
รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
สมาชิกเสียชีวติในระหวา่งวนัท่ี   1 ธนัวาคม   ถึงวนัท่ี    31  ธนัวาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  16   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางรัตนา มูลอา้ย 09839 (คู่สมรส) ม.แม่โจ ้
2 ร.ท.สุชาติ ทิศายกุตะ 14761 (คู่สมรส) ร.ร.ยพุราชวทิยาลยั 
3 นายวนิยั ตียาสุนทรานนท ์ 13758 ร.ร.วฒัโนทยัพายพั 
4 นายยศพร ไฝเจริญ 09230 (คู่สมรส) อ.เมือง 
5 นายถวลิ บุญถึง 20376 อ.เมือง 
6 นายดาํรงค ์ ชยัปราณี 00577 อ.ดอยสะเก็ด 
7 นางขนัแกว้ กนัทนาวนินท ์ 00268 (คู่สมรส) อ.สนักาํแพง 
8 นายณรงคฤ์ทธ์ิ นุชเสถียร 00271 อ.สนักาํแพง 
9 นายพิมล กนัจินะ 05003 อ.สนักาํแพง 
10 นางจนัทร์แสง วงศช์มพ ู 13457 อ.สนักาํแพง 
11 นายเกษม ตนัตะวนั 21324 (บิดา) อ.พร้าว 
12 นายธงชยั กนัทะชยั 07905 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
13 นายดวงคาํ ปันกํ้า 21956 (บิดา) อ.ฝาง 
14 นางศรีนวล กนัธะมา 02534 (คู่สมรส) อ.สนัป่าตอง 
15 นายคาํ ไชยมงคล 04700 อ.หางดง 
16 นายพีรวสั นามแกว้ 00935 อ.อมก๋อย 

 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมกราคม  2560         จาํนวน  320.-บาท  (สามร้อยยี่สิบบาทถว้น)  และ
ค่าบาํรุงสมาคมฯ ประจาํปี จาํนวน 20.-บาท (ยีสิ่บบาทถว้น)  รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  340.-บาท (สามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)  สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
หากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9 
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
สมาชิกเสียชีวติในระหวา่งวนัท่ี   1  มกราคม   ถึงวนัท่ี    31  มกราคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  14   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 น.ส.พจนีย ์ วานิช 16753 ม.ราชภฎัเชียงใหม่ 
2 นายกฤษฎากร พรหมกร 17181 (บุตร) อ.ดอยสะเก็ด 
3 นายสาํราญ สุขเสาร์ 03799 อ.สนักาํแพง 
4 นายวรีะ ธนจรัสพงศ ์ 01105 อ.แม่ริม 
5 นายมนสั พรหมอารีรักษ ์ 13313 อ.แม่ริม 
6 นายวโิรจน ์ สิทธิฟอง 12433 อ.ฝาง 
7 นายธนวฒัน์ ถิรปัญญา 24646 (บิดา) อ.ไชยปราการ 
8 นางจนัทร์คาํ คาํหนอ้ย 06525 อ.แม่อาย 
9 นายทว ี ตุ่นแกว้ 21018 (คู่สมรส) อ.แม่อาย 
10 นายเฉลิม ทิพยส์มบติั 02274 (คู่สมรส) อ.สารภี 
11 นางสมศรี มโนวงค ์ 15745 อ.สนัป่าตอง 
12 นายชาคริต ปรีชา 13961 (คู่สมรส) อ.ดอยหล่อ 
13 นายภูษิต จนัทะทยั 08294 อ.อมก๋อย 
14 นายจรัญ เขม็วชิยั 24993 (บิดา) อ.อมก๋อย 

 

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560         จาํนวน  280.-บาท    สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่
มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9 
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
สมาชิกเสียชีวติในระหวา่งวนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์   ถึงวนัท่ี    28  กุมภาพนัธ์  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  13   

