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ประกาศ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากัด 
ฉบับที่   25/ ๒๕๖3 

เรื่อง  “ บุตรสมาชิกที่ไดร้ับทนุการศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖3” 
               …………………………….. 

ตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด  ได้พิจารณา
มอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่แสดงความจ านงขอทุนการศึกษา   ประจ าปี   ๒๕๖3   นั้น 
บัดน้ี  การพิจารณาได้เสร็จสิ้นและได้ผู้รับทุนการศึกษาทุกระดับ  จ านวน  904    ทุน   ดังนี้ 

 
1. ระดับการศึกษาชั้นอนุบาล  จ านวน  77 ทุนๆ ละ 300 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ญ.พิชชาอร ราชพัฒน์ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เมืองล าพูน 1-5-09675-7 
2 ด.ญ.พรวรินทร ์ภัทรพงศ์ชัย โรงเรียนอนบุาลบุญระวี แม่ทา 1-5-09652-2 
3 ด.ญ.ณัฏฐานิตา แสนสุวรรณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แม่ทา 1-5-02656-0 
4 ด.ญ.ศุภการ ์ขันฟู โรงเรียนอรพินพทิยา แม่ทา 1-5-09344-0 
5 ด.ช.ณัฐวัตร พรมพิงค์ โรงเรียนใบบุญล าพูน แม่ทา 1-5-09435-1 
6 ด.ญ.พรลภัส พุ่มเจริญ โรงเรียนใบบุญล าพูน แม่ทา 1-5-09390-1 
7 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ์รัตนภิญโญพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา แม่ทา 1-5-06523-0 
8 ด.ญ.จอมขวัญ นิยมเจรญิกิจ โรงเรียนจิรพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-06678-0 
9 ด.ช.เดชกาญจน ์ศรีกลาง รร.อรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-05769-0 
10 ด.ช.ณพชร ญาณะพันธ์ โรงเรียนอนบุาลล าพูน บ้านโฮ่ง 1-5-09339-4 
11 ด.ช.ณัฐรัชต์   แก้ววงค์ โรงเรียนอนบุาลลี ้ ลี ้ 1-5-09447-4 
12 ด.ญ.ปญุญิศา ทะสุใจ อนุบาลลี ้ ลี ้ 1-5-09076-2 
13 ด.ช.ธรรมณัฐ มนัสวานิช โรงเรียนอนบุาลลี ้ ลี ้ 1-5-09414-8 
14 ด.ญ.อัจฉริยา แก้วหนัก โรงเรียนอนบุาลลี ้ ลี ้ 1-5-09355-2 
15 ด.ญ.บุณณดา แก้วกัณหา โรงเรียนแมห่ว่างราษฎรอ์ุปถัมภ์ ลี ้ 1-5-09141-5 
16 ด.ญ.ปพิชญา เสนสุภา โรงเรียนอนบุาลลี ้ ลี ้ 1-5-09100-0 
17 ด.ญ.วีรดา พรสุรินทร ์ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา ลี ้ 1-5-09659-9 
18 ด.ช.ปัญญากร อูปอิ่น อนุบาลวังดิน ลี ้ 1-5-09679-1 
19 ด.ญ.เพียงเพราะรัก สุจาดึก โรงเรียนบ้านห้วยปงิ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05713-0 
20 ด.ญ.กชพร อินทรสังข์ โรงเรียนเทศบาลทุง่หัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09380-0 
21 ด.ญ.ชีรณัฐ ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05745-0 
22 ด.ช.เทพทัต ธรรมสิทธ์ิ โรงเรียนอนบุาลลี ้ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06051-0 
23 ด.ช.ณัฏฐ์ชพัชร์ นันต๊ะแก้ว โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09669-0 
24 ด.ช.อัมรินทร์เดช เงินดังสงิห ์ โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09354-1 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
25 ด.ช.ธิต ิก าแพงทิพย ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป่าซาง 1-5-09452-0 
26 ด.ช.คุณานนท์ ชุ่มลือ โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-06044-0 
27 ด.ช.กิตติภพ กาวิละ โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-06355-0 
28 ด.ญ.กมลชนก แก้วยศ โรงเรียนล าพูนพฒันา ป่าซาง 1-5-09379-8 
29 ด.ญ.ณัฎฐา ฉางข้าวชัย รร.ล าพูนพฒันา ป่าซาง 1-5-06039-0 
30 ด.ช.ณัฐฎา ฉางข้าวชัย รร.ล าพูนพฒันา ป่าซาง 1-5-05707-0 
31 ด.ญ.ชณิดาภา บุญไทย โรงเรียนจิรพทิยา เวียงหนองลอ่ง 1-5-09424-9 
32 ด.ญ.ในนามหัวใจ เรือนแก้วเทวา โรงเรียนอนบุาลล าพูน เวียงหนองลอ่ง 1-5-06055-0 
33 ด.ญ.ธีรัชญา   เพ็งผล รร.บ้านคุณแม ่ เวียงหนองลอ่ง 1-5-09113-4 
34 ด.ญ.ณัฐธิดา สอนศร ี อรพินพิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05717-0 
35 ด.ญ.ดารานาถ วงศ์ราษฏร ์ โรงเรียนบ้านฝายกวาง รพ.ล าพูน 1-5-09651-1 
36 ด.ช.เธียรวิชญ์ พงษ์แก้ว โรงเรียนยุวทูตศึกษาพฒันา รพ.ล าพูน 1-5-06059-0 
37 ด.ญ.กัญญาวีร ์ดวงแก้ว รร.อนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09356-3 
38 ด.ช.วินทกร ปวนปันค า อนุบาลลี ้ รพ.ล าพูน 1-5-09060-5 
39 ด.ช.ณภัฏพงศ์ สุนทร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06694-0 
