
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด 
 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา   
ประจ าปี  2565 

 
 

 
 
 

  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2565  เรือ่ง การให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2565  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรสมาชิกแต่ละระดับ   จ านวน  8  ระดับ  ดังนี้ 
 

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

โดยจัดสรรเงินให้ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ ประชุมวันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2565  ใน 
วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.2565 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการ ได้ท าการพิจารณาตัดสินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งในปี  2565    มีผู้ได้รับทุนจ านวน  398  ทุน   เป็นเงิน  708,000.00   บาท   ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ระดับชั้น ทุนละ 
จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
 (บาท)  

1 ชั้นอนุบาลสูงสุด  1,000 61          61,000.00  

2 ประถมศึกษาปีที่  3 1,200 52          62,400.00  

3 ประถมศึกษาปีที่  6 1,500 72        108,000.00  

4 มัธยมศึกษาปีที่  3 1,800 67        120,600.00  

5 มัธยมศึกษาปีที่  6 2,000 73        146,000.00  

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,000 7          14,000.00  

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,500 4          10,000.00  

8 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 3,000 62        186,000.00  

รวม 398        708,000.00  
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบ  และในการมอบทุนการศึกษา  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา             
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ในวันที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.2565   หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย          
ให้สอบถามได้ที่กรรมการประจ าหน่วย  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน   จ ากัด    ได้ที่โทรศัพท์   
0-5351-1652,  0-5351-1653,  0-5351-0442  ต่อ 13 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 

        ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หน่วย
1 ด.ช.ธีรชวินทร์ ปลัดกองวัน นางจิราภา ปลัดกองวัน 1103 012719 อ.เมือง
2 ด.ช.ธีร์รัชชานนท์ ปลัดกองวัน นางจิราภา ปลัดกองวัน 1103 012719 อ.เมือง
3 ด.ช.นรภัทร อุดแจ่ม นายอดิเรก อุดแจ่ม 1103 012974 อ.เมือง
4 ด.ญ.จิดาภา สมบูรณ์ชัย น.ส.ดวงดาว สมบูรณ์ชัย 1104 014349 อ.เมือง
5 ด.ช.ธนพัต ธนัชมนต์ธร น.ส.วรารัตน์ นากาศ 1106 014355 อ.เมือง
6 ด.ช.จิรเวช งามตา นางร าพึง งามตา 1201 013715 อ.เมือง
7 ด.ญ.กัญญปกรณ์ สินธุเ์ทียม นางหทัยรัตน์ สินธุเ์ทียม 1306 012905 อ.เมือง
8 ด.ช.ภานุกร ไชยวงค์ นางอารีรัตน์ ไชยวงค์ 1501 014420 อ.เมือง
9 ด.ญ.รุจาภา ชัยวงค์ นายสถาพร ชัยวงค์ 1707 014561 อ.เมือง
10 ด.ญ.กุลธิดา จันทราศรี นางเกศกนก จันทราศรี 1708 014289 อ.เมือง
11 ด.ช.ชนกฤษฎ์ พรมมีเดช น.ส.จิราพร พรมมีเดช 1907 014166 อ.เมือง
12 ด.ช.ธนะกรณ์ ปัญโญแก้ว นางดาราณี ปัญโญแก้ว 2704 013631 อ.ป่าซาง
13 ด.ญ.นาราชา เมืองมูล นายสุวิชา เมืองมูล 3104 013419 อ.บ้านโฮ่ง
14 ด.ญ.ธีราภรณ์ เดชอูป นางสุภาพร เดชอูป 3302 013065 อ.บ้านโฮ่ง
15 ด.ช.ธีรวัฒน์ เดชอูป นางสุภาพร เดชอูป 3302 013065 อ.บ้านโฮ่ง
16 ด.ญ.รักจิตตา พนอมศาสตร์ นางปิยะพร พนอมศาสตร์ 3401 013321 อ.บ้านโฮ่ง
17 ด.ช.พุฒิธาดา ปันดอน น.ส.รัตติกาล ปันดอน 3401 014526 อ.บ้านโฮ่ง
18 ด.ช.ชวกร หลวงโปธา น.ส.ดาววรักษ์ หลวงโปธา 3403 013614 อ.บ้านโฮ่ง
19 ด.ญ.พิชญาพร แก้ววอ นางศิริพร แก้ววอ 4105 014352 อ.ล้ี
20 ด.ช.ภูผา วินาภา นางแพรทอง วินาภา 4205 012889 อ.ล้ี
21 ด.ช.วนพัชร บุตรศาสตร์ นายวนศาสตร์ บุตรศาสตร์ 4304 013965 อ.ล้ี
22 ด.ช.ภูโชค ปานน้อย นางมลิวัลย์ ปานน้อย 4304 013998 อ.ล้ี
23 ด.ช.ณัฐดนัย ตาลาน นางน้ าทิพย์ อุดสม 4408 013152 อ.ล้ี
24 ด.ช.วีรากร ก้องกังวาลไกล นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล 6106 013753 อ.ทุง่หัวช้าง
25 ด.ช.ปราชญ์ปรินทร์ ข้ามหนึ่ง นางปิยธิดา ข้ามหนึ่ง 6106 013875 อ.ทุง่หัวช้าง
26 ด.ญ.พิชญธิดา ไชยเชษฐ นางชวนพิศ ไชยเชษฐ 6306 014585 อ.ทุง่หัวช้าง
27 ด.ช.ชนุดม เพ็ญสิทธิ์ นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์ 7103 013784 อ.บ้านธิ
28 ด.ช.วรปรานต์ ชลชวลิต นางวิภาวรรณ ชลชวลิต 8101 012588 อ.เวียงหนองล่อง
29 ด.ช.พงศธร ชัยโปธา น.ส.ณฐอร ชูธนสรรค์ 8101 014477 อ.เวียงหนองล่อง
30 ด.ญ.ชยาภรณ์ มณีรัตน์ นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์ 8111 012857 อ.เวียงหนองล่อง
31 ด.ญ.ธนพร มินธง นายศราวุฒิ มินธง 0023 010308 มัธยมเหนือ
32 ด.ช.กันธรากร กันธิยะเทพ นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ 0024 013759 มัธยมเหนือ
33 ด.ช.ณภัทร อนุสนธิ์ นางณวรา วงค์โสมะ 0025 012497 มัธยมเหนือ
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ
             1.  ทุนชั้นอนุบาลสูงสุด  จ านวน  61  ทุน  ทุนละ  1,000.00  บาท  เป็นเงิน  61,000.00  บาท



