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ประกาศ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
ฉบับท่ี  ๑1 / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  “ บุตรสมาชิกที่ไดร้ับทุนการศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๒”ครั้งที่ 2 
               …………………………….. 

ตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด  ได้พิจารณา
มอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่แสดงความจ านงขอทุนการศึกษา   ประจ าปี   ๒๕๖๒   นั้น 
บัดนี้  การพิจารณาได้เสร็จสิ้นและได้ผู้รับทุนการศึกษาทุกระดับ  จ านวน    ๙๒๑  ทุน   ดังนี้ 
1. ระดับการศึกษาชั้นอนุบาล  จ านวน  89 ทุนๆ ละ 300 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ญ.พรรณวลัย จันทร์หอม สสจ.ล าพูน 15-06160-0 
2 ด.ญ.พิชญาภา ศรีสมยา สสจ.ล าพูน 15-09066-1 
3 ด.ญ.อารดา วงศ์ฝั้น สสจ.ล าพูน 15-06074-0 
4 ด.ช.พฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ สสจ.ล าพูน 15-05763-0 
5 ด.ญ.ธัญญพร สอนปาละ สสจ.ล าพูน 15-09302-4 
6 ด.ช.ณัฐนันท ์ไกรสีขาว รพ.ล าพูน 15-09412-6 
7 ด.ช.วินทกร ปวนปันค า รพ.ล าพูน 15-09060-5 
8 ด.ญ.ติรณาภรณ์ ต่อพิทักษ์พงษ ์ รพ.ล าพูน 15-06701-0 
9 ด.ช.วีรภัทร คนหมั่น รพ.ล าพูน 15-09324-8 

10 ด.ญ.ชัชชญา อุมนิตย์ รพ.ล าพูน 15-09101-1 
11 ด.ญ.คณภรณ์ ปัญญาปิง รพ.ล าพูน 15-09350-7 
12 ด.ญ.รินรดา ชัยสุริยะ รพ.ล าพูน 15-06682-0 
13 ด.ญ.กุลนิษฐ์ กาศโอสถ รพ.ล าพูน 15-09110-1 
14 ด.ญ.ณกมล กองทรัพย์ รพ.ล าพูน 15-09416-0 
15 ด.ช.ศุภณัฐ ภิญโญจิตร รพ.ล าพูน 15-06064-0 
16 ด.ญ.กรชนก  ค ามูล รพ.ล าพูน 15-05730-0 
17 ด.ญ.อศิวรรณ ศรียาบ รพ.ล าพูน 15-09411-5 
18 ด.ช.อัครปวินท์ สิงห์โตวะนา รพ.ล าพูน 15-05736-0 
19 ด.ช.กิตติภัทร์ ค าจินา รพ.ล าพูน 15-06072-0 
20 ด.ช.จีรชัย ช่อแล รพ.ล าพูน 15-06359-0 
21 ด.ช.ชยพล ฟูทอง รพ.ล าพูน 15-09061-6 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
22 ด.ช.กรกฤต สุปินน๊ะวรรณา รพ.ล าพูน 15-09069-4 
23 ด.ช.ศุภวชิญ์ โปทาศรี รพ.ล าพูน 15-06382-0 
24 ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา สินธุปัน รพ.ล าพูน 15-03279-0 
25 ด.ญ.พรรณรมณ ชัยชนะยานนท์ รพ.ล าพูน 15-09144-8 
26 ด.ญ.อมลวรรณ พยาเทพ รพ.ล าพูน 15-05727-0 
27 ด.ญ.ณฐา ค านาสัก รพ.ล าพูน 15-09444-1 
28 ด.ญ.นัทธมน อินขะ รพ.ล าพูน 15-09426-1 
29 ด.ช.ทีปกร สุชาต ิ รพ.ล าพูน 15-06578-0 
30 ด.ช.พสิษฐ์ กันธวงค์ รพ.ล าพูน 15-06582-0 
31 ด.ญ.กนกกร พรหมวิจิตร รพ.ล าพูน 15-02752-0 
32 ด.ช.พชรพล ช่ าชองกิจ รพ.ล าพูน 15-06685-0 
33 ด.ช.ธนชั เนียมหวาน รพ.ล าพูน 15-05728-0 
34 ด.ญ.กันตพร วุฒิอิ่น รพ.ล าพูน 15-05761-0 
35 ด.ญ.นงนภัส บุญชู รพ.ล าพูน 15-09087-4 
36 ด.ญ.ตุลยาพรรณ ต่อพิทักษ์พงษ์ รพ.ล าพูน 15-06702-0 
37 ด.ช.ภูรินทร ์กันทะเรือน รพ.ล าพูน 15-06041-0 
38 ด.ช.กรวีร ์ดวงแก้ว รพ.ล าพูน 15-05718-0 
39 ด.ญ.ธัญกมล พรมศรี รพ.ล าพูน 15-03159-0 
40 ด.ญ.กรกนก ค ามูล รพ.ล าพูน 15-05695-0 
41 ด.ญ.พิชาพัตร์ ไชยอุปละ รพ.ล าพูน 15-06195-0 
42 ด.ญ.ปวิชญา ทุนอินทร์ รพ.ล าพูน 15-09106-6 
43 ด.ช.พชรธรณ ์สกิจกัน รพ.ล าพูน 15-09057-1 
44 ด.ช.อินทปรัชญา ดอนวิชา รพ.ล าพูน 15-06289-0 
45 ด.ญ.กัญญาวีร์ ดวงแก้ว รพ.ล าพูน 15-09356-3 
46 ด.ญ.พิทยาภรณ์ หลีกเลี่ยง รพ.ล าพูน 15-03022-0 
47 ด.ช.ธนกฤต หล่ าศรี รพ.ล าพูน 15-05759-0 
48 ด.ช.ปกรณ์  วงศ์ละม่อม รพ.ล าพูน 15-09394-5 
49 ด.ช.ณัทฐ์ชนันฑ์ เยียรยงค์ รพ.ล าพูน 15-09364-2 
50 ด.ช.รดีธนกุล ไชยเวียง รพ.ล าพูน 15-05751-0 
51 ด.ญ.วรัญญา เอกไธสง รพ.ล าพูน 15-06239-0 
52 ด.ญ.ชณิดาภา บุญไทย เวียงหนองล่อง 15-03432-0 
53 ด.ญ.ธีรัชญา   เพ็งผล เวียงหนองล่อง 15-09113-4 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
54 ด.ช.กิตติภัค แสนติ๊บ เวียงหนองล่อง 15-09409-2 
55 ด.ญ.กฤติกา สมเป้า บ้านธิ 15-09085-2 
56 ด.ญ.อมลิน กันทะถ้ า ป่าซาง 15-01564-0 
57 ด.ญ.วิชญาพร จอมพันธ์ ป่าซาง 15-05692-0 
58 ด.ญ.กมลชนก แก้วยศ ป่าซาง 15-09379-8 
59 ด.ช.กิตติภพ กาวิละ ป่าซาง 15-06355-0 
60 ด.ช.ณัฐฎา ฉางข้าวชัย ป่าซาง 15-05707-0 
61 ด.ช.ภาคิณ ทองสร้าง ป่าซาง 15-06037-0 
62 ด.ญ.กชพร อินทรสังข์ ทุ่งหัวช้าง 15-09380-0 
63 ด.ช.อัมรินทร์เดช เงินดังสิงห์ ทุ่งหัวช้าง 15-09354-1 
64 ด.ญ.ชีรณัฐ ศรีสุข ทุ่งหัวช้าง 15-05745-0 
65 ด.ญ.เพียงเพราะรัก สุจาดึก ทุ่งหัวช้าง 15-05713-0 
66 ด.ช.ทัตธน แก้ววอ ทุ่งหัวช้าง 15-02037-0 
67 ด.ช.ศรัณยพงศ์ บุญสม ลี้ 15-02725-0 
68 ด.ญ.อัจฉริยา แก้วหนัก ลี้ 15-09355-2 
69 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ปาอินทร์ ลี้ 15-09079-5 
70 ด.ช.เพียงปราชญ์ (ไชยเสน) ดินอาบจันทร์ ลี้ 15-05711-0 
71 ด.ญ.ปุญญิศา ทะสุใจ ลี้ 15-09076-2 
72 ด.ช.ปิยวิศว ์อารยพิทยา ลี้ 15-06581-0 
73 ด.ช.ศรีสัตยา ภู่ทอง ลี้ 15-06583-0 
74 ด.ญ.นวกชมณ ม่วงลี ลี้ 15-06286-0 
75 ด.ญ.ปรีญาภรณ์ อูปอิ่น ลี้ 15-04198-0 
76 ด.ช.ชลพัชญ์ ทั่งเพชร ลี้ 15-04205-0 
77 ด.ช.ธรรมณัฐ มนัสวานิช ลี้ 15-09414-8 
78 ด.ช.ณัฐรัชต ์  แก้ววงค์ ลี้ 15-09447-4 
79 ด.ญ.อังคณา กาวารี ลี้ 15-09197-6 
80 ด.ญ.บุณณดา แก้วกัณหา ลี้ 15-09141-5 
81 ด.ญ.อริสา ปวนค ามา ลี้ 15-06363-0 
82 ด.ช.สวุิจักขณ์ พรามจร ลี้ 15-09413-7 
83 ด.ญ.ปพิชญา เสนสุภา ลี้ 15-09100-0 
84 ด.ช.ณพชร ญาณะพันธ์ บ้านโฮ่ง 15-09339-4 
85 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ รัตนภิญโญพงษ์ แม่ทา 15-06523-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
86 ด.ญ.ปรียาวริน มณีวรรณ แม่ทา 15-09043-6 
87 ด.ญ.พรลภัส พุ่มเจริญ แม่ทา 15-09390-1 
88 ด.ช.ณัฐวัตร พรมพิงค์ แม่ทา 15-09435-1 
89 ด.ญ.พิชญานันท์ เตียวสกุล แม่ทา 15-06571-0 

 
 
 
2. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน  129 ทุนๆ ละ 400 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ช.ณัฐชนน เชื้อเมืองพาน สมาชิกสมทบ (ส่วนกลาง) 15-06087-0 
2 ด.ช.อเล็กซานเดอร์ อนรรฆ โกโกซ์ ส่วนกลาง 15-06078-0 
3 ด.ช.อัครวินท์ อินแสง สสจ.ล าพูน 15-06457-0 
4 ด.ช.พิชยากร ศรีสมยา สสจ.ล าพูน 15-05904-0 
5 ด.ช.กานต์ธนิศ อ่ินอ้าย สสจ.ล าพูน 15-06111-0 
6 ด.ญ.กุลภัสสร ์ไชยอุปละ รพ.ล าพูน 15-06194-0 
7 ด.ญ.กัญญาภัทร ไวว่อง รพ.ล าพูน 15-06540-0 
8 ด.ช.ปัณณทัต แย้มชุติ รพ.ล าพูน 15-05652-0 
9 ด.ช.พิชญุตม์ วรพุฒ รพ.ล าพูน 15-05809-0 