40 ด.ญ.ธัญกมล พรมศร ี โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09422-7 
41 ด.ช.ธนกฤต หล่ าศร ี โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05759-0 
42 ด.ญ.นงนภัส บุญชู ร.ร. อนุบาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09087-4 
43 ด.ญ.กรชนก  ค ามูล รร.ดรุณพัฒนา ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05730-0 
44 ด.ญ.กนกกร พรหมวิจิตร โรงเรียนล าพูนพฒันา รพ.ล าพูน 1-5-02752-0 
45 ด.ญ.พิชญาวี ศรียอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09511-6 
46 ด.ญ.ตุลยาพรรณ ต่อพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06702-0 
47 ด.ญ.ติรณาภรณ์ ต่อพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06701-0 
48 ด.ญ.วรัญญา เอกไธสง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06239-0 
49 ด.ญ.ณกมล กองทรัพย ์ มงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-09416-0 
50 ด.ช.รชานนท ์ริยอง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05919-0 
51 ด.ช.ธนัช เนียมหวาน โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05728-0 
52 ด.ช.กรกฤต สปุินน๊ะวรรณา โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-09069-4 
53 ด.ช.ณัฐนันท์ ไกรสีขาว โรงเรียนวัดจอมทอง รพ.ล าพูน 1-5-09412-6 
54 ด.ช.วีรภัทร คนหมั่น โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา รพ.ล าพูน 1-5-09446-3 
55 ด.ญ.ณฐา ค านาสัก รร.อรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-09444-1 
56 ด.ญ.จิดาภา รุจเิวชพงศธร โรงเรียนยุวทูตศึกษาพฒันา รพ.ล าพูน 1-5-06681-0 
57 ด.ญ.ฐิติชญาณ์  เจรญิภิมาลย ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบ ารงุ รพ.ล าพูน 1-5-06692-0 
58 ด.ญ.พรรณรมณ ชัยชนะยานนท์ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09144-8 
59 ด.ญ.อศิวรรณ ศรียาบ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09411-5 
60 ด.ช.ณัทฐ์ชนันฑ์ เยียรยงค ์ โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09364-2 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
61 ด.ช.ธนภัทร นันท์ตา โรงเรียนใบบุญป่าซาง รพ.ล าพูน 1-5-06106-0 
62 ด.ช.ศุภณัฐ ภิญโญจิตร โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06064-0 
63 ด.ช.วุฒิภัทร ศิริจันทรร์ัตนา โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06672-0 
64 ด.ญ.รินรดา ชัยสุริยะ โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06682-0 
65 ด.ญ.คณภรณ์ ปัญญาปิง โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09350-7 
66 ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา สินธุปัน โรงเรียนใบบุญ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09397-8 
67 ด.ช.รดีธนกุล ไชยเวียง โรงเรียนสันป่ายางหลวง รพ.ล าพูน 1-5-05751-0 
68 ด.ช.จตุรภัทร จอมรักษาคีร ี โรงเรียนต าบลริมปงิ รพ.ล าพูน 1-5-09568-8 
69 ด.ช.ภูรินทร ์กันทะเรือน อนุบาล รพ.ล าพูน 1-5-06041-0 
70 ด.ญ.อมลวรรณ พยาเทพ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05727-0 
71 ด.ช.สถิตคุณ กันธิยะ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09686-9 
72 ด.ช.พชรพล ช่ าชองกิจ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06685-0 
73 ด.ญ.นัทธมน อินขะ รร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รพ.ล าพูน 1-5-09426-1 
74 ด.ญ.พิชญาภา ศรีสมยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมป ์ สสจ.ล าพูน 1-5-09066-1 
75 ด.ญ.รินรดา วงศ์ฝั้น โรงเรียนมงคลวิทยา สสจ.ล าพูน 1-5-06075-0 
76 ด.ญ.ธัญญพร สอนปาละ โรงเรียนไตรภพวิทยา สสจ.ล าพูน 1-5-09302-4 
77 ด.ช.ชลพัชญ ์ทั่งเพชร โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลป่าซาง สสจ.ล าพูน 1-5-09363-1 

 
 
 
2. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน  130 ทุนๆ ละ 400 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ช.วีระกร พรเจรญิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-05927-0 
2 ด.ญ.พิมพป์ระภาดา พรเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-05928-0 
3 ด.ช.ศุภวัฒ สิงมะหัน โรงเรียนธนรัตน์วิทยา เมืองล าพูน 1-5-06235-0 
4 ด.ญ.พิชญานันท ์เตียวสกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารงุ แม่ทา 1-5-06571-0 