ที่ หน่วย
34 ด.ญ.รพิณท์วกุล ชลยศปกรณ์ นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ 0026 012873 มัธยมใต้
35 ด.ช.พชรกร ทะนานแก้ว นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว 0026 013083 มัธยมใต้
36 ด.ช.พชรพล ทะนานแก้ว นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว 0026 013083 มัธยมใต้
37 ด.ช.เพลงพิงค์ ณ เชียงใหม่ นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ 0026 013370 มัธยมใต้
38 ด.ช.เจษฎาภรณ์ มีปัญญา นายวิทยา ขอสุข 0029 013475 มัธยมใต้
39 ด.ญ.เมธาพร หิมพลอย นางอังคณา หิมพลอย 0037 013193 มัธยมใต้
40 ด.ญ.ณัฐวรา มูลสมบัติ น.ส.สุจิตรา ศรีช านาญ 0006 012703 อาชีว-กศน.
41 ด.ช.ศุภวิชญ์ วันอ้าย นางสุทธิรัก วันอ้าย 0038 012772 อาชีว-กศน.
42 ด.ช.ภีรภัทร อุดมวงศ์รุ่งเรือง นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง0039 013118 อาชีว-กศน.
43 ด.ช.พชฎ คงสิบ น.ส.วรรณา ใจซ่ือ 0039 013461 อาชีว-กศน.
44 ด.ช.ธนภัทร โภคินวัฒนกุล นางนิชาภา โภคินวัฒนกุล 0008 013324 เอกชน
45 ด.ญ.สุพิชญา หานิล น.ส.วาสนา พงษ์ค ามูล 0071 012262 เอกชน
46 ด.ญ.ธนพร อุตสาห์ปัน นางนงลักษณ์ อุตสาห์ปัน 0072 014109 เอกชน
47 ด.ญ.ชนัญชิดา ไชยประสพ นางฐิตินันท์ ปะมะสอน 0075 014214 เอกชน
48 ด.ญ.อรภัสสร ปันต้น น.ส.กมลวรรณ พลโต 0076 013600 เอกชน
49 ด.ญ.แทนหทัย กิติธนะ นายคมกริช ณ เชียงใหม่ 0082 013122 เอกชน
50 ด.ช.ปัญญาณุวงศ์ ศรีบุญเรือง น.ส.สุพัตรา ศรีบุญเรือง 0082 013123 เอกชน
51 ด.ช.ฐิติพันธ์ เสนทรัพย์ น.ส.นงคราญ ธิน่าน 0083 013497 เอกชน
52 ด.ช.ภัทรกร มณีวรรณ นางสาธินี มณีวรรณ 0088 014193 เอกชน
53 ด.ช.พิชญุตม์ นันพนัก นางพิกุล นันพนัก 0090 012499 เอกชน
54 ด.ญ.แพรพระจันทร์ แพงจันทร์ นางอรุณรัตน์ แพงจันทร์ 0013 013623 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
55 ด.ช.เกื้อกูณ ไชยศรี นางกาญจนา ไชยศรี 0086 012807 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
56 ด.ช.นิพิฐพัทธ์ หลวงสุทิพย์ นายนิรุตต์ิ หลวงสุทิพย์ 0086 013001 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
57 ด.ญ.กัลยา ก้างยาง นางสุทิน ก้างยาง 0114 013023 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
58 ด.ช.สัณหณัฐ จีทา นางมณีวรรณ จีทา 0133 014324 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
59 ด.ช.ชานลท์ นิตตา นางทันยา นิตตา 1907 013533 อ.เมือง
60 ด.ย.ปิยธิดา วิทยาภา นายเพชร วิทยาภา 0083 012289 เอกชน
61 ด.ช.ณัฐฐ์นนท์ เนียมทัง นางศิริภา เนียมทัง 1201 013517 อ.เมือง

ที่ หน่วย
1 ด.ช.กฤษฎิ์ มณีวรรณ วา่ที่ ร.ต.หญิงรววีรรณ มณีวรรณ 1206 013838 อ.เมือง
2 ด.ช.ถิรเมธ ทองอรุณศรี นางจิรนันท์ ทองอรุณศรี 1306 012581 อ.เมือง
3 ด.ช.ภาสกร ไชยวงค์ นางอารีรัตน์ ไชยวงค์ 1501 014420 อ.เมือง
4 ด.ช.วุฒิภัทร น้อยวันนา น.ส.เกวลิน เสนา 1907 013147 อ.เมือง
5 ด.ช.หรรษยศ ยศโม่ง นางวุชิดา ยศโม่ง 1907 013978 อ.เมือง

             2.  ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  จ านวน  52  ทุน  ทุนละ  1,200.00  บาท  เป็นเงิน  62,400.00  บาท
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

