
 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายโกสินทร์   สวัสดิ์ชัย 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายประพัทธ์   เทียมจันทร์ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอดุลย์รัตน์   ยะรินทร์ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวไอรีณ   กอนแก้ว 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสายทิพย์   สัญญาสัมพันธ์ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางเจิดนภา   วิชญพันธ์ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุลาวัลย์   สิทธิน้อย 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายกิตตินันท์    งานขยัน 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอรจนา   ตันมา 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายภานุพงษ์   กุลกิจวัฒนา 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายพัฒนพงษ์   เกิดมงคล 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอัครพล   ประจักษ์พนา 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรินรวี   ลืออู่น้อย 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวลำดวน   ก๋าคำ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวมนฤดี   กรอบเงินดี 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางนฤมล   สุปินโน 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายพงษ์พันธ์   จันทร์ทิพย์ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายธนกฤต   แก้วเขียว 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 



 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายวันชัย   ศรีษะ 

 

ได้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online) 
ให้ไว้ ณ วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน  2565 

ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป 

 

 
(นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูแม่ฮ่องสอน จำกัด 