5 ด.ช.ณัฐกันต ์สมบญุโสด โรงเรียนอรพินพทิยา แม่ทา 1-5-09408-1 
6 ด.ญ.ภคมน ปาจุวัง โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แม่ทา 1-5-05737-0 
7 ด.ช.พฤทธ์ิ พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดล าพูน แม่ทา 1-5-09636-4 
8 ด.ญ.พัทธนันท ์พรมโต โรงเรียนมงฟอร์ตประถม แม่ทา 1-5-05886-0 
9 ด.ญ.ชัญญ์วลีย ์รัตนภิญโญพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา แม่ทา 1-5-06524-0 
10 ด.ช.กฤติธิ ชัยมาสพงษ์ โรงเรียนเทศบาลต าบลทาปลาดุก แม่ทา 1-5-09673-5 
11 ด.ญ.ปรียาวริน มณีวรรณ โรงเรียนอนบุาลล าพูน แม่ทา 1-5-09043-6 
12 ด.ญ.กชชมน อินทะนันท ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย บ้านโฮ่ง 1-5-05937-0 
13 ด.ช.ภัทรกฤต ประสิทธินาวา โรงเรียนอรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-06470-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
14 ด.ญ.พัทธนันท ์พรมชัย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา บ้านโฮ่ง 1-5-05947-0 
15 ด.ช.ปวีณ ทาค า โรงเรียนอรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-05731-0 
16 ด.ช.วุฒิวัฒน์ พุทบรุ ี โรงเรียนอรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-05705-0 
17 ด.ช.ณาศิส ปารมีโชค โรงเรียนจิรพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-05878-0 
18 ด.ช.ณัชฐปกรณ์ มีแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา บ้านโฮ่ง 1-5-09372-1 
19 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ปันทอง โรงเรียนจิรพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-09059-3 
20 ด.ช.สุวิจักขณ์ พรามจร อัยยะสริ ิ ลี ้ 1-5-09413-7 
21 ด.ญ.อุทมุพร จันส ุ โรงเรียนอนบุาลวังดิน ลี ้ 1-5-05945-0 
22 ด.ช.ฉินนรณ กันธิยะเทพ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06342-0 
23 ด.ญ.ปราณปรียา ทะสุใจ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06497-0 
24 ด.ญ.นวกชมณ ม่วงล ี โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06286-0 
25 ด.ช.เตชินท์ รัตนพรหม โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06591-0 
26 ด.ช.ปิยวิศว์ อารยพิทยา โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06581-0 
27 ด.ญ.วิชญาดา ปวนกาศ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-05938-0 
28 ด.ช.ภูบัณฑิต ก าแพงทิพย ์ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-05702-0 
29 ด.ญ.วิรดา ระหงษ์ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06479-0 
30 ด.ญ.ณัฏฐณิฌา เสนสุภา โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06352-0 
31 ด.ช.ศรีสัตยา ภู่ทอง โรงเรียนอัยยะสริ ิ ลี ้ 1-5-06583-0 
32 ด.ช.ต่อตระกลู สีวิจี ๋ โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-09431-7 
33 ด.ญ.เบญญาภา เขียวป้อม โรงเรียนอนบุาลวังดิน ลี ้ 1-5-06590-0 
34 ด.ญ.รพญิญา เรี่ยมสุวรรรณ โรงเรียนบ้านห้วยแหน ลี ้ 1-5-06132-0 
35 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ สาระต ิ โรงเรียนอนบุาลวังดิน ลี ้ 1-5-05940-0 
36 ด.ช.ณัฐกรณ์ ธนะแก้ว โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ลี ้ 1-5-06478-0 
37 ด.ช.ศรัณยพงศ์ บุญสม โรงเรียนบ้านผาลาด ลี ้ 1-5-02725-0 
38 ด.ญ.อรสิา ปวนค ามา อนุบาลบ้านบวก ลี ้ 1-5-06363-0 
39 ด.ญ.ปรีญาภรณ์ อูปอิ่น อนุบาลวังดิน ลี ้ 1-5-09374-3 
40 ด.ญ.อังคณา กาวารี โรงเรียนอนบุาลวังดิน ลี ้ 1-5-09375-4 
41 ด.ช.นันทพงศ์ สาค า โรงเรียนอัยยสริ ิอ าเภอลี้ จงัหวัดล าพูน ทุ่งหัวช้าง 1-5-06526-0 
42 ด.ช.ทัตธน แก้ววอ โรงเรียนบ้านห้วยปงิ ทุ่งหัวช้าง 1-5-09163-9 
43 ด.ช.ปัญญพัฒน ์บุตรจุมปา โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09360-8 
44 ด.ช.นรภัทร รุ้งด ี โรงเรียนเทศบาลทุง่หัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09684-7 
45 ด.ญ.ภัชชานรี ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05744-0 
46 ด.ญ.ณัฐชยา ค าตุมมี โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง ทุ่งหัวช้าง 1-5-09047-0 
47 ด.ญ.ปรียากร สมชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ป่าซาง 1-5-05633-0 
48 ด.ญ.มุกอันดา ประกายวิทย์ โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-06260-0 
49 ด.ช.ชนกันต์ ปาปวน โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-06202-0 