เลขทะเบียนชื่อ-สกุลสมาชกิชื่อ-สกุล
4



ที่ หน่วย
6 ด.ญ.ภัทรสุชา เป็งเรือน นางกันยารัตน์ งามหมู่ 2402 014369 อ.ป่าซาง
7 ด.ญ.ปราวีฎา รัตนพันธ์ นางกาญจนา รัตนพันธ์ 3104 011542 อ.บ้านโฮ่ง
8 ด.ญ.สาริศา เทพวงค์ นางวันวิสา เทพวงค์ 3301 013101 อ.บ้านโฮ่ง
9 ด.ช.เลปกร จารุสิทธิกูล นางลภัสรดา จารุสิทธิกูล 3302 012321 อ.บ้านโฮ่ง
10 ด.ญ.ณัฐกฤตา ของทิพย์ นางธราภรณ์ ของทิพย์ 3503 012575 อ.บ้านโฮ่ง
11 ด.ช.ฐิติกรร สุขใจ น.ส.พิชชาภรณ์ สุขใจ 4205 012794 อ.ล้ี
12 ด.ญ.พิชามญธุ์ วินาภา นางแพรทอง วินาภา 4205 012889 อ.ล้ี
13 ด.ญ.ณฐมน กุยค า น.ส.รุ่งนภา กุยค า 4205 012988 อ.ล้ี
14 ด.ช.ธีรธวัช บุญมา นางวรณัน บุญมา 4302 012657 อ.ล้ี
15 ด.ช.พรอนันต์ ใจต๊ะวงค์ นางสายฝน ใจต๊ะวงค์ 4406 011484 อ.ล้ี
16 ด.ช.ชโนทัย จาสว่าง นางอลิษา จาสว่าง 4603 013384 อ.ล้ี
17 ด.ช.ศุภวิชญ์ อ้นด้วง นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง 5209 012319 อ.แม่ทา
18 ด.ช.ปริชญ์ ปิน่แจ้ง น.ส.ศุภอักษร แก้วพรหม 5209 013411 อ.แม่ทา
19 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ มณีรัตน์ นางชรินธร มณีรัตน์ 5304 013289 อ.แม่ทา
20 ด.ช.นฤคหิต ปาสุนันท์ น.ส.นฤมล ปาสุนันท์ 5307 013238 อ.แม่ทา
21 ด.ช.ณฐภัทร กันทะวัง นายนรินทร์ กันทะวัง 5407 013844 อ.แม่ทา
22 ด.ญ.วิชญาพร ค าธิยะ นายวิโรจน์ ค าธิยะ 6101 012573 อ.ทุง่หัวช้าง
23 ด.ญ.จิดาภา ดอนชัยสกุล นายสิรภพ ดอนชัยสกุล 6105 014463 อ.ทุง่หัวช้าง
24 ด.ช.ณภัทร สีวิจี๋ นายฐปนนท์ สีวิจี๋ 6302 012637 อ.ทุง่หัวช้าง
25 ด.ญ.ชญาณ์ภัทร สุราชพล นางปาริชาติ สุราชพล 8101 013557 อ.เวียงหนองล่อง
26 ด.ช.เขมพงศ์ หล่อเนตร นางสุวนีย์ หล่อเนตร 8111 012425 อ.เวียงหนองล่อง
27 ด.ช.ภูมิพริษฐ์ เหมืองหม้อ น.ส.วิชชุดารัตน์ บุญสูง 8111 013576 อ.เวียงหนองล่อง
28 ด.ญ.จิณัฐตา ศรีสุขค า น.ส.ชนัญชิดา ศรีสุขค า 8113 013943 อ.เวียงหนองล่อง
29 ด.ช.กันตภูมิ วรรณมะกอก นายวิทยา วรรณมะกอก 0024 012480 มัธยมเหนือ
30 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ ไชยค าร้อง นางลักษณา ไชยค าร้อง 0025 012195 มัธยมเหนือ
31 ด.ช.ปวริศร ตันทะเขตร์ นางพรพรรณ ตันทะเขตร์ 0025 012542 มัธยมเหนือ
32 ด.ช.ภีร์จุฑา มาละแซม นายสนั่น มาละแซม 0025 012810 มัธยมเหนือ
33 ด.ญ.แพรภัทร วลีด ารงค์ นางพันนภา วลีด ารงค์ 0030 011108 มัธยมใต้
34 ด.ช.ภคพงศ์ ปารีแก้ว น.ส.สุภาณี วงค์ปวน 0030 012922 มัธยมใต้
35 ด.ญ.สุธิดา ยาทอง นายสุทัศน์ ยาทอง 0035 012323 มัธยมใต้
36 ด.ญ.ณัฐวศา มูลสมบัติ น.ส.สุจิตรา ศรีช านาญ 0006 012703 อาชีว-กศน.
37 ด.ช.ปรัญชัย ปันยอดยิ่ง น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา 0006 012878 อาชีว-กศน.
38 ด.ช.พิชญะ กันทะพนม นายสมคิด กันทะพนม 0006 014288 อาชีว-กศน.
39 ด.ญ.บุณญาพร ปุญทาเปิน้ น.ส.ฐปนัท ปุญทาเปิน้ 0038 013843 อาชีว-กศน.
40 ด.ญ.ปริยากร จงภักดี น.ส.นิพภาพร จงภักดี 0039 014402 อาชีว-กศน.
41 ด.ช.ธีรวินท์ เลขนอก นางอัญชลี เลขนอก 0041 014293 อาชีว-กศน.
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ที่ หน่วย
42 ด.ญ.ธัญลักษณ์ อุตสาห์ปัน นางนงลักษณ์ อุตสาห์ปัน 0072 014109 เอกชน
43 ด.ญ.กัญญมล อัศวเวชกุล นางชนิดาภา อัศวเวชกุล 0088 013505 เอกชน
44 ด.ช.เกียรติยศ หลักหมั้น น.ส.ศุภิสรา โกวฤทธิ์ 0011 013140 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
45 ด.ช.กฤตกรรณ เสนาใหม่ นางสุธาสินี เสนาใหม่ 0051 012791 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
46 ด.ช.พุทธคุณ กันทะธง นางพิมพ์นิภา กันทะธง 0053 013245 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
47 ด.ช.ก้องภพ ใจสัก นายดนัย ใจสัก 0054 012089 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
48 ด.ช.นิพนพัทธ์ หลวงสุทิพย์ นายนิรุตต์ิ หลวงสุทิพย์ 0086 013001 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
49 ด.ย.พัชรวิรัล ทรัพย์ภรากรณ์ นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ 0110 012894 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
50 ด.ญ.ศุภนุช แปงชัย นางนุช แปงชัย 0117 014207 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
51 ด.ช.กฤติน เฝือเม่น น.ส.ชริตตา ศรีวิโรจน์ 0123 012978 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
52 ด.ช.ธนวรรธน์ เนียมทัง นางศิริภา เนียมทัง 1201 013517 อ.เมือง

ที่ หน่วย
1 ด.ช.กฤตยชญ์ บุญสนอง นายสัญญา บุญสนอง 1201 014160 อ.เมือง
2 ด.ช.วิวัฒน์ชัย เสียงใส นางประภารัตน์ เสียงใส 1203 012318 อ.เมือง
3 ด.ช.ติณณวัฒน์ โตสมบัติ นางขวัญวตรี โตสมบัติ 1704 013119 อ.เมือง
4 ด.ญ.ณัฐชยา ชมสวน นางเยาวลักษณ์ ชมสวน 1705 011054 อ.เมือง
5 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ฐานันตรานนท์ นางนิตยา ฐานันตรานนท์ 1708 009933 อ.เมือง
6 ด.ญ.รุจน์สิกานต์ มูลรินต๊ะ นายทศพร มูลรินต๊ะ 1709 008673 อ.เมือง
7 ด.ญ.ปาณิสรา พุม่เจริญ นางสุทธิลักษ์ พุม่เจริญ 1802 012674 อ.เมือง
8 ด.ญ.อภิชญา อัครวงศ์วิริยะ นางพราวจันทร์ อัครวงศ์วิริยะ 1805 010317 อ.เมือง
9 ด.ช.ธนกฤต ติมาน นายพร ติมาน 1906 012644 อ.เมือง
10 ด.ญ.พิชญาภา บุญสุทธิ์ นางกรรญาณี บุญสุทธิ์ 1907 011984 อ.เมือง
11 ด.ช.ณฐพงศ์ ดวงเนตร นายฐนกร ดวงเนตร 2104 012255 อ.ป่าซาง
12 ด.ช.ภัสษชาติ ฝ่ายเทศ นางธวัลภัสร์ ฝ่ายเทศ 2703 012007 อ.ป่าซาง
13 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ พรมเสน นางศุภลักษณ์ พรมเสน 4104 012928 อ.ล้ี
14 ด.ญ.วงศ์วรรธนภรณ์ บุญมา นายปฏิญาณ บุญมา 4203 012707 อ.ล้ี
15 ด.ญ.ปภาวรินทร์ กุลสานต์ น.ส.ศุภาพิชญ์ กุลสานต์ 4203 014033 อ.ล้ี
16 ด.ญ.ธัญชนก มาปินตา นางเสาวนีย์ มาปินตา 4204 012675 อ.ล้ี
17 ด.ช.จิรัสพชร สิงห์ชัย น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย 4205 012760 อ.ล้ี
18 ด.ช.ฐิติกร พิจิตร น.ส.พิชชาภรณ์ สุขใจ 4205 012794 อ.ล้ี
19 ด.ญ.พิชชาภา ธาดาสันติพงศ์ นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์ 4205 013219 อ.ล้ี
20 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นาหลวง นางฉัตรหทัย นาหลวง 4302 012733 อ.ล้ี
21 ด.ช.ธีรภพ อโนต๊ะ นางโชติกา อโนต๊ะ 4411 013114 อ.ล้ี
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             3.  ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  จ านวน  72  ทุน  ทุนละ  1,500.00  บาท  เป็นเงิน  108,000.00  บาท
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ



ที่ หน่วย
22 ด.ช.ใบบุญ เทพชมภู นางปฑิตา สุภาไผ่ 5201 012633 อ.แม่ทา
23 ด.ช.กรกฏ สีสิงห์ น.ส.วัขรา วิโลกาศ 5304 013698 อ.แม่ทา
24 ด.ช.รัชต์ชยุต ถนอมจิตร์ธนิต นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต 5401 011297 อ.แม่ทา
25 ด.ญ.ฐิต์ิณัฏฐิญา พวงทอง นางจุฑารัตน์ พวงทอง 5401 013036 อ.แม่ทา
26 ด.ช.ชยางกูร โกกาธรรม นายสุเธียร โกกาธรรม 5307 012192 อ.แม่ทา
27 ด.ญ.กุลนาถ สมลา นางพรทิพย์ สมลา 6207 013839 อ.ทุง่หัวช้าง
28 ด.ญ.ภัทรธิดา แก้วค าเลิศ นางสุนารี หยุ่นสมาน 7109 013210 อ.บ้านธิ
29 ด.ช.ธีมาดนย์ พรมฝาย นายสุทธิโชติ พรมฝาย 8101 011604 อ.เวียงหนองล่อง
30 ด.ช.ชวัลวิทย์ สุราชพล นางปาริชาติ สุราชพล 8101 013557 อ.เวียงหนองล่อง
31 ด.ช.รัฐโรจน์ กาญจนะประโชติ น.ส.ทิพวัลย์ พงค์ดา 8101 014346 อ.เวียงหนองล่อง
32 ด.ญ.รวินท์นิภา กาบบัว นางรุ่งอรุณ กาบบัว 8102 013592 อ.เวียงหนองล่อง
33 ด.ญ.จิรัชญา กาฬภักดี นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี 0024 012416 มัธยมเหนือ
34 ด.ช.กันตวิชญ์ พรมค าตัน นางประภัสสร พรมค าตัน 0024 012578 มัธยมเหนือ
35 ด.ช.ธนกร ล้านโรจน์ นายทักษิณ ล้านโรจน์ 0025 009217 มัธยมเหนือ
36 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จ๋าก๋าง นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง 0027 011470 มัธยมใต้
37 ด.ญ.ธีริศรา จันทร์วงค์ นายเกรียงศักด์ิ จันทร์วงค์ 0027 012280 มัธยมใต้
38 ด.ญ.ชาลิสา ปันทวัง นายสราวุธ ปันทวัง 0029 013986 มัธยมใต้
39 ด.ญ.อริญรภา อินต๊ะปัน นายเอกดน อินต๊ะปัน 0030 012476 มัธยมใต้
40 ด.ช.สิปปกร ญาณะตัน นายสุทธินันท์ ญาณะตัน 0035 011024 มัธยมใต้
41 ด.ญ.ธนิภา กันไชยสัก นายปกรณ์ กันไชยสัก 0036 007837 มัธยมใต้
42 ด.ช.พิชญะ หล้าเป็ง นางพิชญา หล้าเป็ง 0037 012202 มัธยมใต้
43 ด.ช.จารุภัทร อรุณสิทธิ์ นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ 0006 013095 อาชีว-เทศบาล
44 ด.ช.รชต ค าดี นางเพชรดา แสงค ากาศ 0006 013349 อาชีว-เทศบาล
45 ด.ช.ทัตตะวัน จิโนคุณ นางทัตพิชา จิโนคุณ 0038 013310 อาชีว-เทศบาล
46 ด.ช.ชิติพัทธ์ ทองแท้ ว่าที ่ร.ต.อาทิตย์ ทองแท้ 0040 014545 อาชีว-เทศบาล
47 ด.ช.นนทกร มาลยพันธุ์ นายวีรพล มาลยพันธุ์ 0007 012055 เอกชน
48 ด.ช.ธนกฤต โภคินวัฒนากูล นางนิชาภา โภคินวัฒนากูล 0008 013324 เอกชน
49 ด.ช.ดนัยณัฐ ไชยะพอ นายสมศักด์ิ ไชยะพอ 0009 011345 เอกชน
50 ด.ช.อาชวิน ใจสิทธิ์ นายเสน่ห์ ใจสิทธิ์ 0080 011842 เอกชน
51 ด.ญ.วรฤทัย แสนเถิน น.ส.ผุสดี อินหลงเหลา 0082 013121 เอกชน
52 ด.ช.วุฒิภัทร ค าชื่น นางนิพาพรรณ ค าชื่น 0082 013130 เอกชน
53 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ สุปินะ นางจิรัชญา สิทธิตัน 0088 012695 เอกชน
54 ด.ช.ธนวัชร์ ใจสุยะ น.ส.น้ าอ้อย อิ่นค า 0088 013425 เอกชน
55 ด.ช.กฤตลักษณ์ สหัสแปง นางศศิธร สหัสแปง 0090 012259 เอกชน
56 ด.ญ.พันธิตรา จิอู๋ นางเสาวนีย์ จิอู๋ 0011 011250 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
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ที่ หน่วย
57 ด.ช.พุทธคุณ ไทยกรรณ์ นางสายฝน ไทยกรรณ์ 0011 011252 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
58 ด.ช.ศุภกิตต์ ตาฝ้ัน นางณัฐชา ตาฝ้ัน 0011 013295 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
59 ด.ช.วรณัฏฐ์ โม่งจันทร์ นายวรเชษฐ์ โม่งจันทร์ 0054 013085 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
60 ด.ญ.นฤสรณ์ ปาลี น.ส.อรนลฤณธ์ ปาลี 0086 012122 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
61 ด.ช.ชวิน ไชยศรี นางกาญจนา ไชยศรี 0086 012807 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
62 ด.ญ.กชกร ทับสระน้อย นางณัชชยา ทับสระน้อย 0101 012121 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
63 ด.ญ.พิชชา มูลชีพ นางบุญทนา มูลชีพ 0103 011799 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
64 ด.ญ.เจติยา จินะวัน นางอธิฎินันท์ เมืองตาแก้ว 0108 012966 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
65 ด.ญ.วิรัลพัชร ทรัพย์ภรากรณ์ นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ 0110 012894 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
66 ด.ช.เขมทัต ธิป่าหนาด นายวีระ ธิป่าหนาด 0111 014165 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
67 ด.ญ.อรปรียา ก้างยาง นางสุทิน ก้างยาง 0114 013023 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
68 ด.ช.ภูผา จันทร์กล้า นางพิศมัย จันทร์กล้า 0118 013167 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
69 ด.ช.ภูษณ จันทร์กล้า นางพิศมัย จันทร์กล้า 0118 013167 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
70 ด.ญ.พรนภัส แดงชัย นางจินตนา สมบุญตัน 0121 013438 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
71 ด.ญ.กัญญาภัค สุบิน นางเสาวณีย์ สุบิน 0052 013891 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
72 ด.ญ.สุภาวดี ลังกาพินธุ์ นายสุกรี ลังกาพินธุ์ 0016 009798 อ.เมือง