10 ด.ญ.ปริยฉัตร แซ่โต๋ว รพ.ล าพูน 15-05893-0 
11 ด.ญ.ณัฐนิชา เขื่อนแก้ว รพ.ล าพูน 15-05895-0 
12 ด.ญ.วิชญาดา หล่ าศรี รพ.ล าพูน 15-06529-0 
13 ด.ช.คุณานนท์ ปัญญาปิง รพ.ล าพูน 15-05647-0 
14 ด.ช.ภานวุิทย์ ศรีกุณะ รพ.ล าพูน 15-06119-0 
15 ด.ช.กันตพงศ์ พูลโภคะ รพ.ล าพูน 15-06426-0 
16 ด.ช.วรภัทร บัวงาม รพ.ล าพูน 15-05795-0 
17 ด.ญ.ดาลียา ชวลิตเรืองรอง รพ.ล าพูน 15-05872-0 
18 ด.ญ.พรทิตา นันตาดี รพ.ล าพูน 15-05674-0 
19 ด.ช.นนทพัทธ์ สุยะเพ้ียง รพ.ล าพูน 15-05588-0 
20 ด.ญ.ฤทัยญดา ช ารัมย์ รพ.ล าพูน 15-06183-0 
21 ด.ญ.ณัจฉรียา ริยอง รพ.ล าพูน 15-05693-0 
22 ด.ช.ปัณณวิชญ ์วุฒิอิ่น รพ.ล าพูน 15-09040-3 
23 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ศิริจรัสพงษ์ รพ.ล าพูน 15-05696-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
24 ด.ญ.อาคิรา จอมขันเงิน รพ.ล าพูน 15-05852-0 
25 ด.ญ.ปณัทชา นาทธนเจริญ รพ.ล าพูน 15-05658-0 
26 ด.ช.พิชญุตม์ ทานะมัย รพ.ล าพูน 15-06530-0 
27 ด.ช.ศิริชัย มอญแสง รพ.ล าพูน 15-05848-0 
28 น.ส.พัชรพร ดวงทิพากร รพ.ล าพูน 15-05830-0 
29 ด.ช.ศิริพงษ์ มอญแสง รพ.ล าพูน 15-05847-0 
30 ด.ญ.กุลนันทน์ ยาอินทร์ รพ.ล าพูน 15-05806-0 
31 ด.ญ.พิชาญา เหมืองหม้อ รพ.ล าพูน 15-06136-0 
32 ด.ญ.ชวัลญา เอกไธสง รพ.ล าพูน 15-06238-0 
33 ด.ช.ปกรณ์ บุญมา รพ.ล าพูน 15-06170-0 
34 ด.ญ.ชลณิภา เรืองวิไล รพ.ล าพูน 15-06528-0 
35 ด.ช.หิรัณยณัช สุนทร รพ.ล าพูน 15-06563-0 
36 ด.ญ.ภัทรา บุญธรรม รพ.ล าพูน 15-09054-8 
37 ด.ช.ณัฐรัชต ์จันตัน รพ.ล าพูน 15-05634-0 
38 ด.ญ.กีรติกานต์ ค าจินา รพ.ล าพูน 15-05911-0 
39 ด.ช.ภวูรินทร์ ศรีกุณะ รพ.ล าพูน 15-06118-0 
40 ด.ช.ธันวา สิงห์โตวะนา รพ.ล าพูน 15-03089-0 
41 ด.ญ.สิริทิพย์ ไทยมี รพ.ล าพูน 15-06296-0 
42 ด.ญ.พิชาภา ไกรสีขาว รพ.ล าพูน 15-06482-0 
43 ด.ช.ศิวกร ปวนปันค า รพ.ล าพูน 15-06458-0 
44 ด.ญ.พิชญาภา โยพนาศักดิ์ รพ.ล าพูน 15-09427-2 
45 ด.ช.เจษฎากร พรมมี รพ.ล าพูน 15-06396-0 
46 ด.ญ.สุชญา กันทอน รพ.ล าพูน 15-09366-4 
47 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ธัญหล้า รพ.ล าพูน 15-05837-0 
48 ด.ช.ทวีศักดิ์ ใจค า รพ.ล าพูน 15-05833-0 
49 ด.ช.ชิติพัทธ ์ค าวัง รพ.ล าพูน 15-06135-0 
50 ด.ญ.ชาคริยา เทพประสงค์ รพ.ล าพูน 15-05849-0 
51 ด.ช.ภูรวิัจน์ พิทยาอรุณภัสร์ รพ.ล าพูน 15-06058-0 
52 ด.ญ.จิดาภา สงวนแพทย์ รพ.ล าพูน 15-05678-0 
53 ด.ช.ธณัฐพงษ์ ดาศรี รพ.ล าพูน 15-06448-0 
54 ด.ช.ภาวัต เพ็ชรบุรี รพ.ล าพูน 15-06542-0 
55 ด.ช.กฤษณพน โนนทิง รพ.ล าพูน 15-05880-0 



6 
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
56 ด.ช.รฐนนท ์  อินขะ รพ.ล าพูน 15-09425-0 
57 ด.ช.ภัทรกฤช มหาเทพ รพ.ล าพูน 15-06362-0 
58 ด.ญ.ขวัญชนก บุญมา รพ.ล าพูน 15-05890-0 
59 ด.ช.นฤบดินทร์ บัวเรียว รพ.ล าพูน 15-09391-2 
60 ด.ช.สุกฤษฏิ์ สุตาราม รพ.ล าพูน 15-06244-0 
61 ด.ญ.สิริวรรณ ไทยมี รพ.ล าพูน 15-06297-0 
62 ด.ญ.กุลนิษฐ์ธิดา ยะค าแจ้ รพ.ล าพูน 15-05738-0 
63 ด.ช.ธนภูมิ จุลกาฬ เวียงหนองล่อง 15-06473-0 
64 ด.ช.ชินชณกุล อินทุวัน เวียงหนองล่อง 15-05943-0 
65 ด.ช.ภัทรชนน วงศยา เวียงหนองล่อง 15-05942-0 
66 ด.ญ.อรัชพร งามกาศ เวียงหนองล่อง 15-06114-0 
67 ด.ช.ตัวแทนหัวใจ เรือนแก้วเทวา เวียงหนองล่อง 15-06057-0 
68 ด.ช.ปภังกร วงค์อ านาจ เวียงหนองล่อง 15-06486-0 
69 ด.ช.วีระภัทร กันทะนิด เวียงหนองล่อง 15-05939-0 
70 ด.ญ.กนิษฐา ครัวอัดเถิง บ้านธิ 15-06310-0 
71 ด.ช.ธนกร มายุพัน บ้านธิ 15-05941-0 
72 ด.ญ.กษิรา ยางงาม บ้านธิ 15-05758-0 
73 ด.ญ.ธนัชญา จันทร ป่าซาง 15-05824-0 
74 ด.ช.อัมรินทร์ เรือนมะกอก ป่าซาง 15-06163-0 
75 ด.ญ.พิมพ์ชนก ซัง ป่าซาง 15-06123-0 
76 ด.ญ.ณัฐธีรา สิงห์ทอง ป่าซาง 15-06112-0 
77 ด.ญ.มุกอันดา ประกายวิทย์ ป่าซาง 15-06260-0 
78 ด.ช.ชนกันต ์ปาปวน ป่าซาง 15-06202-0 
79 ด.ญ.ปรียากร สมชัย ป่าซาง 15-05633-0 
80 ด.ญ.กัลยรัตน์ ทับทิมทอง ป่าซาง 15-06063-0 
81 ด.ญ.รักษอร ยิ้มนาค ป่าซาง 15-05862-0 
82 ด.ญ.ภัชชานรี ศรีสุข ทุ่งหัวช้าง 15-05744-0 
83 ด.ช.ปัญญพัฒน์ บุตรจุมปา ทุ่งหัวช้าง 15-05762-0 
84 ด.ช.ศุภกฤษ วงค์ษา ทุ่งหัวช้าง 15-05663-0 
85 ด.ช.เอ้ืออังกูร การอง ทุ่งหัวช้าง 15-06516-0 
86 ด.ญ.ณัฐชยา ค าตุมมี ทุ่งหัวช้าง 15-09047-0 
87 ด.ช.นรวร จายศ ทุ่งหัวช้าง 15-05936-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
88 ด.ญ.วิรดา ระหงษ์ ลี้ 15-06479-0 
89 ด.ช.ฉินนรณ กันธิยะเทพ ลี้ 15-06342-0 
90 ด.ญ.วิชญาดา ปวนกาศ ลี้ 15-05938-0 
91 ด.ช.ต่อตระกูล สีวิจี๋ ลี้ 15-09431-7 
92 ด.ญ.อุทุมพร จันสุ ลี้ 15-05945-0 
93 ด.ช.ชัยปนกรณ์ สุยะระ ลี้ 15-05946-0 
94 ด.ญ.ณัฏฐณิฌา เสนสุภา ลี้ 15-06352-0 
95 ด.ช.เตชินท ์รัตนพรหม ลี้ 15-06591-0 
96 ด.ญ.พรนภัส แดงชัย ลี้ 15-06365-0 
97 ด.ญ.รพิญญา เรี่ยมสุวรรรณ ลี้ 15-06132-0 
98 ด.ญ.ธีริศรา ชัยยา ลี้ 15-05954-0 
99 ด.ญ.ปัณณพร ศรีหาตา ลี้ 15-06600-0 

100 ด.ช.ณัฐกิตติ์ สาระติ ลี้ 15-05940-0 
101 ด.ญ.เบญญาภา เขียวป้อม ลี้ 15-06590-0 
102 ด.ช.ณัฐกรณ์ ธนะแก้ว ลี้ 15-06478-0 
103 ด.ญ.ปราณปรียา ทะสุใจ ลี้ 15-06497-0 
104 ด.ญ.พัทธนันท์ พรมชัย บ้านโฮ่ง 15-05947-0 
105 ด.ญ.สิริกัญญา สุขสินธุ์ บ้านโฮ่ง 15-05734-0 
106 ด.ช.ณาศิส ปารมีโชค บ้านโฮ่ง 15-05878-0 
107 ด.ช.ธีรภัทร พรหมมารัตน์ บ้านโฮ่ง 15-05782-0 
108 ด.ช.วุฒวิัฒน์ พุทบุรี บ้านโฮ่ง 15-05705-0 
109 ด.ช.ภัทรกฤต ประสิทธินาวา บ้านโฮ่ง 15-06470-0 
110 ด.ช.ภัทรกร ประสิทธินาวา บ้านโฮ่ง 15-06471-0 
111 ด.ช.ปรมะ ญาณะพันธ์ บ้านโฮ่ง 15-06227-0 
112 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ปันทอง บ้านโฮ่ง 15-09059-3 
113 ด.ญ.อภิรญา พรหมมารัตน์ บ้านโฮ่ง 15-06584-0 
114 ด.ญ.กชชมน อินทะนันท์ บ้านโฮ่ง 15-05937-0 
115 ด.ช.ปวีณ ทาค า บ้านโฮ่ง 15-05731-0 
116 ด.ช.ณัชฐปกรณ์ มีแก้ว บ้านโฮ่ง 15-09372-1 
117 ด.ช.กฤษณ์พันธ์ ญาณมงคลศิลป์ แม่ทา 15-06579-0 
118 ด.ญ.พัทธนันท์ พรมโต แม่ทา 15-05886-0 
119 ด.ญ.ชัญญ์วลีย ์รัตนภิญโญพงษ์ แม่ทา 15-06524-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
120 ด.ช.อชิรวิทย ์ศรีล้อม แม่ทา 15-06595-0 
121 ด.ช.ชยางกูร สุปินธรรม แม่ทา 15-05814-0 
122 ด.ช.ธนกร ล้านโรจน ์ แม่ทา 15-06538-0 
123 ด.ช.ณัฐกันต์ สมบุญโสด แม่ทา 15-00719-0 
124 ด.ช.ช านาญวิทย ์แก้วเงิน แม่ทา 15-06598-0 
125 ด.ญ.พิมพ์ประภาดา พรเจริญ เมืองล าพูน 15-05928-0 
126 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ สุริยะโจง เมืองล าพูน 15-06152-0 
127 ด.ช.วีระกร พรเจริญ เมืองล าพูน 15-05927-0 
128 ด.ช.ศุภวัฒ สิงมะหัน เมืองล าพูน 15-06235-0 
129 ด.ช.บุริศร ์มณีทอง เมืองล าพูน 15-05599-0 

 
 
3. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จ านวน  146 ทุนๆ ละ 500 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ช.วณัชพล ไชยยาติ๊บ สมาชิกสมทบ (ส่วนกลาง) 15-05608-0 
2 ด.ญ.อเมลี ปพิชญา โกโกซ์ ส่วนกลาง 15-05562-0 
3 ด.ญ.พรพรหมขวัญ จันทร์หอม สสจ.ล าพูน 15-05841-0 
4 ด.ช.ชูยศ อ่ินอ้าย สสจ.ล าพูน 15-06110-0 
5 ด.ญ.กัลยกร สอนปาละ สสจ.ล าพูน 15-06380-0 
6 ด.ญ.กนกนาถ สุปินน๊ะวรรณา รพ.ล าพูน 15-06117-0 
7 ด.ญ.ปภัสสร สีวัน รพ.ล าพูน 15-09095-3 
8 ด.ช.ปฏภิาณ สมนาบัติ รพ.ล าพูน 15-09260-7 
9 ด.ช.ชยพล ศรีภูมิรัต รพ.ล าพูน 15-06488-0 

10 ด.ญ.พรธีรา บุญมากาศ รพ.ล าพูน 15-05951-0 
11 ด.ญ.สุกฤตา ละอองอ่อน รพ.ล าพูน 15-06532-0 
12 ด.ช.ปพนธีร ์ปัญเจริญ รพ.ล าพูน 15-06219-0 
13 ด.ช.ณัฐชานนท ์พรมค าตัน รพ.ล าพูน 15-05548-0 
14 ด.ญ.ณัชรินทร์ วงค์วุฒิ รพ.ล าพูน 15-06314-0 
15 ด.ช.วสิิทธิ ์อินธิยะ รพ.ล าพูน 15-05624-0 
16 ด.ช.ภวูิศ แปงค า รพ.ล าพูน 15-06506-0 
17 ด.ญ.วริษฐา แสนใส รพ.ล าพูน 15-06520-0 
18 ด.ญ.นุชชิชา เขื่อนแก้ว รพ.ล าพูน 15-05894-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
19 ด.ญ.ปภาวลัญช ์มณีจันสุข รพ.ล าพูน 15-09107-7 
20 ด.ช.ณัฐนัย เฉลิมกิจ รพ.ล าพูน 15-09383-3 
21 ด.ช.ณัฐดนย ์ออมขัน รพ.ล าพูน 15-05829-0 
22 ด.ช.ญาณวัฒณ์ ฝั้นต๊ะ รพ.ล าพูน 15-05962-0 
23 ด.ช.เปมทัต ศรีสมบัติ รพ.ล าพูน 15-06388-0 
24 ด.ญ.ธวัลรัตน ์สุวรรณรัตน ์ รพ.ล าพูน 15-05576-0 
25 ด.ญ.พิตตินันท์ ณ ล าปาง รพ.ล าพูน 15-05716-0 
26 ด.ญ.พัชรพร ยอดยิ่ง รพ.ล าพูน 15-06307-0 
27 ด.ญ.ศุภสุตา ปัญญาปิง รพ.ล าพูน 15-06155-0 
28 ด.ช.ธนดล พิลาแดง รพ.ล าพูน 15-06381-0 
29 ด.ช.วรภพ ปัญญาวีระวงศ์ รพ.ล าพูน 15-06042-0 
30 ด.ช.กฤตกร ภักดีวงศ์ รพ.ล าพูน 15-06602-0 
31 ด.ญ.พิชามญชุ์ สกิจกัน รพ.ล าพูน 15-05546-0 
32 ด.ช.ภากร วิญญายอง รพ.ล าพูน 15-06505-0 
33 ด.ช.ธชัชัย ปาระมี รพ.ล าพูน 15-05535-0 
34 ด.ญ.กชพร พูลโภคะ รพ.ล าพูน 15-06425-0 
35 ด.ญ.กฤติญา เดชพุทธวัจน์ รพ.ล าพูน 15-05953-0 
36 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ตันตรา รพ.ล าพูน 15-06534-0 
37 ด.ช.เอกบดินทร์ บัวเรียว รพ.ล าพูน 15-09392-3 
38 ด.ช.จิรพิพัฒน์ สมสาร รพ.ล าพูน 15-05909-0 
39 ด.ญ.มนัสวีร ์วงค์เจริญกิจ รพ.ล าพูน 15-06275-0 
40 ด.ช.วชัรสิทธิ์ วิศววิสุทธิ ์ รพ.ล าพูน 15-05630-0 
41 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทะอุโมงค์ รพ.ล าพูน 15-05958-0 
42 ด.ญ.นฤภร สุตาราม รพ.ล าพูน 15-06243-0 
43 ด.ช.กฤชณัท ค าพิชัย รพ.ล าพูน 15-09369-7 
44 ด.ญ.อติพร โพธินคร รพ.ล าพูน 15-05553-0 
45 ด.ญ.สิริภาพร บัวงาม รพ.ล าพูน 15-05796-0 
46 ด.ช.ปัณณทัต บึงกาญจนา รพ.ล าพูน 15-09367-5 
47 ด.ช.พีรธัช มหาเทพ รพ.ล าพูน 15-06369-0 
48 ด.ช.ณัฐนนท ์ปัญจบุรี รพ.ล าพูน 15-05632-0 
49 ด.ช.วสุพล สงวนแพทย์ รพ.ล าพูน 15-05677-0 
50 ด.ญ.สุประวีณ์ เปรี่ยมพิมาย รพ.ล าพูน 15-06374-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
51 ด.ช.ภัทรเวท ค านาสัก รพ.ล าพูน 15-09445-2 
52 ด.ญ.กุลชญา แสงค ากาศ รพ.ล าพูน 15-05529-0 
53 ด.ญ.กนกนภัส แก้วบุญเรือง รพ.ล าพูน 15-06287-0 
54 ด.ช.วชิรวิทย ์จิตหัตถะ รพ.ล าพูน 15-09138-1 
55 ด.ช.กฤตภัทร ศรีวิชัย รพ.ล าพูน 15-06465-0 
56 ด.ญ.ปิยธิดา แซ่โต๋ว รพ.ล าพูน 15-06463-0 
57 ด.ญ.ทอรุ้ง อนันชัย รพ.ล าพูน 15-05812-0 
58 ด.ช.พฤฒิชัย วรพุฒ รพ.ล าพูน 15-05810-0 
59 ด.ญ.อคิราภ์ เทพประสงค์ รพ.ล าพูน 15-05850-0 
60 ด.ช.วรพงษ์ มโนสมุทร์ รพ.ล าพูน 15-09333-8 
61 ด.ช.ภวูเดช พิมพิลา รพ.ล าพูน 15-05559-0 
62 ด.ช.ณัฐชนน ศุภปริญญา เวียงหนองล่อง 15-05649-0 
63 ด.ช.ตัวแทนแห่งรัก เรือนแก้วเทวา เวียงหนองล่อง 15-06056-0 
64 ด.ญ.ธัญชนก จุลกาฬ เวียงหนองล่อง 15-06474-0 
65 ด.ช.กันตพงษ์ ปันเจริญ เวียงหนองล่อง 15-06215-0 
66 ด.ช.รัชตะ บุญสูง บ้านธิ 15-05956-0 
67 ด.ช.เกรียงไกรวุฒิ อุตแจ่ม บ้านธิ 15-06175-0 
68 ด.ญ.กชพรรณ ยศศิลป์ศักดิ์ บ้านธิ 15-06557-0 
69 ด.ช.พัศวราพงศ์ ปัญโญใหญ่ บ้านธิ 15-06187-0 
70 ด.ช.พร้อมคุณ อุตแจ่ม บ้านธิ 15-05798-0 
71 ด.ช.ปัญญาวุธ อุตแจ่ม บ้านธิ 15-06176-0 
72 ด.ญ.บุษยมาส ครัวอัดเถิง บ้านธิ 15-05897-0 
73 ด.ช.แทนคุณ ไชยชนะ บ้านธิ 15-05575-0 
74 ด.ญ.พิชชาพร สมบูรณ์ชัย บ้านธิ 15-05957-0 
75 ด.ญ.ทัศน์มน ปัญโญใหญ่ บ้านธิ 15-05955-0 
76 ด.ช.วชิญพล ปัญญาทิพย์ บ้านธิ 15-09473-3 
77 ด.ช.ชยากร ปัญญาทิพย์ บ้านธิ 15-09472-2 
78 ด.ช.จิรดนัย มะทะธง ป่าซาง 15-06221-0 
79 ด.ช.ธัญย์พิชญะ ประกายวิทย์ ป่าซาง 15-06261-0 
80 ด.ช.จิรกิตต์ กาสกูล ป่าซาง 15-05670-0 
81 ด.ช.นิธิศ   กาวิละ ป่าซาง 15-06356-0 
82 ด.ญ.พัทธนันท์ เหล็กกัณทา ป่าซาง 15-05874-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
83 ด.ช.วชิยุตม์ มูลตา ป่าซาง 15-09053-7 
84 ด.ช.ปัณณวิชญ ์จะงาม ป่าซาง 15-06096-0 
85 ด.ช.ยศพนธ์ แก้ววัน ป่าซาง 15-05826-0 
86 ด.ญ.ภูริชญา ปู่เงิน ป่าซาง 15-06148-0 
87 ด.ช.พีรวิชญ ์จอมพันธ์ ป่าซาง 15-05614-0 
88 ด.ญ.รวิสรา จินาติ ป่าซาง 15-09056-0 
89 ด.ช.ธนาพัฒน ์แสนธิ ป่าซาง 15-06440-0 
90 ด.ญ.ธนอัจติภาษ์ สุวิชาดาสกุล ป่าซาง 15-01843-0 
91 ด.ญ.นวภัทร วิธ ี ทุ่งหัวช้าง 15-05537-0 
92 ด.ช.วริทธิธ์ร เป็งทา ทุ่งหัวช้าง 15-06434-0 
93 ด.ช.ณัฐภัทร สุจาดึก ทุ่งหัวช้าง 15-05712-0 
94 ด.ช.ธนกฤต พิทักษ์ ทุ่งหัวช้าง 15-06460-0 
95 ด.ช.ญาณวุฒ ิพิทักษ์ ทุ่งหัวช้าง 15-06461-0 
96 ด.ช.พีรพัฒน์ ยอดอ้าย ทุ่งหัวช้าง 15-06394-0 
97 ด.ญ.ธนัทชญา นันตาเวียง ทุ่งหัวช้าง 15-06444-0 
98 ด.ญ.เปรมหทัยชนก ค าทา ทุ่งหัวช้าง 15-05531-0 
99 ด.ช.รัชพล ค าตุมมี ทุ่งหัวช้าง 15-09046-9 

