
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 
เร่ือง แจ้งการอบบรมโครงการสร้างรายได้เสริมสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562 

.................. 
   ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ได้จัดท าโครงการอบรมโครงการสร้างรายได้
เสริมสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกท่ีสนใจสมัครเข้ารับการอบรม ตาม
รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
   บัดนี้ครบก าหนดระยะเวลาการสมัครเข้ารับการอบรม มีสมาชิกท่ีสมัครเข้ารับการอบรมโดย
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จะเปิดท าการอบรมแต่ละหลักสูตรได้ต้องมีผู้สมัครจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน จึงขอ
ประกาศจ านวนหลักสูตรท่ีจะเปิดท าการอบรม ระยะเวลาการอบรม ดังนี้ 

1) หลักสูตรการท าขนมไทย เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 30 ช่ัวโมง (5 วัน) 
รุ่นที่ 1 

อบรมตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม-วันเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีอบรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.นางกาญจนา           ปิ่นแก้ว 
2.นางอามร                จิรชวาลวิสุทธิ์ 
3.นางกาญจนากร         วิเศษภัทรางกูร 
4.นางอุทุมพร              ค าภีระปัญญา 
5.นางพรรณี                พรมะน ี
6.นางสาวสร้อยฟ้า         จอมค า 
7.นางสาวชนัดดา          ปากกองวัน 
8.นางนงนารถ               ศิริภากรกาญจน์ 
9.นางขนิษฐา  ใหม่แปลง 
10.นางกาญจนา            ยาประเสริฐ  
11.นางสาวสุภาภรณ์      แซ่ตั้ง 
12.นางสาวนุชนารถ        เทพจักร์ 
13.นางสาวศกลรัตน์      ปภาพิพัฒน์ผล 
14.นางไพรินทร์             จันทร์ไชย 
15.นางอัจฉรารพี           จ าปา 
16.นางสาวผ่องพรรณ    ปาวะระ 
17.นางปัยลดา             เพี้ยงจันทร์ 
18.นางผกาทิพย์           พิพัฒน์จริยา 
19.นางส าราญ             แปงเครื่อง 
 

                                                                                         20.นางบุญรักษา.../ 
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20.นางบุญรักษา         ญาณสาร 
21.นางสุภาพร              วงศ์บุญยิ่ง 
22.นางสังวาลย์             ชมภู 
23.นางลักขณาพร          โทวรรธนะ 
24.นางสาวพรพิสุทธิ์      ศรีประไหม 
25.นางสาวบัณณิชา กันธา  
26.นางสาวพินทร์พจน์   พรหมเสน  

รุ่นที่ 2 
 อบรมตัง้แต่วันอาทิตยท่ี์ 21 กรกฎาคม-วันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2562 

สถานท่ีอบรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.นางสาวกัญญา         ทะมินวัฒน ์
2.นางเกษมศรี             ไชยชนะ 
3.นางกมลวรรณ           เตชะฟอง 
4.นางจันทนา              อินยา 
5.นางเสาวภา              รัตนยรรยง 
6.นางผดุงพร               ทรงคุณ 
7.นางสาวปิ่นศิลา          ปัญญาทิพย์ 
8.นางจารุณี                 เมืองสนธิ์ 
9.นางอัมพร                 พุ่มพวง 
10.นางบุษยา               ยศชนะ 
11.นางเฟื่องเดือน          ชัยรัตนศิลป์ 
12.นางสาววิไลวรรณ      ปาลี 
13.นางสาวพรรณี          แซ่จัง 
14.นางณิลาวัลย์           หิรัญรัตน ์
15.นางสิริพร               การุณนราพร 
16.นางวราภรณ์            สุพรรณพิทักษ์ 
17.นายจงรักษ์              สมการณ์ 
18.นางจินตนา  ซาวค า  
19.นางสมจิตร              รุ่งแสง 
20.นางอนงค์พรรณ        จันทร์แดง 
21.นางสุวลักษณ์           คงยอด 
22.นางภาวนา              ปัณฑะจักร 
23.นางนิสานาถ       สิทธิกุล 

24.นางสาวสุพิชญ์นันท์.../ 
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24.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ประกอบธรรม 
25.นางศรีวรรณ          กองเงิน 
26.นางศิริพร  หอมค าวะ  
27.นางไพรออ  มูลวิจิตร  

2) หลักสูตรการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 30 ช่ัวโมง (5 วัน)   
            ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม-วันเสาร์ท่ี 20 กรกฏาคม 2562 
                  สถานท่ีอบรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.ดร.สุพิศ                 กิตติรัชดา 
2.นางณิลาวัลย์          หิรัญรัตน ์
3.นางวราภรณ์          สุพรรณพิทักษ์ 
4.นายวิรัช                ทัพมาลัย 
5.นางวิไล                ประทุมทรัพย์ 
6.นางสาวสุคนธทิพย์    บุญยัง 
7.นายมนตรี             ขันไชย   
8.นายสาคร               หมอกมุงเมือง  
9.นายประสิทธิ์          เถากิตติกุล 
10.นายสายันห์           ชัยศรีสวัสด์ิ 
11.นายเด่นอุดม        ธรรมปัญญา 
12.นายเอกชัย          สมบัติรัตนากร 
13.นายชัชวาลย์        ไขยแสง 
14.นายวิทยา          สามแสน 
15.แพทย์หญิงพนิดา  คณาพันธ์ 
16.นางนิสานาถ        สิทธิกุล 
17.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ประกอบธรรม 
18.ว่าท่ีร้อยตรีณิชพน    จิตกาวิล 
19.นายปรีชา             ปริวรรตวงศ์ 
20.นางสาวศศิเขมณัฐ    ศักดิ์ธนศิริ 
21.นายณัฐดนัย             ตาปัน 
22.นางไพลิน            ชัยมงคล 
23.นายประเสริฐ      วรกานต์ศักดิ ์
24.นายบุญส่ง            ไชยขัน 
25.นางสาวสมถวิล เทพศิริ 
 

                                                                                         3) หลักสูตรงานหนัง.../ 
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3) หลักสูตร งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด) 
              เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 30 ช่ัวโมง (5 วัน)   
                ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม-วันเสาร์ท่ี 20 กรกฏาคม 2562 
                 สถานท่ีอบรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.นางสาวกัญญา            ทะมินวัฒน ์
2.นางเกษมศรี            ไชยชนะ 
3.นางกมลวรรณ        เตชะฟอง 
4.นางจันทนา            อินยา 
5.นางเสาวภา           รัตนยรรยง 
6.นางสาวปิ่นศิลา        ปัญญาทิพย์ 
7.นางจารุณี               เมืองสนธิ์ 
8.นางอัมพร               พุ่มพวง 
9.นางบุษบา              ยศชนะ 
10.นางเฟื่องเดือน        ชัยรัตนศิลป์ 
11.นางวิไลวรรณ        ปาลี 
12.นางสาวพรรณี        แซ่จัง 
13.นางสิริพร           การรุณนราพร 
14.นายจงรักษ์           สมการณ์ 
15.นางสมจิตร            รุ่งแสง 
16.นางสุวลักษณ์         คงยอด 
17.นางรัชนีกรณ์         ขัดกันทะ 
18.นางภัณฑิลา            เทพวงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     4) หลักสูตร การติดต้ังและซ่อมเครื่องปรับอากาศ.../ 
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4) หลักสูตร การติดต้ังและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
               เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 30 ช่ัวโมง (5 วัน)    
                ต้ังแต่วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม-วันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2562 
                 สถานท่ีอบรม วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.นางสาวบัณณิชา          กันธา 
2.นายนิคม                ช่วยสุข 
3.นายสมพงษ์            มโนธรรม 
4.นายสงกรานต์          ชมภู 
5.สิบเอกธีระ             พุงขาว 
6.นายศุภกิจ               ซาวปัน 
7.นายวิรัช                ทัพมาลัย 
8.นายวิมล                 อ าพรรณ์ 
9.นายประสิทธ์            เถากิตติกุล 
10.นายส าราญ           จันทร์อดิศร 
11.นายภราดร           มณีเดช 
12.นายเอกชัย            สมบัติรัตนถาวร 
13.นายชัชวาลย์          ไขแสง 
14.นายวิทยา             สามแสน 
15.แพทย์หญิงพนิดา    คณาพันธ์ 
16.นายธีรวัต               สุภาวงค์ 
17.นายไพรัตน์            พรหมแสน 
18.นายประเสริฐ           วรกานต์ศักดิ ์
19.นายบุญส่ง            ไชยขัน 
20.นายสมชาย   นันทวัฒนาภรณ์ 
21.นายทรัพย์  สิมะวงศ์   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   เงื่อนไขการอบรม.../ 
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 เง่ือนไขการอบรม 
     1. หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องแจ้งให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 
จ ากัด ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
      2. ผู้สมัครต้องช าระเงินท่ีฝ่ายอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด เพื่อยืนยันการ 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 1,000 บาท ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562  หากอบรมครบระยะเวลาท่ีก าหนดใน
หลักสูตร สหกรณ์จะจ่ายคืนเงิน เต็มจ านวนท่ีเก็บ หากเข้ารับการอบรมไม่ครบตามระยะเวลาของหลักสูตรหรือ   
ไม่เข้ารับการอบรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมภายใน 7 วัน จะน าสมทบเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัย 
สารพัดช่างเชียงใหม่ 
      3. ผู้เข้ารับการอบรมตอ้งปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  
 
               ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                ประกาศ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 

 
(ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

 
 


