
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด 
 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา   
ประจ าปี  2562 

 
 

 
 
 

  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง การ
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2562  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิกแต่ละระดับ   จ านวน  8  ระดับ    ดังนี้ 
 

  1.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด      
  2.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
  3.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
  4.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           
  5.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           
           6.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. ปีที่ 3       
           7.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. ปีที่ 2    
          8.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย      
   

โดยจัดสรรเงินให้ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ ประชุมวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ใน 
วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการ ได้ท าการพิจารณาตัดสินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งในปี  2562    มีผู้ได้รับทุนจ านวน  421 ทุน   เป็นเงิน  803,800.00   บาท   ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ระดับชั้น ทุนละ 
จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
 (บาท)  

1 ชั้นอนุบาลสูงสุด  1,000 40       40,000.00  

2 ประถมศึกษาปีที่  3 1,200 70       84,000.00  

3 ประถมศึกษาปีที่  6 1,500 72      108,000.00  

4 มัธยมศึกษาปีที่  3 1,800 66      118,800.00  

5 มัธยมศึกษาปีที่  6 2,000 60      120,000.00  

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,000 5       10,000.00  

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,500 2         5,000.00  

8 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 3,000 106      318,000.00  

รวม 421 803,800.00 
 

 



หน่วย
1 ด.ช.กฤติน เฝือเม่น น.ส.ชริตตา ศรีวิโรจน์ 0123 012978 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ญ.พัชรวิรัล ทรัพย์ภราภรณ์ นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภราภรณ์ 0110 012894 อ.เมืองใต้
3 ด.ช.ถิรเมธ ทองอรุณศรี นายมนตรี ทองอรุณศรี 1907 012374 อ.เมืองใต้
4 ด.ช.วุฒิภัทร น้อยวันนา น.ส.เกวลิน เสนา 1907 013147 อ.เมืองใต้
5 ด.ญ.ณัฐกฤตา ของทิพย์ นางธราภรณ์ ของทิพย์ 3503 012575 อ.บ้านโฮ่ง
6 ด.ช.ภูมิพริษฐ์ เหมืองหม้อ น.ส.วิชชุดารัตน์ บุญสูง 8107 013576 อ.บ้านโฮ่ง
7 ด.ช.พุทธคุณ กันทะธง นางพิมน์นิภา กันทะธง 0053 013245 อ.ล้ี
8 ด.ช.ชโนทัย จาสว่าง นางอลิษา จาสว่าง 4106 013384 อ.ล้ี
9 ด.ช.พิษณุวัชร์ สุทธิรักษา นายไพรัช สุทธิรักษา 4205 012260 อ.ล้ี
10 ด.ช.เลปกร จารุสิทธิกุล นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล 4205 012321 อ.ล้ี
11 ด.ช.ฐิติกรร สุขใจ น.ส.พิชชาภรณ์ สุขใจ 4205 012794 อ.ล้ี
12 ด.ญ.ณฐมน กุยค า น.ส.รุ่งนภา กุยค า 4205 012988 อ.ล้ี
13 ด.ช.สหัสสนัย มีสอน ว่าที ่ร.ต.หญิงทิพวรรณ์  มีสอน 4205 013197 อ.ล้ี
14 ด.ญ.ชญาณ์ภัทร สุราชพล นางปาริชาติ สุราชพล 4403 013557 อ.ล้ี
15 ด.ช.ธนะกฤษณ์ ปัญโญแก้ว นางดาราณี ปัญโญแก้ว 4404 013631 อ.ล้ี
16 ด.ช.พรอนันต์ ใจต๊ะวงค์ นางสายฝน ใจต๊ะวงค์ 4406 011484 อ.ล้ี
17 ด.ช.ภูบัณฑิต ก าแพงทิพย์ นายดิเรก ก าแพงทิพย์ 4505 009961 อ.ล้ี
18 นายกฤตภาส นามสอนธนโชติ นายตฤบดี นามสอนธนโชติ 5108 012659 อ.แม่ทา
19 ด.ช.พสิษฐ์ กันธวงค์ นายศักด์ิชัย กันธวงค์ 5204 012584 อ.แม่ทา
20 ด.ช.ศุภวิชญ์ อ้นด้วง นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง 5209 012319 อ.แม่ทา
21 ด.ช.ปริชญ์ ปิน่แจ้ง น.ส.ศุภอักษร แก้วพรหม 5209 013411 อ.แม่ทา
22 ด.ช.ธนภัทร อนาวัน นางชนัญยา อนาวัน 5303 013474 อ.แม่ทา
23 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ มณีรัตน์ นางชรินธร มณีรัตน์ 5304 013289 อ.แม่ทา
24 ด.ช.นฤคหิต ปาสุนันท์ น.ส.นฤมล ปาสุนันท์ 5307 013238 อ.แม่ทา
25 ด.ช.กฤษฎิ์ มณีวรรณ ว่าที ่ร.ต.หญิงรวีวรรณ   มณีวรรณ 6206 013838 อ.ทุง่หัวช้าง
26 ด.ช.ณฐภัทร กันทะวัง นายนรินทร์ กันทะวัง 6301 013844 อ.ทุง่หัวช้าง
27 ด.ช.ณภัทร สีวิจี๋ นายฐปนนท์ สีวิจี๋ 6302 012637 อ.ทุง่หัวช้าง
28 ด.ญ.พรชนัน วิชัยค า นายจิรานนท์ วิชัยค า 0024 012507 มัธยมเหนือ
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                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด   ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจ าปี  2562     จ านวน   421  ทุน

เป็นเงิน    883,800.00 บาท  ดังนี้

              1. ทุนชั้นอนุบาลสูงสุด  จ านวน  40  ทุน  ทุนละ  1,000.00 บาท  เป็นเงิน   40,000.00 บาท

มผู้ีไดร้ับทุน คือ
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
29 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ ไชยค าร้อง นางลักษณา ไชยค าร้อง 0025 012195 มัธยมเหนือ
30 ด.ช.ปวริศร ตันทะเขตร์ นางพรพรรณ ตันทะเขตร์ 0025 012542 มัธยมเหนือ
31 ด.ญ.แพรภัทร วลีด ารงค์ นางพันนภา วลีด ารงค์ 0030 011108 มัธยมใต้
32 ด.ช.ภคพงศ์ ปารีแก้ว น.ส.สุภาณี วงค์ปวน 0033 012922 มัธยมใต้
33 ด.ญ.สุธิดา ยาทอง นายสุทัศน์ ยาทอง 0035 012323 มัธยมใต้
34 ด.ญ.ณัฐวศา มูลสมบัติ น.ส.สุจิตรา ศรีช านาญ 0006 012703 อาชีว-เทศบาล-กศน.
35 ด.ช.ปรัญชัย ปันยอดยิ่ง น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา 0006 012878 อาชีว-เทศบาล-กศน.
36 ด.ญ.ไอญดา อินทรัตน์ น.ส.ปัทมาภรณ์ จันต๊ะ 0006 013325 อาชีว-เทศบาล-กศน.
37 ด.ช.เกียรติยศ หลักหมั้น น.ส.ศุภิสรา โกวฤทธิ์ 0011 013140 อาชีว-เทศบาล-กศน.
38 ด.ญ.บุณญาพร ปุญทาเปิน้ นายธนากฤต ปุญทาเปิน้ 0038 012405 อาชีว-เทศบาล-กศน.
39 ด.ญ.ภิชญา ศรีวิชัย นายนพดล ศรีวิชัย 0076 013291 เอกชน
40 ด.ญ.กัญญมล อัศวเวชกุล นางชนิดาภา อัศวเวชกุล 0088 013505 เอกชน