ที่ หน่วย
1 ด.ญ.ญาณินท์ ติยายน น.ส.ญารัตน์ ติยายน 0016 013864 อ.เมือง
2 ด.ช.ตฤณ สมบัติใหม่ นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่ 1206 013016 อ.เมือง
3 ด.ช.ครองธรรม จิรัชยากร นายวีรชน จิรัชยากร 1501 012517 อ.เมือง
4 ด.ช.พีรวิชญ์ ฐานันตรานนท์ นางนิตยา ฐานันตรานนท์ 1708 009933 อ.เมือง
5 ด.ญ.อชิรญา อัครวงศิวิริยะ นางพราวจันทร์ อัครววงศ์วิริยะ 1805 010317 อ.เมือง
6 ด.ช.โฆษิตานนท์ วสุธวัช นางอรุณวันท์ วสุธวัช 1907 009254 อ.เมือง
7 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ฝ้ันต๊ะ นางวราภรณ์ ฝ้ันต๊ะ 1907 011469 อ.เมือง
8 ด.ญ.พิมพ์มาดา สินปรุ น.ส.ปริมา คิดการ 2101 013867 อ.ป่าซาง
9 ด.ช.นฤเบศ ทองน้อย นางชนาพร ทองน้อย 2501 010553 อ.ป่าซาง
10 ด.ญ.จิรัชญา สงคุ้ม นายสนิท สงคุ้ม 3102 011526 อ.บ้านโฮ่ง
11 ด.ช.ภูมินันท์ ชมภวงศ์ นางประภาภรณ์ ชมภูวงศ์ 3102 013209 อ.บ้านโฮ่ง
12 ด.ช.ภาคิน ไชยห้วยห้า นางรินจง ไชยห้วยห้า 3103 011960 อ.บ้านโฮ่ง
13 ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ อัมพุธ นายทวีชัย อัมพุธ 3107 012283 อ.บ้านโฮ่ง
14 ด.ญ.ภรภัทร พรมมิ นางสุดาพร พรมมิ 4105 012992 อ.ล้ี
15 ด.ช.ณัฐนนท์ จันดา น.ส.โยษิตา กัญญเทพ 4203 012377 อ.ล้ี
16 น.ส.ณัฐิยา ปุด๊ภาษี นางวราภรณ์ ปุด๊ภาษี 4204 012465 อ.ล้ี

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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             4.  ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 3  จ านวน  67  ทุน  ทุนละ  1,800.00  บาท  เป็นเงิน  120,600.00  บาท
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ



ที่ หน่วย
17 ด.ช.ธนัข สุวรรณ นางปริชา สุวรรณ 4204 013642 อ.ล้ี
18 ด.ญ.ธนภร แก้วค าปัน นายสิทธิชัย แก้วค าปัน 4205 012735 อ.ล้ี
19 น.ส.พิชญา ธาดาสันติพงศ์ นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์ 4205 013219 อ.ล้ี
20 ด.ช.คณิศาตร์ เอื้ออารีย์ นางสันติยา เอื้ออารีย์ 4205 014286 อ.ล้ี
21 ด.ช.บูรณศักด์ิ หลวงธิจา นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา 4302 013073 อ.ล้ี
22 ด.ญ.ณัฐนันท์ ตาลาน นางน้ าทิพย์ อุดสม 4408 013152 อ.ล้ี
23 ด.ช.ชีวารัตน์ อินสีลอย นายนพพร อินสีลอย 4409 014138 อ.ล้ี
24 ด.ช.ธนกฤต มะหลีแก้ว นางปณิฏา มะหลีแก้ว 5207 012849 อ.แม่ทา
25 ด.ญ.อภิชญา ด้วงเขียว น.ส.นุชลี ชัยริมกวง 5304 014153 อ.แม่ทา
26 ด.ญ.ทักษอร อูปเสาร์ น.ส.ทัศนาพร ปัญญาค า 6206 011443 อ.ทุง่หัวช้าง
27 ด.ช.พรหมพิริยะ เพ็ญสิทธิ์ นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์ 7103 013784 อ.บ้านธิ
28 ด.ช.วณัชพล ไชยยาต๊ิบ นายวิทยา ไชยยาต๊ิบ 7107 012328 อ.บ้านธิ
29 ด.ญ.ชญานันท์ มณีทอง นางสุทธิรักษ์ มณีทอง 8101 012509 อ.เวียงหนองล่อง
30 ด.ช.เวชกร ไชยสูง นางเพ็ญภักด์ิ ไชยสูง 8105 013675 อ.เวียงหนองล่อง
31 ด.ญ.อันนา พัสกาลปักษ์ นางรัชนี พัสกาลปักษ์ 8107 014359 อ.เวียงหนองล่อง
32 ด.ญ.ญาดา อุปละกุล นางนภัสสร อุปละกุล 8111 011052 อ.เวียงหนองล่อง
33 น.ส.สวิตตา หล่อเนตร นางสุวนีย์ หล่อเนตร 8111 012425 อ.เวียงหนองล่อง
34 ด.ญ.ธนัชพรรณ์ วงศรีคุณถาวร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร 0024 009837 มัธยมเหนือ
35 ด.ช.พงศ์พีระ พรหมขัติแก้ว นางพิรานันท์ พรหมขัติแก้ว 0024 013820 มัธยมเหนือ
36 ด.ช.พิทักษ์พงศ์ ขัดสงคราม นางอัญชลี ขัดสงคราม 0025 011326 มัธยมเหนือ
37 ด.ญ.จิรัฐิติกานต์ ทนันชัย นายจรัส ทนันชัย 0026 010297 มัธยมใต้
38 ด.ช.ธีร์ ศรีตระกูลวงค์ นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ 0026 011374 มัธยมใต้
39 ด.ช.สิรวิชญ์ วงค์รินทร์ นางดาริน วงค์รินทร์ 0029 012053 มัธยมใต้
40 ด.ช.ยศวร เรือนค า นายวิโรจน์ เรือนค า 0029 012577 มัธยมใต้
41 ด.ช.พลภัทร อุสาน์ใจ นางพันนภา วลีดรงค์ 0030 011108 มัธยมใต้
42 ด.ช.ศรัณญ์ภัทร สมบัติใหม่ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ 0030 012028 มัธยมใต้
43 ด.ช.กฤชพงษ์มณฏ์ อินต๊ะปัน นายเอกดน อินต๊ะปัน 0030 012476 มัธยมใต้
44 ด.ช.ชินภัทร นันทชัย น.ส.ประภารัตน์ หล้ากาศ 0032 012490 มัธยมใต้
45 ด.ญ.สุชานาฎ ยาทอง นายสุทัศน์ ยาทอง 0035 012323 มัธยมใต้
46 ด.ช.พิชญุตม์ หล้าเป็ง นางพิชญา หล้าเป็ง 0037 012202 มัธยมใต้
47 ด.ญ.ภัสร์ชนกพร ชลมนัสสรณ์ ว่าที ่ร.ต.กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ 0037 012209 มัธยมใต้
48 ด.ช.ศุภณัฐ นันทข้วาง นายปิติ นันทขว้าง 0038 011831 อาชีว-กศน.
49 ด.ญ.สุพิชญา วันอ้าย นางสุทธิรัก วันอ้าย 0038 012772 อาชีว-กศน.
50 ด.ญ.ณฐพร รชตะไพโรจน์ นางพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ 0070 013225 เอกชน
51 ด.ช.ทีปกร เสนแสง นางผ่องอ าไพ เสนแสง 0071 013984 เอกชน
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ที่ หน่วย
52 ด.ญ.วรัญธิตา ปรังประโคน นางปาณิสรา ปรังประโคน 0077 012335 เอกชน
53 ด.ญ.ณภัทร นาจันทร์ทอง นางสายรุ้ง แสนละมูล 0081 011853 เอกชน
54 ด.ญ.พรปวีณ์ เดชชิต นางกรรณิการ์ เดชชิต 0082 011934 เอกชน
55 น.ส.ธิดารัตน์ ก้อนต้ัง นางสราญรัตน์ ยาวิละกาศ 0082 013637 เอกชน
56 ด.ช.สุเมธี สุยะปวง นางนิชนันท์ สุยะปวง 0090 012258 เอกชน
57 ด.ช.ธฤต เทีย่งบูรณธรรม น.ส.กาญจนา เทีย่งบูรณธรรม 0011 012611 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
58 ด.ช.พิชญวงศ์ สุวรรณวงค์ น.ส.พุทธิดา สุวรรณวงค์ 0053 013242 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
59 ด.ญ.วรณิขา โม่งจันทร์ นายวรเชษฐ์ โม่งจันทร์ 0054 013085 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
60 ด.ญ.กชมน ร้อยหมื่น นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086 012123 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
61 ด.ญ.ปภาตา ทับสระน้อย นางณิชชยา ทับสระน้อย 0101 012121 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
62 ด.ช.ศุภกร ทองเล่ม นางยอดขวัญ ทองเล่ม 0104 012413 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
63 ด.ญ.อภัษญา จินะวัน นางอธิฏินันท์ เมืองตาแก้ว 0108 012966 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
64 ด.ช.พิทัก๋ษ์พงศ์ อุ่นเรือน น.ส.เกษดา ชันดู 0114 013024 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
65 ด.ญ.ประภาดา คงเมือง น.ส.ตวงพร อุดกันทา 4205 012897 อ.ล้ี
66 ด.ช.พีรวิชญ์ โยนิจ นายอรรณพ โยนิจ 7103 012170 อ.บ้านธิ
67 ด.ช.ทักษ์ดนัย บุญสุวรรณ นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ 0025 011116 มัธยมเหนือ