100 ด.ช.กานต์ชนิด เป็นพนัสสัก ทุ่งหัวช้าง 15-06608-0 
101 ด.ช.อนันทชัย ค าฝั้น ทุ่งหัวช้าง 15-05948-0 
102 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บุตรจุมปา ทุ่งหัวช้าง 15-05762-0 
103 ด.ญ.กชพร โชคสุภนัย ทุ่งหัวช้าง 15-05499-0 
104 ด.ช.จิระพัสน์ ทานา ทุ่งหัวช้าง 15-06609-0 
105 ด.ญ.พิชญาภา แสนเสนาะ ทุ่งหัวช้าง 15-06606-0 
106 ด.ช.นนท์ปวิธ  บุตรจุมปา ทุ่งหัวช้าง 15-06406-0 
107 ด.ช.เวชพิสิฐ โพธิ์หนี่ ลี้ 15-05786-0 
108 ด.ญ.อาภัสรา รัตนสารโปร่ง ลี้ 15-06366-0 
109 ด.ญ.ธัญชิตา ทาเงิน ลี้ 15-09227-0 
110 ด.ญ.ปริชญา เสนสุภา ลี้ 15-06335-0 
111 ด.ญ.ศรีจุฬาลักษณ์ ภู่ทอง ลี้ 15-06607-0 
112 ด.ญ.ขวัญชนก สุรินทอง ลี้ 15-06081-0 
113 ด.ช.ปภังกร แก้วหนัก ลี้ 15-06351-0 
114 ด.ช.ปิยณัชพงษ์ สุยะระ ลี้ 15-05959-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
115 ด.ญ.มนัชญา ตาแก้ว ลี้ 15-05952-0 
116 ด.ญ.สุชัญญา ฟองค าตัน ลี้ 15-06354-0 
117 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุรินโส ลี้ 15-05950-0 
118 ด.ช.ณัฐวรรธน ์มนัสวานิช ลี้ 15-06334-0 
119 ด.ญ.ปวิชญาดา ทาค า บ้านโฮ่ง 15-05532-0 
120 ด.ช.อติเทพ ขัดสงคราม บ้านโฮ่ง 15-06554-0 
121 ด.ญ.ชมชนก อินทะนันท์ บ้านโฮ่ง 15-06052-0 
122 ด.ช.นิติธร ต๊ิบเตปิน บ้านโฮ่ง 15-06225-0 
123 ด.ญ.ศรัณย์ปรียา นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ บ้านโฮ่ง 15-05791-0 
124 ด.ช.ภาณุวิชญ ์ค าต๊ะ บ้านโฮ่ง 15-05949-0 
125 ด.ญ.จุฑามาศ ปาระมี บ้านโฮ่ง 15-06246-0 
126 ด.ช.ชลพัฒน์ มูลย่อง บ้านโฮ่ง 15-05497-0 
127 ด.ญ.พาขวัญ นิยมเจริญกิจ บ้านโฮ่ง 15-06231-0 
128 ด.ช.เลิศพิพัฒน์ พุ่มเจริญ แม่ทา 15-06601-0 
129 ด.ช.ธนภัททร์ พรมโต แม่ทา 15-05885-0 
130 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ พรมพิงค์ แม่ทา 15-06599-0 
131 ด.ช.ภครพล กาบเกตุ แม่ทา 15-06613-0 
132 ด.ญ.กชพรรณ นันทกิจรัตนกูล แม่ทา 15-06130-0 
133 ด.ญ.ณัฐวรา จิรกิจการุณ แม่ทา 15-05918-0 
134 ด.ญ.ปวริศา ไชโย แม่ทา 15-06537-0 
135 ด.ช.อัครวินท์ สุปินธรรม แม่ทา 15-05815-0 
136 ด.ช.พชรนนท์ เตียวสกุล แม่ทา 15-06572-0 
137 ด.ช.ไกรฐิพงค์ ภัทรพงศ์ชัย แม่ทา 15-06512-0 
138 ด.ช.ชุติพนธ ์ปารมีโชค แม่ทา 15-05920-0 
139 ด.ช.ธนฤาพันธ ์บุญมา เมืองล าพูน 15-06139-0 
140 ด.ญ.วิสสุตา เลื่อมใจหาญ เมืองล าพูน 15-05834-0 
141 ด.ญ.ธัญศิริ จิโนเป็ง เมืองล าพูน 15-06610-0 
142 ด.ช.ณัฐนัย ใจยา เมืองล าพูน 15-06321-0 
143 ด.ญ.ธนัชภรณ์ ขันแก้วผาบ เมืองล าพูน 15-06144-0 
144 ด.ญ.บุตรศรันต์ ทองเนตร เมืองล าพูน 15-06138-0 
145 ด.ช.ภูริณัฐ พิงคะสัน เมืองล าพูน 15-06316-0 
146 ด.ญ.วิชญาดา เลื่อมใจหาญ เมืองล าพูน 15-05835-0 
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4. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 170  ทุนๆ ละ 600 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ญ.เอมิกา ลาภหลาย ส่วนกลาง 15-09438-4 
2 ด.ช.ปภังกร เรืองศิลป์ บ านาญ(สสจ.) 15-06217-0 
3 ด.ญ.ลักษิกา วงค์ตะวัน สสจ.ล าพูน 15-05930-0 
4 ด.ญ.ราชาวด ีเกษรพรม สสจ.ล าพูน 15-06179-0 
5 ด.ญ.ภรณ์พันธุ์ ทองอ่ า สสจ.ล าพูน 15-05750-0 
6 ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน สสจ.ล าพูน 15-05635-0 
7 ด.ญ.พัทธนันทร์ จันทร์หอม สสจ.ล าพูน 15-05753-0 
8 ด.ญ.อนัตตา อ่ินอ้าย สสจ.ล าพูน 15-06109-0 
9 ด.ช.นวพล กองเกียรติเจริญ รพ.ล าพูน 15-05984-0 

10 ด.ช.อัมรินทร์ เสนา รพ.ล าพูน 15-05807-0 
11 ด.ญ.ปริญญารัตน์ ชัยวิช ู รพ.ล าพูน 15-05506-0 
12 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจแก้ว รพ.ล าพูน 15-06431-0 
13 ด.ญ.พัชริดา พอใจ รพ.ล าพูน 15-06200-0 
14 ด.ญ.กุลยา ถาก าเลิศ รพ.ล าพูน 15-09111-2 
15 ด.ช.ศุภกฤต ขาเลศักดิ์ รพ.ล าพูน 15-05793-0 
16 ด.ญ.สิริกร ไวว่อง รพ.ล าพูน 15-06539-0 
17 ด.ญ.วิรธา ขวัญชุม รพ.ล าพูน 15-05475-0 
18 ด.ญ.ศิวัชญา อุมนิตย์ รพ.ล าพูน 15-05983-0 
19 ด.ช.นิพิฐพนธ์ สุยะเพ้ียง รพ.ล าพูน 15-05452-0 
20 ด.ช.คณกรณ์ เล่ห์กล รพ.ล าพูน 15-06159-0 
21 ด.ช.อภิรวิชญ์ ฝั้นต๊ะ รพ.ล าพูน 15-06373-0 
22 ด.ช.ฐิติวฒัน์ สุวรรณรัตน์ รพ.ล าพูน 15-05577-0 
23 ด.ช.จิตติพัฒน์ แก้ววิจิตร รพ.ล าพูน 15-06376-0 
24 ด.ญ.พัชราพรรณ ใจค า รพ.ล าพูน 15-05832-0 
25 ด.ช.พลกฤต มหาเทพ รพ.ล าพูน 15-06360-0 
26 ด.ช.ฐาปนพงศ์ เทพเสน รพ.ล าพูน 15-06065-0 
27 ด.ญ.กรกนก การะเกตุ รพ.ล าพูน 15-05723-0 
28 ด.ช.จักรพันธ์   ปัญญาแก้ว รพ.ล าพูน 15-05781-0 
29 ด.ช.อชิระ จอมขันเงิน รพ.ล าพูน 15-05853-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
30 ด.ช.หัสดิน ถาเจริญ รพ.ล าพูน 15-09362-0 
31 ด.ช.วทัญญ ูประเสริฐสังข์ รพ.ล าพูน 15-06156-0 
32 ด.ญ.พุทธริกา สุบุญมา รพ.ล าพูน 15-06620-0 
33 ด.ช.พัทธดนย์ เขื่อนสุวรรณ รพ.ล าพูน 15-05774-0 
34 ด.ญ.นนฐภร สุขมีศรี รพ.ล าพูน 15-06626-0 
35 ด.ญ.ปรียาอร จันทระเปารยะ รพ.ล าพูน 15-09389-9 
36 ด.ญ.สุชานาถ ตันตรา รพ.ล าพูน 15-06533-0 
37 ด.ช.ศุภณัฐ ศรีวิชัย รพ.ล าพูน 15-05892-0 
38 ด.ญ.นีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ รพ.ล าพูน 15-06421-0 
39 ด.ญ.นิญากรณ์ ปัญญาแก้ว รพ.ล าพูน 15-05780-0 
40 ด.ช.ทัตพร ยอดยิ่ง รพ.ล าพูน 15-06306-0 
41 ด.ช.อุกฤษฎ์ โกมล รพ.ล าพูน 15-06504-0 
42 ด.ช.ทินภัทร กันทะเรือน รพ.ล าพูน 15-06040-0 
43 ด.ญ.ธัญญรัศม์ กาค า รพ.ล าพูน 15-06496-0 
44 ด.ช.ณัทธ์ชนนท์ เยียรยงค์ รพ.ล าพูน 15-09365-3 
45 ด.ญ.นันท์นภัส ไชยวงษา รพ.ล าพูน 15-06100-0 
46 ด.ช.ก้องภพ กองเกียรติเจริญ รพ.ล าพูน 15-06216-0 
47 ด.ญ.กมลวรรณ ชัยโปธา รพ.ล าพูน 15-06499-0 
48 ด.ช.ชนสัพงษ์ กวีกรณ์ รพ.ล าพูน 15-05887-0 
49 ด.ญ.ณิชารีย์ จันตัน รพ.ล าพูน 15-06631-0 
50 ด.ช.รัฐภูมิ ขวัญชุม รพ.ล าพูน 15-05454-0 
51 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ โนนทิง รพ.ล าพูน 15-05879-0 
52 ด.ช.ดนัยณัฐ มูลทา รพ.ล าพูน 15-05972-0 
53 ด.ญ.อภิชญา มีชาญ รพ.ล าพูน 15-06242-0 
54 ด.ช.ณล วงศ์จักร์ รพ.ล าพูน 15-06502-0 
55 ด.ช.ปภังกร บุญมากาศ รพ.ล าพูน 15-05969-0 
56 ด.ช.ศุภณัฐ กันไชยสัก รพ.ล าพูน 15-05435-0 
57 ด.ญ.อชิรยา จิน๊ะกาล รพ.ล าพูน 15-06419-0 
58 ด.ช.ธีรโชติ สุภามูล รพ.ล าพูน 15-06097-0 
59 ด.ญ.ศุภิสรา กามินทร์ รพ.ล าพูน 15-06103-0 
60 ด.ญ.รมย์ธีรา ทิพย์อาจ รพ.ล าพูน 15-06180-0 
61 ด.ญ.ลาภิสรา ผลวิจิตร รพ.ล าพูน 15-05520-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
62 ด.ญ.ณัฐวรา คชฤทธิ์ รพ.ล าพูน 15-06545-0 
63 ด.ช.ภัคภณ เขียวแก้ว รพ.ล าพูน 15-05977-0 
64 ด.ญ.จิรัชญา ปาทะ รพ.ล าพูน 15-09428-3 
65 ด.ช.วรกานต ์กิ่งวิชิต รพ.ล าพูน 15-09074-0 
66 ด.ช.ธีรกานต ์สีวัน รพ.ล าพูน 15-09094-2 
67 ด.ญ.อิศริยากรณ์ กันธิยะ รพ.ล าพูน 15-05629-0 
68 ด.ญ.พาณิภัค ปัญญาวงค ์ รพ.ล าพูน 15-05445-0 
69 ด.ญ.ศุภมาส ศรีสมบัติ รพ.ล าพูน 15-06387-0 
70 ด.ญ.กัญญ์วรา เตจะถา รพ.ล าพูน 15-06061-0 
71 ด.ช.ปรัชญา กิต ิ รพ.ล าพูน 15-06566-0 
72 ด.ช.ธนากร นันท์ตา รพ.ล าพูน 15-06413-0 
73 ด.ช.ปวีณ์กร วงค์อ านาจ เวียงหนองล่อง 15-06485-0 
74 ด.ช.ศิราวิชญ ์ธานีค า เวียงหนองล่อง 15-06172-0 
75 ด.ช.สิรพิชญ์ ธานีค า เวียงหนองล่อง 15-05965-0 
76 ด.ญ.รมิดา อุตแจ่ม บ้านธิ 15-06048-0 
77 ด.ช.พีรวิชญ์ ยางงาม บ้านธิ 15-05598-0 
78 ด.ช.ณัชนนท ์ปัญโญใหญ่ บ้านธิ 15-05406-0 
79 ด.ญ.ณัฐวิภา ศิริวิบูรณ์ บ้านธิ 15-05698-0 
80 ด.ญ.วริศรา ธรรมา บ้านธิ 15-05978-0 
81 ด.ช.รัฐธรรมนูญ ไชยชนะ บ้านธิ 15-05426-0 
82 ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีวิชัย บ้านธิ 15-06201-0 
83 ด.ช.ณภัทร รัตนเดชสกุล บ้านธิ 15-06632-0 
84 ด.ช.เตรียมปกป้อง มั่นใจวงค์ บ้านธิ 15-05473-0 
85 ด.ญ.ปุณยนุช มงคลเกิด ป่าซาง 15-06299-0 
86 ด.ญ.ปพิชญ์ชญา จะงาม ป่าซาง 15-06094-0 
87 ด.ญ.ธนัชพร มณีทอง ป่าซาง 15-05870-0 
88 ด.ช.รวภิาส จินาติ ป่าซาง 15-09055-9 
89 ด.ช.กษิดิ์เดช ตันแปง ป่าซาง 15-06256-0 
90 ด.ช.อุทัคพงศ์ ซัง ป่าซาง 15-06124-0 
91 ด.ญ.รตินันท์ จินา ป่าซาง 15-05581-0 
92 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ภูมิพันธ์ ป่าซาง 15-06150-0 
93 ด.ช.ณัฐภัทร จี้อินทร์ ป่าซาง 15-06328-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
94 ด.ช.กษิดิศ ประจงบัว ป่าซาง 15-05967-0 
95 ด.ช.ระพีพัฒน์ อ้ายพิงค์ชัย ป่าซาง 15-06469-0 
96 ด.ญ.เบญญาภา ธัมมโน ป่าซาง 15-06090-0 
97 ด.ช.ยศพัทธ์ แก้ววัน ป่าซาง 15-05825-0 
98 ด.ช.ภูรี ปู่เงิน ป่าซาง 15-06147-0 
99 ด.ช.ชนพิพัฒน์ แนวราช ป่าซาง 15-06127-0 