ที่ หน่วย
1 ด.ช.ชวิน ไชยศรี นางกาญจนา ไชยศรี 0086 012807 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ช.ศุภกิตต์ิ ตาฝ้ัน นางณัฐชา ตาฝ้ัน 0086 013295 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ช.วิวัฒน์ชัย เสียงใส นางประภารัตน์ เสียงใส 1203 012318 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ฐานันตรานนท์ นางนิตยา ฐานันตรานนท์ 1708 009933 อ.เมืองเหนือ
5 ด.ญ.รุจน์สิกานต์ มูลรินต๊ะ นายทศพร มูลรินต๊ะ 1709 008673 อ.เมืองเหนือ
6 ด.ช.ธนกฤต ติมาน นายพร ติมาน 1906 012644 อ.เมืองเหนือ
7 ด.ช.กีรติภูมิ ญาณะชื่น นางศศิวกานต์ ญาณะชื่น 7102 012113 อ.เมืองเหนือ
8 ด.ญ.ภัทรธิดา แก้วค าเลิศ นางสุนารี หยุ่นสมาน 7103 013210 อ.เมืองเหนือ
9 ด.ช.นนทกร มาลยพันธุ์ นายวีรพล มาลยพันธุ์ 0007 012055 อ.เมืองใต้
10 ด.ญ.สุภาวดี ลังกาพินธุ์ นายสุกรี ลังกาพินธุ์ 0016 009798 อ.เมืองใต้
11 ด.ญ.เมธาพร มณีกุล นางธรรมพร มณีกุล 0063 013434 อ.เมืองใต้
12 ด.ญ.วิรัลพัชร ทรัพย์ภราภรณ์ นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภราภรณ์ 0110 012894 อ.เมืองใต้
13 ด.ช.ภูผา จันทร์กล้า นางพิศมัย จันทร์กล้า 0115 013167 อ.เมืองใต้
14 ด.ช.ภูษณ จันทร์กล้า นางพิศมัย จันทร์กล้า 0115 013167 อ.เมืองใต้
15 ด.ญ.พิชญาภา บุญสุทธิ์ นางกรรณาณี บุญสุทธิ์ 1907 011984 อ.เมืองใต้
16 ด.ช.ภัสษชาติ ฝ่ายเทศ นางธวัลภัสร์ ฝ่ายเทศ 2703 012007 อ.ป่าซาง
17 ด.ช.ติณณวัฒน์ โตสมบัติ นางขวัญวตรี โตสมบัติ 2704 013119 อ.ป่าซาง

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              2. ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่3  จ านวน  70  ทุน  ทุนละ  1,200.00 บาท  เป็นเงิน   84,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน
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ที่ หน่วย
18 ด.ช.อริยทรัพย์ ณัฐภัทรวรานนท์ นางปทิตตา ชนิศรดิษฐกร 0116 013823 อ.บ้านโฮ่ง
19 ด.ช.ปิยวัฒน์ พันธุพ์ืช นางแสงสุรีย์ พันธุพ์ืช 3000 011887 อ.บ้านโฮ่ง
20 ด.ช.ธีมาดนย์ พรมฝาย นายสุทธิโชติ พรมฝาย 8101 011604 อ.บ้านโฮ่ง
21 ด.ญ.รวินท์นิภา กาบบัว นางรุ่งอรุณ กาบบัว 8102 013592 อ.บ้านโฮ่ง
22 ด.ช.ชยางกูร โกกาธรรม นายสุเธียร โกกาธรรม 4103 012192 อ.ล้ี
23 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ พรมเสน นางศุภลักษณ์ พรมเสน 4104 012928 อ.ล้ี
24 ด.ช.กรกฎ สีสิงห์ น.ส.วัชรา วิโลกาศ 4106 013698 อ.ล้ี
25 ด.ญ.กัลยาณี อุปนันต์ น.ส.เพ็ญนภา บางหลวง 4202 013019 อ.ล้ี
26 ด.ญ.วงศ์วรรธนภรณ์บุญมา นายปฏิญาณ บุญมา 4203 012707 อ.ล้ี
27 ด.ญ.ธัญชนก มาปินตา นางเสาวนีย์ มาปินตา 4204 012675 อ.ล้ี
28 ด.ช.จิรัสพชร สิงห์ชัย น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย 4205 012760 อ.ล้ี
29 ด.ช.ฐิติกร พิจิตร น.ส.พิชชาภรณ์ สุขใจ 4205 012794 อ.ล้ี
30 ด.ญ.พิชชาภา ธาดาสันติพงศ์ นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์ 4205 013219 อ.ล้ี
31 ด.ช.ชวัลวิทย์ สุราชพล นางปาริชาติ สุราชพล 4403 013557 อ.ล้ี
32 ด.ช.ธีรภพ อโนต๊ะ นางโชติกา อโนต๊ะ 4411 013114 อ.ล้ี
33 ด.ญ.ศุภารัตน์ ปัดแก้ว นายศุภชัย ปัดแก้ว 4608 012831 อ.ล้ี
34 ด.ญ.ปาณิสรา พุม่เจริญ นางสุทธิลักษ์ พุม่เจริญ 5108 012674 อ.แม่ทา
35 ด.ช.ใบบุญ เทพชมภู นางปฑิตา สุภาไผ่ 5201 012633 อ.แม่ทา
36 ด.ญ.อภิชญา อัครวงศ์วิริยะ นางพราวจันทร์ อัครวงศ์วิริยะ 5306 010317 อ.แม่ทา
37 ด.ช.รัชต์ชยุต ถนอมจิตร์ธนิต นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต 5401 011297 อ.แม่ทา
38 ด.ญ.ฐิต์ิณัฏฐิญา พวงทอง นางจุฑารัตน์ พวงทอง 5401 013036 อ.แม่ทา
39 ด.ช.บุริศร์ มณีทอง นางนงค์นุช มณีทอง 5405 010192 อ.แม่ทา
40 ด.ญ.ณัฐชยา ชมสวน นางเยาวลักษณ์ ชมสวน 5407 011054 อ.แม่ทา
41 ด.ญ.กชกร ทับสระน้อย นางณิชชยา ทับสระน้อย 0101 012121 อ.ทุง่หัวช้าง
42 ด.ญ.อรปรียา ก้างยาง นางสุทิน ก้างยาง 0114 013023 อ.ทุง่หัวช้าง
43 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นาหลวง นางฉัตรหทัย นาหลวง 6205 012733 อ.ทุง่หัวช้าง
44 ด.ญ.จิรัชญา กาฬภักดี นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี 0024 012416 มัธยมเหนือ
45 ด.ช.กันตวิชญ์ พรมค าตัน นางประภัสสร พรมค าตัน 0024 012578 มัธยมเหนือ
46 ด.ช.ธนกร ล้านโรจน์ นายทักษิณ ล้านโรจน์ 0025 009217 มัธยมเหนือ
47 ด.ญ.กษมภรณ์ สุขสาร นางละไม สุขสาร 0025 012671 มัธยมเหนือ
48 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จ๋าก๋าง นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง 0027 011470 มัธยมใต้
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ที่ หน่วย
49 ด.ญ.ภัทรนันท์ กันทาดง นางภัทรียา กันทาดง 0027 012193 มัธยมใต้
50 ด.ญ.ธีริศรา จันทร์วงค์ นายเกรียงศักด์ิ จันทร์วงค์ 0027 012280 มัธยมใต้
51 ด.ญ.อริญรภา อินต๊ะปัน นายเอกดน อินต๊ะปัน 0030 012476 มัธยมใต้
52 ด.ช.สิปปกร ญาณะตัน นายสุทธินันท์ ญาณะตัน 0035 011024 มัธยมใต้
53 ด.ญ.วินรดา ประเสริฐสังข์ นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ 0035 012594 มัธยมใต้
54 ด.ญ.ธนิภา กันไชยสัก นายปกรณ์ กันไชยสัก 0036 007837 มัธยมใต้
55 ด.ช.พิชญะ หล้าเป็ง นางพิชญา หล้าเป็ง 0037 012202 มัธยมใต้
56 ด.ญ.อุษณียาภรณ์ กาชาติ นายเอกภาพ กาชาติ 9903 009365 บ านาญใต้
57 ด.ญ.จอมขวัญ พิศวงค์ นายจอมแก่น พิศวงค์ 0006 013081 อาชีว-เทศบาล-กศน.
58 ด.ช.จารุภัทร อรุณสิทธิ์ นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ 0006 013095 อาชีว-เทศบาล-กศน.
59 ด.ช.รชต ค าดี นางเพชรดา ค าดี 0006 013349 อาชีว-เทศบาล-กศน.
60 ด.ญ.พันธิตรา จิอู๋ นางเสาวนีย์ จิอู๋ 0011 011250 อาชีว-เทศบาล-กศน.
61 ด.ช.พุทธคุณ ไทยกรรณ์ นางสายฝน ไทยกรรณ์ 0011 011252 อาชีว-เทศบาล-กศน.
62 ด.ช.พศุตม์ พิมพิไสย นายพงศ์พิชญ์ พิมพิไสย 0038 008891 อาชีว-เทศบาล-กศน.
63 ด.ช.ทัตตะวัน จิโนคุณ นางทัตพิชา จิโนคุณ 0038 013310 อาชีว-เทศบาล-กศน.
64 ด.ช.ธนกฤต โภคินวัฒนากุล นางนิชาภา โภคินวัฒนากุล 0008 013324 เอกชน
65 ด.ญ.วรฤทัย แสนเถิน น.ส.ผุสดี อินหลงเหลา 0082 013121 เอกชน
66 ด.ช.วุฒิภัทร ค าชื่น นางนิพาพรรณ ค าชื่น 0082 013130 เอกชน
67 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ สิปินะ นางจิรัชญา สิทธิตัน 0088 012695 เอกชน
68 ด.ช.ธนวัชร์ ใจสุยะ น.ส.น้ าอ้อย อิ่นค า 0088 013425 เอกชน
69 ด.ช.กฤตลักษณ์ สหัสแปง นางศศิธร สหัสแปง 0090 012259 เอกชน
70 ด.ช.วรณัฏฐ์ โม่งจันทร์ นายวรเชษฐ์ โม่งจันทร์ 0054 013085 อ.ล้ี

