
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  ธันวาคม  ถึงวันที่   30  ธันวาคม  2563   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  18   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นางนิลทอง พวงเส็น 19894 (มารดา) กศน. 
2 นายจรูญ วงค์ค า 09912 ม.ราชภัฎ 
3 นายประทีป เอ้ียงทอง 09964 ร.ร.โสตศึกษาฯ 
4 นางล าดวน สุริยะเจริญ 14289 เทศบาล 
5 นางวิรุณ ณ เชียงใหม่ 02155 อ.เมือง 
6 นางพวงลัย วิชัยโน 15689 อ.ดอยสะเก็ด 
7 นายอมร กิมภากรณ์ 16429 ร.ร.กาวิละวิทยาลยั 
8 นางวรรณา ใจหล้า 10450 (คู่สมรส) อ.พร้าว 
9 นายฉลาด เป็งศิริ 18059 (บิดา) อ.พร้าว 
10 นายเหมมิญช ์ มงคลสิทธิโ์ชต ิ 9654 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
11 นายสธุรรม รัญเสวะ 11174 (คู่สมรส) อ.สันทราย 
12 นางสุข ค าเนียม 27667 (มารดา) อ.ฝาง 
13 นายประชา ชัยมณ ี 03277 อ.แม่อาย 
14 นางนิตยวรรณ ตันโถะ 19477 อ.แม่อาย 
15 นายมงคล เกิดค า 04627 อ.สารภี 
16 พ.อ.อ.สุพจน์ มงคลศิลป ์ 02853 (คู่สมรส) อ.หางดง 
17 นางอั้ว คนใจบุญ 22489 (มารดา) อ.แม่แจ่ม 
18 นางประภา พริบไหว 30015 (มารดา) อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมกราคม  2564   จ านวน  360.-บาท  และค่าบ ารุงสมาคมฯ 

ประจ าปี จ านวน 20.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380.-บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระ
หนี้สินกับสหกรณ์ ฯ  สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่  วันที่   10  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ในระหว่างวันที่   1  มกราคม   ถึงวันที่    31  มกราคม 2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  14   ราย     
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 
1 นางเสงีย่ม ดารา 26414 (มารดา) เทศบาล 
2 นายพยงุศักดิ์ ชัยแก้ว 12669 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 
3 นายวิจิตร จุณศิร ิ 06504 สพป.เขต 1 
4 นายรัฐพล พึ่งพุทธ 16809 (บุตร) อ.สันก าแพง 
5 น.ส.บรรจง สุดาทิพย ์ 09216 อ.พร้าว 
6 นางมณีภรณ ์ นาวะระ 00424 อ.แม่ริม 
7 น.ส.สโรชา โสธรประภากร 15933 (บุตร) อ.แม่ริม 
8 นายขาล อินฟูล า 20701 (บิดา) อ.เชียงดาว 
9 น.ส.อัมพร อินถา 24601 (มารดา) อ.ฝาง 
10 นางบุญทอง พรหมเทศน์ 02357 อ.สารภี 
11 นายด ารง เรือนมูล 01946 อ.สันป่าตอง 
12 นายสพุัตร นะมะหุต 32289 (บิดา) อ.อมก๋อย 
13 นายพิทักษ ์ พรหมบุตร 16930 อ.ฮอด 
14 นางล าดวน แซ่ด่าน 30078 (มารดา) อ.ฮอด 

 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์  2564  จ านวน  280.-บาท  (สองร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  23   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายบุญทว ี เงาค า 10014 ม.ราชมงคล 
2 นายจ ารัส ขันรินทร์ค า 11965 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 

3 นายวฑิูรย์ เพชราพันธ ์ 01114 (คู่สมรส) อ.เมือง 
4 นางวาสนา อินแถลง 01248 อ.เมือง 

5 นายวนัชัย จันทรรัตน ์ 01619 อ.สันก าแพง 
6 นายสุเกรียงศักดิ ์ สมณะ 20466 อ.แม่ออน 

7 นายบุญยืน บัวลอยลม 20765 (บิดา) อ.พร้าว 
8 นางลักขณา เทวะ 07435 อ.แม่ริม 

9 นางจนัทร์เป็ง ปัญญารู ้ 01538 (คู่สมรส) อ.แม่ริม 

10 นางกนกวรรณ ไชยถาวร 12219 อ.สันทราย 
11 นายบุญทว ี สุริยะ 05970 อ.เชียงดาว 

12 นายธนานันท ์ ชมภูเทพ 14436 (คู่สมรส) อ.เชียงดาว 
13 นายมนูญ ทาระ 23821 (บิดา) อ.เชียงดาว 