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50 ด.ญ.วิชญาพร จอมพันธ์ โรงเรียนอรพิน พิทยา ป่าซาง 1-5-05692-0 
51 ด.ช.ภัทรชนน วงศยา โรงเรียนอนบุาลล าพูน ป่าซาง 1-5-05942-0 
52 ด.ญ.ณัฐธีรา สิงห์ทอง โรงเรียนอรพินพทิยาล าพูน ป่าซาง 1-5-06112-0 
53 ด.ญ.กลัยรัตน์ ทับทิมทอง โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป่าซาง 1-5-06063-0 
54 ด.ญ.รกัษอร ยิ้มนาค โรงเรียนอนบุาลล าพูน ป่าซาง 1-5-05862-0 
55 ด.ญ.ธนัชญา จันทร โรงเรียนใบบุญล าพูน ป่าซาง 1-5-05824-0 
56 ด.ญ.ณัฐณิชา ณล าพูน โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-09664-5 
57 ด.ช.จักริน ณล าพูน โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-09663-4 
58 ด.ช.ธรรมมณฑล ใจบุญตระกลู โรงเรียนวัดป่าสัก บ้านธิ 1-5-05676-0 
59 ด.ญ.พนิตพิชา ค ามูลใจ โรงเรียนใบบุญล าพูน บ้านธิ 1-5-05673-0 
60 ด.ช.ธนกร มายุพัน โรงเรียนใบบุญล าพูน บ้านธิ 1-5-05941-0 
61 ด.ญ.กนิษฐา ครัวอัดเถิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม บ้านธิ 1-5-06310-0 
62 ด.ช.ปภังกร วงค์อ านาจ โรงเรียนจิรพทิยา เวียงหนองลอ่ง 1-5-06486-0 
63 ด.ช.ชินชณกุล อินทุวัน โรงเรียนวัดบ้านเวียง เวียงหนองลอ่ง 1-5-05943-0 
64 ด.ช.ธนภูมิ จุลกาฬ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เวียงหนองลอ่ง 1-5-06473-0 
65 ด.ช.ตัวแทนหัวใจ เรือนแก้วเทวา โรงเรียนอนบุาลล าพูน เวียงหนองลอ่ง 1-5-06057-0 
66 ด.ช.วีระภัทร กันทะนิด โรงเรียนเทศบาลต าบลวังผาง เวียงหนองลอ่ง 1-5-05939-0 
67 ด.ญ.อรัชพร งามกาศ โรงเรียนศรีป้าน  เวียงหนองลอ่ง 1-5-06114-0 
68 ด.ช.ณัฐรัชต์ จันตัน โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05634-0 
69 ด.ญ.ปณัทชา นาทธนเจริญ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05658-0 
70 ด.ญ.พิชาพัตร ์ไชยอุปละ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06195-0 
71 ด.ช.ศิริพงษ์ มอญแสง โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม ่รพ.ล าพูน 1-5-05847-0 
72 ด.ช.ศิริชัย มอญแสง โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม ่รพ.ล าพูน 1-5-05848-0 
73 ด.ช.พชรธรณ์ สกิจกัน ใบบุญ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09057-1 
74 ด.ญ.ปวิชญา ทุนอินทร ์ รร.รพีเลิศวิทยา  จ.ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09106-6 
75 ด.ช.กรวีร ์ดวงแก้ว รร.อนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05718-0 
76 ด.ช.ศิวกร ปวนปันค า โรงเรียนอัยยะสริ ิ รพ.ล าพูน 1-5-06458-0 
77 ด.ช.คีตะ ยะแก้ว โรงเรียนวารเีชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09131-4 
78 ด.ช.พสิษฐ ์กันธวงค์ รร.ใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06582-0 
79 ด.ช.ธราวิชญ์ รักญาติ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06122-0 
80 ด.ช.ภัทรกฤช มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06362-0 
81 ด.ญ.รรรรรร ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รพ.ล าพูน 1-5-05656-0 
82 ด.ญ.ชาคริยา เทพประสงค์ โรงเรียนวิมานทพิย ์ รพ.ล าพูน 1-5-05849-0 
83 ด.ช.กันตพงศ์ พูลโภคะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต รพ.ล าพูน 1-5-06426-0 
84 ด.ญ.อภิรญา พรหมมารัตน์ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06584-0 
85 ด.ช.ธีรภัทร พรหมมารัตน์ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05782-0 
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86 ด.ช.หิรัณยณัช สุนทร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06563-0 
87 ด.ญ.วิชญาดา หล่ าศร ี โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06529-0 
88 ด.ญ.กรกนก ค ามูล โรงเรียนดรุณพัฒนา รพ.ล าพูน 1-5-05695-0 
89 ด.ช.จิรายุ น าปูนสัก โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06495-0 
90 ด.ช.ศุภวิชญ์ โปทาศร ี โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06382-0 
91 ด.ญ.กลุนิษฐ ์กาศโอสถ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09110-1 
92 ด.ญ.พิมพพ์ิชชา ศิริจรสัพงษ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารงุ รพ.ล าพูน 1-5-05696-0 
93 ด.ญ.ชวัลญา เอกไธสง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06238-0 
94 ด.ช.อินทปรัชญา ดอนวิชา โรงเรียนดรุณพัฒนา รพ.ล าพูน 1-5-06289-0 