ที่ หน่วย
1 ด.ญ.กชมน ร้อยหมื่น นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086 012123 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ญ.อภิชญา ด้วงเขียว นายศิวกร ด้วงเขียว 0086 012552 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ช.ศุภกร ทองเล่ม นางยอดขวัญ ทองเล่ม 0104 012413 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ช.ตฤณ สมบัติใหม่ นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่ 1206 013016 อ.เมืองเหนือ
5 ด.ช.พีรวิชญ์ ฐานันตรานนท์ นางนิตยา ฐานันตรานนท์ 1708 009933 อ.เมืองเหนือ
6 ด.ช.ครองธรรม จิรัชยากร นายวีรชน จิรัชยากร 7101 012517 อ.เมืองเหนือ
7 ด.ช.พีรวิชญ์ โยนิจ นายอรรณพ โยนิจ 7103 012170 อ.เมืองเหนือ

มผู้ีไดร้ับทุน คือ
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              3. ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่6  จ านวน  72  ทุน  ทุนละ  1,500.00 บาท  เป็นเงิน   108,000.00 บาท

5

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
8 ด.ช.พรหมพิริยะ เพ็ญสิทธิ์ นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์ 7103 013784 อ.เมืองเหนือ
9 ด.ช.สุกฤต กมลสิทธิ์ นางสุชญา กมลสิทธ์ 0007 011513 อ.เมืองใต้
10 ด.ญ.ญาณินท์ ติยายน น.ส.ญารัตน์ ติยายน 0015 013864 อ.เมืองใต้
11 ด.ญ.กรพรรณ แก้วยิธิ นางพลอยพรรณ อุดมเดช 0016 010753 อ.เมืองใต้
12 ด.ช.โฆษิตานนท์ วสุธวัช นางอรุณวันท์ วสุธวัช 1907 009254 อ.เมืองใต้
13 ด.ญ.พิมพ์มาดา สินปรุ น.ส.ปริมา คิดการ 2101 013867 อ.ป่าซาง
14 ด.ช.นฤเบศ ทองน้อย นางชนาพร ทองน้อย 2501 010553 อ.ป่าซาง
15 ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ อัมพุธ นางกรัณฑา อัมพุธ 3000 011561 อ.บ้านโฮ่ง
16 ด.ญ.จิรัชญา สงคุ้ม นายสนิท สงคุ้ม 3102 011526 อ.บ้านโฮ่ง
17 ด.ช.ภูมินันท์ ชมภูวงศ์ นางประภาภรณ์ ชมภูวงศ์ 3102 013209 อ.บ้านโฮ่ง
18 ด.ช.ภาคิน ไชยห้วยห้า นางรินจง ไชยห้วยห้า 3103 011960 อ.บ้านโฮ่ง
19 ด.ช.ปภังกร แสนเรือน นายอภิชาติ แสนเรือน 3401 011446 อ.บ้านโฮ่ง
20 ด.ญ.สวิตตา หล่อเนตร นางสุวนีย์ หล่อเนตร 8111 012425 อ.บ้านโฮ่ง
21 ด.ช.พิชญวงศ์ สุวรรณวงค์ น.ส.พุทธิดา สุวรรณวงค์ 0053 013242 อ.ล้ี
22 ด.ช.ธนกฤต กันทะอัศวะ นางน้ าฝน กันทะอัศวะ 4103 011956 อ.ล้ี
23 ด.ญ.ภรภัทร พรมมิ นางสุดาพร พรมมิ 4105 012992 อ.ล้ี
24 ด.ญ.ชญานันท์ มณีทอง นางสุทธิรักษ์ มณีทอง 4106 012509 อ.ล้ี
25 ด.ช.ณัฐนนท์ จันดา น.ส.โยษิตา กัญญเทพ 4203 012377 อ.ล้ี
26 ด.ช.ธนัช สุวรรณ นางปาริชา สุวรรณ 4204 013642 อ.ล้ี
27 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ สมบัติใหม่ นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่ 4205 012177 อ.ล้ี
28 ด.ญ.ธนภร แก้วค าปัน นายสิทธิชัย แก้วค าปัน 4205 012735 อ.ล้ี
29 ด.ญ.ประภาดา คงเมือง นางตวงพร คงเมือง 4205 012897 อ.ล้ี
30 ด.ญ.พิชญา ธาดาสันติพงศ์ นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์ 4205 013219 อ.ล้ี
31 ด.ญ.ญาดา อุปละกุล นางนภัสสร อุปละกุล 4302 011052 อ.ล้ี
32 ด.ช.บูรณศักด์ิ หลวงธิจา นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา 4302 013073 อ.ล้ี
33 ด.ช.วณัชพล ไชยยาต๊ิบ นายวิทยา ไชยยาต๊ิบ 4303 012328 อ.ล้ี
34 ด.ช.รัฐนันท์ อุดหนุน นางอรอุมา อุดหนุน 4504 011969 อ.ล้ี
35 ด.ช.ธนกฤต มะหลีแก้ว นางปณิฎา มะหลีแก้ว 5207 012849 อ.แม่ทา
36 ด.ญ.วณัศยากร อนาวัน นางชนัญยา อนาวัน 5303 013474 อ.แม่ทา
37 ด.ญ.อชิรญา อัครวงศ์วิริยะ นางพราวจันทร์ อัครวงศ์วิริยะ 5306 010317 อ.แม่ทา
38 ด.ญ.ปภาตา ทับสระน้อย นางณิชชยา ทับสระน้อย 0101 012121 อ.ทุง่หัวช้าง
39 ด.ช.พิทักษ์พงค์ อุ่นเรือน น.ส.เกษดา ชันดู 0114 013024 อ.ทุง่หัวช้าง
40 ด.ญ.ทักษอร อูปเสาร์ น.ส.ทัศนาพร ปัญญาค า 6206 011443 อ.ทุง่หัวช้าง
41 ด.ช.เวชกร ไชยสูง นางเพ็ญภักด์ิ ไชยสูง 6206 013675 อ.ทุง่หัวช้าง
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ที่ หน่วย
42 ด.ญ.ณัฐิยา ปุด๊ภาษี นายทวี ปุด๊ภาษี 6206 013822 อ.ทุง่หัวช้าง
43 ด.ญ.ธนัชพรรณ์ วงศรีคุณถาวร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร 0024 009837 มัธยมเหนือ
44 ด.ญ.ณิชารีย์ อินปัน๋แก้ว นางผกาพรรณ อินปัน๋แก้ว 0024 012046 มัธยมเหนือ
45 ด.ช.พงศ์พีระ พรหมขัติแก้ว นางพิรานันท์ พรหมขัติแก้ว 0024 013820 มัธยมเหนือ
46 ด.ช.พิทักษ์พงศ์ ขัดสงคราม นางอัญชลี ขัดสงคราม 0025 011326 มัธยมเหนือ
47 ด.ญ.จิรัฐิติกานต์ ทนันชัย นายจรัส ทนันชัย 0026 010297 มัธยมใต้
48 ด.ช.ธีร์ ศรีตระกูลวงค์ นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ 0026 011374 มัธยมใต้
49 ด.ช.ยศวร เรือนค า นายวิโรจน์ เรือนค า 0029 012577 มัธยมใต้