100 ด.ช.ณัฐนันท ์จันทร ป่าซาง 15-05823-0 
101 ด.ช.วชิรวิทย์ อุดทาเศษ ป่าซาง 15-05817-0 
102 ด.ญ.อมลรดา ภคบวร ป่าซาง 15-06093-0 
103 ด.ช.พงษ์สิริ ปินไชย ป่าซาง 15-05966-0 
104 ด.ญ.จันทนิภา ฝั้นฉางข้าว ป่าซาง 15-05963-0 
105 ด.ช.ปฤณยวัฒน์ ทุนอินทร์ ป่าซาง 15-05464-0 
106 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ภคบวร ป่าซาง 15-06092-0 
107 ด.ช.ธนากานต์ วรรณใหม่ ป่าซาง 15-05859-0 
108 ด.ญ.นภสร ถาธัญ ป่าซาง 15-05777-0 
109 ด.ช.วชิรวิชญ์ เปี้ยสุยะ ทุ่งหัวช้าง 15-05857-0 
110 ด.ช.ภูรภีัทร หนูวัน ทุ่งหัวช้าง 15-05971-0 
111 ด.ญ.จิรชยา ทานา ทุ่งหัวช้าง 15-06629-0 
112 ด.ญ.อิสริยา อุตชมภู ทุ่งหัวช้าง 15-06392-0 
113 ด.ช.ปภินวิทย์ เสนสุภา ทุ่งหัวช้าง 15-06403-0 
114 ด.ช.พีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย ทุ่งหัวช้าง 15-05439-0 
115 ด.ช.ปัณณวิชญ ์เสนสุภา ทุ่งหัวช้าง 15-06404-0 
116 ด.ญ.ไอยญารัตน์ พรหมายน ทุ่งหัวช้าง 15-06391-0 
117 ด.ช.รณกร เอ่ียมศิริ ลี้ 15-05975-0 
118 ด.ญ.กีรติกา รัตนพรหม ลี้ 15-06617-0 
119 ด.ญ.กันต์ฤทัย หม่นสุ ลี้ 15-06410-0 
120 ด.ช.จักรพงษ์ ดุลยไพศาล ลี้ 15-09098-6 
121 ด.ญ.อรกช เอ่ียมศิริ ลี้ 15-05974-0 
122 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์ ลี้ 15-06408-0 
123 ด.ช.ชชัพงศ์ ติมัน ลี้ 15-05486-0 
124 ด.ช.ศิริณัช ติมัน ลี้ 15-05428-0 
125 ด.ช.ศรัทธาธรรม ปัญญาเครือ ลี้ 15-06340-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
126 ด.ญ.อภิชยา เชียงวัดเกต ลี้ 15-06350-0 
127 ด.ญ.กัลยาวรรณ วรรณชัย ลี้ 15-06083-0 
128 ด.ญ.พุทธิพร ศรัทธาทร ลี้ 15-05973-0 
129 ด.ช.สืบสกุล สืบต่อ ลี้ 15-05976-0 
130 ด.ญ.หทัยชนก สุรินทอง ลี้ 15-06082-0 
131 ด.ญ.ภทรพรรณ วัชรกาวิน ลี้ 15-05721-0 
132 ด.ช.วชิยุตม์ วิเชยันต ์ ลี้ 15-06549-0 
133 ด.ช.ปริตต์ ศรีหาตา ลี้ 15-06627-0 
134 ด.ญ.ปรียาภัทร กิติน่าน ลี้ 15-05981-0 
135 ด.ช.ณัฐวุฒิ อุ้ยแก้ว บ้านโฮ่ง 15-06255-0 
136 ด.ช.พุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ บ้านโฮ่ง 15-05470-0 
137 ด.ญ.นิชรวรรณ ก้อนแก้ว บ้านโฮ่ง 15-06285-0 
138 ด.ช.ธนชั นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ บ้านโฮ่ง 15-05790-0 
139 ด.ญ.ชีเนฬาภรณ์ แสนวงค ์ บ้านโฮ่ง 15-06492-0 
140 ด.ช.ณัฐกรณ์ จีรกัณท์ บ้านโฮ่ง 15-05479-0 
141 ด.ญ.ธัญพร จีรกัณท์ บ้านโฮ่ง 15-05478-0 
142 ด.ญ.สิรภัทร เป็งทา บ้านโฮ่ง 15-05492-0 
143 ด.ญ.เยาวภา แหล่งป่าหมุ้น บ้านโฮ่ง 15-09352-9 
144 ด.ช.วชิรพงศ์ ไพรสิงห์ บ้านโฮ่ง 15-06303-0 
145 ด.ช.วงศ์ชนก มูลย่อง บ้านโฮ่ง 15-05474-0 
146 ด.ช.ฐิติณัฐภูม ิพีรวาณิชกุล บ้านโฮ่ง 15-05792-0 
147 ด.ช.ดารากร ลิ้นฤาษี บ้านโฮ่ง 15-06398-0 
148 ด.ญ.ทรงอัปสร เสรีศักดิ์ แม่ทา 15-06621-0 
149 ด.ช.ภูมิภัทร เลาหกุล แม่ทา 15-09246-1 
150 ด.ช.ศรัณยู เลาหกุล แม่ทา 15-09245-0 
151 ด.ช.ณัฏฐเอก เม่ากลาง แม่ทา 15-05493-0 
152 ด.ช.ธนภูมิ ล้านโรจน์ แม่ทา 15-05871-0 
153 ด.ญ.กุสุมา เข็มมุข แม่ทา 15-06309-0 
154 ด.ช.ณภัทร สมบุญโสด แม่ทา 15-00719-0 
155 ด.ญ.พิชญาภา มั่นคง แม่ทา 15-06564-0 
156 ด.ญ.เขมิกา เข็มมุข แม่ทา 15-06308-0 
157 ด.ญ.ณภัทร จิรกิจการุณ แม่ทา 15-05509-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
158 ด.ช.ภัทรฉัตร ศรีวิชัย แม่ทา 15-06616-0 
159 ด.ช.ปวริศร์ ไชโย แม่ทา 15-06536-0 
160 ด.ช.ชัยชาญ ชายสัก แม่ทา 15-05477-0 
161 ด.ญ.ชัญญานุช กลัดเพชร เมืองล าพูน 15-09071-7 
162 นายวิธวินท ์เลื่อมใจหาญ เมืองล าพูน 15-05836-0 
163 ด.ญ.อรณัญช์ กิ่งสวัสดิ์ เมืองล าพูน 15-05476-0 
164 ด.ช.ธนกฤต ขันแก้วผาบ เมืองล าพูน 15-06145-0 
165 ด.ช.ปฏภิาคย์ ปินตาศรี เมืองล าพูน 15-06319-0 
166 ด.ญ.จิรัชยา ธิยะ เมืองล าพูน 15-06113-0 
167 ด.ช.ณัฐชนน ใจยา เมืองล าพูน 15-03122-0 
168 ด.ญ.ปุญญพัฒน์ อลังกานันท์ เมืองล าพูน 15-06338-0 
169 ด.ญ.นภิสาข์ สุขแยง เมืองล าพูน 15-05765-0 
170 ด.ญ.ณัฏฐธิดา บัวอินทร์ เมืองล าพูน 15-06142-0 

 
 
5. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 143   ทุนๆ ละ 700 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 น.ส.ปาลิกา ปิงชัย เมืองล าพูน 15-06177-0 
2 นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล เมืองล าพูน 15-06140-0 
3 น.ส.เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย เมืองล าพูน 15-05366-0 
4 นายกิตติพิชญ์ ชิณบุตร เมืองล าพูน 15-05373-0 
5 น.ส.ปุญชรัสมิ ์อลังกานันท์ เมืองล าพูน 15-06337-0 
6 น.ส.ธันยช์นก กลัดเพชร เมืองล าพูน 15-09072-8 
7 น.ส.ปราณปรียา ชุ่มสวัสดิ ์ เมืองล าพูน 15-06622-0 
8 น.ส.พิรญาณ์ ผาบเมฆ เมืองล าพูน 15-06318-0 
9 นายอธิคม สุรินธรรม เมืองล าพูน 15-05297-0 