95 ด.ญ.ปริยฉัตร แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05893-0 
96 ด.ญ.ณัจฉรียา ริยอง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05693-0 
97 ด.ช.ชิติพัทธ์ ค าวัง โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06135-0 
98 ด.ช.กฤษกร ก้อนค า โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-09103-3 
99 ด.ญ.พิชาญา เหมืองหมอ้ โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06136-0 
100 ด.ญ.พิชาภา ไกรสีขาว โรงเรียนเทศบาลพริามอุทิศพิษณุโลก รพ.ล าพูน 1-5-06482-0 
101 ด.ช.ภานุวิทย์ ศรีกุณะ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว รพ.ล าพูน 1-5-06119-0 
102 ด.ช.ภูวรินทร ์ศรีกุณะ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว รพ.ล าพูน 1-5-06118-0 
103 ด.ญ.ขวัญชนก บุญมา โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05890-0 
104 ด.ช.ปกรณ์ บุญมา โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06170-0 
105 ด.ช.วชิรวิชญ์ เจริญภิมาลย ์ ช่องฟ้าซินเซิงวานิชบ ารงุ รพ.ล าพูน 1-5-06693-0 
106 ด.ช.ภาวัต เพ็ชรบรุ ี โรงเรียนเลาหจิตวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06542-0 
107 ด.ญ.ชัชชญา อุมนิตย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยา

คาร) 
รพ.ล าพูน 1-5-09101-1 

108 ด.ญ.ณัฐนิชา เข่ือนแก้ว โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05895-0 
109 ด.ช.กิตติภัทร ์ค าจินา โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06072-0 
110 ด.ญ.กรีติกานต์ ค าจินา โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05911-0 
111 ด.ญ.พิทยาภรณ์ หลีกเลี่ยง รร.ธนรัตน์วิทยา รพ.ล าพูน 1-5-03022-0 
112 ด.ช.คุณานนท์ ปัญญาปงิ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05647-0 
113 ด.ช.ทวีศักดิ์ ใจค า โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05833-0 
114 ด.ญ.กลุนิษฐ์ธิดา ยะค าแจ้ โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05738-0 
115 ด.ญ.สริิวรรณ เทพสิงห์แก้ว โรงเรียนจามเทวี รพ.ล าพูน 1-5-06297-0 
116 ด.ญ.สริิทิพย ์เทพสิงห์แก้ว โรงเรียนจามเทวี รพ.ล าพูน 1-5-06296-0 
117 ด.ญ.ปุณญภา อาทิ โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09042-5 
118 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ธัญหล้า โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05837-0 
119 ด.ญ.ดาลียา ชวลิตเรืองรอง โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05872-0 
120 ด.ช.จีรชัย ช่อแล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06359-0 
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121 ด.ช.เจษฎากร พรมม ี โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06396-0 
122 ด.ช.ชยพล ฟูทอง โรงเรียนอนบุาลล าพูน  รพ.ล าพูน 1-5-09061-6 
123 ด.ช.รฐนนท ์  อินขะ รร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รพ.ล าพูน 1-5-09425-0 
124 ด.ช.ปกรณ์  วงศ์ละมอ่ม โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา รพ.ล าพูน 1-5-09394-5 
125 ด.ญ.พิชญาภา โยพนาศักดิ ์ โรงเรียนวัดศรบีังวัน รพ.ล าพูน 1-5-09427-2 
126 ด.ช.อัครวินท ์อินแสง โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สสจ.ล าพูน 1-5-06457-0 
127 ด.ญ.พรรณวลัย จันทรห์อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-06160-0 
128 ด.ช.พิชยากร ศรีสมยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมป ์ สสจ.ล าพูน 1-5-05904-0 
129 ด.ญ.อารดา วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนบุาลล าพูน สสจ.ล าพูน 1-5-06074-0 
130 ด.ช.ณัฐชนน เช้ือเมอืงพาน โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้ สมาชิกสมทบ (ส่วนกลาง) 1-5-06087-0 

 
 
3. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จ านวน  139 ทุนๆ ละ 500 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ญ.ธนัชภรณ์ ขันแก้วผาบ มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เมืองล าพูน 1-5-06144-0 
2 ด.ช.บุริศร ์มณีทอง โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เมืองล าพูน 1-5-05599-0 
3 ด.ญ.บุตรศรันต์ ทองเนตร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เมืองล าพูน 1-5-06138-0 
