 อ.สันป่าตอง 
17 นางบุบผา โอบเอ้ือ 08195 อ.สันป่าตอง 

18 นายเดชา ทิพย์เดโช 11159 อ.สันป่าตอง 
19 ว่าที่ ร.ต.ท.วิสุทธิ ์ รัตนชมภู  31673 (คู่สมรส) อ.หางดง 

20 นางอ าพนั ชัยกาวิล 12789 (คู่สมรส) อ.แม่วาง 
21 นายปิยภัทร ทองค า 20876 อ.ฮอด 

22 นายทองด ี สุขต้อ 12597 อ.ดอยเต่า 
23 นางสมควร กันทาซาว 05878 สพป.เขต 6 

24 นายบุญรวย ไชยวงศ ์ 08929 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกรกฎาคม  2565  จ านวน  480.-บาท  (สี่ร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ    สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  กรกฎาคม   ถึงวันที่    31  กรกฎาคม  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  9  ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายพรหมมา พรหมวัน 00761 อ.แม่ริม 
2 นายกุศล วงศ์ปาลีย ์ 12648 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 

3 นางอัมพร ทิศหล้า 03199 อ.แม่อาย 
4 นายอ าพนัธ ์ ณ วรรณติ๊บ 32788 อ.สารภี 

5 นางพิมพน์ภา สุวรรณเลิศ 04408 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 
6 นายชูศักดิ์ เพ็ญศรี 05769 อ.สันป่าตอง 

7 นางบุญเลื่อน สิงห์ฆะราช 16499 (มารดา) อ.หางดง 
8 นางละเอียด พรหมบุตร 33869 (มารดา) อ.จอมทอง 

9 นายหิรัญ สุขใจ 12229 อ.แม่แจ่ม 
 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนสิงหาคม  2565  จ านวน  180.-บาท    (หนึ่งร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่  วันที่   9  กันยายน  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  สิงหาคม   ถึงวันที่    31   สิงหาคม  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  27   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายบุญสม วราเอกศิริ 08882 ม.แม่โจ้ 
2 น.ส.บุษบัน โชติกสวสัดิ ์ 14634 ม.แม่โจ้ 

3 น.ส.วัชราภรณ ์ กันทวงศ ์ 27936 ม.แม่โจ้ 
4 นายพชิญ ์ เชื้อเมืองพาน 27910 (บุตร) ม.แม่โจ้ 

5 พ.ต.อ.จีรัฐพัทธ์ สิตานุรักษ ์ 29979 (คู่สมรส) ม.ราชภัฎ 

6 นายทนิ ทองนวล 01197 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
7 นายบรรเจิด อารมณ์เกลี้ยง 02637 เทศบาล 

8 นายมานิตย ์ สมภมิตร 06465 เทศบาล 
9 นางอุไรวรรณ สายกองค า 14988 เทศบาล 

10 นายสุราช วงศ์วรรณา 22507 ว.เกษตรกรรม 
11 นางกาญดา แสงค า 09305 อ.ดอยสะเก็ด 

12 ด.ต.วิมลชัย ปุรณะพรรค ์ 15437 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
13 นายสงิห์แก้ว นาธรรมเจริญ 00645 อ.แม่แตง 

14 นายประเสริฐ ค าพัฒน ์ 18936 อ.แม่ริม 
15 นางเฉลิมศร ี ใจงาม 15743 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 

16 นายสชุาต ิ อ้ายเจริญ 10913 อ.สันทราย 

17 น.ส.ฉัตรดารา ลิมป์กาญจนวัฒน ์ 18216 (บุตร) อ.สันทราย 
18 นายเทียน ร้อยหมื่น 08070 อ.ฝาง 

19 นายเฉลิม หน่อแก้ว 06119 อ.ไชยปราการ 
20 นางถนอม สุทธหลวง  19921 (มารดา) อ.แม่อาย 

21 นางภัคณภัทร ตันปกรณ์กุล 00293 อ.สารภี 
22 นางประทนิ กาญจนสาวิตร ี 20502 อ.สารภี 

23 นายศรีเนียม อุดม 00716 อ.ดอยหล่อ 
24 นางดาวเรือง สีสด 18222 (มารดา) อ.ฮอด 

25 นายอนนัต ์ บัวลอยลม 15376 อ.จอมทอง 
26 นายสทิธิศักดิ ์ มนทนม 13415 อ.แม่แจ่ม 

27 นายไกรสร ทะบุญ 28700 (บิดา) อ.แม่แจ่ม 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกันยายน 2565   จ านวน  540.-บาท   (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   7  ตุลาคม   พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป            
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  กันยายน   ถึงวันท่ี    30  กันยายน  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  26   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายเสนอ มะณ ี 17550 กศน. 

