
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด 
 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา   
ประจ าปี  2561 

 
 

 
 
 

  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2561  เรือ่ง การให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2561  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรสมาชิกแต่ละระดับ   จ านวน  8  ระดับ    ดังนี ้
 

  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  เมษายน  พ.ศ. 2561  ใน 
วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
  บัดนี้    คณะกรรมการด าเนินการ   ได้ท าการพิจารณาตัดสินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเรียบร้อย
แล้ว  ซึ่งในปี  2561    มีผู้ได้รับทุนจ านวน  390 ทุน   เป็นเงิน  742,700.00   บาท   ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ระดับชั้น ทุนละ 
จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
 (บาท)  

1 ชั้นอนุบาลสูงสุด  1,000 49      49,000.00  

2 ประถมศึกษาปีที่  3 1,200 50      60,000.00  

3 ประถมศึกษาปีที่  6 1,500 63      94,500.00  

4 มัธยมศึกษาปีที่  3 1,800 64    115,200.00  

5 มัธยมศึกษาปีที่  6 2,000 57    114,000.00  

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,000 9      18,000.00  

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

8 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 3,000 94    282,000.00  

รวม 390    742,700.00 
 

 



ที่ หน่วย

1 ด.ช.รฐนนท์ มิ่งขวัญใจ นางรุ่งนภา มิ่งขวัญใจ 0086 012593 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ญ.รินลณี มูลสุตา นางสุนีย์ มูลสุตา 0104 013443 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ช.ตาฬ สมบัติใหม่ นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่ 1206 013016 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ญ.เพชรไพลิน มากาเรต คิฟเฟอร์ นางเกวรินทร์ คิฟเฟอร์ 7109 009157 อ.เมืองเหนือ
5 ด.ช.ศักดิรัตน์ ลังกาพินธ์ นายธีรศักด์ิ ลังกาพินธ์ 7109 012495 อ.เมืองเหนือ
6 ด.ญ.รดา เซ่ียงหลิว นางปรารถนา เซ่ียงหลิว 0007 010892 อ.เมืองใต้
7 ด.ช.เปีย่มสุข หมื่นสุข นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข 0016 012067 อ.เมืองใต้
8 ด.ช.จิรภัทร จิตตะไพบูลย์ น.ส.ธัญชนก มณีผ่อง 0058 013757 อ.เมืองใต้
9 ด.ช.ติณณภพ มณีกุล นางธรรมพร มณีกุล 0063 013434 อ.เมืองใต้
10 ด.ญ.ครองขวัญ พุทธิมา นางนราพร พุทธิมา 1410 011034 อ.เมืองใต้
11 ด.ช.ภานุรุจ จันทร์ประทุม นางสุชัญญาณัฏฐ์ จันทร์ประทุม 1907 013578 อ.เมืองใต้
12 ด.ช.ธนวรรธน์ เนียมทัง นางศิริภา เนียมทัง 2405 013517 อ.ป่าซาง
13 ด.ช.ณัฐวรรธน์ โตสมบัติ นางขวัญวตรี โตสมบัติ 2704 013119 อ.ป่าซาง
14 ด.ญ.มุทิตา สารแสง นางสุกันดา สารแสง 3000 011888 อ.บ้านโฮ่ง
15 ด.ญ.ภูษณิศา ภูผา นางวาสนา ภูผา 3000 012777 อ.บ้านโฮ่ง
16 ด.ญ.สุพิชญา มโนแก้ว นางประกายค า มโนแก้ว 3104 013028 อ.บ้านโฮ่ง
17 ด.ญ.สาริศา เทพวงค์ นางวันวิสา เทพวงค์ 3301 013101 อ.บ้านโฮ่ง
18 ด.ช.พงศนาถ ไชยชนะ นายพงษ์ศักด์ิ ไชยชนะ 8107 011194 อ.บ้านโฮ่ง
19 ด.ญ.กมลลักษณ์ ประดับวัน นางชญาภา ประดับวัน 0108 013047 อ.ล้ี
20 ด.ญ.ธัญชนก อินต๊ะจันทร์ ว่าที ่ร.ต.รัตนศักด์ิ อินต๊ะจันทร์ 4103 013704 อ.ล้ี
21 ด.ช.ดรันภพ วัฒนาสกุลไทย นายบุญส่ง วัฒนาสกุลไทย 4104 013579 อ.ล้ี
22 ด.ช.เขมวัฒน์ สิทธิรุ่งเรือง นางศิริพร สิทธิรุ่งเรือง 4203 011221 อ.ล้ี
23 ด.ญ.ปรารถนา ใจค า นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน 4205 013146 อ.ล้ี
24 ด.ช.ศิรวิชญ์ ศรีวิกุล นางพชรวรรณ ศรีวิกุล 4402 012997 อ.ล้ี
25 ด.ญ.เอื้ออังกูร ทันวัน นางจีราภรณ์ ทันวัน 4403 011026 อ.ล้ี
26 ด.ญ.กันธิยา วงค์สถาน นางกันติชา ศรีแก้ว 4604 009626 อ.ล้ี
27 ด.ญ.ปาริฉัตร ปันวัง นางจุฬามณี ปันวัง 6104 013336 อ.ทุง่หัวช้าง

ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน
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                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน    จ ากัด   ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจ าปี  2561

จ านวน   390  ทุน    เป็นเงิน    742,700.00 บาท  ดังนี้

              1. ทุนชั้นอนุบาลสูงสุด  จ านวน  49  ทุน  ทุนละ  1,000.00 บาท  เป็นเงิน   49,000.00 บาท