4 ด.ญ.วิชญาดา เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนบุาลล าพูน เมืองล าพูน 1-5-05835-0 
5 ด.ญ.วิสสุตา เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนบุาลล าพูน เมืองล าพูน 1-5-05834-0 
6 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์สุริยะโจง โรงเรียนอรพินพทิยา เมืองล าพูน 1-5-06152-0 
7 ด.ช.ธนฤาพันธ์ บุญมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06139-0 
8 ด.ช.อัครวินท ์สุปินธรรม โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แม่ทา 1-5-05815-0 
9 ด.ช.ชยางกูร สปุินธรรม โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แม่ทา 1-5-05814-0 
10 ด.ญ.ณัฐวรา จริกิจการุณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง แม่ทา 1-5-05918-0 
11 ด.ช.ไกรฐิพงค์ ภัทรพงศ์ชัย รร.อรพินพทิยา แม่ทา 1-5-06512-0 
12 ด.ช.พชรนนท ์เตียวสกลุ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารงุ แม่ทา 1-5-06572-0 
13 ด.ช.ธนกร ล้านโรจน ์ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา แม่ทา 1-5-06538-0 
14 ด.ญ.ปวริศา ไชโย โรงเรียนใบบุญล าพูน แม่ทา 1-5-06537-0 
15 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ พรมพิงค์ โรงเรียนใบบุญล าพูน แม่ทา 1-5-06599-0 
16 ด.ช.กฤษณ์พันธุ์ ญาณมงคลศิลป ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แม่ทา 1-5-06579-0 
17 ด.ช.เลิศพิพฒัน ์พุ่มเจริญ โรงเรียนใบบุญล าพูน แม่ทา 1-5-06601-0 
18 ด.ช.ช านาญวิทย์ แก้วเงิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา แม่ทา 1-5-06598-0 
19 ด.ญ.กชพรรณ นันทกจิรัตนกลู โรงเรียนดอยค า แม่ทา 1-5-06130-0 
20 ด.ช.อชิรวิทย์ ศรีล้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แม่ทา 1-5-06595-0 
21 ด.ช.ชุติพนธ์ ปารมโีชค บ้านแพะยันดอยแช่ แม่ทา 1-5-05920-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
22 ด.ช.อติเทพ ขัดสงคราม โรงเรียนอรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-06554-0 
23 ด.ญ.ชมชนก อินทะนันท ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย บ้านโฮ่ง 1-5-06052-0 
24 ด.ญ.พาขวัญ นิยมเจรญิกิจ โรงเรียนจิรพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-06231-0 
25 ด.ญ.ศรัณย์ปรียา นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ โรงเรียนจิรพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-05791-0 
26 ด.ช.ปรมะ ญาณะพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านโฮ่ง 1-5-06227-0 
27 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ค าต๊ะ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา บ้านโฮ่ง 1-5-05949-0 
28 ด.ช.ภัทรกร ประสิทธินาวา โรงเรียนอรพินพทิยา บ้านโฮ่ง 1-5-06471-0 
29 ด.ญ.ปัณณพร ศรีหาตา โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06600-0 
30 ด.ญ.ปริชญา เสนสุภา โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06335-0 
31 ด.ญ.ศรจีุฬาลักษณ์ ภู่ทอง โรงเรียนอัยยสริ ิ ลี ้ 1-5-06607-0 
32 ด.ญ.ขวัญชนก สุรินทอง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ลี ้ 1-5-06081-0 
33 ด.ช.ชัยปนกรณ์ สุยะระ โรงเรียนบ้านฮ้อมต้อ ลี ้ 1-5-05946-0 
34 ด.ช.ปิยณัชพงษ์ สุยะระ โรงเรียนบ้านฮ้อมต้อ ลี ้ 1-5-05959-0 
35 ด.ญ.มนัชญา ตาแก้ว โรงเรียนอนบุาลวังดิน ลี ้ 1-5-05952-0 
36 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุรินโส โรงเรียนบ้านม่วงสามป ี ลี ้ 1-5-05950-0 
37 ด.ญ.ธัญชิตา ทาเงิน โรงเรียนบ้านบวก ลี ้ 1-5-09378-7 
38 ด.ช.กานต์ชนิด เป็นพนัสสัก โรงเรียนมงคลวิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06608-0 
39 ด.ญ.ธนัทชญา นันตาเวียง โรงเรียนอัยยสริ ิอ.ลีจ้.ล าพูน ทุ่งหัวช้าง 1-5-05592-0 
40 ด.ช.ปุญญพัฒน ์บุตรจุมปา โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05762-0 
41 ด.ญ.พิชญาภา แสนเสนาะ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-06606-0 
42 ด.ช.ณอังกูร รุ้งด ี โรงเรียนอัยยสริ ิ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06405-0 
43 ด.ช.เอื้อองักูร การอง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-06516-0 
44 ด.ช.จิระพสัน ์ทานา โรงเรียนอัยยสริ ิ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06609-0 
45 ด.ช.ญาณวุฒิ พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทุ่งหัวช้าง 1-5-06461-0 