14 นายถวิล วงษ์วาด 07176 อ.ฝาง 
15 นางขันทอง งูชัย 04723 (คู่สมรส) อ.ฝาง 

16 นายประทุน หาญใจ 02233 อ.สารภี 
17 นายบินรบ เทพรังษี  03410 อ.หางดง 

18 นางสุกัญญา ประยูรวงษ ์ 20813 อ.หางดง 
19 นางศิริพันธ ์ อดทน 04939 อ.สันป่าตอง 

20 นายจรัญ ไอยรัตน ์ 11489 อ.สันป่าตอง 
21 นางทัศนีย ์ ธรรมไชย 08932 อ.สันป่าตอง 

22 นางค าป้อ แสนสีอ่อง 16945 (มารดา) อ.จอมทอง 

23 น.ส.แก้วเรือน กันทะวัง 23925 อ.แม่แจ่ม 
 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมีนาคม  2564   จ านวน  460.-บาท    (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  มีนาคม   ถึงวันที่    31  มีนาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  9  ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายผนิ เร่งเร็ว 01283 อ.เมือง 
2 นายประชนั ใจโต 10080 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 

3 นางทัศน ี มโนวร  20293 (มารดา) อ.ดอยสะเก็ด 
4 นางอัมพร ยจิตากุล 08424 อ.แม่แตง 

5 นางสุภาพร นาธรรมเจริญ 11782 อ.แม่แตง 
6 ร.อ.อุทิศ พงศ์มาล ี 03793 (คู่สมรส)  อ.แม่ริม 

7 นายกิตต ิ มีลาภ 04018 อ.แม่ริม 
8 นางศิริกัลยาพร กันทะมาลา 07183 อ.สันทราย 

9 นายยงยุทธ ศรีค าฝั้น  14205 อ.ดอยหล่อ 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนเมษายน 2564   จ านวน  180.-บาท    (หนึ่งร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายชัยยุทธ คันธไชย 03419 ม.ราชมงคล 
2 นางฟองนวล ใจเตี้ย 19902 (มารดา) ม.ราชภัฎ 

3 น.ส.ภัคจิรา กาบใจ 32104 ม.ราชภัฎ 

4 นายจ ารูญ มากสกุล 09430 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 
5 นายดสุิต ตันเกียรติชัย 08562 ร.ร.หอพระ 

6 นางมณีรัตน ์ อภัยโรจน์ 22928 อ.สันก าแพง 
7 นางปราณ ี พิพัฒนภักด ี 02400 อ.แม่แตง 

8 นายเสงี่ยม พิสุทธยางกูร 02481 อ.แม่ริม 
9 นางจิณห์จฑุา มั่งมี 32702 (มารดา) อ.สะเมิง 

10 นางวลิาสิณ ี เกิดค า 00342 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 
11 นายจ านงค์  อภิญดา 07889 อ.สันป่าตอง 

12 นางรุจ ี มะลิสุวรรณ 11267 อ.หางดง 
13 นางนทีรัย วงศ์ษาวรรณ ์ 08232 อ.แม่วาง 

14 นางด ี แสนสุรินทร์ 26623 (มารดา) อ.จอมทอง 

 
สมาคมฯ   จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤษภาคม    2564       จ านวน    280.-บาท    (สองร้อย

แปดสิบบาทถ้วน)      สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ     สมาคมฯ  จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ระหว่างวันที่   1  พฤษภาคม   ถึงวันที่    31  พฤษภาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  14   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายนรินทร ์ ปิ่นแก้ว 27249 ม.แม่โจ้ 
2 นายสวุัฒน ์ ค าพิงชัย 15739 สนง.ศึกษาธิการภาค 15 

3 นายบุญเรือง ใบอุบล 32594 (บิดา) อ.เมือง 
4 นางจนิตนา คชสารมณ ี 09644 อ.สันก าแพง 

5 นางพฤทธิ์รัตน ์ สุภาผล 14035 อ.สันก าแพง 
6 นายนพดล ถนอมสินธุ ์ 15483 (บุตร) อ.สันก าแพง 

7 นางสมพินท ์ มูลเมือง 16047 (มารดา) อ.แม่แตง 
8 นายสมชาย บริบูรณ ์ 03127 อ.เชียงดาว 

9 นางอนงค์ศร ี อุ่นป้อง 06678 อ.เชียงดาว 

10 นายบุญศรี ล าแปง 28367 (บิดา) อ.ฝาง 
11 นายเจษฎา เสนาใจ 15695 อ.ไชยปราการ 

12 นายสมคิด ชื่นกุลสัมพันธ ์ 07045 อ.สารภี 
13 นายสนุทร ลังการัตน ์ 09625 อ.สารภี 