มผู้ีไดร้ับทุน คือ
ชื่อ-สกุล



ที่ หน่วย

28 ด.ช.พุทธคุณ คุณานวน นายเกียงศักด์ิ คุณานวน 6105 013223 อ.ทุง่หัวช้าง
29 ด.ช.อัมรินทร์ เรือนมะกอก นายอ านาจ เรือนมะกอก 6108 012867 อ.ทุง่หัวช้าง
30 ด.ช.รวีโรจน์ โอดนันต์ นางรัชฏา โอดนันต์ 6206 011889 อ.ทุง่หัวช้าง
31 ด.ช.ปุญญพัฒน์ จันทาเวียง นางรัชฏาพร จันทาเวียง 0025 012196 มัธยมเหนือ
32 ด.ช.ภัทรภทร์ แสงด้วง นางจารุวรรณ แสงด้วง 0025 013365 มัธยมเหนือ
33 ด.ช.การิณ นาคจันทร์ นางปติวราตา นาคจันทร์ 0025 013403 มัธยมเหนือ
34 ด.ญ.มินรญา เกียรติวิภาค นางสุทธิพร เกียรติวิภาค 0026 011015 มัธยมใต้
35 ด.ญ.จิรัชยา จันทร์วงค์ นายเกรียงศักด์ิ จันทร์วงศ์ 0027 012280 มัธยมใต้
36 ด.ญ.ณัฐธิดา กุนวารินทร์ น.ส.เบญจวรรณ ไชยองการ 0028 012833 มัธยมใต้
37 ด.ญ.อรนลินล์ ปลูกเสก นายนิพล ปลูกเสก 0030 011444 มัธยมใต้
38 ด.ญ.วิมลศิริ ศรีสมพันธ์ นางวีนา ศรีสมพันธ์ 0032 010347 มัธยมใต้
39 ด.ญ.ณัฐรินีย์ ธนเรืองสุวรรณ นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ 0032 011102 มัธยมใต้
40 ด.ญ.เพียงฟ้า สืบสกุล นางรุ่งเรือง นันทะวิจิตร 0033 013400 มัธยมใต้
41 ด.ช.ณัฏฐพล บุญสุวรรณ นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ 0035 011116 มัธยมใต้
42 ด.ช.ภูมิพัฒน์ กันตีฟอง นางกชกร กันตีฟอง 0037 012976 มัธยมใต้
43 ด.ช.วรรธนดนัย เผือกไร น.ส.พชรกมล ทาระวรรณ 0012 011255 อาชีว-เทศบาล
44 ด.ช.ปัณณวิชญ์ งาต้น นายวิระยุทธ์ งาต้น 0038 009511 อาชีว-เทศบาล
45 ด.ช.สรธร ส าราญ นายเสนอ ส าราญ 0038 013010 อาชีว-เทศบาล
46 ด.ช.ณัฐกฤต มงคลยุทธ นายกิตติ มงคลยุทธ 0039 008852 อาชีว-เทศบาล
47 ด.ญ.พรลภัส ไชยะพอ นายสมศักด์ิ ไชยะพอ 0009 011345 เอกชน
48 ด.ช.พงษ์ศุธร เจริญรอย น.ส.ศศินันท์ เลสัก 0082 012689 เอกชน
49 ด.ช.พัชฏะ ดวงแก้วกลาง น.ส.พัชรญดา ดวงแก้วกลาง 0090 012882 เอกชน

ที่ หน่วย
1 ด.ช.ก้องภพ ร้อยหมื่น นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086 012123 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ช.ณัฐนนท์ โยนิจ นายอรรณพ โยนิจ 7103 012170 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ญ.ปริณดา สุจินนา นายประพันธุ์ สุจินนา 0003 004283 อ.เมืองใต้
4 ด.ช.ณัฐปกรณ์ ตุ่นไชย นางณัฐกฤตา ทองศรี 0016 013653 อ.เมืองใต้
5 ด.ช.จักรกฤช ธะนา น.ส.วาสนา ค าปาน่าน 1801 012342 อ.เมืองใต้
6 ด.ญ.วิมลณัฐ วสุธวัช นางอรุณวันท์ วสุธวัช 1907 009254 อ.เมืองใต้
7 ด.ญ.พรทิวา นิตตา นางทันยา นิตตา 1907 013533 อ.เมืองใต้

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

              2. ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่3  จ านวน  50  ทุน  ทุนละ  1,200.00 บาท  เป็นเงิน   60,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ



ที่ หน่วย
8 ด.ญ.อภิสรา หลวงธิจา นางเนาวรัตน์ หลวงธิจา 2501 011878 อ.ป่าซาง
9 ด.ญ.อรกัญญา หลวงธิจา นางเนาวรัตน์ หลวงธิจา 2501 011878 อ.ป่าซาง
10 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จาชัย นางพรรณี จาชัย 2702 008967 อ.ป่าซาง
11 ด.ญ.ณัฐกมล อู่อรุณ นายจรัญ อู่อรุณ 3503 010934 อ.บ้านโฮ่ง
12 ด.ญ.พชรชล ชัยสมภาร น.ส.ชาลินี พูลชนะ 3503 012596 อ.บ้านโฮ่ง
13 ด.ช.พชร สายค า ว่าที ่ร.ต.หัสนัยน์ สายค า 3503 012746 อ.บ้านโฮ่ง
14 ด.ญ.ธนัญชนก ไชยวงศ์ นางบุปผา ไชยวงศ์ 8101 011546 อ.บ้านโฮ่ง
15 ด.ญ.ธัญชนก กันทะอัศวะ นางน้ าฝน กันทะอัศวะ 4103 011956 อ.ล้ี
16 ด.ช.นรภัทร มณีทอง นางสุทธิรักษ์ มณีทอง 4106 012509 อ.ล้ี
17 ด.ช.ฐาปนพงศ์ หล้าหนัก ว่าที ่ร.ต.อานนท์ หล้าหนัก 4204 008674 อ.ล้ี
18 ด.ช.จิรภัทร มูลอินทร์ นายสยาม มูลอินทร์ 4205 012440 อ.ล้ี
19 ด.ญ.สุพิชฌา ตาพงษ์ นางเพ็ญศรี ตาพงษ์ 5204 011790 อ.แม่ทา
20 ด.ช.เกื้อกูล หมื่นอาภัย นางนงนุช หมื่นอาภัย 5307 012842 อ.แม่ทา
21 ด.ญ.ณิชาพร ขวัญสิน นายศักด์ิชาย ขวัญสิน 5407 010733 อ.แม่ทา
22 ด.ญ.ประภาวรินทร์เตจ๊ะ น.ส.ประทิน มณีขัติย์ 5407 011106 อ.แม่ทา
23 ด.ช.ณรงค์ศักด์ิ วิริยา นายภูวกร วิริยา 5407 013554 อ.แม่ทา
24 ด.ช.ชยังกูร แปงชัย นายอัครนนท์ แปงชัย 6206 012923 อ.ทุง่หัวช้าง
25 ด.ช.ชยานนท์ แปงชัย นายอัครนนท์ แปงชัย 6206 012923 อ.ทุง่หัวช้าง
26 ด.ญ.ภัทรมล ณะลุนลี นางพรพิมล ณะลุนลี 0023 011529 มัธยมเหนือ
27 ด.ญ.พิชญาภา วิชัยค า นายจิรานนท์ วิชัยค า 0024 012507 มัธยมเหนือ
28 ด.ญ.พนิตนันท์ พรหมขัติแก้ว นางพิรานันท์ พรหมขัติแก้ว 0024 013820 มัธยมเหนือ
29 ด.ญ.ลภัสรดา ใจปัญญา นายจักรพงษ์ ใจปัญญา 0025 011218 มัธยมเหนือ
30 ด.ญ.ปณาลี มีอ่วม นายสมชาย มีอ่วม 0025 011336 มัธยมเหนือ
31 ด.ช.รตนมรรค กันทาดง นางภัทรียา กันทาดง 0027 012193 มัธยมใต้
32 ด.ญ.รัชกร ชมเพือ่น นางศรีมา ชมเพือ่น 0032 010905 มัธยมใต้
33 ด.ช.จิรายุ มหาไม้ นายจักรพันธ์ มหาไม้ 0006 012686 อาชีว-เทศบาล
34 ด.ช.ฤทธิชัย บุญมา นางสร้อยใจ บุญมา 0011 012567 อาชีว-เทศบาล
35 ด.ช.ภทรดนัย เผือกไร น.ส.พชรกมล ทาระวรรณ 0012 011255 อาชีว-เทศบาล
36 ด.ญ.นลพรรณ จิตรพล นางนันทนา จิตรพล 0013 011260 อาชีว-เทศบาล
37 ด.ช.เวชพิสิฐ เนตรวีระ น.ส.ศิริพร ค าปวน 0014 012524 อาชีว-เทศบาล
38 ด.ช.กรกฤษณ์ ยะใจ นายจักรกฤษณ์ ยะใจ 0038 010244 อาชีว-เทศบาล
39 ด.ช.อิศราภาคย์ โนนทอง นางฝางหลิน โนนทอง 0038 010686 อาชีว-เทศบาล
40 ด.ช.ภัธณพง ตันพงษ์ นายพงษ์ประพันธ์ ตันพงษ์ 0038 012700 อาชีว-เทศบาล