46 ด.ช.ศุภกฤษ วงค์ษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05663-0 
47 ด.ญ.นวภัทร วิธี โรงเรียนอัยยสริ ิ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05537-0 
48 ด.ช.อนันทชัย ค าฝั้น โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05948-0 
49 ด.ช.จิรกิตต์ กาสกลู โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-05670-0 
50 ด.ญ.พิมพ์ชนก ซัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารงุ ป่าซาง 1-5-06123-0 
51 ด.ช.พีรวิชญ ์จอมพันธ์ โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-05614-0 
52 ด.ช.นิธิศ   กาวิละ โรงเรียนอรพินพทิยา ป่าซาง 1-5-06356-0 
53 ด.ญ.ธนอัจติภาษ์ สุวิชาดาสกุล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป่าซาง 1-5-06605-0 
54 ด.ญ.ธพัชชพร นันทะชัย โรงเรียนใบบุญล าพูน ป่าซาง 1-5-06282-0 
55 ด.ช.จิรดนัย มะทะธง โรงเรียนอนบุาลล าพูน ป่าซาง 1-5-06221-0 
56 ด.ช.ยศพนธ์ แก้ววัน โรงเรียนวัดช้างค้ า ป่าซาง 1-5-05826-0 
57 ด.ญ.ภูริชญา ปู่เงิน โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ป่าซาง 1-5-06148-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
58 ด.ช.วิชยุตม์ มูลตา โรงเรียนอนบุาลล าพูน ป่าซาง 1-5-09053-7 
59 ด.ญ.กษิรา ยางงาม โรงเรียนวารเีชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล บ้านธิ 1-5-05758-0 
60 ด.ช.แทนคุณ ไชยชนะ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05575-0 
61 ด.ช.เกรียงไกรวุฒ ิอุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญล าพูน บ้านธิ 1-5-06175-0 
62 ด.ญ.บุษยมาส ครัวอัดเถิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม บ้านธิ 1-5-05897-0 
63 ด.ญ.พิชชาพร สมบรูณ์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ บ้านธิ 1-5-05957-0 
64 ด.ญ.ทัศน์มน ปัญโญใหญ ่ โรงเรียนมงคลวิทยา บ้านธิ 1-5-05955-0 
65 ด.ญ.ธัญชนก จลุกาฬ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เวียงหนองลอ่ง 1-5-06474-0 
66 ด.ช.ณฐพัฒน ์ค าดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน  เวียงหนองลอ่ง 1-5-09090-8 
67 ด.ช.กันตพงษ์ ปันเจรญิ โรงเรียนอรพินพทิยา เวียงหนองลอ่ง 1-5-06215-0 
68 ด.ช.ภูวเดช พิมพิลา โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05559-0 
69 ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05576-0 
70 ด.ช.วิสิทธ์ิ อินธิยะ โรงเรียนอัยยสริ ิ รพ.ล าพูน 1-5-05624-0 
71 ด.ช.จิรพพิัฒน ์สมสาร โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05909-0 
72 ด.ช.ปพนธีร ์ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06219-0 
73 ด.ช.กฤษณพน โนนทิง โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05880-0 
74 ด.ญ.สกุฤตา ละอองอ่อน โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06532-0 
75 ด.ญ.พัชรพร ยอดยิ่ง โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06307-0 
76 ด.ญ.กลุภัสสร ์ไชยอุปละ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06194-0 
77 ด.ช.ธัชชัย ปาระม ี โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05535-0 
78 ด.ช.วัชรสิทธ์ิ วิศววิสุทธ์ิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05630-0 
79 ด.ช.ปัณณทัต แย้มชุต ิ โรงเรียนจ่าการบุญ รพ.ล าพูน 1-5-05652-0 
80 ด.ช.ปิติภัทร ค าแสน โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05715-0 
81 ด.ญ.อาคิรา จอมขันเงิน โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05852-0 
82 ด.ญ.พิชามญช์ุ สกิจกัน โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05546-0 
83 ด.ญ.สพุิชฌาย์ ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06534-0 
84 ด.ช.วรภพ ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06042-0 
85 ด.ช.ณัฐชานนท์ พรมค าตัน โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05548-0 
86 ด.ช.ณัฐนนท์ ปัญจบุร ี โรงเรียนอรพินวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05632-0 
87 ด.ญ.พรธีรา บุญมากาศ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05951-0 
88 ด.ญ.วริษฐา แสนใส โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06520-0 
89 ด.ช.ธันวา สิงหโ์ตวะนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม รพ.ล าพูน 1-5-06437-0 
