
ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
เรื่อง  รายชื่อผู!ได!รับทุนการศึกษา ประจําป( 

    

 ตามมติที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

การศึกษา พ.ศ.2547 และตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 8/256

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป� 

บัดนี้ การคัดเลือกได5เสร็จสิ้นแล5ว จึงประกาศรายช่ือสมาชิกสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ผู5ได5รับทุนการศึกษา กลุ�มที่ 

ต�างจังหวัด และ กลุ�มที่ 4 กลุ�มข5าราชการบํานาญ

กําหนด มีผู5ได5รับทุนการศึกษา จํานวน 

 
      
 

 
 
                          
 
 

 
ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

รายชื่อผู!ได!รับทุนการศึกษา ประจําป( 2563 

    กลุ�ม 2 กลุ�มข!าราชการสังกัดนอก  

กลุ�ม 3 กลุ�มสมาชิกต�างจังหวัด 

 กลุ�ม 4 กลุ�มข!าราชการบํานาญ 
    

 
ตามมติที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2562 ได5อนุมัติงบประมาณสําหรับจ�ายเป9น

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

และตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให5ดําเนินการแจก

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป� 2563 

บัดนี้ การคัดเลือกได5เสร็จสิ้นแล5ว จึงประกาศรายช่ือสมาชิกสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ผู5ได5รับทุนการศึกษา กลุ�มที่ 2 กลุ�มข5าราชการสังกัดนอก กลุ�มที่ 

กลุ�มข5าราชการบํานาญ ตามที่สหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

กําหนด มีผู5ได5รับทุนการศึกษา จํานวน 101 ราย มีรายช่ือแบ�งตามระดับการศึกษาดังต�อไปนี้

      ประกาศ  ณ  วันที่      ตุลาคม 2563 
  

 
พลตํารวจตรี 

 (วีระวุฒิ  เนียมน5อย) 
     ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ#/รอง

  สหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

ได5อนุมัติงบประมาณสําหรับจ�ายเป9น

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด5วยทุนส�งเสริม

และตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

มีมติเห็นชอบให5ดําเนินการแจก

บัดนี้ การคัดเลือกได5เสร็จสิ้นแล5ว จึงประกาศรายช่ือสมาชิกสหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจ

กลุ�มข5าราชการสังกัดนอก กลุ�มที่ 3 กลุ�มสมาชิก

ตามที่สหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

มีรายช่ือแบ�งตามระดับการศึกษาดังต�อไปนี้  

  

 
รองประธานกรรมการ 

สหกรณ#ออมทรัพย#ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 



-หมายเหตุ: สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา
เข%าบัญชีตามที่สมาชิกได%แนบมาพร%อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 
 

รายชื่อผู
ได
รับทุนสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 

ลําดับ รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง

1 ด.ต. เชิดชูพงษ�

2 ด.ต. บรรพจน�

3 ร.ต.อ. ปณัย 

4 ร.ต.ท. ยุทธนา 

5 ด.ต. พงษ�พิพัฒน�

6 ด.ต. สันติ 

7 ร.ต.อ. เอกชัย 

8 ด.ต. วชิรภัทร

9 ด.ต. อภิเชฐ 

10 พ.ต.ท. สาคร 

11 ด.ต. กิติศักดิ์ 

12 ด.ต. โพคินทร�

13 ร.ต.ต. ฌานนท� 

14 ร.ต.ต. ศิริศักดิ์ 

15 ร.ต.ท. สุธพร 

16 ด.ต. เอกชัย 

17 ด.ต. นวมินทร�

18 พ.ต.ท. พัทธพล 

19 ด.ต.หญิง อัณณ�ชญา

20 ร.ต.ท. สน่ันชาติ

21 ร.ต.ต. วรกาล 

22 ด.ต. ราชันย� 

 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา
เข%าบัญชีตามที่สมาชิกได%แนบมาพร%อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด ประจําป( 

(ระดับประถมศึกษา) 

รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง รายชื่อบุตร

เชิดชูพงษ� กาญจนมุสิก ด.ช. ศิระ 

บรรพจน� ก%อฟู ด.ช. ศุภากฤต 

รุ�งแสงยศ ด.ช. นิธิกร 

 แสนธิวัง ด.ช. ต�อตระกูล 

พงษ�พิพัฒน� จอมคีรี ด.ญ. พีรลักษณ� 

เนตรทิพย� ด.ญ. ฤตชญา 

ชัยวงค� ด.ญ. ธมลวรรณ 

วชิรภัทร ศรีกําพล ด.ญ. วชิรญาณ� 

อินทรัตน� ด.ญ. ธนพร 

แก%วษา ด.ญ. ทิฆัมพร 

 ลือโขง ด.ญ. อภัสรา 

โพคินทร� ศรีเรือน ด.ญ. กานต�พิชญา

 โลมะวิสัย ด.ญ. กชพร 

 สิงห�เช้ือ ด.ช. ตุลธร 

ยี่ตันสี ด.ช. ธนกฤติ 

ดวงศรี ด.ญ. วชิรญาณ� 

นวมินทร� บุญยา ด.ญ. โยษิตา 

 สงบ ด.ช. ชัยธวัช 

อัณณ�ชญา ฉัตรบุญเทียมจิต ด.ญ. ธนัญภรณ� 

สน่ันชาติ ศรีตา ด.ญ. ชนัญชิดา 

 กาละ ด.ช. ชิษณุพงศ� 

 รวมสุข ด.ญ. ปรียาภัทร 
 

 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา                
2563 

ประจําป( 2563  

รายชื่อบุตร 

กาญจนมุสิก 

ก%อฟู 

รุ�งแสงยศ 

แสนธิวัง 

จอมคีรี 

เนตรทิพย� 

 ชัยวงค� 

ศรีกําพล 

อินทรัตน� 

แก%วษา 

ลือโขง 

กานต�พิชญา ศรีเรือน 

โลมะวิสัย 

สิงห�เช้ือ 

ยี่ตันสี 

ดวงศรี 

บุญยา 

สงบ 

ฉัตรบุญเทียมจิต 

ศรีตา 

กาละ 

รวมสุข 



-หมายเหตุ: สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา
เข%าบัญชีตามที่สมาชิกได%แนบมาพร%อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 
 

รายชื่อผู
ได
รับทุนสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 

ลําดับ รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง

1 ด.ต. ชาญวิทย�

2 ร.ต.ต.หญิง บุรัสกร

3 ร.ต.อ. ชัชวาล

4 ด.ต. นรินทร�

5 ร.ต.ต. ธนพล

6 ร.ต.ท. มิตรมงคล

7 ร.ต.ต. พงศา 

8 พ.ต.ต. รัตนไตร

9 พ.ต.อ. ชวลิต 

10 ด.ต. กล%าหาญ

11 พ.ต.อ. ณัชทสิษฐ�

12 พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ�

13 ร.ต.ต. วราพงค�

14 พ.ต.ต. บรรจง

15 ด.ต. ศุภชัย

16 ด.ต.หญิง อาภากร

17 ด.ต. นฤดล

18 พ.ต.อ. สุทิน 

19 ด.ต. อมรศักดิ์

20 ด.ต. สมบุญ

21 ด.ต. ชนันธร

22 ด.ต. วรวิทย�

 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา
เข%าบัญชีตามที่สมาชิกได%แนบมาพร%อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด ประจําป( 

(ระดับมัธยมศึกษา) 

รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง รายชื่อบุตร

ชาญวิทย� มูลวงค� น.ส. ศุภธิดา 

บุรัสกร สมปาน ด.ญ. สุภาวิกา 

ชัชวาล มงคลสวัสดิ์ น.ส. ชัชฎาพร 

นรินทร� ว�องไว นาย พชร 

ธนพล นามวงค� ด.ช. ธนภูมิ 

มิตรมงคล คุณเลิศ ด.ญ. ปภาวี 

 จิณะวัน นาย นภพล 

รัตนไตร ใจอินสม นาย เทพบดินทร� 

 วงศ�อัจฉริยา น.ส. วราลี 

กล%าหาญ วงศ�ชมภู นาย นันทร�นภัส 

ณัชทสิษฐ� บุญมาก ด.ญ. ปGณดารีย� 

เสาวลักษณ� วุฒินนท�ชัย ด.ญ. ณัฏฐณิชา 

วราพงค� ถาน%อย นาย วรกันต� 

บรรจง ก่ําโน น.ส. สุพิชชา 

ศุภชัย รัตนปรานต� ด.ช. ฐิติวุฒิ 

อาภากร ปJสินย� ด.ช. ปุญญพัฒน� 

นฤดล ดําริเลิศวรกุล ด.ญ. ธัญวรัตม� 

 จิณะไชย นาย ปุญญพัฒน� 

อมรศักดิ์ อรุณวรรณ น.ส. อัจฉรา 

สมบุญ จูแวน ด.ญ. ธฤษวรรณ 

ชนันธร ทุนกาศ น.ส. ปรัชญากรณ�

วรวิทย� คําผง น.ส. รินรดา 

 