ที่ หน่วย
1 นายสรวิศ ทิพย์เวียง นายสมภพ ทิพย์เวียง 0016 008844 อ.เมือง
2 นายปารมี กระแสร์ นายกนกบุญ กระแสร์ 0016 013561 อ.เมือง
3 นายกันต์ดนัย บุญสนอง นายสัญญา บุญสนอง 1201 014160 อ.เมือง
4 น.ส.พัณณิตา ยอดมูลดี น.ส.ณัฏฐรินทร์ อภิวงค์งาม 1301 013594 อ.เมือง
5 นายสรวิชญ์ ด้วงสุยะ นางสวลี ด้วงสุยะ 1306 012693 อ.เมือง
6 น.ส.ฐิติชญา ค าธิตา นางโสพินธุ์ ค าธิตา 1410 010711 อ.เมือง
7 น.ส.สุพิชญา ค าออน นายนิรินทร์ ค าออน 1410 011901 อ.เมือง
8 นายศตคุณ เมืองวงค์ นางผ่องศรี เมืองวงค์ 1702 012278 อ.เมือง
9 นายชนาธิป ชมสวน นางเยาวลักษณ์ ชมสวน 1705 011054 อ.เมือง
10 น.ส.การต์พิชชา ปารมี นางอุบลวรรณ ปารมี 1709 011047 อ.เมือง
11 นายวิชชากร โนรี นางพรพรรณ บ่อสวัสด์ิ 1801 010314 อ.เมือง
12 น.ส.หทัยชนก เศรษฐกิจ นางกรรณิกา เศรษฐกิจ 1903 014400 อ.เมือง
13 น.ส.รตินันท์ จินา นางอรพินธุ์ จินา 1907 013327 อ.เมือง
14 นายพีรณัฐ ธิวงษา นางคัทลียา ธิวงษา 1907 013380 อ.เมือง
15 นายอาชัญวิชญ์ แสงผาบ นางณัฐกฤตา แสงผาบ 2205 012216 อ.ป่าซาง
16 นายโรจนัสถ์ สุวรรณเรือง นางจีราพร สุวรรณเรือง 2402 009945 อ.ป่าซาง

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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             5.  ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 6  จ านวน  73  ทุน  ทุนละ  2,000.00  บาท  เป็นเงิน  146,000.00  บาท
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ



ที่ หน่วย
17 นายธีรพิชญ์ จันทร์ดี นางจิราภรณ์ จันทร์ดี 2704 011004 อ.ป่าซาง
18 นายปราชญา โตปินใจ นายปรีชา โตปินใจ 9200 013515 อ.ป่าซาง
19 น.ส.ฐิดารัตน์ โพธา นางกรรณิการ์ โพธา 3000 010313 อ.บ้านโฮ่ง
20 น.ส.จิรดา ชุมภูกา นางจันทร์จิรา บุญสุ 3304 010854 อ.บ้านโฮ่ง
21 นายปรัตถกร สร้อยญาณ นางศิกานต์ สร้อยญาณ 3503 011174 อ.บ้านโฮ่ง
22 นายธนภัทร มหาพรหม นางกัลยา พรหมนวล 4304 013110 อ.ล้ี
23 นายชวิน เกตุภาค นางปาริฉัตร เกตุภาค 4412 009687 อ.ล้ี
24 นายศุภกร อินทสระ นายเสนีย์ อินทสระ 4607 009948 อ.ล้ี
25 นายรัชพงศ์ ถนอมจิตร์ธนิต นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต 5401 011297 อ.แม่ทา
26 นายสรสิช โปธามูล นายเอกพงษ์ โปธามูล 6103 014525 อ.ทุง่หัวช้าง
27 น.ส.ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวาณิชย์ นายพศิน พงศ์ศิริวาณิขย์ 6104 012682 อ.ทุง่หัวช้าง
28 น.ส.ชีวนันท์ ชินพันธ์ นางทัดทรวง ชินพันธ์ 6208 012811 อ.ทุง่หัวช้าง
29 น.ส.ฉัตรธิดา การะเกตุ ว่าที ่ร.ต.ประสิทธิ์ การะเกตุ 6301 012324 อ.ทุง่หัวช้าง
30 น.ศ.คณิตา ดวงดี นายสมชวน ดวงดี 6304 009668 อ.ทุง่หัวช้าง
31 นายพงษ์พันธุ์ สินไชย นางสมจิตร สินไชย 6304 011572 อ.ทุง่หัวช้าง
32 นายดรัณภพ ไชยเชษฐ นางชวนพิศ ไชยเชษฐ 6306 014585 อ.ทุง่หัวช้าง
33 นายพิขากร กิจเนตร นางโชติกา กิจเนตร 7107 012142 อ.บ้านธิ
34 นายก้องกียรติ แก้วค าเลิศ นางสุนารี หยุ่นสมาน 7109 013210 อ.บ้านธิ
35 น.ส.ชนากานต์ อุปละกุล นางนภัสสร อุปละกุล 8111 011052 อ.เวียงหนองล่อง
36 นายกันต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ 0023 012532 มัธยมเหนือ
37 น.ส.ศรุตยา ปัญโญใหญ่ นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ 0024 011582 มัธยมเหนือ
38 นายธนภูมิ ล้านโรจน์ นายทักษิณ ล้านโรจน์ 0025 009217 มัธยมเหนือ
39 น.ส.อนัญจนา มะโนเพียว นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว 0025 010514 มัธยมเหนือ
40 น.ส.พินทุกานต์ บุญเทพ นางยุพินธ์ บุญเทพ 0025 010535 มัธยมเหนือ
41 น.ส.วัชราภรณ์ ชัยสาร นายวัชรชัย ชัยสาร 0025 010754 มัธยมเหนือ
42 น.ส.อารียา จิตอารี นายประหยัด จิตอารี 0025 012710 มัธยมเหนือ
43 นายณัฐภัทร รักชาติ นางชุลีกร รักชาติ 0025 014148 มัธยมเหนือ
44 นายนิพิฐพนธ์ ปลุกเสก นายนิพล ปลุกเสก 0030 011444 มัธยมใต้
44 นายนรภัทร พรมรักษา นางนุชรินทร์ พรมรักษา 0026 011502 มัธยมใต้
45 นายอธิภัทร ใจเสาร์ดี นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ 0030 011518 มัธยมใต้
47 นายพชรวัฒน์ พิพัฒน์วุฒิกุล นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล 0030 011895 มัธยมใต้
48 น.ส.อัญชลีพร บุญหนัก นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก 0030 012218 มัธยมใต้
49 น.ส.จุฑามาศ กล้าหาญ นางกาญจนา เหลืองทา 0030 013803 มัธยมใต้
50 นายศุภณัฐ กันไชยสัก นายยงยุทธ กันไชยสัก 0035 008966 มัธยมใต้
51 นายธารพระกร ราชกิจเจริญ นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ 0037 014232 มัธยมใต้