10 ด.ช.นิรวชิญ์ สุขแยง เมืองล าพูน 15-05764-0 
11 นายนราวิชญ์ กันทาทรัพย์ แม่ทา 15-09430-6 
12 ด.ช.อภิทักข์ นันทกิจรัตนกูล แม่ทา 15-06131-0 
13 น.ส.สาธกา ลินแสนกาศ แม่ทา 15-05514-0 
14 น.ส.นันทิกานต์ หวันห้อ แม่ทา 15-06133-0 
15 น.ส.ธีราภรณ์ ปารมี บ้านโฮ่ง 15-05534-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
16 นายจิรเดช ปาระมี บ้านโฮ่ง 15-06245-0 
17 นายชยาพล สาก้อน บ้านโฮ่ง 15-06045-0 
18 นายพงศ์ภัค ค าต๊ะ บ้านโฮ่ง 15-05985-0 
19 นายวชิรวิทย ์ไพรสิงห์ บ้านโฮ่ง 15-06302-0 
20 นายอนุพงค์ ปวนค ามา ลี้ 15-06364-0 
21 น.ส.รุจิรดา ฟองค าตัน ลี้ 15-06353-0 
22 นายภูริชย ์ติ๊บแก้ว ลี้ 15-06349-0 
23 น.ส.พิชญาภัค ปวนกาศ ลี้ 15-06259-0 
24 น.ส.พรพรรณ กัญจา ลี้ 15-05903-0 
25 น.ส.เชิญขวัญ กิติน่าน ลี้ 15-05993-0 
26 นายนทีกานต์ วงค์ชัย ลี้ 15-05992-0 
27 นายวรนิพิฐ แสนอ้าย ลี้ 15-05994-0 
28 นายปรินทร์ แบนสุภา ลี้ 15-09345-1 
29 นายนันทิพัฒน์ แก้ววงค์ ลี้ 15-06298-0 
30 นายนนท์พกร ธนะแก้ว ลี้ 15-06477-0 
31 ด.ช.ศุภวชิญ์ มนัสวานิช ลี้ 15-06333-0 
32 นายวีรภัทร เฮืองใจ ลี้ 15-05641-0 
33 น.ส.นวพร ชูวัฒนกุล ทุ่งหัวช้าง 15-05311-0 
34 นายธนบดินทร์ อินทรา ทุ่งหัวช้าง 15-05438-0 
35 ด.ญ.ไอยญารินทร์ พรหมายน ทุ่งหัวช้าง 15-06390-0 
36 นายณัฐภัค เครือสายใจ ทุ่งหัวช้าง 15-06443-0 
37 น.ส.พรนภัส กาใจ ทุ่งหัวช้าง 15-05986-0 
38 นายธนดล ทาแป้น ทุ่งหัวช้าง 15-05395-0 
39 น.ส.กุลกัลยา วงค์ษา ทุ่งหัวช้าง 15-06402-0 
40 นายภูริภัทร กาใจ ทุ่งหัวช้าง 15-06644-0 
41 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ยอดวงศ์ ทุ่งหัวช้าง 15-06515-0 
42 นายภัทรชนน แก้วสุข ป่าซาง 15-05868-0 
43 ด.ญ.วรรณษา เหล็กกัณทา ป่าซาง 15-05873-0 
44 นายรัตติเทพ จินา ป่าซาง 15-05580-0 
45 น.ส.พิชญศิณี แนวราช ป่าซาง 15-06126-0 
46 นายกันต์ชนก วัชรเนตร ป่าซาง 15-05902-0 
47 น.ส.วราล ีไชยประสพ ป่าซาง 15-05855-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
48 ด.ญ.ชนากานต์ อ้ายพิงค์ชัย ป่าซาง 15-06468-0 
49 น.ส.อัจฉริยา อุดทาเศษ ป่าซาง 15-05816-0 
50 ด.ช.คุณาสิน เลสัก ป่าซาง 15-06400-0 
51 น.ส.ภัณฑิรา ภคบวร ป่าซาง 15-06091-0 
52 น.ส.จิรัชญา จี้อินทร์ ป่าซาง 15-06327-0 
53 น.ส.ณัฏธิดา ผันยอด ป่าซาง 15-06279-0 
54 นายธีรโชต ิธรรมตา ป่าซาง 15-06661-0 
55 น.ส.ภัณฑิลา ใจมา ป่าซาง 15-05866-0 
56 นายรักษ์ชาติไทย สัยเจริญ ป่าซาง 15-05430-0 
57 นายนันทิพัฒน์ ปาปวน ป่าซาง 15-06203-0 
58 นายปุณยวิษณ์ ทุนอินทร์ ป่าซาง 15-05465-0 
59 นายพิทยุตม์ นิ้มเจริญ ป่าซาง 15-05923-0 
60 นายศุภากร ภูมิพันธ์ ป่าซาง 15-06151-0 
61 ด.ช.ภัทรเทพ เจริญสุข ป่าซาง 15-06284-0 
62 น.ส.ธนารีย ์ภัทรพงศ์ บ้านธิ 15-05845-0 
63 น.ส.นริสรา จิตธรรม บ้านธิ 15-06049-0 
64 น.ส.ณัฐวภิา ปิ่นกุมภีร์ บ้านธิ 15-05843-0 
65 น.ส.กุลนิษฐ ์ยศศิลป์ศักดิ์ บ้านธิ 15-06556-0 
66 นายรชต ปิ่นกุมภีร์ บ้านธิ 15-05842-0 
67 นายพชร รัตนเดชสกุล บ้านธิ 15-06624-0 
68 นายปภาวิชญ์ พรหมปัญญา บ้านธิ 15-05398-0 
69 น.ส.ณัฏฐณิชา ศิริวิบูรณ์ บ้านธิ 15-05699-0 
70 นายจักรภัทร รัศมีเฟ่ือง บ้านธิ 15-06341-0 
71 น.ส.ชนัญชิดา สายปัญญาใย บ้านธิ 15-05646-0 
72 นายปุณณภัทร ยะสิน บ้านธิ 15-05881-0 
73 นายกิตตินันท์ สมเป้า บ้านธิ 15-06292-0 
74 นายเมธาสิทธิ์ สมบูรณ์ชัย บ้านธิ 15-06116-0 
75 ด.ญ.ปาณิศา ปาระมีแจ้ บ้านธิ 15-05659-0 
76 น.ส.ณัฐวศา กล่อมแก้ว บ้านธิ 15-05320-0 
77 นายภวัต ดวงเกิด บ้านธิ 15-06099-0 
78 น.ส.โศภสิร ิยะสิน บ้านธิ 15-05882-0 
79 น.ส.ณิชาภัทร ศรีวิชัย บ้านธิ 15-05300-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
80 นายเหมนรา ชนะเดช เวียงหนองล่อง 15-06472-0 
81 น.ส.ภัทริดา เลือดนักรบ เวียงหนองล่อง 15-06273-0 
82 น.ส.ธนชัชา เปรมวิทยาคุณ เวียงหนองล่อง 15-05341-0 
83 น.ส.สุพิชญา ใจแก้ว รพ.ล าพูน 15-06432-0 
84 น.ส.มุทิตา ขัดฝั้น รพ.ล าพูน 15-06105-0 
85 น.ส.สุพรรณษา ธิยะพฤกษ์  รพ.ล าพูน 15-09348-4 
86 นายภัคภูมิ เขียวแก้ว รพ.ล าพูน 15-05988-0 
87 น.ส.ปฐมาภรณ ์ประสงค์ทรัพย์ รพ.ล าพูน 15-06415-0 
88 ด.ช.พีรวัส ศรีธิพิงค์ รพ.ล าพูน 15-05991-0 
89 นายพิชญ์ การะเกตุ รพ.ล าพูน 15-05749-0 
90 นายชนะภูมิ แช่มโสภา รพ.ล าพูน 15-06266-0 
91 นายกฤตณัฐ บึงกาญจนา รพ.ล าพูน 15-05612-0 
92 น.ส.นันท์นภัทร ดวงเกิด รพ.ล าพูน 15-06143-0 
93 น.ส.ณิชาภัทร จันทะมาลา รพ.ล าพูน 15-05409-0 
94 นายขันติพงศ์ เกษสระ รพ.ล าพูน 15-06197-0 
95 ด.ช.ธนพล มหายศ รพ.ล าพูน 15-06269-0 
96 น.ส.ปวรรัตน ์จ ารูญรัตน์ รพ.ล าพูน 15-06181-0 
97 ด.ญ.สิราภรณ ์เชื่อมรัมย์ รพ.ล าพูน 15-06263-0 
98 นายธนกฤต พรหมวิจิตร์ รพ.ล าพูน 15-05787-0 
99 ด.ช.ปุณยวีร์ วงค์เจริญกิจ รพ.ล าพูน 15-06276-0 

100 น.ส.กฤตยพรรณ สุใจยา รพ.ล าพูน 15-06357-0 
101 น.ส.นภสัวรรณ ค าเครือ รพ.ล าพูน 15-05876-0 
102 น.ส.รักษณาลี ลือก าลัง รพ.ล าพูน 15-09359-6 
103 น.ส.อรรวินท ์งามข า รพ.ล าพูน 15-06371-0 
104 น.ส.มัชฌิมา ตาจุมปา รพ.ล าพูน 15-06250-0 
105 น.ส.นันทภลักษณ์ ผลวิจิตร รพ.ล าพูน 15-05410-0 
106 นายปฏิพัทธ์ ปัญเจริญ รพ.ล าพูน 15-06218-0 
107 น.ส.ณัฐณิชา มูลรังษี รพ.ล าพูน 15-06268-0 
108 ด.ญ.ชนัญชิดา เกษตรทัต รพ.ล าพูน 15-05399-0 
109 นายธีรภัทร ธรรมป๊อก รพ.ล าพูน 15-06107-0 
110 นายอชิตพล ไชยนวล รพ.ล าพูน 15-09404-7 
111 นายสิรวิชญ ์กิติมา รพ.ล าพูน 15-05485-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
112 น.ส.ธัญชนก เศรฐศิลป์ รพ.ล าพูน 15-09096-4 
113 น.ส.ฟาร์ริดา มูลรังษ ี รพ.ล าพูน 15-06267-0 
114 น.ส.สิริกาญจน ์ มโนสมุทร์ รพ.ล าพูน 15-09347-3 
115 น.ส.ศิรินภรณ ์เล่ห์กล รพ.ล าพูน 15-06158-0 
116 น.ส.ดารารัตน ์กิติ รพ.ล าพูน 15-06567-0 
117 ด.ญ.ดาราพร ชนะศึก รพ.ล าพูน 15-06190-0 
118 นายภูวดล พิมพิลา รพ.ล าพูน 15-05418-0 
119 นายตฤณ จันธิมา รพ.ล าพูน 15-05858-0 
120 ด.ญ.สุพนิดา ดวงทิพากร รพ.ล าพูน 15-05831-0 
121 นายณัชพล ชัยโปธา รพ.ล าพูน 15-06500-0 
122 ด.ญ.พัชรินทร์ กัณธกูล รพ.ล าพูน 15-06452-0 
123 นายพชร ไชยรังษี รพ.ล าพูน 15-09112-3 
124 น.ส.ธนชัพร วิระราช รพ.ล าพูน 15-06077-0 
125 นายอติกานต์ กิ่งวิชิต รพ.ล าพูน 15-09073-9 
126 ด.ช.ณัฐพล เดชพุทธวัจน์ รพ.ล าพูน 15-05987-0 
127 น.ส.กุลภรณ ์ญาณโรจน์ รพ.ล าพูน 15-06508-0 
128 น.ส.ณัฏฐนิตา ลือก าลัง รพ.ล าพูน 15-09358-5 
129 ด.ญ.ระพีพัฒ เกาะแก้ว รพ.ล าพูน 15-06193-0 
130 นายไท เมฆรัตนวรกุล รพ.ล าพูน 15-05586-0 
131 น.ส.ชนิกานต ์มาตรา รพ.ล าพูน 15-06210-0 
132 นายพัชรพล แก้วบุญเรือง รพ.ล าพูน 15-05754-0 
133 น.ส.นฤพร จองวัฒนากิจ รพ.ล าพูน 15-06254-0 
134 น.ส.ณภัทร ญาณโรจน์ รพ.ล าพูน 15-06507-0 
135 น.ส.เขมิกา สังข์พนัส รพ.ล าพูน 15-05446-0 
136 นายปาณัสม์ แย้มชุติ รพ.ล าพูน 15-05456-0 
137 น.ส.ธัญธร เศรฐศิลป์ รพ.ล าพูน 15-06509-0 
138 นายณัฐภัทร เฉลิมกิจ รพ.ล าพูน 15-09384-4 
139 นายภูวกร อุโมงค์โน สสจ.ล าพูน 15-06476-0 
140 นายธราดล พรวิเศษศิริกุล สสจ.ล าพูน 15-05316-0 
141 นายจิณณ์ศุธร เสวะกะ สสจ.ล าพูน 15-06379-0 
142 น.ส.ปภาวรินท์ ทิพย์ชมภู สสจ.ล าพูน 15-05519-0 
143 นายยศวริศ หางาม สหกรณ์ 15-05888-0 
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6. ระดับการศึกษาชั้นปวช. จ านวน 13  ทุนๆ ละ 700 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 น.ส.นิศากร แก้วเงิน แม่ทา 15-06635-0 
2 นายเนติพงษ์ วงค์ใจ แม่ทา 15-05382-0 
3 นายปวริศร เป็นพนัสสัก ทุ่งหัวช้าง 15-06645-0 
4 นายสิรภพ จันทร์จุงจิตต์ ป่าซาง 15-06084-0 
5 นายณัฐดนัย จันทร์จุงจิตต์ ป่าซาง 15-06085-0 
6 นายชนะโชติ ชัยวิช ู รพ.ล าพูน 15-05505-0 
7 นายวิชยุต สุภามูล รพ.ล าพูน 15-06098-0 
8 นายวุฒิชัย ปัญโญใหญ่ รพ.ล าพูน 15-05613-0 
9 น.ส.ผกามาศ ยะสง่า รพ.ล าพูน 15-06447-0 