4

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
41 ด.ช.นพกร เลาหกุล นางอ าพร เลาหกุล 0008 013020 เอกชน
42 ด.ญ.วลัญช์ธยาน์ สุขสัน นายคุณากร ต๊ะอุ่น 0079 012129 เอกชน
43 ด.ช.แทนคุณ ไชยชนะ นายณรงค์ศักด์ิ ไชยชนะ 0081 012627 เอกชน
44 ด.ญ.ธัญพิชชา ใจค า นางวัลลภา ใจค า 0082 012687 เอกชน
45 ด.ญ.อาภาศิริ อินใจค า นางรินยา อินใจค า 0082 013124 เอกชน
46 ด.ญ.กัลฐพร ยองจา น.ส.นุชนารถ ยิ่งยงศักด์ิ 0082 013131 เอกชน
47 ด.ญ.ปรียารัตน์ วิทยาภา นายเพชร วิทยาภา 0083 012289 เอกชน
48 ด.ญ.ยุพาพัชร์ กาวิระ นางรุ่งทิพย์ กาวิระ 0083 013499 เอกชน
49 ด.ญ.งามเนตร ก้อนจ าปา น.ส.เอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์ 0083 013500 เอกชน
50 ด.ช.ธรรศสพล แสนสิทธิ์ นายสาธิต แสนสิทธิ์ 0088 013503 เอกชน

ที่ หน่วย
1 ด.ญ.กนกกาญจน์ แปงชัย นางกาญจนา แปงชัย 1101 012715 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ช.ฐิติภัทร อุดแจ่ม นายอดิเรก อุดแจ่ม 1103 012974 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ญ.ชนัญญา เพียรชนะ นางศิริยาภรณ์ เพียรชนะ 1709 012852 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ช.ฐตินันท์ ติมาน นายพร ติมาน 1906 012644 อ.เมืองเหนือ
5 ด.ญ.กิติญาฎา ญาณะชื่น นางศศิกานต์ ญาณะชื่น 7102 012113 อ.เมืองเหนือ
6 ด.ช.คณิศร คนกล้า นางตรีทิพย์ คนกล้า 0003 012753 อ.เมืองใต้
7 ด.ช.ชัชพล มาลยพันธุ์ นายวีรพล มาลยพันธุ์ 0007 012055 อ.เมืองใต้
8 ด.ช.ณัชพล โปลาศรี นายณรงค์ โปลาศรี 1306 012940 อ.เมืองใต้
9 ด.ช.ธุวานนท์ พุทธิมา นางนราพร พุทธิมา 1410 011034 อ.เมืองใต้
10 ด.ญ.สุภัสสร ค าออน นางสุเธียร ค าออน 1410 011207 อ.เมืองใต้
11 ด.ช.ภัทรโชติ สุนันต๊ะ นายบุญธรรม สุนันต๊ะ 1607 007693 อ.เมืองใต้
12 ด.ญ.ตฤนกร พูลสระคู น.ส.ประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษา 1907 011481 อ.เมืองใต้
13 ด.ญ.ลักษิกา ชูประยูร นางจีระภา วิญญายอง 0120 013317 อ.ป่าซาง
14 ด.ญ.พุทธรักษา ค าลือ นายสายัณห์ ค าลือ 2303 012286 อ.ป่าซาง
15 ด.ช.เมธาวี ชายชุมทอง นางอุบลวรรณ ชายชุมทอง 2602 013391 อ.ป่าซาง
16 ด.ญ.จิรัชญาพร ไกรพล นางจิราพร ไกรพล 3000 011780 อ.บ้านโฮ่ง
17 ด.ญ.กฤตพร วรรณภิระ น.ส.รพีพร พงษ์กลาง 3000 012656 อ.บ้านโฮ่ง
18 ด.ญ.ณัชพร ป๊อกเชื้อ นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อ 3503 011736 อ.บ้านโฮ่ง
19 ด.ญ.ฉันท์ชนิต สายค า ว่าที ่ร.ต.หัสนัยน์ สายค า 3503 012746 อ.บ้านโฮ่ง

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              3. ทุนชั้นประถมศึกษาปีที ่6  จ านวน  63  ทุน  ทุนละ  1,500.00 บาท  เป็นเงิน   94,500.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ



ที่ หน่วย
20 ด.ญ.วรกัญญา กาบบัว นางรุ่งอรุณ กาบบัว 8102 013592 อ.บ้านโฮ่ง
21 ด.ช.ชรินรัตน์ มณีรัตน์ นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์ 8111 012857 อ.บ้านโฮ่ง
22 ด.ญ.พีรชญา ธิวงษา นางคัทลียา ธิวงษา 4104 013380 อ.ล้ี
23 ด.ญ.ภัททิยา เหล็กต๋ัว นางแอนนา เหล็กต๋ัว 4106 013450 อ.ล้ี
24 ด.ญ.อภิชญา แสนกันธิ นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิ 4203 011071 อ.ล้ี
25 ด.ช.จิรเมธ พิมพ์กะภีร์ นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์ 4203 012850 อ.ล้ี
26 ด.ญ.ภทรพรรณ วัชรกาวิน นางพรวีนัส วัชรกาวิน 4205 010102 อ.ล้ี
27 ด.ญ.วรินทร สุทธรังษี นางประนอม สุทธรังษี 4205 013433 อ.ล้ี
28 ด.ญ.วริยาภรณ์ เมืองแก้ว นายยุทธนา เมืองแก้ว 4305 009617 อ.ล้ี
29 ด.ช.ญาณากร ยะกาวิน น.ส.ศรุตา ยะกาวิน 4404 012893 อ.ล้ี
30 ด.ช.พุทธวิธี ค าธิยะ นางชนิสรา หนูแก้ว 4409 13285 อ.ล้ี
31 ด.ช.ภูชนินทร์ ก าแพงทิพย์ นายดิเรก ก าแพงทิพย์ 4505 009961 อ.ล้ี
32 ด.ญ.นภัสชนก สามภูศรี นางแสงเดือน สามภูศรี 4604 008855 อ.ล้ี
33 ด.ญ.ณัฐกานต์ วงค์สถาน นางกันติชา ศรีแก้ว 4604 009626 อ.ล้ี
34 ด.ญ.นันท์นภัส แก้วสร้อย นายสง่า แก้วสร้อย 4607 012376 อ.ล้ี
35 ด.ญ.กุลภรณ์ พุฒโต นางจตุรพร พุฒโต 4608 012666 อ.ล้ี
36 ด.ญ.ณิชาภา นามสอนธนโชติ นายตฤบดี นามสอนธนโชติ 5108 012659 อ.แม่ทา
37 ด.ช.ธีรเมธ ค าบุญมา นางเกิดศิริ ค าบุญมา 5307 012078 อ.แม่ทา
38 ด.ช.นิติภูมิ อุดทาหาญ นางกฤษดา ก๋าวิบูล 6208 012708 อ.ทุง่หัวช้าง
39 ด.ญ.ชนัญชิตา นิเกษ นางอัจฉรา นิเกษ 6208 012872 อ.ทุง่หัวช้าง
40 ด.ญ.ไปรมา คงเอียด นางราชาวดี คงเอียด 6208 013674 อ.ทุง่หัวช้าง
41 ด.ญ.ศุภิสรา ดวงจินา นายวิษุวัต ดวงจินา 6301 011544 อ.ทุง่หัวช้าง
42 ด.ช.คชา เชียงค า นางอ าภา เชียงค า 0024 012612 มัธยมเหนือ
43 ด.ญ.ณิชกานต์ จันทรา นางกัลยา จันทรา 0024 012759 มัธยมเหนือ
44 ด.ช.กฤตานนท์ อักษรทับ นางภคนันท์ อักษรทับ 0024 013546 มัธยมเหนือ
45 ด.ญ.ชุติกาญจน์ นพรัตน์ นางศราวดี นพรัตน์ 0025 009754 มัธยมเหนือ
46 ด.ช.ธนากร ริบแจ่ม นางดวงพร ริบแจ่ม 0025 010884 มัธยมเหนือ
47 ด.ช.ณวัชร์วงษ์ สมนาศักด์ิ นางชิดชล สมนาศักด์ิ 0025 010291 มัธยมเหนือ
48 ด.ช.ระพีภัทร แสงด้วง นางจารุวรรณ แสงด้วง 0025 013365 มัธยมเหนือ
49 ด.ญ.เพชรญาฎา เขื่อนเพ็ชร นางกานดา เขื่อนเพ็ชร 0027 010358 มัธยมใต้
50 ด.ช.กันตพงศ์ รุ่นบาง นายกฤษฏิช์าญ รุ่นบาง 0030 010654 มัธยมใต้
51 ด.ญ.ปรียาภรณ์ บุญหนัก นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก 0030 012218 มัธยมใต้
52 ด.ช.ภคพล คณารีย์ นางนฤมล คณารีย์ 0032 012194 มัธยมใต้
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
53 ด.ญ.ปวีณ์ลดา เชียรกิจสุนทร นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร 0033 011409 มัธยมใต้
54 ด.ช.สิรวุฒิ ญาณะตัน นายสุทธินันท์ ญาณะตัน 0035 011024 มัธยมใต้
55 ด.ช.ธนภูมิ กันตีฟอง นางกชกร กันตีฟอง 0037 012976 มัธยมใต้
56 ด.ช.วชิรวิทย์ น้อยสะปุง๋ นายคมกริช น้อยสะปุง๋ 0038 012910 อาชีว-เทศบาล
57 ด.ญ.อธิชา อาวุธ นางพิชญากร อาวุธ 0008 011816 เอกชน
58 ด.ญ.ณิชา ชัยเลิศ นายชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ 0071 012112 เอกชน
59 ด.ช.ธนวินท์ ใจค า นางวัลลภา ใจค า 0082 012687 เอกชน
60 ด.ญ.กมลพร ภาคอุทัย นางจิราภรณ์ ภาคอุทัย 0083 013492 เอกชน
61 ด.ช.วิรวัฒน์ สมรภูมิ นางวิกาลดา แก้วค า 0087 012349 เอกชน
62 ด.ช.มธุวัชร์ ใจสุยะ น.ส.น้ าอ้อย อิ่นค า 0088 013425 เอกชน
63 ด.ช.สินรวิชญ์ สหัสแปง นางศศิธร สหัสแปง 0090 012259 เอกชน

ที่ หน่วย
1 น.ส.กมลชนก แปงชัย นางกาญจนา แปงชัย 1101 012715 อ.เมืองเหนือ
2 ด.ญ.ชนกนันท์ บัวขม นายรุ่ง บัวขม 1305 011588 อ.เมืองเหนือ
3 ด.ญ.กนกพรรณ ไชยสัญ น.ส.จิตตราพร สิงมะโน 1603 013633 อ.เมืองเหนือ
4 ด.ญ.วรรณวรางค์ ลุนิทรานนท์ นางสายใจ ลุนิทรานนท์ 1704 007436 อ.เมืองเหนือ
5 นายณัฐวุฒิ เหล็งไทย นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 1707 012001 อ.เมืองเหนือ
6 ด.ช.กฤตยชญ์ นามวงศ์ นายสมเกียรติ นามวงศ์ 1905 011268 อ.เมืองเหนือ
7 นายปางพูน ปัญญาสีห์ นางนงคราญ ปัญญาสีห์ 0016 009275 อ.เมืองใต้
8 ด.ช.ธราดล นางเมาะ นายชนพัฒน์ นางเมาะ 0016 009481 อ.เมืองใต้
9 ด.ช.ณธรรศ คาดค าฟู นางอ าพัน คาดค าฟู 0016 009665 อ.เมืองใต้
10 ด.ญ.เต็มฟ้า เปีย้จันทร์ตา นายชินวัฒน์ เปีย้จันทร์ตา 0058 012005 อ.เมืองใต้
11 ด.ช.เดชาธร ธรรมราช นางวัชรี ธรรมราช 1306 012124 อ.เมืองใต้
12 ด.ช.กังวาน สุภาค า นายสุรินทร์ สุภาค า 2206 011201 อ.ป่าซาง
13 ด.ญ.ณัฐกฤตา หมัดสมัน นางประทุมพร หมัดสมัน 3000 011768 อ.บ้านโฮ่ง
14 ด.ญ.จิรัฏฐ์ติกาล สงคุ้ม นายสนิท สงคุ้ม 3102 011526 อ.บ้านโฮ่ง
15 นายนันทวัตร พรหมอนันต์ นายวินัย พรหมอนันต์ 3505 007949 อ.บ้านโฮ่ง
16 นายศลามิน ปินทะนา นางภคพร จุ่มเย็น 0117 013406 อ.ล้ี
17 ด.ช.นนทนันทน์ ประกอบกิจ นางกัญญาภัค ชุติปกรณ์ 4203 012434 อ.ล้ี
18 ด.ญ.จิราพัชร พิมพ์กะภีร์ นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์ 4203 012850 อ.ล้ี
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              4. ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  จ านวน  64  ทุน  ทุนละ  1,800.00 บาท  เป็นเงิน   115,200.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
19 ด.ญ.สิริกร เจริญวงศ์ นางสะเรียม นันทะวิจิตร 4205 012938 อ.ล้ี
20 ด.ญ.ปาริฉัตร ใจปง นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน 4205 013146 อ.ล้ี
21 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทันวัน นางจีราภรณ์ ทันวัน 4403 011026 อ.ล้ี
22 นายอานนท์ เชียงแขก นางแอ้ว เชียงแขก 4608 012273 อ.ล้ี
23 ด.ช.นพชัย ไชยเชษฐ นางสมจิต ไชยเชษฐ 4608 013112 อ.ล้ี
24 ด.ญ.สุธานันท์ อ้นด้วง นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง 5209 012319 อ.แม่ทา
25 ด.ญ.ชนากานต์ พิทักษ์ นางศิริขวัญ พิทักษ์ 5305 012856 อ.แม่ทา
26 ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะวงค์ นายสมเกียรติ กันทะวงค์ 5307 012442 อ.แม่ทา
27 ด.ช.ภัทรวรรธน์ ผาบเมฆ นายวีระวุฒิ ผาบเมฆ 5307 012558 อ.แม่ทา
28 ด.ช.ธรณ์ธวัช ทิพย์ชู นายชาญชัย ทิพย์ชู 5407 013364 อ.แม่ทา
29 ด.ญ.พิมพ์ญาดา โชติเจริญวัจน์ น.ส.ชนวิษา พรมค า 0111 012908 อ.ทุง่หัวช้าง
30 ด.ช.สิรวิชญ์ ไชยสมภาร นายสมัคร ไชยสมภาร 6301 009178 อ.ทุง่หัวช้าง
31 ด.ญ.ปทุมา มณีกุล นายนที มณีกุล 9700 008123 บ านาญเหนือ
32 ด.ช.วชิรวิทย์ วังพฤกษ์ นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ 0024 010883 มัธยมเหนือ
33 ด.ช.กิตติภพ อินปัน๋แก้ว นางผกาพรรณ อินปัน๋แก้ว 0024 012046 มัธยมเหนือ
34 ด.ญ.วัสนนันท์ ตันไชย นางอมรรัตน์ ตันไชย 0024 012570 มัธยมเหนือ
35 ด.ช.กษิเดช รวมสุข นายวิทยา รวมสุข 0025 009588 มัธยมเหนือ
36 ด.ช.ณัฐชนน พรมศรี นายเอนก พรมศรี 0025 010362 มัธยมเหนือ
37 ด.ช.ธนะวิทย์ วัฒนนันทิพงศ์ นางกนกพรรธน์ วัฒนนันทิพงศ์ 0025 010592 มัธยมเหนือ
38 ด.ช.วัชรกร ชัยสาร นายวัชรชัย ชัยสาร 0025 010754 มัธยมเหนือ
39 ด.ญ.สุวิภา แสงหงษ์ นางสุมิตตา แสงหงษ์ 0025 011749 มัธยมเหนือ
40 ด.ช.กานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ 0025 012532 มัธยมเหนือ
41 ด.ช.ณัฏฐพงศ์ แสนสิงห์ นายวรพงศ์ แสนสิงห์ 0026 011181 มัธยมใต้
42 ด.ญ.สุชัญญา จ๋าก๋าง นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง 0027 011470 มัธยมใต้
43 ด.ช.ธนภัทร ไพรบูรณ์ นางสุทธิชา ไพรบูรณ์ 0028 010117 มัธยมใต้
44 ด.ช.กฤษฏา ตันมิ่ง นายณัฐพงษ์ ตันมิ่ง 0028 011030 มัธยมใต้
45 ด.ช.ณัฐนนท์ บ ารุงยศ นางวรรณพร บ ารุงยศ 0029 012052 มัธยมใต้
46 ด.ญ.นัทชา พิพัฒน์วุฒิกุล นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล 0030 011895 มัธยมใต้
47 ด.ช.ศรัณย์ ค าไทย นางอรอนงค์ ค าไทย 0036 010194 มัธยมใต้
48 ด.ช.เทวินทร์ แถวถาค า นายไกรเทพ แถวถาค า 0006 012646 อาชีว-เทศบาล
49 ด.ช.หฤษฏ์ แสนเมือง นายสุภาพ แสนเมือง 0006 012809 อาชีว-เทศบาล
50 ด.ญ.อารดา สุกันทา นางโชษิตา สุกันทา 0011 009431 อาชีว-เทศบาล

