
 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริกร  ธนานนทสันติกุล 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางพนิดา  กันเพชร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายนพดล  อริยา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวภาวิณี  เครือแกว 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายผดุงศักด์ิ  เงินใส 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวอโณทัย  ตาวพรม 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางศิริกานต  คําซาว 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวปวีณสุดา  ภวภาคภูมิ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวจุรีรัตน  บุญดวง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  มีทรัพยกวาง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐฐธิดา  จันตาโลก 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวเสาวณี  คิดอํานวยสวัสด์ิ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายยงค   จงสถาพรพพิฒัน 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดาพร  อุดมสุข 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวกานตชนติ  ทาเหมย 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวณภัทรวรัญญ  นาถทองอินทร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสิรินดา  จินะ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  20 เดือน พฤษภาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 


