
ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ชุดที่  25/2565  เมื่อคราวประชุมวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ไดอนุมัติใหแจงรายชื่อสมาชิกที่พนสภาพ

จากการเปนสมาชิกสมาคมฯ  เนื่องจากถึงแกกรรมประจําป  2565  จํานวน 231  ราย   ดังรายชื่อตอไปนี้

เลขที่ ประเภท วัน เดือน ป

ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

1 นายบุญมา ธงงาม 20052 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ  26 ม.ค.65

2 นายจิรศักดิ์ ศรีประภา 25785 บิดา ม.แมโจ "

3 นางมาลี ทองคํา 24831 มารดา ม.ราชภัฎ "

4 นายธนกาญจน สําเภาลอย 03618 สามัญ ว.เทคนิคเชียงใหม "

5 นายมนูญ แสนถา 27428 สามัญ ว.เทคนิคเชียงใหม "

6 นายวิเชียร สมขาว 09769 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

7 นายเจริญ จันทรเปง 32377 บิดา ร.ร.หอพระ "

8 น.ส.ชนิดา ศรีสองเมือง 10079 สามัญ บํานาญ ร.ร.ยุพราชฯ "

9 นายบุญลือ ลีเลิศ 07960 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

10 นายอาคม รุงเรือง 16653 คูสมรส บํานาญ อ.แมแตง "

11 นายแดง แกวมา 21012 บิดา ร.ร.บานแมลานคํา อ.สะเมิง "

12 นายสมพงษ อยูพุม 04982 สามัญ บํานาญ อ.ไชยปราการ "

13 นายอาย แข็งแรง 06931 สามัญ บํานาญ อ.ไชยปราการ "

14 นางภาวศุทธิ์ หนอแหวน 08814 สามัญ ร.ร.บานแมทะลบ อ.ไชยปราการ "

15 นายวรรณศิลป โพธินาม 11081 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

16 นายประพัฒน วงศไชย 01666 คูสมรส บํานาญ อ.หางดง "

17 นางประพิศ มาลัยวรรณ 15540 สามัญ ร.ร.เชียงใหมคริสเตียน "

ประกาศ   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากถึงแกกรรม  ประจําป  2565

บัญชีรายชื่อผูที่พนจากสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแกกรรม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ระหวางวันที่  1   มกราคม 2565   ถึงวันที่  31  ธันวาคม   2565

รายชื่อผูที่

สังกัดพนจาก

สมาชิกภาพ



เลขที่ ประเภท วัน เดือน ป

ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

18 นายประเสริฐ เชื้อสะอาด 24022 สามัญ กศน.  24 ก.พ.65

19 นายวงศ คําสอน 19828 บิดา กศน. "

20 นายโสภณ ทองสวาง 24030 สามัญ ว.เทคนิคเชียงใหม "

21 นายพิศิษฐ เพงพิศ 09022 คูสมรส บํานาญเทศบาล "

22 นางคําปน ทามัง 25486 มารดา ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย "

23 นายโศรวิทย ชาญเดช 06038 คูสมรส ร.ร.เทศบาลวัดปาแพง "

24 น.ส.ภัทรานิษฐ กาใจ 25981 สามัญ ร.ร.วัดดอนจั่น อ.เมือง "

25 นางคํา เสมอใจ 26039 มารดา ร.ร.อนุบาลเชียงใหม อ.เมือง "

26 นางประทุม พุทธวงศ 01802 มารดา บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

27 นางศรีจันทร หนางาม 02676 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

28 นางรานี ไชยพันธ 14653 สามัญ บํานาญ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย "

29 นายอรุณ บุญพรหม 08775 สามัญ บํานาญ อ.พราว "

30 นายไพฑูรย ไชยนันท 10575 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

31 นางชุติกาญจน ปนตา 02401 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

32 นายนรินทร ภุมรินทร 02746 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

33 นายศรีทน ฟูคํา 04043 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

34 นายจํานงค โปธาเกี๋ยง 02983 สามัญ สพป.เขต 4 "

35 น.ส.พูลผล สมุทรทัย 03867 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

36 นายนเรศ นนทวาสี 09803 คูสมรส บํานาญ อ.สารภี "

37 นางโฉมงาม ทองเลิศ 13957 คูสมรส บํานาญ อ.สารภี "

38 นายพะสุคา จงดีหาญชัย 34127 บิดา ร.ร.บานแมลานหลวง อ.อมกอย "

39 นายดวงดี ตุยหลา 03533 สามัญ บํานาญ กศน.  25 ม.ีค.65

40 นายจารึก วาสนสมพงษ 12667 สามัญ บํานาญ ม.การกีฬาแหงชาติ "