51 ด.ญ.ธันยกานต์ ปันทะ นางสรัลรัตน์ จันสุภาเสน 0013 012244 อาชีว-เทศบาล
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย

52 ด.ญ.วิชญากุล งาต้น นายวิระยุทธ์ งาต้น 0038 009511 อาชีว-เทศบาล
53 ด.ช.รัชชานนท์ ภวินตระกูล นายชยพล ภวินตระกูล 0038 013187 อาชีว-เทศบาล
54 ด.ญ.อักษราภัค มันตริทธิกุล นางปริชญา มันตริทธิกุล 0039 003942 อาชีว-เทศบาล
55 ด.ญ.อภิชญา อาวุธ นางพิชญากร อาวุธ 0008 011816 เอกชน
56 ด.ช.ณัฐดนัย แสนใจมูล นางไพลิน แสนใจมูล 0070 011694 เอกชน
57 ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ นางพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ 0070 013225 เอกชน
58 ด.ช.พงศ์ภัค ค าต๊ะ นายคม ค าต๊ะ 0081 012036 เอกชน
59 ด.ช.รัฐธรรม แสงงาม น.ส.ษรดาว อินต๊ะมี 0082 012149 เอกชน
60 น.ส.วันวิสา จันทอง นางรุ่งนภา จันทอง 0083 012599 เอกชน
61 ด.ช.กัลยกร ภาคอุทัย นางจิราภรณ์ ภาคอุทัย 0083 013492 เอกชน
62 ด.ญ.ชุตินันท์ พวงบุตร นางดวงเดือน พวงบุตร 0083 013493 เอกชน
63 ด.ช.อัครดนัย กันตุ่น นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น 0087 012512 เอกชน
64 ด.ญ.สุธีกานต์ ครองไชย นางชื่นกมล ครองไชย 0090 011706 เอกชน