ราย     
 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางทองใบ ณ ลาํปาง 02638 เทศบาล 
2 นายธานี บุณยะนิวาศ 14855 ร.ร.ยพุราชวทิยาลยั 
3 นางศรีทอง ริญญา 00466 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 
4 นางชนิกา สวยสม 21466 (คู่สมรส) อ.สนักาํแพง 
5 นายสาํราญ อินทอง 18032 อ.แม่แตง 
6 นางนงลกัษณ์ เจริญวงค ์ 20641 อ.แม่แตง 
7 นายสมจิต จนัทร์เท่ียง 00659 อ.แม่ริม 
8 นายโรจน ์ เอ่ียมอกัษร 26140 (บิดา) อ.เชียงดาว 
9 นายคาํ จนัทร์ทรา 24683 (บิดา) อ.เชียงดาว 
10 นางสุทา ทะพลอยหนุน 24536 (มารดา) อ.แม่อาย 
11 นางพรพิศ หาญใจ 22549 อ.สารภี 
12 นางอาภรณ์ ลชัชะเดช 00904 อ.สนัป่าตอง 
13 นายทรงยศ ศรีวงศ ์ 21911 (บุตร) อ.หางดง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมีนาคม 2560         จาํนวน  260.-บาท  (สองร้อยหกสิบบาทถว้น)  

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  10  เมษายน  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  มีนาคม   ถึงวนัท่ี    31  มีนาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  11   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นายประชนั เรือนทอง 16872 ม.ราชมงคล 
2 นางสวา่งศรี โกมลรัตน์ 00065 อ.เมือง 
3 นายสาํราญ จอมขนัเงิน 18175 (บิดา) ร.ร.กาวลิะวทิยาลยั 
4 นายประสาน ตรีสุวรรณ 05676 อ.เชียงดาว 
5 นายมงคล โปธายะ 14766 อ.เชียงดาว 
6 นายบุญมา วงคเ์ตจา 13022 อ.ฝาง 
7 นายบุญป๋ัน สร้อยสงัวาล 23129 (บิดา) อ.แม่อาย 
8 นายนิวตัร ศนัสนีย ์ 00448 อ.สนัป่าตอง 
9 นายณรงค ์ สามารถ 12492 อ.สนัป่าตอง 
10 นายทองเขม็ ใสญาติ 28037 (บิดา) อ.แม่แจ่ม 
11 นายทว ี ตะ๊คาํ 29600 (บิดา) อ.แม่แจ่ม 
หมายเหต ุ สมาชิกล าดบัที ่ 11  อายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ 90 วนั 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนเมษายน 2560         จาํนวน  200.-บาท    (สองร้อยบาทถว้น)     สมาชิกท่ี

ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 
วนัที ่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1   เมษายน  2560    ถึงวนัท่ี    30   เมษายน  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน   20   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นายสาโรจน ์ ณ เชียงใหม่ 03538 (คู่สมรส) ม.ราชมงคล 
2 นางอาํพร ถากวา้ง 18090 ม.ราชภฎั 
3 นายนิกร จกัรแกว้ 10008 ม.มหาจุฬาฯ 
4 นางพรรณี ทิพยรั์ตน ์ 08413 อ.เมือง 
5 นางจนัทร์หอม เจริญเมือง 00110 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 
6 นายศราวธุ อุปาลี 01075 (คู่สมรส) อ.พร้าว 
7 นายจตุพร ร่มแกว้ 05717 อ.พร้าว 
8 นายไกรสร โพธิรักษ ์ 01412 (คู่สมรส) อ.พร้าว 
9 ร.อ.ชาญวทิย ์ สวา่งผล 19170 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 
10 นางปราณี ปินทะนา 15721 (คู่สมรส) อ.สะเมิง 
11 นายประสิทธ์ิ แก่นจนัทร์ 10918 อ.เชียงดาว 
12 นางแดง กนัทา 17094 (มารดา) อ.เชียงดาว 
13 นายสุทศัน ์ ลาํจวน 22175 (บิดา) อ.เชียงดาว 
14 นายวชัระ นิมมานวฒันา 08327 อ.ฝาง 
15 นายนิคม วงศายะ 13833 อ.ไชยปราการ 
16 นายสุแกว้ พินิจ 20551 (บิดา) อ.แม่อาย 
17 นายปราการ เดชะปราปต ์ 02340 อ.สารภี 
18 นางจนัทร์แรม บูรณา 11394 สพป.เขต 4 
19 น.ส.สมทรง อินทชยั 00912 อ.สนัป่าตอง 
20 นายชุมพล บุญเหมย 15372 อ.หางดง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤษภาคม   2560            จ านวน 400.-บาท    (ส่ีร้อยบาทถ้วน)        