50 ด.ช.พลภัทร อุสาน์ใจ นางพันนภา วลีด ารงค์ 0030 011108 มัธยมใต้
51 ด.ช.ศรัณญ์ภัทร สมบัติใหม่ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ 0030 012028 มัธยมใต้
52 ด.ช.กฤชพงษ์มิณฎ์ อินต๊ะปัน นายเอกดน อินต๊ะปัน 0030 012476 มัธยมใต้
53 ด.ช.กิตต์ิดนัย ค าป๊อก นางกรรณิกา ค าป๊อก 0033 013531 มัธยมใต้
54 ด.ช.ทักษ์ดนัย บุญสุวรรณ นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ 0035 011116 มัธยมใต้
55 ด.ญ.สุชานาฏ ยาทอง นายสุทัศน์ ยาทอง 0035 012323 มัธยมใต้
56 ด.ช.พิชญุตม์ หล้าเป็ง นางพิชญา หล้าเป็ง 0037 012202 มัธยมใต้
57 ด.ญ.ภัสร์ชนกพร ชลมนัสสรณ์ นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์ 0006 013096 อาชีว-เทศบาล-กศน.
58 ด.ญ.เบญญาภา แสงบุญเรือง นางแววดาว แสงบุญเรือง 0006 013185 อาชีว-เทศบาล-กศน.
59 ด.ช.ธฤต เทีย่งบูรณธรรม นางกาญจนา เทีย่งบูรณธรรม 0011 012611 อาชีว-เทศบาล-กศน.
60 ด.ช.ศุภณัฐ นันทขว้าง นายปิติ นันทขว้าง 0038 011831 อาชีว-เทศบาล-กศน.
61 ด.ญ.สุพิชญา วันอ้าย นางสุทธิรัก วันอ้าย 0038 012772 อาชีว-เทศบาล-กศน.
62 ด.ญ.ณัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ นางพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ 0070 013225 เอกชน
63 ด.ญ.ณัฐสุดา สบบง นางวรรณทนา สบบง 0071 012163 เอกชน
64 ด.ญ.วรัญธิตา ปรังประโคน นางปาณิสรา ปรังประโคน 0077 012335 เอกชน
65 ด.ญ.ณภัทร นาจันทร์ทอง นางสายรุ้ง แสนละมูล 0081 011853 เอกชน
66 น.ส.พรปวีณ์ เดชชิต นางกรรณิการ์ เดชชิต 0082 011934 เอกชน
67 ด.ญ.ธิดารัตน์ ก้อนต้ัง นางสราญรัตน์ ยาวิละกาศ 0082 013637 เอกชน
68 ด.ญ.ปภานภัส จันทร์ชัย นางสุพัตรา จันทร์ชัย 0083 013494 เอกชน
69 ด.ช.สุวรรณภูมิ มีวันนี นางรุ่งอรุณ มีวันนี 0088 012245 เอกชน
70 ด.ช.สุเมธี สุยะปวง นางนิชนันท์ สุยะปวง 0090 012258 เอกชน
71 ด.ช.ธนกฤต ปูนพันธ์ฉาย นางพรรษกร ปูนพันธ์ฉาย 0090 013599 เอกชน
72 ด.ญ.วรณิชา โม่งจันทร์ นายวรเชษฐ์ โม่งจันทร์ 0054 013085 อ.ล้ี
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ที่ หน่วย
1 น.ส.สุพิชฌาย์ ปินตา นางสุพัตรา ปินตา 0123 013755 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ญ.การต์พิชชา ปารมี นางอุบลวรรณ ปารมี 1709 011047 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ช.กฤตภาค กันทอินทร์ นางชชกานต์ กันทอินทร์ 7102 010656 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ช.ก้องเกียรติ แก้วค าเลิศ นางสุนารี หยุ่นสมาน 7103 013210 อ.เมืองเหนือ
5 ด.ช.ศิรดนัย ปันสุรัตน์ นางกรรณิการ์ ชนันชนะ 0015 013819 อ.เมืองใต้
6 นายสรวิศ ทิพย์เวียง นายสมภพ ทิพย์เวียง 0016 008844 อ.เมืองใต้
7 ด.ช.ปารมี กระแสร์ นายกนกศักด์ิ กระแสร์ 0016 013561 อ.เมืองใต้
8 ด.ญ.ณิชาภา อุตรศักด์ิ นางสุนทรี ไชยเมืองดี 0062 012379 อ.เมืองใต้
9 ด.ช.ต้นน้ า กันตีมูล นางณัฐสุดา นาลอ 0063 012545 อ.เมืองใต้
10 ด.ช.สรวิชญ์ ด้วงสุยะ นางสวลี ด้วงสุยะ 1306 012693 อ.เมืองใต้
11 ด.ญ.ฐิติชญา ค าธิตา นางโสพินธุ์ ค าธิตา 1410 010711 อ.เมืองใต้
12 ด.ญ.สุพิชญา ค าออน นางสุเธียร ค าออน 1410 011207 อ.เมืองใต้
13 ด.ช.วิชชากร โนรี นางพรพรรณ บ่อสวัสด์ิ 1801 010314 อ.เมืองใต้
14 ด.ญ.รตินันท์ จินา นางอรพินธุ์ จินา 1907 013327 อ.เมืองใต้
15 ด.ช.พีรณัฐ ธิวงษา นางคัทลียา ธิวงษา 1907 013380 อ.เมืองใต้
16 ด.ช.โรจนัสถ์ สุวรรณเรือง นางจีราพร สุวรรณเรือง 2402 009945 อ.ป่าซาง
17 นายธีรพิชญ์ จันทร์ดี นางจิราภรณ์ จันทร์ดี 2704 011004 อ.ป่าซาง
18 ด.ญ.ฐิดารัตน์ โพธา นางกรรณิการ์ โพธา 3000 010313 อ.บ้านโฮ่ง
19 นายปรัตถกร สร้อยญาณ นางศิกานต์ สร้อยญาณ 3503 011174 อ.บ้านโฮ่ง
20 ด.ญ.นัชพร ขึมจันทร์ นางระพีพรรณ สิงห์วงค์ 4105 013611 อ.ล้ี
21 ด.ช.ศุภกร อินทสระ นางกมลเนตร อินทสระ 4205 009690 อ.ล้ี
22 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวาณิชย์ นายพคิน พงศ์ศิริวาณิชย์ 4205 012682 อ.ล้ี
23 ด.ญ.ชนากานต์ อุปละกุล นางนภัสสร อุปละกุล 4302 011052 อ.ล้ี
24 นายธนภัทร มหาพรหม นางกัลยา พรหมนวล 4304 013110 อ.ล้ี
25 ด.ญ.ศศิพัชร์ เกษมุติ นางอัมรา เกษมุติ 4403 013452 อ.ล้ี
26 ด.ช.ชวิน เกตุภาค นางปาริฉัตร เกตุภาค 4412 009687 อ.ล้ี
27 ด.ช.พิชากร กิจเนตร นางโชติกา กิจเนตร 5108 012142 อ.แม่ทา
28 ด.ช.ศตคุณ เมืองวงค์ นางผ่องศรี เมืองวงค์ 5205 012278 อ.แม่ทา
29 ด.ช.ศุภณัฐ กันไชยสัก นายยงยุทธ กันไชยสัก 5208 008966 อ.แม่ทา
30 ด.ช.รัชพงศ์ ถนอมจิตร์ธนิต นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต 5401 011297 อ.แม่ทา
31 ด.ช.ชนาธิป ชมสวน นางเยาวลักษณ์ ชมสวน 5407 011054 อ.แม่ทา
32 ด.ช.ธิติพงศ์ หงษ์ค า นางวีรยา หงษ์ค า 0101 012054 อ.ทุง่หัวช้าง