ที่ หน่วย
1 นายพิทยุตม์ เทียนสว่าง นางสิริพร เทียนสว่าง 0086 009807 อ.เมืองเหนือ
2 นายภูริณัฐ อุตมะโชค นางนฤมล อุตมะโชค 0086 009902 อ.เมืองเหนือ
3 น.ส.พัทธนันท์ สุริยะเจริญ นางนิตยา กันตี 1702 009811 อ.เมืองเหนือ
4 น.ส.สุพิชญาพร บวรบุญฤทธิ์ นายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์ 1703 010522 อ.เมิองเหนือ
5 น.ส.ณัฐวรา หลวงจันทร์ นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ 1704 011074 อ.เมืองเหนือ
6 น.ส.ชิชญา ปันค า นางศรีวรรณ ปัญญานิล 7101 012060 อ.เมืองเหนือ
7 นายจิรัฏฐ์ แสงนาค นางจุฑาทิพย์ แปลงทอง 1410 011008 อ.เมืองใต้
8 น.ส.ศศิวรินทร์ ศิรปันดอน นางนงลักษณ์ ศิรปันดอน 2402 006259 อ.ป่าซาง
9 นายศิรวิทย์ ประพันธ์ปรีชา นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา 2402 012081 อ.ป่าซาง
10 น.ส.จณิสตา ทองน้อย นางชนาพร ทองน้อย 2501 010553 อ.ป่าซาง
11 น.ส.วิภาวี เคร่ืองพนัด นางจิราพร เคร่ืองพนัด 2507 012009 อ.ป่าซาง
12 น.ส.ชนากานต์ ด้วงวัง นายวิรัตน์ ด้วงวัง 2605 011447 อ.ป่าซาง
13 น.ส.นันท์นภัส กิ่งแก้ว นางสายพิน กิ่งแก้ว 0103 012935 อ.บ้านโฮ่ง
14 นายพีรวิชญ์ วงศ์ชัย นางพัชรินทร์ วงศ์ชัย 3000 010219 อ.บ้านโฮ่ง
15 น.ส.พิมพ์ชนก เตจ๊ะ นายชิตพล เตจ๊ะ 3102 009538 อ.บ้านโฮ่ง
16 นายสายสัมพันธ์ แก้วโขง นายสายัณห์ แก้วโขง 3301 009248 อ.บ้านโฮ่ง
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              5. ทุนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  จ านวน  57  ทุน  ทุนละ  2,000.00 บาท  เป็นเงิน   114,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
17 น.ส.นภัสสร แสงเงินชัย นายสง่า แสงเงินชัย 3403 007570 อ.บ้านโฮ่ง
18 น.ส.ลภัสรดา สายค า ว่าที ่ร.ต.หัสนัยน์ สายค า 3503 012746 อ.บ้านโฮ่ง
19 นายพรหมมินทร์ พรมมิ นางสุดาพร พรมมิ 4204 012992 อ.ล้ี
20 น.ส.ณัฐทพร ปวนปันค า นายไพฑูรย์ ปวนปันค า 4305 011042 อ.ล้ี
21 นายสัณหณัฐ ศรีสุวรรณ นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ 4411 004960 อ.ล้ี
22 น.ส.ชญาสินี จันทนุปาน นางภัสชาวรรณ จันทนุปาน 4411 010080 อ.ล้ี
23 น.ส.ปพิชญา ปัญญา นางเสาคนธ์ ปัญญา 4603 011641 อ.ล้ี
24 น.ส.จิรัชญา ณ รุณ นางจิราวรรณ ณ รุณ 5207 009540 อ.แม่ทา
25 นายศุภสัณห์ กันทะวงศ์วาร นายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร 5209 011665 อ.แม่ทา
26 นายปวริศ จัดของ นางดลพร จัดของ 5405 010590 อ.แม่ทา
27 นายชญานนท์ ศรีกิตตินนท์ นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ 6302 011879 อ.ทุว่หัวช้าง
28 นายสหัสวิชญ์ พวรรณา นายสนั่น พวรรณา 9200 005278 บ านาญกลาง
29 น.ส.อรทัย หน่อไชย นายทองใบ หน่อไชย 9300 005722 บ านาญใต้
30 นายณัชชนน สายนุวงค์ นายสนั่น สายนุวงค์ 0020 013643 มัธยมเหนือ
31 น.ส.กัญญาณัฐ ป่าหลวง นายณัฐยศ ป่าหลวง 0022 011875 มัธยมเหนือ
32 นายสหรัฐ ชมเดช นางจารุวรรณ ชมเดช 0024 009403 มัธยมเหนือ
33 น.ส.บุญเบญญา กล่ินอวล นายบุญชัย กล่ินอวล 0024 011633 มัธยมเหนือ
34 น.ส.โปรยพร พรหมช่วย นางวรณัน พรหมช่วย 0024 013075 มัธยมเหนือ
35 น.ส.เบญจมาภรณ์ ตันสุวัฒน์ นายชุมพล ตันสุวัฒน์ 0025 007870 มัธยมเหนือ
36 น.ส.ชนัญชิดา บุรฑริกบุตร นายมงคล บุณฑริบุตร 0025 007944 มัธยมเหนือ
37 นายณัฐนนท์ มาเป็ง นายนิวัติ มาเป็ง 0025 010260 มัธยมเหนือ
38 น.ส.จิรัชญา จันทร์ตา นายวัชรินทร์ จันทร์ตา 0025 10695 มัธยมเหนือ
39 นายคุณานนต์ เฟือ่งฟู นางจันทร์ตรี เฟือ่งฟู 0025 012191 มัธยมเหนือ
40 นายอนุพันธ์ จิตอารี นายประหยัด จิตอารี 0025 012710 มัธยมเหนือ
41 นายฐิติวุฒิ ฟองศรี นายพิเชษฐ ฟองศรี 0025 012909 มัธยมเหนือ

42 นายพงค์ภคภูมิ เลิศรัตนวิจิตร นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตร 0025 013649 มัธยมเหนือ

43 นายขุนคลัง พงษ์สุวรรณ นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ 0026 011719 มัธยมใต้
44 น.ส.ณัฐฐาพร ชูมก นางพิชยา ชูมก 0030 011738 มัธยมใต้
45 นายปฏิภาณ กันไชยสัก นายปกรณ์ กันไชยสัก 0036 007837 มัธยมใต้
46 น.ส.พัทธนันท์ กันทาแจ่ม นางภูสิตา จินดาหลวง 0036 010834 มัธยมใต้
47 น.ส.ณัฐมน อุประโจง นางพินิจ อุประโจง 0006 009858 อาชีว-เทศบาล
48 นายไทยวัฒน์ อินทวิวัฒน์ นายโยธิน อินทวิวัฒน์ 0013 009609 อาชีว-เทศบาล
49 น.ส.พิชญธิดา มันตริทธิกุล นางปริชญา มันตริทธิกุล 0039 009842 อาชีว-เทศบาล
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
50 นายชัชนันท์ มูลศรี นายชัชวาลย์ มูลศรี 0041 008607 อาชีว-เทศบาล
51 น.ส.กุลวรี เกษมสุข นางอาจารี เกษมสุข 0008 010896 เอกชน
52 น.ส.ธัญวรัชญ์ จินะกาศ นายถาวร จินะกาศ 0009 007966 เอกชน
53 นายนิพิฐพนธ์ มณีจอม นายชาญฤทธิ์ มณีจอม 0009 009808 เอกชน
54 นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ นางจิราวรรณ อุ่นนันกาศ 0072 011720 เอกชน
55 น.ส.เปมิกา ปัญญากาศ นางสมหมาย ปัญญากาศ 0072 011721 เอกชน
56 น.ส.นพมาศ ศรีวุฒิ นางพยอม ศรีวุฒิ 0082 012207 เอกชน
57 น.ส.ปพิชญา แสนเสนาะ นายณรงฤทธิ์ แสนเสนาะ 0013 011256 อาชีว-เทศบาล

ที่ หน่วย

1 นายสกลกร สมชาติ นายอาทิตย์ สมชาติ 2104 012701 อ.ป่าซาง
2 น.ส.ศรัญญา กันทาดง นายนพดล กันทาดง 8105 009277 อ.บ้านโฮ่ง
3 นายธีรภัทร ทองคล่ี นายอมรศักด์ิ ทองคล่ี 9902 012212 บ านาญใต้
4 นายชวกร อุปปินใจ นายเชาว์ อุปปินใจ 0024 11486 มัธยมเหนือ
5 น.ส.นันท์นภัส อินทนนท์ นางดาวรุ่ง อินทนนท์ 0025 011405 มัธยมเหนือ
6 นายพอเพียง ช่วยงาน นางนิภา ช่วยงาน 0006 13157 อาชีว-เทศบาล
7 น.ส.วิรัญชณา ริยาพันธ์ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ 0039 012428 อาชีว-เทศบาล
8 นายวชิรวิทย์ แสงสอน นายอชิรวิทย์ แสงสอน 0039 012549 อาชีว-เทศบาล
9 น.ส.กชนันท์ ทุนอินทร์ นางอังคณา ทุนอินทร์ 0072 011713 เอกชน