41 นางสุภานี แซตัน 08287 สามัญ บํานาญเทศบาล "

42 นายเจริญ ไชยอินทร 07621 สามัญ บํานาญ สพป.เขต 1 "

43 นางณัฐวีร จันทรศรีทอง 04753 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

44 นายคณิน นนทศิลา 18384 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

45 นางศรีมอญ ทุนคํา 14187 คูสมรส บํานาญ อ.พราว "

46 นายถนอมศักดิ์ ปญญาแกว 07110 สามัญ ร.ร.บานหนองปลามัน อ.แมริม "

47 นายบุญมี สอนใจธิ 16500 บิดา ร.ร.บานแมขา อ.ฝาง "

48 นายธีระ วงษสิทธิ์ 02079 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

49 นายเยาว นอยเรือน 00728 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

50 น.ส.สมร ปานคง 13268 สามัญ บํานาญ อ.แมแจม "

รายชื่อผูที่

สังกัดพนจาก

สมาชิกภาพ



เลขที่ ประเภท วัน เดือน ป

ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

51 นายเถกิงศักดิ์ ทองแกว 08909 คูสมรส บํานาญเทศบาล  26 เม.ย.65

52 นายวุฒิชัย รอดชะพรหม 11096 สามัญ บํานาญเทศบาล "

53 นายเสริม เทพบุญ 03301 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

54 นางอุทัยวรรณ วัฒนชัย 08015 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

55 นางฉวีวรรณ ศรอนุสิน 12231 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

56 นางวิไล พวงเสน 24847 มารดา ร.ร.บานเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด "

57 นางนันทนา ทรัพยอยูเย็น 03050 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

58 นางจุฑาทิพย ประเสริฐศรี 05671 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

59 นางสาวิตรี ดูงาม 09612 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

60 นายสามารถ คํามามูล 04579 คูสมรส บํานาญ อ.แมออน "

61 นายจรวย ปญญาจันทร 21130 บิดา ร.ร.บานออนกลาง อ.แมออน "

62 นายสกุล บุญยัง 02415 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

63 นางอังสณา กุณาอุด 16675 คูสมรส ร.ร.สบเปงวิทยา อ.แมแตง "

64 นางชุตินันท คนอยู 03736 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

65 นายหลาน ปนตา 18843 บิดา ร.ร.บานตนผึ้ง อ.แมริม "

66 นางปราณี สุเทนะ 09039 คูสมรส บํานาญ อ.สันทราย "

67 นางรัชนี ชัยวรรณ 01441 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

68 นางอนงค ไชยวุฒิ 14531 คูสมรส บํานาญ อ.สารภี "

69 นางทองใบ พิชวงศ 15371 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

70 นายบุญรับ พิไรแสงจันทร 16009 บิดา ร.ร.วัดกูคํา อ.สันปาตอง "

71 นายเสนห ปยสิทธิคุณ 15678 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

72 นายบุญรัตน คําภีระ 01687 สามัญ บํานาญ อ.ดอยหลอ "

73 นางนันทิพร ชมภูวงศ 26299 มารดา ร.ร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด "

74 นายจันทรแกว ทานัง 06128 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ  26 พ.ค.65

75 นายศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 24659 สามัญ ร.ร.เทศบาลวัดทาสะตอย "

76 นางยุพิน สรอยอินทรากุล 05765 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

77 นายสมหมาย เปงโท 00183 คูสมรส บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

78 นายชนัญกฤติ ชุติวิตโภคิน 03601 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

79 นางมุกดา เมฆสุวรรณ 15626 มารดา สพป.เขต 2 "

80 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณโชติ 05411 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

81 นายปรัชญ ณ เชียงใหม 10451 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

รายชื่อผูที่

สังกัดพนจาก

สมาชิกภาพ
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ที่ สมาชิก สมาชิก ที่พนจาก

สมาชิกภาพ

82 นายศิริ ถาวร 03596 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย  26 พ.ค.65

83 นายวีระศักดิ์ ชงโคสันติสุข 10534 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

84 นายณัฐพล วงศกัณทรักษ 13218 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

85 นางรสสวรรค วันชัยสถิร 00689 สามัญ บํานาญ อ.ดอยหลอ "

86 นายอินสม บุญสม 02554 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

87 ด.ต.มนตรี นามเทพ 15375 คูสมรส บํานาญ อ.จอมทอง "

88 ส.อ.สมชาย พันธุรัตน 06577 คูสมรส บํานาญ ร.ร.ศรีสังวาลยเชียงใหม  24 ม.ิย.65

89 นางกฤษณา เขื่อนเพชร 06411 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