11
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
52 นายอชิรวัฒน์ แสงทอง น.ส.อรทัย ทาอาสา 0006 014112 อาชีว-เทศบาล
53 น.ส.วรัญชนก พีระเป็ง นายพิทยา พีระเป็ง 0038 014010 อาชีว-เทศบาล
54 นายพีรพล แวงอุบล นายนพดล แวงอุบล 0039 013284 อาชีว-เทศบาล
55 นายทนงศักด์ิ มูลนารัตน์ นายวิชิต มูลนารัตน์ 0039 013463 อาชีว-เทศบาล
56 นายชิษณุพงศ์ ดอกแก้ว นางปุญณิศา ดอกแก้ว 0041 013529 อาชีว-เทศบาล
57 นายศิรดนัย ปันสุรัตน์ นางกรรณิการ์ ชนันชนะ 0015 013819 เอกชน
58 น.ส.ปาระดา ถาวร นางเพียงหทัย ถาวร 0067 013967 เอกชน
59 น.ส.ชญากานต์ ไชยทิง นายภักดี ไชยทิง 0071 011769 เอกชน
60 น.ส.ยุพเรศ ต๊ะค า นางภิญญา เสียงล้ า 0076 013988 เอกชน
61 นายรัฐธรรมนูญ ไชยชนะ นายณรงค์ศักด์ิ ไชยชนะ 0081 012627 เอกชน
62 น.ส.ชวิศา เสนธรรม นางปาริสา เสนธรรม 0082 011936 เอกชน
63 นายภิรพงศ์ อุปาละ นายธนิต อุปาละ 0090 012299 เอกชน
64 นายกฤษณพงศ์ สมจิต นางมะลิ สมจิต 0090 012917 เอกชน
65 นายพูนผล เชาวนพูนผล นางอารุณี เชาวนพูนผล 0011 011138 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
66 นายศิวกร เทีย่งบูรณธรรม น.ส.กาญจนา เทีย่งบูรณธรรม 0011 012611 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
67 นายธิติพงศ์ หงษ์ค า นางวีรยา หงษ์ค า 0101 012054 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
68 น.ส.ภิญญาพัชญ์ หิรัญรัตน์ น.ส.นงลักษณ์ อินเปีย้ 0101 013509 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
69 นายณัฐชนนท์ โต๊ะเงิน นางวัชราพร ชัยสวัสด์ิ 0102 013303 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
70 นายกฤตเมธ ประดับวัน นางชญาภา ประดับวัน 0108 013047 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
71 นายวรัญญู เตจ๊ะสา น.ส.พยอม เตจ๊ะสา 0121 013439 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
72 น.ส.สุพิชฌาย์ ปินตา นางสุพัตรา ปินตา 0123 013755 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
73 น.ส.ณัฏฐ์กฤตรา อู่อรุณ นายจรัญ อู่อรุณ 3503 010934 อ.บ้านโฮ่ง

ที่ หน่วย
1 นายนนทวัฒน์ วังพฤกษ์ นายบุญทวี วังพฤกษ์ 0016 009285 อ.เมือง
2 น.ส.ปทุมา มณีกุล นายนที มณีกุล 9700 008123 อ.บ้านธิ
3 น.ส.ณฤดี ต๊อดแก้ว นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว 0041 013241 อาชีว-กศน.
4 นายศิวกร เสนแสง นางผ่องอ าไพ เสนแสง 0071 013984 เอกชน
5 นายธเนศ นูนทะธรรม นางอรพินท์ นูนทะธรรม 0083 012603 เอกชน
6 นายสรวิศ ส าราญ นายเสนอ ส าราญ 0038 013010 อาขีว-กศน.
7 น.ส.บัณฑิตา วิชัยค า นายชัยพร วิชัยค า 0038 013034 อาชีว-กศน.

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

             6.  ทุนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  จ านวน  7  ทุน  ทุนละ  2,000.00  บาท  
เป็นเงิน  14,000.00  บาท   มผู้ีไดร้ับทุน  คือ



ที่ หน่วย
1 น.ส.เบญญาภา ยะใจ นายจักรกฤษณ์ ยะใจ 0038 010244 อาชีว-เทศบาล
2 นายกิตติธัช แผ่นทอง นางกิ่งใจ แผ่นทอง 0071 012136 เอกชน
3 นายจิรพนธ์ ยะบุญทา นางศรีไพร ยะบุญทา 0117 013407 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
4 นายภัทรพล พรมเป็ง นายสมชาย พรมเป็ง 0038 009045 อาชีว-เทศบาล