10 นายพัฒน์เชษฐ์ ชัยสุริยะ รพ.ล าพูน 15-05875-0 
11 นายจักรดุลย์ วิศววิสุทธิ ์ รพ.ล าพูน 15-05421-0 
12 น.ส.พลอยไพลิน เสนา รพ.ล าพูน 15-05808-0 
13 น.ส.เขมิกา เป็งธรรม รพ.ล าพูน 15-05381-0 

 
 
7. ระดับการศึกษาชั้นปวส. จ านวน  8  ทุนๆ  ละ 800 บาท  
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 นายภาณุพันธุ์ ปารมี บ้านโฮ่ง 15-06229-0 
2 นายคุณากร พรมชัย บ้านโฮ่ง 15-06491-0 
3 นายวริทธิ์ ชัยยา ลี้ 15-06647-0 
4 นายภูพิรัฐ ถาธัญ ป่าซาง 15-05776-0 
5 นายสหัสวรรษ พงษ์ธนโชติพุฒิธาดา รพ.ล าพูน 15-06395-0 
6 น.ส.ลักษมณ สมชาติ รพ.ล าพูน 15-05861-0 
7 นายวรณัฐ ขัดฝั้น รพ.ล าพูน 15-09349-5 
8 น.ส.พัชรินทร์ เกษอุดม รพ.ล าพูน 15-06104-0 
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8. ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี จ านวน  223  ทุนๆ  ละ 1,000 บาท  
 

 
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 

1 นายวชิโรดล ทองเนตร เมืองล าพูน 15-06137-0 
2 น.ส.อารยา สิงห์ไผ่ เมืองล าพูน 15-06233-0 
3 น.ส.พิมพ์ชนก ธิกาศ เมืองล าพูน 15-06428-0 
4 นายวรธิษณ์ ปินตาศรี เมืองล าพูน 15-05173-0 
5 นายอิทธิกร ทาชนะ เมืองล าพูน 15-06317-0 
6 นายธนกฤต พิงคะสัน เมืองล าพูน 15-09089-6 
7 นายสัณห์ พงษ์เจตสุพรรณ เมืองล าพูน 15-06000-0 
8 นายสรพงศ์ ไวยโภคา เมืองล าพูน 15-06178-0 
9 นายพิชญุตม์ หาญต๊ะ เมืองล าพูน 15-05556-0 

10 น.ส.วรรชัด ์มานะสัมพันธ์สกุล เมืองล าพูน 15-06141-0 
11 นายร่มฉัตร มาไกล เมืองล าพูน 15-06236-0 
12 น.ส.ณัฐชนันท ์ลอยดี เมืองล าพูน 15-06211-0 
13 น.ส.นนทกานต์ แสงผาบ เมืองล าพูน 15-05680-0 
14 น.ส.พิชชาภา ลินแสนกาศ แม่ทา 15-05515-0 
15 นายธนธรณ์ ประอินทร์ แม่ทา 15-05527-0 
16 นายชิษณุพงศ์ อาจหาญ แม่ทา 15-06016-0 
17 น.ส.ชนสิรา ประอินทร์ แม่ทา 15-05526-0 
18 น.ส.จิรภัทร จันทร์ทิพย์ แม่ทา 15-05482-0 
19 น.ส.โศภิษฐา ทองเอีย แม่ทา 15-06007-0 
20 นายภูธเรศ กาบเกตุ แม่ทา 15-06657-0 
21 น.ส.กมลวรรณ วงค์ใจ แม่ทา 15-05383-0 
22 น.ส.พิชญา รังรองธานินทร์ แม่ทา 15-05543-0 
23 นายปัญญวัฒน์ ศรีวิชัย แม่ทา 15-06649-0 
24 น.ส.จินต์จุฑา กันทาทรัพย์ แม่ทา 15-09429-4 
25 น.ส.ณิชาภัทร เสรีศักดิ์ แม่ทา 15-06640-0 
26 น.ส.ภรภัทร จันทร์ทิพย์ แม่ทา 15-05481-0 
27 น.ส.ภัทรนันท ์ดวงอินทร์ แม่ทา 15-05997-0 
28 นายคณิศร ชัยเนตร แม่ทา 15-06305-0 
29 นายพงศธร เเกัวสีหมอก บ้านโฮ่ง 15-06304-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
30 นายกิตติกร ปันวารี บ้านโฮ่ง 15-05910-0 
31 น.ส.ธิติสุดา สิทธิตัน บ้านโฮ่ง 15-06011-0 
32 น.ส.สวุพัชร ผานดอยแดน บ้านโฮ่ง 15-05998-0 
33 น.ส.อภิสรา พรมชัย บ้านโฮ่ง 15-06013-0 
34 นายพีรสิษฐ์ อินทะนันท์ บ้านโฮ่ง 15-06053-0 
35 นายณัฐ ท่อทอง บ้านโฮ่ง 15-05500-0 
36 นายภัทรพงศ์ ทองพรรณ บ้านโฮ่ง 15-05125-0 
37 นายพศวีร์   ค าแดง บ้านโฮ่ง 15-09370-9 
38 น.ส.ปพิชญา สาก้อน บ้านโฮ่ง 15-06226-0 
39 น.ส.ภาวิดา ลือชัย บ้านโฮ่ง 15-06182-0 
40 น.ส.วริศรา พรรคพล บ้านโฮ่ง 15-06232-0 
41 น.ส.สิรามล เป็งทา บ้านโฮ่ง 15-05384-0 
42 น.ส.วรัญชนา ใจยอง บ้านโฮ่ง 15-06541-0 
43 น.ส.วลิาสินี ปารมี บ้านโฮ่ง 15-06228-0 
44 น.ส.นันทนัท ขัดสงคราม บ้านโฮ่ง 15-06553-0 
45 นายนนท์ปวิธ ผานดอยแดน บ้านโฮ่ง 15-06222-0 
46 นายพชร ผานดอยแดน บ้านโฮ่ง 15-06020-0 
47 น.ส.ปราณปริยา สุขเสริฐ ลี้ 15-06407-0 
48 นายกรินทร์ แก้วกัน ลี้ 15-05271-0 
49 น.ส.กัลยรัตน ์หม่นสุ ลี้ 15-06409-0 
50 น.ส.ธวัลพร จันต๊ะ ลี้ 15-06002-0 
51 น.ส.ภชิญาดา ปัญญาเครือ ลี้ 15-06339-0 
52 นายฐิติพงศ์ เยิบยุบ ลี้ 15-06332-0 
53 น.ส.ภูรินท ์ติ๊บแก้ว ลี้ 15-06348-0 
54 น.ส.ธวัลรัตน ์จันต๊ะ ลี้ 15-06001-0 
55 น.ส.นวรัตน์ ศิริจันทร์ชื่น ลี้ 15-06646-0 
56 น.ส.สุปรียา ศิริจันทร์ชื่น ลี้ 15-06006-0 
57 น.ส.ศิริภัสสร บริบูรณ์ ลี้ 15-09393-4 
58 น.ส.สภุาภรณ์ ด้วงทรง ลี้ 15-06271-0 
59 นายณัฐพงษ์ อาจการ ลี้ 15-06258-0 
60 น.ส.ชญาภรณ ์ชุมภูเทพ ลี้ 15-01695-0 
61 น.ส.ณัฐทิตา สืบต่อ ลี้ 15-06009-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
62 น.ส.พัชรมณฑน์ เขื่อนค า ลี้ 15-06022-0 
63 นายปณิธาน แบนสุภา ลี้ 15-09346-2 
64 น.ส.ณัฐติยา ตาแก้ว ลี้ 15-06021-0 
65 นายสรวิชญ ์มูลทา ทุ่งหัวช้าง 15-09045-8 
66 นายธรรม์ธร เครือธง ทุ่งหัวช้าง 15-06019-0 
67 นายพันธฤทธิ์ วิธ ี ทุ่งหัวช้าง 15-05228-0 
68 นายวเรนยกร วงศ์ฝั้น ทุ่งหัวช้าง 15-05996-0 
69 นายธีรัตม์ หล้าภิละ ทุ่งหัวช้าง 15-05284-0 
70 นายสราวุธ มูลทา ทุ่งหัวช้าง 15-05995-0 
71 น.ส.ปพิชญา แสนเสนาะ ทุ่งหัวช้าง 15-06637-0 
72 นายธีภพ ปินตาเปี้ย ทุ่งหัวช้าง 15-05109-0 
73 นายธรรศ ปินตาเปี้ย ทุ่งหัวช้าง 15-05261-0 
74 นายธัชนน นันตาเวียง ทุ่งหัวช้าง 15-05592-0 
75 นายธนาวัฒน์ วงศ์ศรีใส ทุ่งหัวช้าง 15-09088-5 
76 นายอัสนี สุวรรณเมฆ ทุ่งหัวช้าง 15-06393-0 
77 นายปริยากร ศรีบุรี ทุ่งหัวช้าง 15-05194-0 
78 นายพชร สาค า ทุ่งหัวช้าง 15-06658-0 
79 น.ส.ณัฏฐณิชา ปานแก้ว ป่าซาง 15-05593-0 
80 น.ส.ธนชัพร กิติทรัพย์ ป่าซาง 15-06095-0 
81 น.ส.ปริยากร มะโนเมือง ป่าซาง 15-06149-0 
82 น.ส.พิชชา นิ้มเจริญ ป่าซาง 15-05549-0 
83 นายปัณณวิชญ์ สมชัย ป่าซาง 15-05494-0 
84 น.ส.เวธกา ศักดาวิโรจน์ ป่าซาง 15-05821-0 
85 นายสหัสริน พวรรณา ป่าซาง 15-06079-0 
86 น.ส.พัชราภรณ ์ศรีวงค์วรรณ์ ป่าซาง 15-05404-0 
87 นายวทัญญู อินเทศน์ ป่าซาง 15-05096-0 
88 น.ส.นัชชา มาลีน้อย ป่าซาง 15-05264-0 
89 นายพีรณัฐ มโนชมภ ู ป่าซาง 15-06128-0 
90 น.ส.วรชัยา ม่านมุงศิลป์ ป่าซาง 15-05466-0 
91 นายภูมิรพี ไชยประสพ ป่าซาง 15-05856-0 
92 นายสหัสวิชญ ์พวรรณา ป่าซาง 15-06080-0 
93 นายศาสวัต กาสกูล ป่าซาง 15-05681-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
94 น.ส.อภิษฎา ศักดาวิโรจน์ ป่าซาง 15-05820-0 
95 นายเมธัส ลาวใส ป่าซาง 15-05248-0 
96 นายฐิติวัฒน์ น้อยสะปุ๋ง ป่าซาง 15-06162-0 
97 น.ส.พัทธนันท์ ศรีวงค์วรรณ์ ป่าซาง 15-05405-0 
98 น.ส.รังสิน ีขว้างแป้น ป่าซาง 15-05720-0 
99 น.ส.ธนภรณ์ ปราบสมรชัย ป่าซาง 15-06511-0 