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

              4. ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  จ านวน  66  ทุน  ทุนละ  1,800.00 บาท  เป็นเงิน   118,800.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ
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ที่ หน่วย
33 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ หิรัญรัตน์ นางนงลักษณ์ อินเปีย้ 0101 013509 อ.ทุง่หัวช้าง
34 ด.ช.วรรธนัย นันทเสน นางบัวจอน ชุมภูวัน 0114 013021 อ.ทุง่หัวช้าง
35 ด.ญ.ชีวนันท์ ชินพันธ์ นางทัศทรวง ชินพันธ์ 6208 012811 อ.ทุง่หัวช้าง
36 ด.ญ.พัณณิตา ยอดมูลดี นางสาวณัฏฐรินทร์ อภิวงค์งาม 6208 013594 อ.ทุง่หัวช้าง
37 ด.ญ.ฉัตรธิดา การะเกตุ ว่าที ่ร.ต.ประสิทธิ์ การะเกตุ 6301 012324 อ.ทุง่หัวช้าง
38 นายพงษ์พันธ์ สินไชย นางสมจิตร สินไชย 6302 011572 อ.ทุง่หัวช้าง
39 ด.ญ.คณิตา ดวงดี นายสมชวน ดวงดี 6304 009668 อ.ทุง่หัวช้าง
40 ด.ช.อาชัญวิชญ์ แสงผาบ นางณัฐกฤตา แสงผาบ 6306 012216 อ.ทุง่หัวช้าง
41 ด.ญ.ศรุตยา ปัญโญใหญ่ นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ 0024 011582 มัธยมเหนือ
42 ด.ช.เปรมภัทร พรหมช่วย นางวรณัน พรหมช่วย 0024 013075 มัธยมเหนือ
43 ด.ช.ธนภูมิ ล้านโรจน์ นายทักษิณ ล้านโรจน์ 0025 009217 มัธยมเหนือ
44 ด.ญ.อนัญจนา มะโนเพียว นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว 0025 010514 มัธยมเหนือ
45 ด.ญ.พินทุกานต์ บุญเทพ นางยุพินธ์ บุญเทพ 0025 010535 มัธยมเหนือ
46 ด.ญ.วัชราภรณ์ ชัยสาร นายวัชรชัย ชัยสาร 0025 010754 มัธยมเหนือ
47 ด.ช.กันต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ 0025 012532 มัธยมเหนือ
48 ด.ญ.อารียา จิตอารี นายประหยัด จิตอารี 0025 012710 มัธยมเหนือ
49 ด.ช.ณัฏฐภัทร แสงด้วง นางจารุวรรณ แสงด้วง 0025 013365 มัธยมเหนือ
50 ด.ช.นรภัทร พรมรักษา นางนุชรินทร์ พรมรักษา 0026 011502 มัธยมใต้
51 ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตรา อู่อรุณ นางรัตนา อู่อรุณ 0028 010613 อ.เมืองใต้
52 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ปลุกเสก นายนิพล ปลุกเสก 0030 011444 มัธยมใต้
53 ด.ช.อธิภัทร ใจเสาร์ดี นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ 0030 011518 มัธยมใต้
54 ด.ช.พชรวัฒน์ พิพัฒน์วุฒิกุล นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล 0030 011895 มัธยมใต้
55 ด.ญ.อัญชลีพร บุญหนัก นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก 0030 012218 มัธยมใต้
56 น.ส.จุฑามาศ กล้าหาญ นางกาญจนา เหลืองทา 0030 013803 มัธยมใต้
57 ด.ช.พูนผล เชาวนพูนผล นางอารุณี เชาวนพูนผล 0011 011138 อาชีว-เทศบาล
58 ด.ช.ศิวกร เทีย่งบูรณธรรม นางกาญจนา เทีย่งบูรณธรรม 0011 012611 อาชีว-เทศบาล
59 ด.ช.สรวิศ ส าราญ นายเสนอ ส าราญ 0038 013010 อาชีว-เทศบาล
60 ด.ญ.บัณฑิตา วิชัยค า นายชัยพร วิชัยค า 0038 013034 อาชีว-เทศบาล
61 ด.ญ.ณฤดี ต๊อดแก้ว นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว 0041 013241 อาชีว-เทศบาล
62 ด.ญ.ชญากาณฑ์ ไชยทิง นายภักดี ไชยทิง 0071 011769 เอกชน
63 ด.ช.รัฐธรรมนูญ ไชยชนะ นายณรงค์ศักด์ิ ไชยชนะ 0081 012627 เอกชน
64 ด.ญ.ชวิศา เสนธรรม นางมาริสา เสนธรรม 0082 011936 เอกชน
65 ด.ช.ธเนศ นูนทะธรรม นางอรพินท์ นูนทะธรรม 0083 012603 เอกชน
66 ด.ช.กฤตเมธ ประดับวัน นางชญาภา ประดับวัน 0108 013047 อ.ล้ี
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
1 น.ส.เธียริณี ชัยศรีมา นางพรสิริ อิทธิวัฒนะ 0086 012865 อ.เมืองเหนือ
2 น.ส.กัณณากานต์ นุตตะระ นางขนิษฐา นุตตะระ 0122 013589 อ.เมืองเหนือ
3 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ นางชื่นจิต ทิพย์โอสถ 1105 010710 อ.เมืองเหนือ
4 นายธิติ สิทธิราช นางจันทรพิมพ์ สิทธิราช 1506 009190 อ.เมืองเหนือ
5 นายพสิษฐ์ เวศน์วิวัฒน์ นายสมโชค เวศน์วิวัฒน์ 1606 011977 อ.เมืองเหนือ
6 น.ส.สิรินทิพย์ แสงทิพย์ นายสิทธิพร แสงทิพย์ 7103 012929 อ.เมืองเหนือ
7 นายพิศิษฐ์ ปลูกปัญญา นายพิสันต์ ปลูกปัญญา 0058 005947 อ.เมืองใต้
8 นายภูรินทร์ ปวนรัตน์ นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ 0063 010433 อ.เมืองใต้
9 น.ส.ญาณภร เมฑาบูรณไพริณ นางพิมพ์ลดา เมฑาบูรณไพริณ 1410 010073 อ.เมืองใต้
10 นายชยานนท์ ชม ภู นายจรัญ ชม ภู 1803 010359 อ.เมืองใต้
11 น.ส.พิชญศิณี แนวราช นายชูศักด์ิ แนวราช 2104 009866 อ.ป่าซาง
12 ด.ช.พรรธน์พิภู ปารมีแจ้ นางพิตระพร ปารมีแจ้ 2104 013232 อ.ป่าซาง
13 นายวรากร สอนราษฏร์ น.ส.ฝนทอง พิชัยพงษ์ 2501 011523 อ.ป่าซาง
14 นายดุลยวิทย์ ยอดแก้ว นายอินทร์ถา ยอดแก้ว 2602 009780 อ.ป่าซาง
15 นายนราภูมิ บุญชายสุวรรณ นางสุภัตรา บุญชาย 2704 011509 อ.ป่าซาง
16 นายพิชาภพ มณีเกี๋ยง น.ส.พรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล 3000 011841 อ.บ้านโฮ่ง
17 นายภัทรบุรินทร์ ใจเต้ีย นายไพโรจน์ ใจเต้ีย 3103 010206 อ.บ้านโฮ่ง
18 นายณัฐนันท์ บุญสูง น.ส.วิชชุดารัตน์ บุญสูง 8107 013576 อ.บ้านโฮ่ง
19 น.ส.ธันย์ชนก วงค์เศษ นายมานพ วงค์เศษ 4305 012426 อ.ล้ี
20 น.ส.สุพิชฌาย์ จันทร์ตา นายวัชรินทร์ จันทร์ตา 4403 010695 อ.ล้ี
21 น.ส.อรอรุณ สุขสินธุ์ นายมานพ สุขสินธุ์ 4505 009628 อ.ล้ี
22 น.ส.กุลภรณ์ อินทสระ นายเสนีย์ อินทสระ 4607 009948 อ.ล้ี
23 นายชิตผกร ปันกอ นายวิชิต ปันกอ 4608 009627 อ.ล้ี
24 น.ส.ดลพร จีปูค า นายวีระชาติ จีปูค า 5307 012668 อ.แม่ทา
25 น.ส.สิตานันท์ กันทะกาศ นางนฤมล กันทะกาศ 5401 011460 อ.แม่ทา
26 นายสหรัฐ เรือนฟ้างาม นายคาร เรือนฟ้างาม 6101 012450 อ.ทุง่หัวช้าง
27 น.ส.เกวรินทร์ อินตาแก้ว นายณัฐกรณ์ อินตาแก้ว 6206 012731 อ.ทุง่หัวช้าง
28 นายนภัสกร สีวิจี๋ นายนิวุฒิ สีวิจี๋ 6301 012217 อ.ทุง่หัวช้าง
29 นายปิติภัทร เฟือ่งฟู นายอรรถพงษ์ เฟือ่งฟู 0021 012339 มัธยมเหนือ
30 น.ส.นภาฉัตร เชียงค า นางอ าภา เชียงค า 0024 012612 มัธยมเหนือ
31 นายฐณะวัฒน์ จันทรา นายอุดม จันทรา 0025 009421 มัธยมเหนือ
32 นายอธิปชนินทร์ มะโนเพียว นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว 0025 010514 มัธยมเหนือ