 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา                
2563 

ประจําป( 2563  

รายชื่อบุตร 

มูลวงค� 

นันทสุวรรณ 

มงคลสวัสดิ์ 

ว�องไว 

นามวงค� 

อวยพร 

จิณะวัน 

 ใจอินสม 

วงศ�อัจฉริยา 

 วง�ชมภู 

บุญมาก 

วุฒินนท�ชัย 

ถาน%อย 

ก่ําโน 

รัตนปรานต� 

 ปJสินย� 

ดําริเลิศวรกุล 

 จิณะไชย 

อรุณวรรณ 

 จูแวน 

ปรัชญากรณ� ทุนกาศ 

คําผง 



-หมายเหตุ: สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา                
เข%าบัญชีตามที่สมาชิกได%แนบมาพร%อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 

ลําดับ รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง รายชื่อบุตร 

23 ด.ต.หญิง จีระวรรณ ชุมภูชนะภัย น.ส. กนกวรรณ ใจยอด 

24 ร.ต.อ. ไกรวิชญ� บุญโนนแต% น.ส. กัญญารัตน� บุญโนนแต% 

25 พ.ต.ท. กิตติภพ บุญเสาร� น.ส. กุลริศา บุญเสาร� 

26 ด.ต. ประนอม เจริญทรัพย� นาย ปรเมศวร� เจริญทรัพย� 

27 ร.ต.อ. อํานวย ไชยชนะ น.ส. จันทนา ไชยชนะ 

28 พ.ต.ท. ทรงธรรม จันกัน นาย ฐาปกรณ� จันกัน 

29 ด.ต. เทิดศักดิ์ เช้ือเมืองพาน นาย ชยณัฐ เช้ือเมืองพาน 

30 พ.ต.อ. ธงชัย ใจบุญ น.ส. ชนิสรา ใจบุญ 

31 ร.ต.ท. พีรพล เทพมาลาพันธ� ด.ช. นนทกร เทพมาลาพันธ� 

32 ร.ต.ท. กรณ� ทาปGญญา นาย นิติกร ทาปGญญา 

33 ร.ต.อ. ทองทศ สุรินทร� น.ส. วรินทิรา สุรินทร� 

34 ด.ต. สิรภพ วงค�เทเวศ ด.ญ. ฐิติพร วงค�เทเวศ 

35 ร.ต.ต. นิติชัย ฐิติวราวิวัฒน� น.ส. ณัฐริกา ฐิติวราวิวัฒน� 

36 ร.ต.ท. ธวัชชัย อินทจักร น.ส. พัชราพร อินทจักร 

37 พ.ต.ต.หญิง ศิริปุณยาณุช เปาธ�วัลย� นาย กฤตภาส เปาธ�วัลย� 

38 พ.ต.อ. สมชาติ เปLาพานิชย� ด.ญ. สรัสจันทร� เปLาพานิชย� 

39 พ.ต.ท. พงษ�ศักดิ์ ธรรมเขตต� นาย ภาณุพงศ� ธรรมเขตต� 

40 ร.ต.ท. สมบูรณ� เฉลิมพล ด.ญ. สุชานาถ เฉลิมพล 

41 ด.ต. นิยม แก%วโก น.ส. โสภิตนภา แก%วโก 

42 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ทัตตะพันธุ� นาย เนติธร ทัตตะพันธุ� 

43 ร.ต.ต. ธนพิพัฒน� ศรีตุ%มแก%ว ด.ญ. ธีราภรณ� ศรีตุ%มแก%ว 

44 ร.ต.อ. เพิ่มศักดิ์ สุวรรณวงศ� ด.ญ. พิมพ�ชนก สุวรรณวงศ� 

45 ด.ต. ปราโมทย� บุญเต็ม ด.ญ. ปJยาภรณ� บุญเต็ม 

46 ร.ต.ต. เดชชูภณ ไชยชนะ นาย กิตติภพ ไชยชนะ 

47 พ.ต.ท. สุไทย กาญจนโรจน� ด.ช. เทวนาถ กาญจนโรจน� 

48 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ทองเงา ด.ช. ณัฐสิทธิ์ ทองเงา 