14 นายมานิต ดุลิกานนท ์ 15781 (คู่สมรส) อ.ดอยหล่อ 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนมิถุนายน 2564  จ านวน  280.-บาท  (สองร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ   สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  กรกฎาคม   ถึงวันที่    31  กรกฎาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  20  ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นางปรีดาภรณ ์ ปลั่งเปล่ง 11029 ม.แม่โจ้ 
2 นายประเสริฐ ค าเชื้อ 24519 (บิดา) ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 

3 นางกนกวรรณ ์ วรรณมาศ 10193 ว.นาฎศิลป ์
4 นายบุญเลิศ ค าปัน 17211 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 

5 นางเทียมจนัทร ์ กันตีวงศ ์ 02582 เทศบาล 
6 พันตรีศรีเนตร กันตีวงศ ์ 02583 (คู่สมรส) เทศบาล 

7 นายสนิชยั โกฎิแก้ว 01056 อ.เมือง 
8 นายฉว ี พานค าดาว 19017 อ.ดอยสะเก็ด 

9 นางมาล ี ปราชญสมพงษ ์ 00188 อ.พร้าว 
10 นายมาลา ชาญวฒันกุล 02719 (คู่สมรส) อ.สันทราย 

11 นายทอง มะโนระ 19184 (บิดา) อ.เชียงดาว 

12 น.ส.สมศร ี วงศ์ขัน 22717 อ.ฝาง 
13 นางสุรีย์พร จันทร์จิต 08072 อ.สารภี 

14 นายจนัทร์ทิพย ์ มณีจักร 01939 อ.สันป่าตอง 
15 นายสุรศิษฎ เทพวงศ์ 12780 (คู่สมรส) อ.สันป่าตอง 

16 นายวิวฒัน ์ พรสวัสดิ ์ 03655 อ.หางดง 
17 นายนรินทร ์ สุริยา 23520 (คู่สมรส) อ.ดอยหล่อ 

18 นางเพ็ญศร ี กลอนดี 30440 (มารดา) อ.อมก๋อย 
19 นายวลิุนรัต ค าตีบ 27638 อ.จอมทอง 

20 นางบุญรัตน ์ ถาดง 20450 (มารดา) อ.จอมทอง 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนสิงหาคม  2564  จ านวน  400.-บาท    (สี่ร้อยสิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่  วันที่   9  กันยายน  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1  สิงหาคม   ถึงวันที่    31   สิงหาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  20   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายเจริญ มณีรัตน์ 08288 ม.แม่โจ้ 
2 นางจนัทร์ตา ธุงศร ี 13344 (คู่สมรส) ม.แม่โจ้ 

3 นายแก้ว ท่าน้ า 20397 (บิดา) ม.ราชภัฎ 
4 นายสบืพงค ์ โพธิ์ศรี 20488 ว.เทคนิคเชียงใหม ่

5 นางอรศรี ศรีเกษ 15406 เทศบาล 

6 นายวีระภาพ มั่งมูล 16092 (บิดา) เทศบาล 
7 นางเพ็ญศร ี คชฤทธิ์ 03891 อ.เมือง 

8 นายกริช สุคันธรัต 22293 อ.เมือง 
9 นายนิวัฒน ์ นิลแก้ว 09809 อ.ดอยสะเก็ด 

10 นางบัวจีน ชัยมงคล 00240 อ.สันก าแพง 
11 นางค าหน้อย สุยะพรหม 23138 (มารดา) อ.แม่ออน 

12 นายอาจ วิชาธง 01736 อ.แม่แตง 
13 นายพงศ์พิเชฐ ดวงวีระ 04866 อ.แม่แตง 

14 นายนิพนธ ์ ญาณะ 06352 (คู่สมรส) อ.แม่แตง 
15 นายประพันธ ์ สาริชิต 00320 อ.สันทราย 

16 นางใย วันควร 20697 (มารดา) อ.เชียงดาว 

17 นายแดง ทาไฝ 03237 อ.เวียงแหง 
18 นายไฉน จักรค ามา 00392 อ.หางดง 

19 นายอุดม ปินตาอินทร ์ 07949 สพป.เขต 5 
20 นายวิเชียร แสงบุญเรือง 27375 (บิดา) อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนกันยายน 2564   จ านวน  400.-บาท    (สี่ร้อยบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ       สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   8  ตุลาคม   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี   1  กันยายน   ถึงวันท่ี    30  กันยายน  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  17   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที ่ ชื่อ  -   สกลุ เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายสุวรรณ เพ็ชรโทน 25207 กศน. 