ที่ หน่วย

1 นายธนภัทร คาดค าฟู นางอ าพัน คาดค าฟู 0016 009665 อ.เมืองใต้
2 นายวชิรวิทย์ ปันอิ่น นายสุริยา ปันอิ่น 2302 008632 อ.ป่าซาง
3 นายพันธ์พงษ์ อินต๊ะมา นางนัดดา ช่ าชอง 0036 010085 มัธยมใต้
4 นายณัฐกุล หาญสกุล นางอัญชลี หาญสกุล 0070 011868 เอกชน
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน

              6. ทุนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  จ านวน  9  ทุน  ทุนละ  2,000.00 บาท  เป็นเงิน  18,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน

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

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล สมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
1 น.ส.วรัชยา อินทชัยศรี นายเฉลิมพล อินทชัยศรี 0123 010625 อ.เมืองเหนือ
2 นายนัฐวัชร ปินตา นางสุพัตรา ปินตา 0123 013755 อ.เมืองเหนือ
3 นายตรรกวัฒน์ ผุสดี นางพัชรินทร์ ผุสดี 1603 008006 อ.เมืองเหนือ
4 น.ส.ปฐมพร เทพสุติน นายยศ เทพสุติน 1707 007012 อ.เมืองเหนือ
5 น.ส.ปารดา วงษ์วาน นางดวงนภา วงษ์วาน 0007 009212 อ.เมืองใต้
6 นายสงกรานต์ รัตนงาม นางผ่องศรี รัตนงาม 0015 009815 อ.เมืองใต้
7 น.ส.วริษฐา สิริชูทรัพย์ นางเกษรา สิริชูทรัพย์ 0016 009701 อ.เมืองใต้
8 น.ส.บุญธิดา ชุนสิทธิ์ นายบัณฑิต ชุนสิทธิ์ 0016 010463 อ.เมืองใต้
9 น.ส.เบญจพร พัฒนปาลี นายธวัชชัย พัฒนปาลี 0059 011387 อ.เมืองใต้
10 น.ส.เฟือ่งฟ้า วิสัย นางพิสมัย วิสัย 0063 011520 อ.เมืองใต้
11 นายจิณณพัต จันทร์บุญเป็ง นายสงกรานต์ จันทร์บุญเป็ง 1301 007908 อ.เมืองใต้
12 น.ส.กานต์ชนิต จันทร์บุญเป็ง นายสงกรานต์ จันทร์บุญเป็ง 1301 007908 อ.เมืองใต้
13 นายพริษฐ์ พงษ์เพชรกาฬ นางร าไพ พงษ์เพชรกาฬ 1408 012888 อ.เมืองใต้
14 นายศุภกฤต บุญเกิด นางพวงผกา บุญเกิด 1409 009823 อ.เมืองใต้
15 น.ส.พิชญาภัค กิติศรี นางบุษบา กิติศรี 1907 008389 อ.เมืองใต้
16 นายศมาวิน อินชัยวงค์ นางคมคาย อินชัยวงค์ 2207 006974 อ.ป่าซาง
17 นายธนกร มาลาจักร นายพิทักษ์ มาลาจักร 3000 008910 อ.บ้านโฮ่ง
18 นายสกนธ์วัฒน์ พรหมซาว นายสมยศ พรหมซาว 3401 005207 อ.บ้านโฮ่ง
19 นายปิยวัฒน์ แสงเงินชัย นายสง่า แสงเงินชัย 3403 007570 อ.บ้านโฮ่ง
20 นายศุภเศรษฐ์ สิทธิตัน นางวรรณพร สิทธิตัน 3504 005474 อ.บ้านโฮ่ง
21 นางอธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นางขนิษฐา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 8107 012494 อ.บ้านโฮ่ง
22 นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์ นางสายสิน เสวกวรรณ์ 8113 011989 อ.บ้านโฮ่ง
23 นายธีรพงค์ ธรรมหมื่นยอง นางพรรณี ธรรมหมื่นยอง 4302 010922 อ.ล้ี
24 น.ส.ศิรินทิพย์ ทองขาว นางสมศรี ทองขาว 4302 010923 อ.ล้ี
25 นายธีรวิทย์ ทองขาว นางสมศรี ทองขาว 4302 010923 อ.ล้ี
26 นายวรปรัชญ์ ตาสุยะ นางสุพรรณ์ ตาสุยะ 4403 008416 อ.ล้ี
27 น.ส.ชนิดาภา แสนลี นางฉวีวรรณ แสนลี 4412 013079 อ.ล้ี
28 นายอภิสิทธิ์ ปันทนันท์ นายบุญยืน ปันทนันท์ 4604 007478 อ.ล้ี
29 นายกฤษณพงศ์ สามภูศรี นางแสงเดือน สามภูศรี 4604 008855 อ.ล้ี
30 นายพัฒน์นที วงศ์ศรีใส นายประพาส วงศ์ศรีใส 4606 003317 อ.ล้ี
31 น.ส.กาญจนา กาศสมบูรณ์ นายสมศักด์ิ กาศสมบูรณ์ 5108 009841 อ.แม่ทา
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              8. ทุนระดบัปริญญาตรีปีสุดท้าย  จ านวน  94  ทุน  ทุนละ  3,000.00 บาท  เป็นเงิน  282,000.00 บาท
มผู้ีไดร้ับทุน คือ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลสมาชกิ เลขทะเบียน