90 นายสมคิด ศรีสม 12000 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

91 นางทองจาก ไชยศรี 08521 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

92 นางพึงพิศ เกื้อปญญา 20426 มารดา ร.ร.ยุพราชฯ "

93 นายวรชิต กิติ 26669 บุตร บํานาญ อ.แมแตง "

94 น.ส.มัชฌธรรม สันติธรรม 31495 บุตร บํานาญ อ.สันทราย "

95 นายนิกร เขื่อนลอม 13054 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

96 นายสมศักดิ์ ไชยยา 14216 สามัญ สพป.เขต 4 "

97 นางอาภรณ รัตนไตร 03124 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

98 นายอินทร อินตะลี 01935 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

99 นางประทุม แสนคําฟู 16010 มารดา ร.ร.บานรองน้ํา อ.สันปาตอง "

100 นายศิลปชัย จากัน 05482 สามัญ บํานาญ อ.แมวาง "

101 นายทองสุข ใจงาม 29510 บิดา ร.ร.วัดทุงศาลา อ.แมวาง "

102 ร.ต.อ.สุพล ญานะ 21265 คูสมรส บํานาญ อ.ดอยหลอ "

103 นายประสงค กันทะหลั่น 04116 สามัญ บํานาญ อ.ฮอด "

104 นางสวาท เงินคําคง 14572 คูสมรส บํานาญ อ.จอมทอง "

105 นายธนา ณ เชียงใหม 07129 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ  25 ก.ค.65

106 นายประมวล ติ๊บปญญา 23680 บิดา ม.แมโจ "

107 น.ส.ศิริวรรณ เรืองคณะ 05208 สามัญ บํานาญ ว.นาฎศิลป "

108 นายสุทัศน โพธิ์แกว 13091 สามัญ บํานาญ ร.ร.สอนคนตาบอด "

110 นายวิเชียร พิณโนเอก 00483 คูสมรส บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

111 นางอรพินท ปญญาแกว 18196 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

112 นายดวงจันทร บุญตันดี 09828 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

113 นายทา ตังเยาว 01748 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

114 นางสายใจ อําภา 01378 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

115 นายบุญศรี บุญสม 04216 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "
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116 นายสมเพชร พงศทวีกาญจน 01552 สามัญ บํานาญ อ.แมริม  25 ก.ค.65

117 นายเพชร อุทาปา 11287 สามัญ บํานาญ อ.สะเมิง "

118 นางประเทือง ตะการ 00309 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

119 นายประลอง ครุฑนอย 06177 สามัญ บํานาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม "

120 นายนิพัฒร เรือนใจ 14078 สามัญ ร.ร.บานมอนปน อ.ฝาง "

121 นายผล เจริญวรรณ 03863 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

122 นางุบบผา โอบเอื้อ 08195 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

123 นายเดชา ทิพยเดโช 11159 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

124 วาที่ ร.ต.ท.วิสุทธิ์ รัตนชมภู 31673 คูสมรส บํานาญ อ.หางดง "

125 นางอําพัน ชัยกาวิล 12789 คูสมรส บํานาญ อ.แมวาง "

126 นายปยภัทร ทองคํา 20876 สามัญ ร.ร.บานบอหลวง อ.ออด "

127 นายทองดี สุขตอ 12597 สามัญ บํานาญ อ.ดอยเตา "

128 นางสมควร กันทาซาว 05878 สามัญ บํานาญ สพป.เขต 6 "

129 นายบุญรวย ไชยวงศ 08929 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

130 นายพรหมมา พรหมวัน 00761 สามัญ บํานาญ อ.แมริม  24 ส.ค.65

131 นายกุศล วงศปาลีย 12648 คูสมรส บํานาญ อ.แมริม "

132 นางอัพม ทิศหลา 03199 สามัญ บํานาญ อ.แมอาย "

133 นายอําพันธ ณ วรรณติ๊บ 32788 สามัญ ร.ร.วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี "

134 นางพิมพนภา สุวรรณเลิศ 04408 คูสมรส บํานาญ อ.สันปาตอง "

135 นายชูศักดิ์ เพ็ญศรี 05769 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

136 นางบุญเลื่อน สิงหฆะราช 16499 มารดา ร.ร.บานสันปาสัก อ.หางดง "

137 นางละเอียด พรหมบุตร 33869 มารดา ร.ร.บานแปะ อ.จอมทอง "

138 นายหิรัญ สุขใจ 12229 สามัญ บํานาญ อ.แมแจม "

139 นายบุญสม วราเอกศิริ 08882 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ  27 ก.ย.65