              5. ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  จ านวน  60  ทุน  ทุนละ  2,000.00 บาท  เป็นเงิน   120,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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ที่ หน่วย
33 นายณัฐภัทร ณะใจ นางมนทิรา ณะใจ 0025 010564 มัธยมเหนือ
34 นายทัณฑวัฒน์ ปัญจบุรี นางอโนชา ปัญจบุรี 0025 010885 มัธยมเหนือ
35 นายพัทธพล หอมโกศล นายสยาม หอมโกศล 0026 006646 มัธยมใต้
36 น.ส.ธารทิพย์ กาวิชัย นางกมลวรรณ กาวิชัย 0027 011760 มัธยมใต้
37 นายพิพัฒน์ เรือนค า นายวิโรจน์ เรือนค า 0029 012577 มัธยมใต้
38 น.ส.กันต์ฤทัย รุ่นบาง นายกฤษฏิช์าญ รุ่นบาง 0030 010654 มัธยมใต้
39 น.ส.มินทรัตน์ ศรีประทีป นายเมธา ศรีประทีป 0030 012479 มัธยมใต้
40 นายภาสกร คณารีย์ นางนฤมล คณารีย์ 0032 012194 มัธยมใต้
41 นายคุณากร แก้วบุญปัน นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปัน 0032 012463 มัธยมใต้
42 นายนทีกานต์ วงค์ชัย นายประยูร วงค์ชัย 0032 012613 มัธยมใต้
43 นายศุภวิชญ์ เชียรกิจสุนทร นายธีรวิทย์ เชียรกิจุสนทร 0033 011409 มัธยมใต้
44 น.ส.ปัทมาสน์ ค าวงษา นางแจ่มจรัส ค าวงษา 0035 010445 มัธยมใต้
45 นายนิติพงษ์ อุดมบุตร นายสมพงษ์ อุดมบุตร 0036 008528 มัธยมใต้
46 น.ส.วริยาภรณ์ เทพสุวรรณ นายดวงแก้ว เทพสุวรรณ 0036 010513 มัธยมใต้
47 น.ส.รุจิรดา อริยา นางธัญสินี อริยา 9100 010822 บ านาญเหนือ
48 น.ส.ธัญมน วงษ์ทอง น.ส.เพ็ญพร อภิวงค์งาม 9700 011343 บ านาญเหนือ
49 น.ส.ธัญชนก วงษ์ทอง น.ส.เพ็ญพร อภิวงค์งาม 9700 011343 บ านาญเหนือ
50 น.ส.นภัสสร สว่างพนาพันธุ์ นางณิชาวีร์ สว่างพนาพันธุ์ 0011 009909 อาชีว-เทศบาล-กศน.
51 น.ส.ศศิกานต์ ขาวสัก น.ส.ดวงใจ อินสี 0011 011233 อาชีว-เทศบาล-กศน.
52 น.ส.ญาดา ธิใหม่ธง นางสุดาพร ธิใหม่ธง 0011 013054 อาชีว-เทศบาล-กศน.
53 น.ส.ญาดา ศักดิภัทรนนท์ นายบุญล้ า ศักดิภัทรนนท์ 0038 010571 อาชีว-เทศบาล-กศน.
54 น.ส.ภัทรพร ต๊อดแก้ว นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว 0041 013241 อาชีว-เทศบาล-กศน.
55 น.ส.ศุภัทราภรณ์ สิงห์แก้ว นางสุทิน สิงห์แก้ว 0008 010062 เอกชน
56 นายนิติรัฐ บุญทา นางเรือนค า บุญทา 0071 011672 เอกชน
57 นายณัฐวัตร แก้วอู๋ นายจรัญ แก้วอู๋ 0071 011678 เอกชน
58 นายกิตติ มีเพียร นางชะบาไพร ศรีจันทร์ 0076 012669 เอกชน
59 น.ส.เบญจลักษณ์ ฝึกฝน นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน 0083 012020 เอกชน
60 นายกษิณภณ เตมีศักด์ิ นางอรวรรณ เตมีศักด์ิ 1203 010747 อ.เมืองเหนือ
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ที่ หน่วย
1 นายชยางกูร ตันกลาง นางอนุสรณ์ ตันกลาง 0086 013678 อ.เมืองเหนือ
2 นายฐนัท ทาใจกาศ นางวันวิสา ค าพิกาศ 6101 012590 อ.ทุง่หัวช้าง
3 นายกอบบูรณ์ ลังการ์พินธุ์ นางบังอร ลังการ์พินธุ์ 0026 009406 มัธยมใต้
4 นายจารุพงศ์ อรุณสิทธิ์ นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ 0006 013095 อาชีว-เทศบาล-กศน.
5 น.ส.ไอรญารักษณ์ สุริยะ นายสุทัศน์ สุริยะ 0038 009200 อาชีว-เทศบาล-กศน.

ที่ หน่วย
1 น.ส.พิชญาภรณ์ พันธ์พืช นางแสงสุรีย์ พันธุพ์ืช 3000 011887 อ.บ้านโฮ่ง
2 นายกนกพล แสนมงคล นางมณฑวรรณ แสนมงคล 0083 012022 เอกชน