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ  จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  9  มถุินายน  พ.ศ.  2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  พฤษภาคม   ถึงวนัท่ี    31  พฤษภาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  9   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางนาํ วงศเ์ขียว 20512 (มารดา) กศน. 
2 นางลมา้ย สารศิริ 23811 (มารดา) สหกรณ์ 
3 นายอภิรัฐ ศรีสุข 06426 อ.สนักาํแพง 
4 นางบุญเท่ียง ภุมรินทร์ 02747 (คู่สมรส) อ.สนัทราย 
5 นายมานิตย ์ จิตฐาน 06218 อ.เชียงดาว 
6 นายจรินทร์ ทรายคาํ 06968 อ.ฝาง 
7 นายวฒันชยั จิตติ 14079 อ.แม่อาย 
8 นายวชัรพล ดลภกัดี 25478 อ.ฮอด 
9 นางคาํแปง เขียวกนัยะ 13450 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมิถุนายน  2560         จาํนวน  180.-บาท    (หน่ึงร้อยแปดสิบบาทถว้น)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  มิถุนายน   ถึงวนัท่ี    30  มิถุนายน  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  9   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางนนัทนา สุขพทัธี 15024 ม.ราชมงคล 
2 นายศรีนุต สุริยศ 28299 (บิดา) ม.แม่โจ ้
3 นางอาํพรรณ ศรีไชย 22506 ม.ราชภฎั 
4 นางนํ้ าหวาน สุรินตุม 08541 (คู่สมรส) เทศบาล 
5 นายจรัส อินตายวง 06398 อ.สนักาํแพง 
6 นายดวงดี ปัญญาดี 23123 (บิดา) อ.สนัทราย 
7 นายพายพั พงษส์วสัด์ิ 11896 อ.เชียงดาว 
8 นายวนัชยั ไชยคาํอุดม 09981 อ.สนัป่าตอง 
9 นายทองอินทร์ มรรคกลุ 08657 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกรกฎาคม  2560         จาํนวน  180.-บาท    (หน่ึงร้อยแปดสิบบาทถว้น)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  9   สิงหาคม  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  กรกฎาคม   ถึงวนัท่ี    31  กรกฎาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน   6   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางเสง่ียม ดาวเวยีงกนั 18858 (มารดา) อ.ดอยสะเก็ด 
2 นางพรพรรณ สุขเสาร์ 07447 อ.สนักาํแพง 
3 น.ส.วชิราภรณ์ อรุณภาส 14499 อ.สนัทราย 
4 น.ส.ศรัญญา เตชะวงศ ์ 28537 อ.แม่อาย 
5 นายบุญภพ เกติยศ 04190 อ.หางดง 
6 นายญาณวฒิุ สุทู 28946 อ.อมก๋อย 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนสิงหาคม  2560         จาํนวน  120.-บาท    (หน่ึงร้อยยี่สิบบาทถว้น)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่  วนัที ่  8  กนัยายน  พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  สิงหาคม   ถึงวนัท่ี    31   สิงหาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  10   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นายอินทร์ ดว้งมะโน 15810 (บิดา) สหกรณ์ฯ 
2 นางวงเดือน จนัจรมานิตย ์ 01681 อ.พร้าว 
3 น.ส.ศรัญญา คาํแสน 05602 อ.แม่แตง 
4 นายสุชาติ ยอดยา 05374 อ.แม่แตง 
5 นางนนัทา เภาเสง่ียมสุขขี 04469 อ.แม่ริม 
6 นายสหรัก ขาวแสง 11589 ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
7 นางอาํไพ ไชยมหา 24248 (มารดา) อ.ไชยปราการ 
8 นางจนัทร์ศรี สุวรรณจนัทร์ 00868 อ.หางดง 
9 นายชญัญ จนัทรมานนท ์ 21334 (บุตร) อ.หางดง 
10 นายพิสิทธ์ิ พนัธเสน 28474 (บุตร) อ.แม่วาง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกันยายน 2560  จาํนวน 200.-บาท  (สองร้อยบาทถว้น)  สมาชิกท่ีถึงแก่

กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที ่  
9  ตุลาคม   พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1  กนัยายน   ถึงวนัท่ี    30  กนัยายน  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  12   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นางมนภสั เป็งปานนัท ์ 20010 กศน. 
2 นางจนัทร์ฟอง บุญเรือง 07969 (คู่สมรส) ม.แม่โจ ้
3 นายสมจิตต ์ คาํปัน 12153 ศูนยก์ารท่องเท่ียวและกีฬา 
4 นายสุพฒัน์ ถวลิวศิาล 05202 ว.เทคนิคเชียงใหม่ 
5 นางอุไรพรรณ บุญบนัดาล 09363 อ.เมือง 
6 นายสมชยั สมยศ 00823 อ.พร้าว 
7 นายนพพร ศรีเนตร 02822 อ.สนัทราย 
8 นายสมบุญ เรืองแจ่ม 05756 อ.เวยีงแหง 
9 นายสมจิตร กองทุ่ม 09223 (บิดา) อ.ฝาง 
10 นายเอนก  วงศก์ํ่า 03482 อ.ไชยปราการ 
11 นายณรงค ์ ไชยจินดา 08423 อ.สนัป่าตอง 
12 นายประทาน บุญมาปะ 13919 (คู่สมรส) อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนตุลาคม   2560         จาํนวน  240.-บาท    (สองร้อยส่ีสิบบาทถว้น)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  9  พฤศจกิายน   พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1   ตุลาคม ถึงวนัท่ี    31   ตุลาคม  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน  10   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 นายโกชยั สาริกบุตร 07559 ม.ราชภฎั 
2 นายคาํนวน  พานคาํดาว 00176 อ.ดอยสะเก็ด 
3 นายบุญชู ชยัสาร 00863 อ.สนักาํแพง 
4 นางพิสมยั ธีระสวสัด์ิ 01610 อ.สนักาํแพง 
5 นายเรวตั สาริวาท 3955 ร.ร.วฒัโนทยัพายพั 
6 นายรณกิจ ไชยวงค ์ 20114 (บุตร) อ.แม่แตง 
7 นายชูศกัด์ิ นพฤทธ์ิ 01316 อ.สะเมิง 
8 นายสุภตัร์ สุริยะจกัร์ 01185 อ.ไชยปราการ 
9 นายเสวก บุตรชยั 00363 อ.หางดง 
10 นายบุญเลิศ คาํวนิิจ 00095 อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน   2560         จาํนวน  200.-บาท    (สองร้อยบาทถว้น)     

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  8  ธันวาคม   พ.ศ. 2560   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหวา่งวนัท่ี   1   พฤศจิกายน  2560    ถึงวนัท่ี    30   พฤศจิกายน  2560   ไดมี้สมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจาํนวน   15   ราย     

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี :- 

ที ่ ช่ือ  -   สกลุ เลขทีส่มาคม สังกดั 

1 พล.ต.มนสั บุญหนู 02651 (คู่สมรส) อ.เมือง 
2 นายสมบูรณ์ ใจงาม 01775 อ.แม่แตง 
3 นายอรุณ ศิริ 12997 อ.แม่แตง 
4 นายสมศกัด์ิ ประดิษฐ ์ 04806 อ.แม่ริม 
5 นางสมนึก ผอนวล 20536 (มารดา) อ.แม่ริม 
6 นางสารภี สาระจนัทร์ 09233 อ.เชียงดาว 
7 นายศราวฒิุ ดอกแดง 25247 อ.เชียงดาว 
8 นางอมราวดี อูปคาํ 26932 (มารดา) อ.เชียงดาว 
9 นายเลอชยั มณีจกัร 18789 (คู่สมรส) อ.ฝาง 
10 นางบวัเร็ว กนัธะพรม 13504 (คู่สมรส) อ.ไชยปราการ 
11 นายสมชยั ศรีลาชยั 01307 สพป.เขต 4 
12 นายเจริญ หม่ืนรังสี 02538 อ.ฮอด 
13 นายอุ่น สิงห์โกฏ 18573 (บิดา) อ.ฮอด 
14 นายเกษม ผลสลดั 18541 (คู่สมรส) อ.ดอยเต่า 
15 นายปรีชา ปินคาํ 11278 อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนธันวาคม   2560        จ านวน  300.-บาท    (สามร้อยบาทถ้วน)          

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ  จะดาํเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วนัที ่  9  มกราคม  พ.ศ.  2561   เป็นตน้ไป   
 
 
 
 
 
 