140 น.ส.บุษบัน โชติกสวัสดิ์ 27910 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ "

141 น.ส.วัชราภรณ กันทวงศ 14634 สามัญ บํานาญ ม.แมโจ "

142 นายพิชญ เชื้อเมืองพาน 27936 บุตร ม.แมโจ "

143 พ.ต.อ.จีรัฐพัทธ สิตานุรักษ 29976 คูสมรส ม.ราชภัฎ "

144 นายทิน ทองนวล 01197 สามัญ บํานาญ ว.เทคนิคเชียงใหม "

145 นายบรรเจิด อารมยเกลี้ยง 02637 สามัญ บํานาญเทศบาล "
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146 นายมานิตย สมภมิตร 06465 สามัญ บํานาญเทศบาล  27 ก.ย.65

147 นางอุไรวรรณ สายกองคํา 14988 สามัญ บํานาญเทศบาล "

148 นายสุราช วงศวรรณา 22507 สามัญ บํานาญ ว.เกษตรกรรม "

149 นางกาญดา แสงคํา 09305 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

150 ด.ต.วิมลชัย ปุรณะพรรค 15437 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

151 นายสิงหแกว นาธรรมเจริญ 00645 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

152 นายประเสริฐ คําพัฒน 18936 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

153 นางเฉลิมศรี ใจงาม 15743 คูสมรส บํานาญ อ.แมริม "

154 นายสุชาติ อายเจริญ 10913 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

155 น.ส.ฉัตรดารา ลิมปกาญจนวัฒน 18216 บุตร บํานาญ อ.สันทราย "

156 นายเทียน รอยหมื่น 08070 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

157 นายเฉลิม หนอแกว 06119 สามัญ บํานาญ อ.ไชยปราการ "

158 นางถนอม สุทธหลวง 19921 มารดา ร.ร.บานหนองขี้นกยาง อ.แมอาย "

159 นางภัคณภัทร ตันปกรณกุล 00293 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

160 นางประทิน กาญจนสาวิตรี 20502 สามัญ บํานาญ อ.สารภี "

161 นายศรีเนียม อุดม 00716 มารดา บํานาญ อ.ดอยหลอ "

162 นางดาวเรือง สีสด 18222 สามัญ อบต.บอสลี อ.ฮอด "

163 นายอนันต บัวลอยลม 15376 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

164 นายสิทธิศักดิ์ มนทนม 13415 สามัญ ร.ร.บานหวยผา อ.แมแจม "

165 นายไกรสร ทะบุญ 28700 บิดา ร.ร.แมแจม อ.แมแจม "

166 นายเสนอ มะณี 17550 สามัญ กศน.  25 ต.ค.65

167 นายเสงี่ยม วงศสุฤทธิ์ 17264 บิดา ม.ราชภัฎ "

168 นายอนุชา วิลัยวงศ 12717 คูสมรส บํานาญ ร.ร.สอนคาบอด "

169 นางสุวิภา ฤกษวันเพ็ญ 14793 สามัญ บํานาญเขต 1 "

170 นางบัวเพชร ราชบัณฑิตย 24383 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

171 นายสมหวัง สายพาด 00502 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

172 นายสมัคร พวงเงินมาก 01807 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

173 นายวิทยา ปอมเสมาพิทักษ 06322 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

174 นางสมจิต นันตา 13161 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

175 นางทองใบ นุชเสถียร 12774 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

176 นางวัลลีย ชมภูคํา 17093 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

177 นายเดช ทองเลี่ยม 03157 สามัญ บํานาญ อ.พราว "
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178 นางศรีพร สงศิริ 15391 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

179 นายนพดล นาคะเสถียร 17796 คูสมรส บํานาญ อ.แมริม "

180 นายไพโรจน บูรณสม 22861 สามัญ บํานาญ อ.สันทราย "

181 นายมงคล ไชยวงรศิลป 24524 บิดา บํานาญ อ.สันทราย "

182 นายเสนอ มาซอย 08551 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

183 นางเพ็ญศรี แสนดวงดี 28107 สามัญ ร.ร.บานเปยงหลวง อ.เวียงแหง "

184 น.ส.วันวิสาข วงศปนดิษฐ 29389 สามัญ ร.ร.สารภีพิทยาคม อ.สารภี "

185 นายจรัญ สุธรรมทาน 13481 สามัญ ร.ร.บานใหมสวรรค อ.แมวาง "

186 นายเจริญ เจตะวัน 18983 บิดา ร.ร.แมโถวิทยาคม อ.ฮอด "