2 นางกองศรี ดาวเวียงกัน 24515 (มารดา) ม.ราชมงคล 

3 นางสมจิตร ์ สุขทรัพย ์ 09773 (คู่สมรส) ม.แม่โจ ้

4 นายลบ สุจินนา 09046 ส านักศิลปกรที่ 7 

5 นายสยาม พรหมสรุินทร ์ 16597 ว.เกษตรกรรม 

6 นายสัญญา รัตนไตร 10113 สพป.เขต 1 

7 นางปรียาพร ค านึงสิทธิ 18579 (บุตร) อ.เมือง 

8 นายกิติศักดิ ์ ปานะโปย 032095 (คู่สมรส) อ.ดอยสะเก็ด 

9 จ่าเอกนิคม แก้วบริสุทธ์ิ 13863 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 

10 นายปิติพงษ ์ วงศ์ษา 15861 (บุตร) อ.สันก าแพง 

11 นายรัชพล ลอยม ี 11134 อ.แม่ริม 

12 นายดวงเนตร ไชยชูมภ ู 10172 อ.สันป่าตอง 

13 นางสอิ้ง มหาวรรณ ์ 02162 (คู่สมรส) อ.อมก๋อย 

14 นายไมตร ี พิทาค า 13580 อ.อมก๋อย 

15 นายบุญปั๋น เทพก๋อง 28521 (บิดา) อ.ฮอด 

16 นายบุญยัง สุขมานนท์ 01638 (คู่สมรส) อ.จอมทอง 

17 นายสมพล เป็งใจยะ 06341 อ.จอมทอง 

 
 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน ตุลาคม    2564     จ านวน  340.-บาท   (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)     

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ     สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ตั้งแต่ วันที่   8  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันที่   1   ตุลาคม ถึงวันที่    31   ตุลาคม  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน  16   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที่ ชื่อ  -   สกุล เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นางอนงค์พรรณ ตาน้อย 14489 (คู่สมรส) ม.ราชมงคล 

2 นางประพิมภร มณีกุล 01740 อ.เมือง 
3 นางจิรธร พุทธิศร ี 20497 อ.เมือง 

4 นายบุญรัตน ์ จันทร์แก้ว 00500 อ.ดอยสะเก็ด 
5 นายมชีัย พลอาจ 06965 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 

6 นางวนัเพ็ญ วงศ์ษา 01154 (คู่สมรส) อ.สันก าแพง 
7 นายมานิต วงษา 09634 อ.พร้าว 

8 นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัย 10806 อ.แม่แตง 

9 นางพฒันา เรืองสวัสดิ์ 00322 อ.สันทราย 
10 นายสนิท เรืองสวัสดิ์ 00323 (คู่สมรส) อ.สันทราย 

11 นายประสงค ์ สิทธิธัญญ ์ 12082 อ.สันทราย 
12 นายอินพนัธ ์ อินลวง 04045 (คู่สมรส) อ.แม่อาย 

13 นางบัวนาค ฟองมูล 20178 (คู่สมรส) อ.สารภี 
14 นายเกษม ชัยวิเทศ 02931 อ.สันป่าตอง 

15 นายชวลิต สุริยะ 07930 อ.จอมทอง 
16 นายหิรัญ อินทร 11360 อ.แม่แจ่ม 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน  2564  จ านวน  320.-บาท  (สามร้อยยี่สิบบาท

ถ้วน)     สมาชิกที่ถึงแก่กรรมหากไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ   สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ วันที่   9  ธันวาคม   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
ในระหว่างวันท่ี  1 พฤศจิกายน  2564   ถึงวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2564   ได้มีสมาชิกสมาคมฯ  ถึงแก่กรรมจ านวน   11   ราย     

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 
 

ที ่ ชื่อ  -   สกลุ เลขที่สมาคม สังกัด 

1 นายสมหมาย สุขทรัพย ์ 09480 ม.แม่โจ ้

2 นางพิมพ์ลดา ประชาเดชสุวัฒน์ 21064 (บุตร) เทศบาล 

3 นางศรีพรรณ รอดเขียว 04988 สพป.เขต 1 

4 พันตรีสมเกียรต ิ ตะพาบน้ า 12035 (คู่สมรส) อ.เมือง 

5 นายทนงค ์ นักสัตย ์ 31173 (บิดา) อ.เมือง 

6 นางนวลจรสพรรณ พรหมเมตจิต 7028 อ.สันก าแพง 

7 นางบัวเขียว วงศ์ศรี 01406 (คู่สมรส) อ.เชียงดาว 

8 นางพิกุล คารวะกุล 18834 (มารดา) อ.ไชยปราการ 

9 นายสมเพชร ชัยวรรณ ์ 03207 อ.แม่อาย 

10 นางจันทร์ด ี ทิพย์พละ 19171 (มารดา) อ.สารภ ี

11 นางนันท์นภัส เสาสุรินทร ์ 01669 อ.หางดง 

 
สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือนธันวาคม   2564        จ านวน  220.-บาท    (สองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)      

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