ที่ หน่วย
32 น.ส.สุธนี ศรีแจ่ม นายบุญทรัพย์ ศรีแจ่ม 5109 008726 อ.แม่ทา
33 น.ส.สุพิชญา ชัยกาวิล นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล 5205 009998 อ.แม่ทา
34 น.ส.ธมนวรรณ สูตรเลข นางสุพิตร สูตรเลข 5305 011517 อ.แม่ทา
35 นายพิชญ ใหม่หลวงกาศ นายหาญชัย ใหม่หลวงกาศ 5407 008296 อ.แม่ทา
36 น.ส.ชฎาพร พิมสารดุก นายเศรษฐพงษ์ พิมสารดุก 5408 007904 อ.แม่ทา
37 น.ส.สุพิชภา ใจยวน นางสายพิณ ใจยวน 6201 011086 อ.ทุง่หัวช้าง
38 น.ส.วิภาวรรณ ตาบุรี นางอัญชลี ตาบุรี 6202 013752 อ.ทุง่หัวช้าง
39 น.ส.ปรียาพร กมลสาร นางยุพดี กมลสาร 6207 009344 อ.ทุง่หัวช้าง
40 น.ส.ฑิฆมัพร ทิพย์ชู นางสุรัชฎา ทิพย์ชู 6207 012924 อ.ทุง่หัวช้าง
41 นายพชร ค าภีระ นายธนายุทธ ค าภีระ 6301 008043 อ.ทุง่หัวช้าง
42 นายเอกภพ จันทร์เอี่ยม นางรวมพร จันทร์เอี่ยม 9002 010666 บ านาญเหนือ
43 น.ส.นิศารัตน์ เสนามา นายวิเนตร เสนามา 9002 010689 บ านาญเหนือ
44 นายฤทธิไกร อินต๊ะขัติ นายสมฤทธิ์ อินต๊ะขัติ 9100 002870 บ านาญเหนือ
45 นายศุทธิพงศ์ ปัญญา นายพันธุศั์กด์ิ ปัญญา 9100 003760 บ านาญเหนือ
46 น.ส.พัชร โปชัยคุปต์ นายวีรพันธ์ โปชัยคุปต์ 9100 006093 บ านาญเหนือ
47 น.ส.โกมลดา ไชยชนะ นายแสวง ไชยชนะ 9100 007820 บ านาญเหนือ
48 น.ส.ตรีรัตน์ พรนวม นายพีระ พรนวม 9100 008506 บ านาญเหนือ
49 นายเกียรติพงษ์ ขันทจักร นางพิสมัย ขันทจักร 9100 008970 บ านาญเหนือ
50 น.ส.สุจิตราลินี จันทรา นายประพันธ์ จันทราภู 9700 006236 บ านาญเหนือ
51 นายณัฐดนัย เรืองปัญญา นายวิรัช เรืองปัญญา 9700 010029 บ านาญเหนือ
52 น.ส.กัลย์สุดา ต๊ิบกาศ นางศศินันท์ ต๊ิบกาศ 9900 006274 บ านาญเหนือ
53 นายวรวรรณ สุธีรวัฒนกูล นางชนัญญา อุตเจริญ 9900 012008 บ านาญเหนือ
54 นายวัชรภูมิ ค าปัญญา นางดารารัตน์ ค าปัญญา 9200 003911 บ านาญกลาง
55 น.ส.พิชญากานต์ มณีชัยกุล นายสมจิต มณีชัยกุล 9200 008228 บ านาญกลาง
56 นายเลิศสกุล แยงลีลา นางณิชาพร ยองรัตน์ 9200 009904 บ านาญกลาง
57 นายชินวัฒ มาณีกุล นายสุชิน มาณีกุล 9902 012448 บ านาญใต้
58 น.ส.ศิริกัญญา วงศ์บุญมา นายก าพล วงศ์บุญมา 9903 003279 บ านาญใต้
59 นายณัฐวัฒน์ กองไชย นางแววตา กองไชย 9903 004162 บ านาญใต้
60 น.ส.สิริกัญญา เสนสุภา นางนงคราญ เสนสุภา 9903 007477 บ านาญใต้
61 น.ส.ณธญา ดิลกภานุรัตน์ นางนภกุล ดิลกภานุรัตน์ 9903 010643 บ านาญใต้
62 น.ส.ภัทราภรณ์ ปัญโญใหญ่ นายธวัช ปัญโญใหญ่ 0022 010381 มัธยมเหนือ
63 น.ส.กุลภรณ์ อินทรีย์ นางบุญจันทร์ อินทรีย์ 0023 010423 มัธยมเหนือ
64 นายพัฒนนันท์ พรหมนิล นายพีรศักด์ิ พรหมนิล 0023 010781 มัธยมเหนือ
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ที่ หน่วย
65 นายวรรษรักษ์ วีระโพธิ์ นายวสันต์ วีระโพธิ์ 0024 006804 มัธยมเหนือ
66 นายวรวิช ปัญโญ นายสุมิตร ปัญโญ 0024 009880 มัธยมเหนือ
67 นายภานุพงษ์ สินธุปัน นายพรชัย สินธุปัน 0024 010442 มัธยมเหนือ
68 น.ส.ภัคจิรา รัตนวราหะ นางภัคยา รัตนวราหะ 0024 010851 มัธยมเหนือ
69 น.ส.พลอยพิมพ์ อุปปินใจ นายเชาว์ อุปปินใจ 0024 011486 มัธยมเหนือ
70 น.ส.ศุภธิดา บุญจม นายอุดม บุญจม 0025 005972 มัธยมเหนือ
71 นายกษิดิศ รวมสุข นายวิทยา รวมสุข 0025 009588 มัธยมเหนือ
72 น.ส.กาญจนาพร ริบแจ่ม นางดวงพร ริบแจ่ม 0025 010884 มัธยมเหนือ
73 น.ส.จิตตานันท์ หอมโกศล นายสยาม หอมโกศล 0026 006646 มัธยมใต้
74 นายบุญกิติ ลังการ์พินธุ์ นายกิตติบุญ ลังการ์พินธุ์ 0026 008971 มัธยมใต้
75 น.ส.มัฌทนันท์ ไชยวงศ์ผาบ นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ 0027 011979 มัธยมใต้
76 น.ส.ศิริรัตน์ งามหมู่ นายจรูญ งามหมู่ 0028 007973 มัธยมใต้
77 น.ส.สายทิพย์ กาวิชัย นายชัยรุจน์ กาวิชัย 0028 011566 มัธยมใต้
78 นายอภิชัย ดวงไฟ นายแดง ดวงไฟ 0029 009229 มัธยมใต้
79 น.ส.สกุลกานต์ หมื่นจินะ นายบรรเทิง หมื่นจินะ 0029 013513 มัธยมใต้
80 น.ส.สุชาดา อินต๊ะขัติย์ นายธีรวัฒน์ อินต๊ะขัติย์ 0032 009303 มัธยมใต้
81 นายธนวัฒน์ ยอดด าเนิน นางสุดาพร ยอดด าเนิน 0032 010224 มัธยมใต้
82 นายธนาวุฒิ ยอดด าเนิน นายกุศล ยอดด าเนิน 0032 011277 มัธยมใต้
83 น.ส.ปพิชญา ค าวงษา นางแจ่มจรัส ค าวงษา 0035 010445 มัธยมใต้
84 น.ส.สุชานาถ สุตินกาศ นายทินกร สุตินกาศ 0035 010809 มัธยมใต้
83 น.ส.บัณณิกา ช่วยงาน นางนิภา ช่วยงาน 0006 013157 อาชีว-เทศบาล
86 นายปรภพ วังธิยอง นางสถาพร วังธิยอง 0011 008356 อาชีว-เทศบาล
87 น.ส.ปริชญา ศักดิภัทรนนท์ นายบุญล้ า ศักดิภัทรนนท์ 0038 010571 อาชีว-เทศบาล
88 นายธนาธิป กิจจาหาญ นายธเนศ กิจจาหาญ 0038 011952 อาชีว-เทศบาล
89 น.ส.เณศรา ญาณะก๋อง นายบุญทิม ญาณะก๋อง 0038 012239 อาชีว-เทศบาล
90 น.ส.ทักษพร แดงสนั่น นางอัมพร แดงสนั่น 0070 011692 เอกชน
91 นายปฏิพัทธ์ เนตรผาบ นางอ าไพ เนตรผาบ 0072 012130 เอกชน
92 น.ส.เกสรา ฉางข้าวค า นางสุรางค์ ฉางข้าวค า 0090 012300 เอกชน
93 น.ส.พรสวรค์ สุขเกษม นายจรรโลง สุขเกษม 9100 011846 บ านาญเหนือ
94 น.ส.กุลสตรี จีราพันธุ์ นายสันติ จีราพันธุ์ 0024 008165 มัธยมเหนือ
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบ  และในการมอบทุนการศึกษา  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ หรือเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ในวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่กรรมการประจ 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 

 