187 นายอินทร มาใจ 02091 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

188 นายอรรคพล ประสพสุข 05642 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

189 นางกองคํา ตุยตามพันธ 28564 มารดา ร.ร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง "

190 นางวงเดือน นัยชล 22367 ร.ร.เอกชน ร.ร.สิริมังคลานุสรณ "

191 น.ส.วิรัมภา วงศชารี 16025 สามัญ ม.แมโจ  28 พ.ย.65

192 นายไพฑูรย ไชยวงศ 03271 สามัญ บํานาญเขต 1 "

193 นายทรงพล สายหลอ 00009 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

194 นางลําจวน สมบูรณ 05569 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

195 นายเพ็ชร ศรีกอนติ 00467 สามัญ บํานาญ อ.ดอยสะเก็ด "

196 นายธนวัฒน บุญทวี 06204 สามัญ เทศบาล ต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด "

197 นางบุญสม ภักดีศิริ 00236 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

198 นายชาญชัย สมภารจันทร 00862 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

199 น.ส.พิมชนก อินทวงศ 16605 บุตร บํานาญ อ.พราว "

200 นายไฉน อินทสังข 00657 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

201 นางวีรยา ทรายแกว 05134 สามัญ บํานาญ อ.แมริม "

202 ด.ต.ทวี ดํารงคพงษพันธ 08773 คูสมรส บํานาญ อ.แมริม "

203 นายวิทยา จอมกันท 23979 บุตร บํานาญ อ.สันทราย "

204 นายเฉลิม นวลขาว 31818 บิดา ร.ร.บานเชียงดาว อ.เชียงดาว "

205 นายพงษศักดิ์ ใหมขันธ 15517 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

206 นายเมืองแกว พงคจันทรเขียว 27457 บิดา ร.ร.บานสันปาขา อ.แมอาย "

207 นางสินีรินทรทิพ ศิริมงคล 15089 สามัญ บํานาญ อ.สันปาตอง "

208 นายณรงค ไชยวรรณ 03344 สามัญ บํานาญ อ.หางดง "

209 นายสุรศักดิ์ พวงรัตน 28778 คูสมรส ร.ร.บานทาวบุญเรือง อ.หางดง "

210 นายทองพูน ไชยราช 00093 สามัญ บํานาญ อ.จอมทอง "

211 นางศรีมร ปนตา 24215 สามัญ ร.ร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง "
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212 นายสุรศักดิ์ จันทรอวน 32593 บิดา ม.ราชภัฎ  27 ธ.ค.65

213 นายทองมี สารศิริ 23810 บิดา สหกรณฯ "

214 นายบัญญัติ ศรีนุรักษ 24813 สามัญ บํานาญ ว.เทคนิคสันกําแพง "

215 นายเวช จิตตะคุ 15692 สามัญ บํานาญ สพม.เชียงใหม "

216 นายบรรจง สันติสุข 03346 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

217 พ.อ.อ.มานิต พื้นผา 05128 คูสมรส บํานาญ อ.เมือง "

218 นางสมสาย ตันฑเมืองยศ 20147 สามัญ บํานาญ อ.เมือง "

219 นายเดชา สิทธิวงศ 22590 บิดา ร.ร.บานปาเสรา อ.ดอยสะเก็ด "

220 นายสุมิตร วงศสุวรรณ 05061 สามัญ บํานาญ อ.สันกําแพง "

221 นางสุมิตรี เวียงเจ็ด 05244 คูสมรส บํานาญ อ.สันกําแพง "

222 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ 00661 สามัญ บํานาญ สพป.เขต 2 "

223 นายมนัส จันตา 05086 สามัญ บํานาญ อ.แมแตง "

224 นางนันทพร พยอมยงค 30501 คูสมรส ร.ร.วัดหวยไร อ.แมแตง "

225 นายอุทัยวุฒิ วุฒิการณ 08430 สามัญ บํานาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม "

226 นายเจริญ จิตรฐาน 09666 สามัญ บํานาญ อ.เชียงดาว "

227 นายมนัสนันท แกวประเสริฐ 05904 สามัญ บํานาญ อ.ฝาง "

228 นายสมบูรณ พะชู 28960 บิดา ร.ร.ศึกษานารีอนุสรณ 1 อ.แมอาย "

229 นายตักษณี พิชัยศิริ 15916 คูสมรส บํานาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะหเชียงดาว "

230 นายสุขสันต โพธิ์ศรี 14666 คูสมรส บํานาญ อ.สันปาตอง "

231 นายทวี ภีระมูล 10487 สามัญ บํานาญ อ.ฮอด "

ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายไพบูลย      พุทธวงค)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
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