ที่ หน่วย
1 นายสาธิต มะโนค า นายสุรินทร์ มะโนค า 1203 009752 อ.เมืองเหนือ
2 นายธีรเมธ ข่าทิพย์พาที นางอนงค์ ข่าทิพย์พาที 1304 010135 อ.เมืองเหนือ
3 นายศักด์ิดนัย ชัยวิรัตน์ นายศักด์ิชัย ชัยวิรัตน์ 1702 005444 อ.เมืองเหนือ
4 น.ส.ปิยธิดา บ ารุงรส นายบริภัณฑ์ บ ารุงรส 7106 004517 อ.เมืองเหนือ
5 น.ส.ชวิศา หมื่นจินะ นางลัดดา สุริยะ 0005 007626 อ.เมืองใต้
6 น.ส.กนกวรรณ สิงห์โตวะนา นายส าราญ สิงห์โตวะนา 0016 008347 อ.เมืองใต้
7 นายนภภูมิสิริ ศิรินวล นางมธุรส ศิรินวล 0016 008431 อ.เมืองใต้
8 น.ส.สวรินทร์ ทิพย์เวียง นายสมภพ ทิพย์เวียง 0016 008844 อ.เมืองใต้
9 น.ส.นิลาวรรณ ทนันชัย นางน้ าค้าง ทนันชัย 0016 010096 อ.เมืองใต้
10 น.ส.ขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางวารุณี วรรธนะภูติ 0016 010290 อ.เมืองใต้
11 นายกฤตภัทร จิโนเป็ง นางสุชาดา จิโนเป็ง 0016 013560 อ.เมืองใต้
12 นายสิทธิเดช ใจลังกา นางเสาวลักษณ์ ใจลังกา 1303 008597 อ.เมืองใต้
13 นายณัฐดนัย ไชยบุญเรือง นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง 1802 009199 อ.เมืองใต้
14 น.ส.จินต์จุฑา จินดาหลวง นางกฤษณรัตน์ จินดาหลวง 1903 009765 อ.เมืองใต้
15 นายวิศเรศ สุนทรศารทูล นางผ่องพรรณ วรรณตุง 1903 010272 อ.เมืองใต้
16 น.ส.ธนภรณ์ จันทร์ภิรมย์ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 1907 010053 อ.เมืองใต้
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

เป็นเงิน  5,000.00 บาท   มผู้ีไดร้ับทุน คือ
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              8. ทุนระดบัปริญญาตรีปีสุดท้าย  จ านวน  106  ทุน  ทุนละ  3,000.00 บาท  เป็นเงิน  318,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

              6. ทุนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  จ านวน  5  ทุน  ทุนละ  2,000.00 บาท  เป็นเงิน  10,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

              7. ทุนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 2 ทุน  ทุนละ 2,500.00 บาท



ที่ หน่วย
17 น.ส.วริศรา ทาวรรณ์ นางสุรีย์ลักษณ์ ทาวรรณ์ 2501 011614 อ.ป่าซาง
18 น.ส.วรัญญา เตชาวงศ์ นายบุญสืบ เตชาวงศ์ 2508 010469 อ.ป่าซาง
19 นายฉัตริน ขัดทา นายผล ขัดทา 2604 005942 อ.ป่าซาง
20 นายพงศ์นริศร์ กามะพรหม นายวยสกร กามะพรหม 2606 008500 อ.ป่าซาง
21 น.ส.ชัญญามญ เสืออินทร์ นางรุ่งนภา เสืออินทร์ 2606 010658 อ.ป่าซาง
22 น.ส.ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ นางมาลี ไชยอุปละ 2702 008253 อ.ป่าซาง
23 นายวงศกร คงดี นางปริศนา โสภาบุญ 3000 011835 อ.บ้านโฮ่ง
24 นายภีรดาดลย์ ไชยพูน นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูน 3101 011845 อ.บ้านโฮ่ง
25 น.ส.ศิรภัสสร ศรีวิชัย นางโสภา มณีจอม 3102 012462 อ.บ้านโฮ่ง
26 น.ส.พัชจารี พายุมั่ง นายไพจิตร พายุมั่ง 3401 010149 อ.บ้านโฮ่ง
27 น.ส.ภัทรพร ชัยห้วยห้า นางปราณี ชัยห้วยห้า 3503 009414 อ.บ้านโฮ่ง
28 น.ส.น้อมเกล้า ทองจีน นายอ านาจ ทองจีน 3503 011467 อ.บ้านโฮ่ง
29 นายธันยวัฒน์ เหลืองอร่าม นายนิรัญ เหลืองอร่าม 3504 011650 อ.บ้านโฮ่ง
30 น.ส.รุ่งทิวา ยะปัญญา นายวสันติ ยะปัญญา 4307 009686 อ.ล้ี
31 นายณัฐวัฒน์ จันทร์ตา นายวัชรินทร์ จันทร์ตา 4403 010695 อ.ล้ี
32 นายอนุวิท ใจเมา นายสุวิทย์ ใจเมา 4408 008018 อ.ล้ี
33 นายอานันท์ ตันวิพงษ์ตระกูล นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล 4501 012235 อ.ล้ี
34 นายธีรินทร์ รังสิยารมณ์ นางเหรียญทอง รังสิยารมณ์ 4502 009026 อ.ล้ี
35 นายฉลองรัฐ พันเดช นางศฤงคาร พันเดช 4505 010040 อ.ล้ี
36 นายธนากร ธ ารงธนเกียรต์ิ นางล าดวน บุญปก 4608 012916 อ.ล้ี
37 น.ส.เบญจภรณ์ ดวงค าสวัสด์ิ นางสมพร ดวงค าสวัสด์ิ 0113 012937 อ.แม่ทา
38 นายปัญญรัตน์ ศรีวิชัย นายปกรณ์ ศรีวิชัย 5102 008624 อ.แม่ทา
39 น.ส.ปิยะธิดา สุนิลหงษ์ น.ส.ทิพยวรรณ ชัยสมภาร 5207 012871 อ.แม่ทา
40 น.ส.กมลวรรณ ค าปิงยศ นายบุญส่ง ค าปิงยศ 5306 013008 อ.แม่ทา
41 นายคมสันต์ เชื้อหลุบโพธิ์ จ.ส.ต.สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ 5401 011817 อ.แม่ทา
42 น.ส.อภิษฎา ศักดาวิโรจน์ นายสมศักด์ิ ศักดาวิโรจน์ 9500 004579 อ.แม่ทา
43 น.ส.เวธกา ศักดาวิโรจน์ นายสมศักด์ิ ศักดาวิโรจน์ 9500 004579 อ.แม่ทา
44 นายทัศนวัฒน์ เพียรพนัสสัก นายจักรพันธ์ เพียรพนัสสัก 9500 006626 อ.แม่ทา
45 นายอรรถชัย ตาเจริญเมือง นายเชาวลิต ตาเจริญเมือง 9500 007903 อ.แม่ทา
46 น.ส.ธชธร สุทธนะ นางสิรินทร สุทธนะ 9500 008903 อ.แม่ทา
47 น.ส.วนันทนา นันทเสน นางบัวจอน ชุมภูวัน 0114 013021 อ.ทุง่หัวช้าง
48 นายธัชพงศ์ ป้อจุมปู นายจ าเริญ ป้อจุมปู 6201 007906 อ.ทุง่หัวช้าง
49 นายเครดิต ศรีค า นายศักด์ิสุรีย์ ศรีค า 6206 006738 อ.ทุง่หัวช้าง
50 น.ส.ธัญวรัตน์ พัลวัน นางศรีพร พัลวัน 6208 010847 อ.ทุง่หัวช้าง