100 นายกันต์กวี วัชรเนตร ป่าซาง 15-05901-0 
101 นายปฎิญญา เจริญสุข ป่าซาง 15-05321-0 
102 น.ส.พิชญาภรณ์ แนวราช ป่าซาง 15-06125-0 
103 นายธรากร วรรณใหม่ ป่าซาง 15-05860-0 
104 น.ส.ญาณิศา เลสัก ป่าซาง 15-06401-0 
105 นายภูริวรรษ จ่าโอฐ ป่าซาง 15-05436-0 
106 นายณัฐชนนท์ ปานแก้ว ป่าซาง 15-05594-0 
107 น.ส.นฤชา กาวารี ป่าซาง 15-05933-0 
108 นายนิธิศ จอมขันเงิน ป่าซาง 15-05867-0 
109 น.ส.กัณฐรัตน์ นาดี ป่าซาง 15-05818-0 
110 น.ส.อัญธิกา เลาหกุล ป่าซาง 15-05462-0 
111 น.ส.รมย์ธีรา ไชยพรหม ป่าซาง 15-06280-0 
112 นายศตคุณ เลาหกุล ป่าซาง 15-05463-0 
113 นายนิพิฐพนธ์ มโนชมภ ู ป่าซาง 15-06129-0 
114 น.ส.ชลดา ปาลี บ้านธิ 15-09351-8 
115 นายจิรัฏฐ ์เนตรวิศุทธ บ้านธิ 15-05324-0 
116 นายไกรสิทธิ์ ค าเวียงสา บ้านธิ 15-06153-0 
117 น.ส.ภูริน ีเขียวสิงห์ บ้านธิ 15-06324-0 
118 น.ส.ฉัตรฤทัย สุริยจักร บ้านธิ 15-05483-0 
119 นายสหรัฐ สีเสือ บ้านธิ 15-05249-0 
120 นายกิตติพัฒน์ นาคส าราญ บ้านธิ 15-06168-0 
121 น.ส.ศุภาวรพิชญ ์ไคร้อินปั๋น บ้านธิ 15-05863-0 
122 นายอุดมทรัพย์ ค าเวียงสา บ้านธิ 15-06154-0 
123 น.ส.ณัฐริกา ธนะสาร บ้านธิ 15-06206-0 
124 นายเจนวิทย์ มาลาศรี บ้านธิ 15-06185-0 
125 น.ส.ชนัญญา ภัทรพงศ์ บ้านธิ 15-05844-0 
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ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน เลขบัญชี 
126 นายณัฐนนท์ มาเป็ง บ้านธิ 15-05315-0 
127 น.ส.ศิรินทร์นารถ อ ามาตย์โยธิน บ้านธิ 15-06184-0 
128 น.ส.พิมพ์ชนก ท้วมผึ้ง บ้านธิ 15-06555-0 
129 น.ส.วภิาว ีประทุม เวียงหนองล่อง 15-05130-0 
130 นายสมาคม สมบูรณ์ชัย เวียงหนองล่อง 15-06033-0 
131 น.ส.ชนาภัทร ค าด ี เวียงหนองล่อง 15-09091-9 
132 น.ส.ศุภมาส เลือดนักรบ เวียงหนองล่อง 15-06272-0 
133 น.ส.ธมลวรรณ ประทุม เวียงหนองล่อง 15-05084-0 
134 น.ส.ปณิตา วงค์คม เวียงหนองล่อง 15-05545-0 
135 น.ส.พิชญ์ชัญญา ออแก้ว เวียงหนองล่อง 15-06173-0 
136 น.ส.เชษฐ์ธิดา ธานีค า เวียงหนองล่อง 15-06171-0 
137 น.ส.ธนัศชพร จันทโชติ รพ.ล าพูน 15-05802-0 
138 นายวิศวินท์ พรหมวิจิตร์ รพ.ล าพูน 15-05788-0 
139 น.ส.ปิ่นปินัทธ ์เกิดกล่ า รพ.ล าพูน 15-09368-6 
140 นายวรกานต์ แก้วค าปา รพ.ล าพูน 15-06551-0 
141 น.ส.ชวีาภรณ์ ค ากัน รพ.ล าพูน 15-06005-0 
142 นายศิณุพงศ์ เกาะแก้ว รพ.ล าพูน 15-06192-0 
143 น.ส.พิชญา ชนะศึก รพ.ล าพูน 15-06191-0 
144 น.ส.ณภัทร จิตรวงค ์ รพ.ล าพูน 15-05448-0 
145 นายติณณ์ อินปั๋นแก้ว รพ.ล าพูน 15-05555-0 
146 น.ส.เบญญาพร ค ากัน รพ.ล าพูน 15-06029-0 
147 น.ส.วนชัพร ค าวังพฤกษ์ รพ.ล าพูน 15-06654-0 
148 น.ส.ปาริษา ชาลีพจน์ รพ.ล าพูน 15-05686-0 
149 นายพงศ์รพี ตาจุมปา รพ.ล าพูน 15-06251-0 
150 นายสรวิชญ ์จินะกาศ รพ.ล าพูน 15-05709-0 
151 น.ส.ธัญวรัชญ ์จินะกาศ รพ.ล าพูน 15-05708-0 
152 น.ส.ญาดา ธรรมวงค์ รพ.ล าพูน 15-05905-0 
153 นายจิรภัทร มาศิริ รพ.ล าพูน 15-06023-0 
154 น.ส.ธัญวรัตม์ กันทะวันนา รพ.ล าพูน 15-05517-0 
155 น.ส.ญาณิศา น าปูนสัก รพ.ล าพูน 15-06220-0 
156 นายเบญญภัทร เลาหเพ็ญแสง รพ.ล าพูน 15-05206-0 
157 นายศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะอินทร์ รพ.ล าพูน 15-06199-0 
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158 นายวิศรุต อุตรสัก รพ.ล าพูน 15-05362-0 
159 นายณัฐภัทร เลาหเพ็ญแสง รพ.ล าพูน 15-05243-0 
160 น.ส.ธันยช์นก วิระราช รพ.ล าพูน 15-05916-0 
161 น.ส.สุนิตา ปัญญาวงค์ รพ.ล าพูน 15-06517-0 
162 นายปุญญพัฒน์ ไชยวงษา รพ.ล าพูน 15-06101-0 
163 น.ส.ร่มฉัตร พฤกษาพิทักษ์กุล รพ.ล าพูน 15-06546-0 
164 น.ส.กฤตยภรณ์ สุใจยา รพ.ล าพูน 15-06358-0 
165 น.ส.ฐิติรัตน ์จองวัฒนากิจ รพ.ล าพูน 15-06252-0 
166 น.ส.รสสุคนธ ์ค าชมภู รพ.ล าพูน 15-05811-0 
167 นายวรวัฒน ์มณีขัติย์ รพ.ล าพูน 15-06385-0 
168 น.ส.กันต์ฤทัย สุริยวงศ ์ รพ.ล าพูน 15-05307-0 
169 นายณัชพล ค าวงค์ษา รพ.ล าพูน 15-06120-0 
170 นายศุภณัฐ ค าวังพฤกษ์ รพ.ล าพูน 15-06653-0 
171 น.ส.วรรณพร เกตศักดิ์ รพ.ล าพูน 15-06503-0 
172 น.ส.พิชชาภา เขียวสวัสดิ ์ รพ.ล าพูน 15-05891-0 
173 น.ส.เชษฐ์สุดา แสนศรี รพ.ล าพูน 15-06565-0 
174 น.ส.ณัฐธิดา กันทะวงค์ รพ.ล าพูน 15-05351-0 
175 นายธนัชฐิติภัทร ธนสิทธิ์ภูวนาท รพ.ล าพูน 15-06429-0 
176 น.ส.บุญปิยะพร ทีรวม รพ.ล าพูน 15-06416-0 
177 น.ส.ปุญญิศา จ ารูญรัตน์ รพ.ล าพูน 15-05447-0 
178 นายณัฐ วงศ์จักร์ รพ.ล าพูน 15-06501-0 
179 น.ส.กมลชนก ศรีวิชัย รพ.ล าพูน 15-06383-0 
180 น.ส.อมิตา มีชาญ รพ.ล าพูน 15-06241-0 
181 นายจักรพันธ์ ธรรมไชย รพ.ล าพูน 15-06028-0 
182 น.ส.โชติกา จองวัฒนากิจ รพ.ล าพูน 15-06253-0 
183 น.ส.ปิยะธิดา ปาระมี รพ.ล าพูน 15-05354-0 
184 นายพงศ์พิสุทธิ์ อุตรสัก รพ.ล าพูน 15-05361-0 
185 น.ส.ณัฐกาญจน์ สุนะธรรม รพ.ล าพูน 15-06264-0 
186 น.ส.กนกวรรณ ตันจ้อย รพ.ล าพูน 15-06031-0 
187 น.ส.สชุญา ธรรมป๊อก รพ.ล าพูน 15-06108-0 
188 นายวรกันต์ แก้วค าปา รพ.ล าพูน 15-06550-0 
189 นายปริญญ์ ลิ้นฤาษี รพ.ล าพูน 15-06293-0 
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190 น.ส.เบญจมาภรณ์ ตันสุวัฒน ์ รพ.ล าพูน 15-06418-0 
191 นายสิรภพ เชื่อมรัมย์ รพ.ล าพูน 15-06262-0 
192 น.ส.นภสัสร กิติหม่อง รพ.ล าพูน 15-06102-0 
193 น.ส.กัญญ์วรา เศรฐศิลป์ รพ.ล าพูน 15-06510-0 
194 นายแทน เมฆรัตนวรกุล รพ.ล าพูน 15-05495-0 
195 น.ส.รัฐธิดา ขวัญชุม รพ.ล าพูน 15-05215-0 
196 น.ส.เบ็ทธานี ่เชน่า การ่อน รพ.ล าพูน 15-05295-0 
197 นายกรวิชญ์ กิติมา รพ.ล าพูน 15-05484-0 
198 นายกิตฐิตพงศ์ ขาวงาม สสจ.ล าพูน 15-05732-0 
199 น.ส.อิษฎ์นันทน์ อินแสง สสจ.ล าพูน 15-05914-0 
200 นายเสฏฐนันท์ ศรีมุก สสจ.ล าพูน 15-09118-9 
201 นายภาสวิชญ ์ศรีมุก สสจ.ล าพูน 15-09116-7 
202 นายสุรสีห์ ธนปารวงศ์ สสจ.ล าพูน 15-05688-0 
203 นายจิณณ์ภศุ เสวะกะ สสจ.ล าพูน 15-06378-0 
204 นายทรงเกียรติ มะโนวรณ์ สสจ.ล าพูน 15-06088-0 
205 นายณัฐพล หมื่นกัณฑ์ สสจ.ล าพูน 15-06003-0 
206 น.ส.กิตติพิชฐ์ ขาวงาม สสจ.ล าพูน 15-05733-0 
207 น.ส.พิมพ์พิชชา ปิติโชติโชคโภคิน สสจ.ล าพูน 15-09313-6 
208 น.ส.ณัฐปรียา ศรีมุก สสจ.ล าพูน 15-09117-8 
209 นายศาสตรา มหาวงศ์ตา สสจ.ล าพูน 15-06008-0 
210 นายจิรภัทร สุนิลหงส ์ บ านาญ(สสจ.) 15-06311-0 
211 น.ส.สภุัสสรา คทวณิช บ านาญ(สสจ.) 15-05800-0 
212 น.ส.วรสตร ีปินตาเสน บ านาญ(สสจ.) 15-05162-0 
213 นายธีรธวัช คทวณิช บ านาญ(สสจ.) 15-05799-0 
214 นายวัฒนะชัย อุดทาโม๊ะ บ านาญ(สสจ.) 15-05665-0 
215 น.ส.วรางคณา บุญสม บ านาญ(สสจ.) 15-06662-0 
216 นายยศภัทร ธรรมน้อย บ านาญ(สสจ.) 15-05636-0 
217 นายธนพนธ์ โพธิ์สร้อย บ านาญ(สสจ.) 15-06459-0 
218 นายวราดร สุแก้ว บ านาญ(รพ.ล าพูน) 15-05551-0 
219 นายปารพงศ์ ยะปัญญา บ านาญ(รพ.ล าพูน) 15-05785-0 
220 นายธีรภัทร ถาน้อย บ านาญ(รพ.ล าพูน) 15-06481-0 
221 นายภูรินท์ พิทักษ์รัตนานุกูล บ านาญ(รพ.ล าพูน) 15-09449-6 
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222 นายกานตนาถ ราชฉวาง สหกรณ์ 15-06161-0 
223 นายศักดิ์นรินทร์ ลาภหลาย ส่วนกลาง 15-09437-3 

 
 
 ในการมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2562 สหกรณ์ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือบุตรของผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
 
        
       (นายเนตร พงษ์ตุ้ย) 

         ประธานกรรมการด าเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
      

 