ที่ หน่วย
1 น.ส.ปรารถนา สร้างโศรก นายชวลิต สร้างโศรก 9101 011873 บ านาญอ.เมือง 1
2 นายชงกร อุปปินใจ นายเชาว์ อุปปินใจ 9900 011486 บ านาญมัธยม
3 นายณัฐนนท์ มาเป็ง นายนิวัติ มาเป็ง 9906 010260 บ านาญมัธยม
4 นายณัชชนน สายนุวงค์ นายสนั่น สายนุวงค์ 9910 013643 บ านาญมัธยม
5 น.ส.วิมลศิริ ร่ืนเริง นางปุณยวีร์ ร่ืนเริง 0016 010886 อ.เมือง
6 น.ส.พิมพ์พัชร์ ใจพิมพ์สว่าง นางจ าเรียง ใจพิมพ์สว่าง 0016 012952 อ.เมือง
7 นายทรงธรรภ์ วงค์รัตน์ นายทรงศักด์ิ วงค์รัตน์ 1104 009738 อ.เมือง
8 น.ส.พัทธนันท์ สุริยะเจริญ นางนิตยา กันตี 1702 009811 อ.เมือง
9 น.ส.พชรวรรณ ศรีวนารักคีรี นางกาญจนา ศรีวนารักคีรี 1803 011925 อ.เมือง
10 น.ส.วริยา จินดาหลวง นางกฤษณรัตน์ จินดาหลวง 1903 009765 อ.เมือง
11 นายศุภกิจ พวงศรี นางลัดดา สุภานันท์ 1907 011211 อ.เมือง
12 น.ส.ลภัสรดา สายค า ว่าที ่ร.ต.หัสนัยน์ สายค า 2401 012746 อ.ป่าซาง
13 นายศิรวิทย์ ประพันธ์ปรีชา นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา 2402 012081 อ.ป่าซาง
14 น.ส.ชลหทัย ใจค าปัน นายฤกษ์ชัย ใจค าปัน 2602 012294 อ.ป่าซาง
15 น.ส.ชนากานต์ ด้วงวัง นายวิรัตน์ ด้วงวัง 2605 011447 อ.ป่าซาง
16 นายสหัสริน พวรรณา นายสนั่น พวรรณา 9200 005278 อ.ป่าซาง
17 นายสหัสวิชญ์ พวรรณา นายสนั่น พวรรณา 9200 005278 อ.ป่าซาง
18 น.ส.ศศิวรินทร์ ศิรปันดอน นางนงลักษณ์ ศิรปันดอน 9200 006259 อ.ป่าซาง
19 นายพีรวิชญ์ วงศ์ชัย นางพัชรินทร์ วงศ์ชัย 3000 010219 อ.บ้านโฮ่ง
20 น.ส.พืมพ์ชนก เตจ๊ะ นายชิตพล เตจ๊ะ 3102 009538 อ.บ้านโฮ่ง
21 น.ส.พนิดา บุญสุ นายพิเชษฐ์ บุญสุ 3207 011113 อ.บ้านโฮ่ง
22 นายวิชญ์พล แก้วมณี นางวราพรรณ แก้วมณี 3408 014501 อ.บ้านโฮ่ง
23 น.ส.กัญญาณัฐ บังคมเนตร นางกนกพร บังคมเนตร 3503 009438 อ.บ้านโฮ่ง
24 นายอดิเรก กาวิเป็ง นายอดิศร กาวิเป็ง 4205 013059 อ.ล้ี
25 น.ส.ณัฐทพร ปวนปันค า นายไพฑูรย์ ปวนปันค า 4302 011042 อ.ล้ี
26 นายสัณหณัฐ ศรีสุวรรณ นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ 4411 004960 อ.ล้ี
27 น.ส.ปพิชญา ปัญญา นางเสาวคนธ์ ปัญญา 9903 011641 อ.ล้ี

             7.  ทุนระดบัปริญญาตรีปีสุดท้าย  จ านวน  62  ทุน  ทุนละ  3,000.00  บาท  เป็นเงิน  186,000.00  บาท
มผู้ีไดร้ับทุน  คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

             6.  ทุนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  4  ทุน  ทุนละ  2,500.00  บาท  
เป็นเงิน  10,000.00  บาท   มผู้ีไดร้ับทุน  คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
28 น.ส.จิรัชญา ณ รุณ นางจิราวรรณ ณ รุณ 5207 009540 อ.แม่ทา
29 น.ส.นันนารา พรมรักษา นายมนูญ พรมรักษา 5304 010316 อ.แม่ทา
30 นายจิรเดช ใจดีกาศ ว่าที ่ร.ต.เกรียงไกร ใจดีกาศ 5307 012766 อ.แม่ทา
31 นายปวริศ จัดของ นางดลพร จัดของ 5405 010590 อ.แม่ทา
32 นายอติชาต ใจยา นายโอภาส ใจยา 9700 006933 อ.บ้านธิ
33 นายสหรัฐ ชมเดช นางจารุวรรณ ชมเดช 0024 009403 มัธยมเหนือ
34 นายภัทรพงศ์ นาคช่วย นายปิยศักด์ิ นาคช่วย 0024 010584 มัธยมเหนือ
35 น.ส.ศุภรดา กล่ินอวล นายบุญชัย กล่ินอวล 0024 011633 มัธยมเหนือ
36 น.ส.ศุภางค์มาส โญกาศ นายศรีวัย โญกาศ 0024 012187 มัธยมเหนือ
37 น.ส.ชนัญชิดา บุณฑริกบุตร นายมงคล บุณฑริกบุตร 0025 007944 มัธยมเหนือ
38 นายณัฏฐ์ เหล่าศิริเสถียร นางพัชรินทร์ เหล่าศิริเสถียร 0025 009270 มัธยมเหนือ
39 นายพงศกรณ์ เหล่าศิริเสถียร นางพัชรินทร์ เหล่าศิริเสถียร 0025 009270 มัธยมเหนือ
40 น.ส.สุรีย์รัตน์ ชูศรี นางสุรีย์ อุตสม 0025 011284 มัธยมเหนือ
41 นายธนดล ไพสิฐสิริรักษา นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา 0025 013300 มัธยมเหนือ
42 น.ส.ชนิกานต์ รักชาติ นางชุลีกร รักชาติ 0025 014148 มัธยมเหนือ
43 นายคุณานนต์ เฟือ่งฟู นายอรรถพงษ์ เฟือ่งฟู 0026 012339 มัธยมใต้
44 น.ส.ณัฐฐาพร ชูมก นางพิชยา ชูมก 0030 011738 มัธยมใต้
45 นายปฏิภาณ กันไชยสัก นายปกรณ์ กันไชยสัก 0036 007837 มัธยมใต้
46 นายเพราพงศ์พันธุ์ จินดาหลวง นางภูสิตา จินดาหลวง 0036 010834 มัธยมใต้
47 น.ส.พิชญธิดา มันตริทธิกุล นางปริชญา มันตริทธิกุล 0039 009842 อาชีว-กศน.
48 น.ส.กุลวรี เกษมสุข นางอาจารี เกษมสุข 0008 010896 เอกชน
49 นายชยพร เลาหกุล นางอ าพร เลาหกุล 0008 013020 เอกชน
50 น.ส.ทิฆมัพร ชนันชนะ นายสมชาย ชนันชนะ 0063 011552 เอกชน
51 นายณัฐกุล หาญสกุล นางอัญชลี หาญสกุล 0070 011868 เอกชน
52 นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ นางจิราวรรณ อุ่นนันกาศ 0072 011720 เอกชน
53 น.ส.เปมิกา ปัญญากาศ นางสมหมาย ปัญญากาศ 0072 011721 เอกชน
54 น.ส.นพมาศ ศรีวุฒิ นางพยอม ศรีวุฒิ 0082 012207 เอกชน
55 น.ส.เอษญา ยะสินธ์ นางพิมพ์อร ยะสินธ์ 0090 012619 เอกชน
56 น.ส.กรชนก อินทวิวัฒน์ นายโยธิน อินทวิวัฒน์ 0010 009609 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
57 นายไทยวัฒน์ อินทวิวัฒน์ นายโยธิน อินทวิวัฒน์ 0010 009609 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
58 นายพิทยุตม์ เทียนสว่าง นางสิริพร เทียนสว่าง 0014 009807 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
59 น.ส.กชมน ปะทะธง นางพัชราภา ปะทะธง 0014 011214 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
60 นายภูริณัฐ อุตมะโชค นางนฤมล อุตมะโชค 0086 009902 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
61 นายอชิตพล ตากันธะ นางพิพัน ตากันธะ 0117 014208 ท้องถิ่นจ.ล าพูน
62 น.ส.นันท์นภัส กิ่งแก้ว นางสายพิน กิ่งแก้ว 0126 012935 ท้องถิ่นจ.ล าพูน

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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