49 ด.ต. ประสิทธิ์ชัย เครือรอด ด.ญ. สุจิตรา เครือรอด 
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รายชื่อผู
ได
รับทุนสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 

ลําดับ รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง

1 ด.ต. ภราดร 

2 ด.ต. นิกร 

3 ด.ต. สง�า 

4 ร.ต.อ. ทวี 

5 ร.ต.ต. ธนวัฒน� 

6 ร.ต.อ. สคณวรรษ

7 ร.ต.ต. ชัยยุทธ 

8 พ.ต.ท. ธาดา 

9 พ.ต.อ. ธวัชชัย 

10 ด.ต. ปติมา 

11 พ.ต.ท. บุญยก 

12 ด.ต. สมนิตย� 

13 ด.ต.หญิง รุจิรา 

14 ร.ต.อ. จันทร� 

15 ร.ต.ท. วัลลภ 

16 ร.ต.ท. กิตติพงษ�

17 ร.ต.อ. ประชัญ 

18 ร.ต.ต. บูชา 

19 ด.ต. ชาญวิทย�

20 พ.ต.ท. สมชาย 

21 ด.ต. นิรันดร� 

22 ร.ต.ต. ธวัช 

23 พล.ต.ต. มณฑป 

24 ร.ต.ท. สุพล 
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สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด ประจําป( 

(ระดับอุดมศึกษา) 

รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง รายชื่อบุตร

 วิริยะพงษ�พรกุล น.ส. สิริยากร  

ยอดเมธา นาย ฐิติวัฒน� 

สะพานแก%ว น.ส. รินรดา 

ซาวคําเขตต� น.ส. ชันย�ชนก 

 ช�างเหล็ก นาย พีรวิชญ� 

สคณวรรษ ล%วนสมหวัง นาย วัธนชัย 

 ตานะเปPง นาย อาทิตย�ชัย 

ฐิตะปGญญา น.ส. อภิญญา 

 พันธ�พิกุล นาย ณัฐพงศ� 

กันทะวงค� น.ส. สิริพัดสรณ� 

 สีชมพู น.ส. บุญญาณี 

 นัยนา น.ส. สุชัญญา 

อินสมบัติ นาย อรัญ 

นันยอง น.ส. ทวินันท� 

โพธิพฤกษ� นาย วรรณรัตน� 

กิตติพงษ� ช่ืนใจ น.ส. กานติศา 

 ขันแก%ว น.ส. หทัยกาญจน�

ธนะภาษี น.ส. มานิตา 

ชาญวิทย� เช้ืออินตQะ นาย พงศ�ภัทร� 

 มีอนันต� น.ส. เมธาวี 

 กันทะพรหม นาย ศุภวิชญ� 

ไชยวงค� นาย ธนกฤต 

 แสงจํานง น.ส. กมลชนก 

เปRSยมวิริยวงศ� นาย ธีรพงศ� 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษา                
2563 

ประจําป( 2563  

รายชื่อบุตร 

วิริยะพงษ�พรกุล 

ยอดเมธา 

สะพานแก%ว 

ซาวคําเขตต� 

ช�างเหล็ก 

ล%วนสมหวัง 

ตานะเปPง 

ฐิตะปGญญา 

พันธ�พิกุล 

 กันทะวงค� 

สีชมพู 

นัยนา 

อินสมบัติ 

นันยอง 

 โพธิพฤกษ� 

ช่ืนใจ 

หทัยกาญจน� ขันแก%ว 

ธนะภาษี 

เช้ืออินตQะ 

มีอนันต� 

กันทะพรหม 

ไชยวงค� 

แสงจํานง 

เปRSยมวิริยวงศ� 
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ลําดับ รายชื่อสมาชิกผู
ปกครอง รายชื่อบุตร 

25 ร.ต.ท. อลงกรณ� ศรีชัย น.ส. พอฤทัย ศรีชัย 

26 ร.ต.ต. ไตรทศ แก%วกระจ�าง น.ส. นิชาภา แก%วกระจ�าง 

27 ด.ต. สมควร พุฒิมา น.ส. สิริยากร พุฒิมา 

28 ร.ต.ต. สวรรค� สุตTา นาย ธนกฤต สุตTา 

29 ด.ต. นฤทธิ ์ วงศ�กระโซ� น.ส. ชนิกานต� วงศ�กระโซ� 

30 พ.ต.ท. สุพจน� ขันคํา น.ส. กนิษฐา ขันคํา 

 