2 นายเสง่ียม วงศ์สุฤทธิ ์ 17264 (บิดา) ม.ราชภัฎ 

3 นายอนุชา วิลัยวงศ์ 12717 (คู่สมรส) ร.ร.สอนคนตาบอด 

4 นางสุวิภา ฤกษ์วันเพ็ญ 14793 เขต 1 

5 นางบัวเพชร ราชบัณฑติย ์ 24383 อ.เมือง 

6 นายสมหวัง สายพาด 00502 อ.ดอยสะเก็ด 

7 นายสมัคร พวงเงินมาก 01807 อ.ดอยสะเก็ด 

8 นายวิทยา ป้อมเสนาพิทักษ ์ 06322 อ.ดอยสะเก็ด 

9 นางสมจิต นันตา 13161 อ.สันก าแพง 

10 นางทองใบ นุชเสถียร 12774 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 

11 นางวัลลีย ์ ชมภูค า  17093 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 

12 นายเดช ทองเลี่ยม 03157 อ.พร้าว 

13 นางศรีพร สงศิร ิ 15391 อ.แม่ริม 

14 นายนพดล  นาคะเสถยีร 17796 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 

15 นายไพโรจน ์ บูรณส์ม 22861 อ.สันทราย 

16 นายมงคล ไชยวรศิลป์ 24524 (บิดา) อ.สันทราย 

17 นายเสนอ มาซอย 08551 อ.เชียงดาว 

18 นางผ่องศรี ค ามูล 32602 (มารดา) อ.เชียงดาว 

19 นางเพ็ญศร ี แสนดวงด ี 28107 อ.เวียงแหง 

20 น.ส.วันวิสาข ์ วงศ์ปันดิษฐ 29389 อ.สารภ ี

21 นายจรัญ สุธรรมทาน 32877 อ.แม่วาง 

22 นายเจรญิ เจต๊ะวัน 18983 (บิดา) อ.ฮอด 

23 นายอินทร มาใจ 02091 อ.จอมทอง 

24 นายอรรคพล ประสพสุข 05642 อ.จอมทอง 

25 นางก๋องค า ตุ้ยตามพันธ ์ 28564 (มารดา) อ.จอมทอง 

26 นางวงเดือน นัยชล 22367 ร.ร.สิริมังคลานุสรณ ์

 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน ตุลาคม  2565    จ านวน  520.-บาท    (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ     สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ตั้งแต่ วันที่   8  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   

 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1   ตุลาคม ถึงวันที่    31   ตุลาคม  2565   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  21   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชาร ี 16025 ม.แม่โจ้ 
2 นายไพฑูรย ์ ไชยวงศ ์ 03271 เขต 1 

3 นายทรงพล สายหล่อ 00009 อ.เมือง 
4 นางล าจวน สมบูรณ ์ 05569 อ.เมือง 

5 นายเพ็ชร ์ ศรีกอนติ 00467 อ.ดอยสะเก็ด 

6 นายธนวัฒน ์ บุญทว ี 06204 อ.ดอยสะเก็ด 
7 นางบุญสม ภักดีศิริ 00236 อ.สันก าแพง 

8 นายชาญชัย สมภารจันทร ์ 00862 อ.สันก าแพง 
9 น.ส.พิมชนก อินทวงศ ์ 16605 (บุตร) อ.พร้าว 

10 นายไฉน อินทสังข ์ 00657 อ.แม่แตง 
11 นางวีรยา ทรายแก้ว 05134 อ.แม่ริม 

12 ด.ต.ทวี ด ารงค์พงษ์พนัธ ์ 08773 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 
13 นายวิทยา จอมกันท์ 23979 (บุตร) อ.สันทราย 

14 นายเฉลิม นวลขาว 31818 (บิดา) อ.เชียงดาว 
15 นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ขันธ์ 15517 อ.ฝาง 

16 นายเมืองแก้ว พงศ์จันทร์เขียว 27457 (บิดา) อ.แม่อาย 

17 นางสินีรินทร์ทิพ ศิริมงคล 15089 อ.สันป่าตอง 
18 นายณรงค ์ ไชยวรรณ 03344 อ.หางดง 

19 นายสุรศักดิ ์ พวงรัตน ์ 28778 (คู่สมรส) อ.หาดง 
20 นายทองพนู ไชยราช 00090 อ.จอมทอง 

21 นางศรีมร ปินตา 24215 อ.จอมทอง 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน  2565  จ านวน  420.-บาท  (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ   สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  ธันวาคม   พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป   

 
 