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน
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ที่ หน่วย
51 น.ส.ภัสราภา สินธุบุญ นางสุพิณ สินธุบุญ 6306 013207 อ.ทุง่หัวช้าง
52 น.ส.ณัฐฐิพร หนูดา นายทองสุข หนูดา 0021 010205 มัธยมเหนือ
53 นายธีระวิชญ์ แก้วสุข นายธีระศักด์ิ แก้วสุข 0022 009325 มัธยมเหนือ
54 น.ส.ฉัตรฑริกา ชมเดช นางจารุวรรณ ชมเดช 0024 009403 มัธยมเหนือ
55 นายพีระพัฒน์ สารพันธ์ นางพิศสมัย สารพันธ์ 0024 010118 มัธยมเหนือ
56 น.ส.ศรุตา ปัญโญใหญ่ นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ 0024 011582 มัธยมเหนือ
57 น.ส.ฐานิตา โมลาดุก นายสาคร โมลาดุก 0024 012642 มัธยมเหนือ
58 นายชัชวิชญ์ สมศรี นางชนม์ศุภางค์ สมศรี 0025 009848 มัธยมเหนือ
59 นายจิรภัทร มาศิริ นายบรรเจิด มาศิริ 0025 010136 มัธยมเหนือ
60 น.ส.สาวรินทร์ ปิมปา นางนิภาพิมพ์ ปิมปา 0025 010945 มัธยมเหนือ
61 น.ส.สิรินดา อินทนนท์ นางดาวรุ่ง อินทนนท์ 0025 011405 มัธยมเหนือ
62 น.ส.สุวิมล แสงหงษ์ นางสุมิตตา แสงหงษ์ 0025 011749 มัธยมเหนือ
63 น.ส.พิงค์นครา เลิศรัตนวิจิตร นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตร 0025 013649 มัธยมเหนือ
64 นายบุลกิต ลังการ์พินธุ์ นายกิตติบุญ ลังการ์พินธุ์ 0026 008941 มัธยมใต้
65 นายกิตติชนม์ กิตติวรรณ นางเลไลย์ กิตติวรรณ 0027 008139 มัธยมใต้
66 น.ส.ฐาปนี ร่ัวรู้ นางจันทร์วัน ร่ัวรู้ 0030 009158 มัธยมใต้
67 นายธนัท ทูลสกุล นางเสาวนีย์ แสงหงษ์ 0030 009996 มัธยมใต้
68 น.ส.อนงค์นาถ มีพิมพ์ นางศรีเริญ มีพิมพ์ 0030 010860 มัธยมใต้
69 นายก่อบุญ พินิจพรรณ นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ 0030 012600 มัธยมใต้
70 น.ส.ปาริฉัตร หล้าหนัก นางสมหวัง หล้าหนัก 0032 008956 มัธยมใต้
71 น.ส.นันทัชพร นันตากาศ นางณัฐกานต์ นันตากาศ 0035 009260 มัธยมใต้
72 น.ส.อังคณา ศรีสุวรรณ นายอมร ศรีสุวรรณ 0035 009663 มัธยมใต้
73 น.ส.ชนิกานต์ ค าไทย นางอรอนงค์ ค าไทย 0036 010194 มัธยมใต้
74 น.ส.ปานจิตตี สียะ นางศศิปรียภา สุริโยภาสลาภิน 9002 004159 บ านาญเหนือ
75 น.ส.ณฐมน ทัศนพยัคฆ์ นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์ 9700 011136 บ านาญเหนือ
76 นายธีรภัทร พัฒน์ดิศักด์ิกุล นายทวีศักด์ิ พัฒน์ดิศักด์ิกุล 9900 005595 บ านาญเหนือ
77 นายอลงกรณ์ แสงงาม นายโชติ แสงงาม 9900 007139 บ านาญเหนือ
78 นายไชยบดินทร์ อุตรพะยอม นายอ านวย อุตระพะยอม 9906 005574 บ านาญเหนือ
79 นายปุริมพัฒน์ อุตรพะยอม นายอ านวย อุตระพะยอม 9906 005574 บ านาญเหนือ
80 นายไกร กองอะรินทร์ นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง 9200 006234 บ านาญกลาง
81 น.ส.ทิพกฤตา กัณฑาซาว นายสุขเกษม กัณฑาซาว 9200 013488 บ านาญกลาง
82 นายพงษ์พชร ปัญญาฟู นายอิทธิพล ปัญญาฟู 9800 002968 บ านาญกลาง
83 น.ส.บุษยพรรณ ณ พิกุล นางบัวผิน ณ พิกุล 9902 007029 บ านาญใต้
84 นายศุภวิชญ์ จอมมณี นายคัด จอมมณี 9902 009720 บ านาญใต้
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขทะเบียน หน่วย 
85 น.ส.พิมพ์ผกานต์ ศิรินุช นางเทียมใจ ศิรินุช 9903 009390 บ านาญใต้ 
86 น.ส.ณัฐณิชา วังษา นางธนภรณ์ วังษา 0011 009571 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
87 นายศักดิธัช เทพสุวรรณ นายมนูญ เทพสุวรรณ 0011 009881 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
88 น.ส.อัชชาวรรณ ขวกเขียว นางถนอมศรี ขวกเขียว 0011 012057 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
89 นายณัฐวุฒิ ฟองเงิน นางแสงหล้า ฟองเงิน 0014 008984 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
90 น.ส.บุญปิยะพร ทีรวม นายบุญมี ทีรวม 0038 006138 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
91 น.ส.กานต์ธิดา ตากาศ นายเชิด ตากาศ 0038 008249 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
92 นายณภัทร ศรีบุญปวน นายยุทธนา ศรีบุญปวน 0038 009601 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
93 น.ส.อรณัฏฐา อ่อนเกตุพล นายสมพร อ่อนเกตุพล 0038 010129 อาชีว-เทศบาล-กศน. 
94 น.ส.วิริยา เลาหกุล นางศรีสุรางค์ เลาหกุล 0008 007574 เอกชน 
95 นายจารุพงศ์ ไชยจินดา นางพัชรา ไชยจินดา 0008 008703 เอกชน 
96 นายบัณฑิต เทพสุยะ นายบันดาลย์ เทพสุยะ 0008 009276 เอกชน 
97 น.ส.ชญานิศ ทองน้อย นางวัชรากร ทองน้อย 0008 010722 เอกชน 
98 น.ส.อาทิตยา เทพวรรณ นางบุณสิตา เทพวรรณ 0009 011383 เอกชน 
99 น.ส.มนัสนันท ์ มิตรเฉลียว นางพันทิพา มิตรเฉลียว 0070 011702 เอกชน 
100 นายนวธร แสนค าวัง นางเอมภัทร ค าหมื่น 0070 012350 เอกชน 
101 น.ส.ศิริรัตน ์ คนซื่อ นายสัน คนซื่อ 0071 011684 เอกชน 
102 นายกฤษกร สมบุญโสด นางมลิวรรณ สมบุญโสด 0071 011685 เอกชน 
103 นายอยฤทธิ์ ชัยเลิศ นายชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ 0071 012112 เอกชน 
104 น.ส.เฌอญารดา จันทร์สุข นายฉัตรชัย จันทร์สุข 0083 012019 เอกชน 
105 นายวรายุทธิ์ พรหมสิทธิ์ นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์ 0083 012291 เอกชน 
106 นายณัฐกิตติ์ เอ่ียมเรียง นางนันท์ธีรา ตันตรา 0087 012346 เอกชน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบ  และในการมอบทุนการศึกษา  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ หรือเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่กรรมการประจ าหน่วย  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน 

จ ากัด  ได้ที่โทรศัพท์  0-5351-1652,  0-5351-1653,  0-5351-0442  ต่อ 13 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายสุรพล  โพธาเจริญ) 

        ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 



 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   

ประจ าปี  2562 
 

 
 

  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด   วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง  
การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ประจ าปี  2562  โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  
1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562   นั้น  
 
  บัดนี้    คณะกรรมการด าเนินการ   ได้ท าการพิจารณาตัดสินทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา 
วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี  2562  มีผู้ได้รับ
ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท  จ านวน 3 ทุน ๆ ละ  3,000.00 บาท  เป็นเงิน   9,000.00  บาท  ส่วนทุน
สนับสนุนระดับปริญญาเอก  ไม่มีผู้ยื่นขอทุน   ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ทุนระดับปริญญาโท  จ านวน  3 ทุน ๆ ละ  3,000.00 บาท     เป็นเงิน   9,000.00  บาท   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียน หน่วย  
1 น.ส.นูรีมัน วุนชูแก้ว 0063-013084 อ.เมืองใต้ 

2 น.ส.ชลธิชา บุรีรัตน์ศรีสกุล 5301-013543 อ.แม่ทา 

3 นางสุกัญญา งาต้น 0038-013640 อาชีว-เทศบาล 

 
2.  ทุนระดับปริญญาเอก  ไม่มีผู้ยื่นขอทุน  

  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และในการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษา
อิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ฯ  จะโอนเงินทุนสนับสนุนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่
สหกรณ์ฯ   หรือเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ให้กับสมาชิก  ในวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2562  สมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กรรมการประจ าหน่วย  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด     
ได้ที่โทรศัพท์  0-5351-1652,  0-5351-1653,  0-5351-0442  ต่อ  13 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นายสุรพล  โพธาเจริญ) 

        ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 




