
 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางนาตญา   จนัแสน 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายสุริยัน   อุปสอด 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวเฉลิมขวัญ   ไชยบุตร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวอักษรศรี   ยองเพชร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางธีรพร   โศภิษฐา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวณัฐฐธิดา   จันตาโลก 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวพรทิพย   ลามู 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายสมใจ   ปญญาสงบ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายณรงคศักด์ิ   ดีเพียร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนันทวรรณ   พรพนาสิทธิ์ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤษณา   พงศธรรมชาติ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายธีรพงศ   แกวธารากุล 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายสุรสิทธิ์   ประกิตกิตติกุล 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายนพธนันท   ภูพวก 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางชยาภรณ   แจงจิตร 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางวาสนา   แกวใส 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางพิทธิดา   พรหมรังษี 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายศิริชัย   ศักดิ์ชัยปญญา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาววราภรณ   หมื่นอาษา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายชยากร   อินธิปวง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรางคณา    คําแสน 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายอาเขต   แซภู 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายรพี   วากยะศิลป 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนาตยา   ไผอาํไพทอง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางรสริน   ธิยานัน 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางพัชรี   งามน้าํจิต 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายนิพทัธ   ศิริรัตนเมธี 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวชยานันท   ศรียงค 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายเข็มทิศ   แกวพงษ 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายอัฐมาพร   ชาดง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวปรียาสิริ   สิทธิเขียว 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวิณี   ฉัตรคํา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวนันทนภัส   วิมล 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวพวงทอง   ศรีแกว 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นางสาวปทมาวดี   นามสวาง 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายสยาม   ดรจาร ี
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายเกียรติชัย   ปวนหลา 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 



 

 
 

 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

นายพพัิฒน   วนาสถิตย 
 

ไดผานการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2565 (Online) 

ใหไว ณ วันท่ี  25 เดือน ตุลาคม  2565 

ขอใหมีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ  ณะรงคชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 