90 ด.ช.ณัฐนัย เฉลิมกจิ อรพินพิทยา รพ.ล าพูน 1-5-09383-3 
91 ด.ญ.กัญญาภัทร ไวว่อง โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06540-0 
92 ด.ช.ปัณณทัต บึงกาญจนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา รพ.ล าพูน 1-5-09367-5 
93 ด.ญ.อติพร โพธินคร โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05553-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
94 ด.ช.ภูริวัจน์ พิทยาอรุณภัสร ์ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06058-0 
95 ด.ช.พีรธัช มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06369-0 
96 ด.ญ.อคิราภ์ เทพประสงค์ โรงเรียนวิมานทพิย ์ รพ.ล าพูน 1-5-05850-0 
97 ด.ญ.กชพร พูลโภคะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สาขา

เชียงใหม ่
รพ.ล าพูน 1-5-06425-0 

98 ด.ช.แทนคุณ กิติธนะ โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง รพ.ล าพูน 1-5-06484-0 
99 ด.ญ.มนสัวีร ์วงค์เจริญกิจ มงฟอรต์วิทยาลัยแผนกประถม รพ.ล าพูน 1-5-06275-0 
100 ด.ญ.พรนัชชา บุญตัน ร.ร. มงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05740-0 
101 ด.ญ.พิตตินันท ์ณ ล าปาง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-05716-0 
102 ด.ญ.จิดาภา สงวนแพทย ์ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05678-0 
103 ด.ช.วรพงษ์ มโนสมุทร ์ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09333-8 
104 ด.ช.ธนดล พิลาแดง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06381-0 
105 ด.ช.วรภัทร บัวงาม โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05795-0 
106 ด.ญ.สริิภาพร บัวงาม โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05796-0 
107 ด.ช.เปมทัต ศรีสมบัต ิ โรงเรียนจิตราวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-06388-0 
108 ด.ญ.ฤทัยญดา ช ารัมย์ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06183-0 
109 ด.ญ.ปิยธิดา แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06463-0 
110 ด.ช.ญาณากร ก้อนค า โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-09102-2 
111 ด.ช.ภากร วิญญายอง โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06505-0 
112 ด.ญ.กนกนาถ สุปินน๊ะวรรณา โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06117-0 
113 ด.ช.ภัทรเวท ค านาสัก รร.อรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-09445-2 
114 ด.ญ.ศุภสุตา ปัญญาปิง โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้ รพ.ล าพูน 1-5-06155-0 
115 ด.ช.สุกฤษฏ์ิ สุตาราม โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06244-0 
116 ด.ญ.นฤภร สุตาราม โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06243-0 
117 ด.ญ.นุชชิชา เข่ือนแก้ว โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05894-0 
118 ด.ญ.กลุนันทน ์ยาอินทร ์ โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05806-0 
119 ด.ญ.ทอรุ้ง อนันชัย โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05812-0 
120 ด.ช.ชยพล ศรีภูมิรัต โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06488-0 
121 ด.ช.กฤตกร ภักดีวงศ์ โรงเรียนใบบุญล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06602-0 
122 ด.ช.เอกบดินทร ์บัวเรียว โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม รพ.ล าพูน 1-5-09392-3 
123 ด.ช.นฤบดินทร ์บัวเรียว โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม รพ.ล าพูน 1-5-09391-2 
124 ด.ช.กฤตภัทร ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06465-0 
125 ด.ญ.พัชรพร ดวงทิพากร โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05831-0 
126 ด.ช.พิชญุตม์ วรพุฒ โรงเรียนศรีย้อย รพ.ล าพูน 1-5-05809-0 
127 ด.ช.ณัฐดนย์ ออมขัน โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05829-0 
128 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทะอโุมงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารงุ รพ.ล าพูน 1-5-05958-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
129 ด.ญ.ณัฐธยาน์ดา มหาวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง รพ.ล าพูน 1-5-05884-0 
130 ด.ช.ณฐวัฒน์ เรือนทวี โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-06673-0 
131 ด.ญ.ปภัสสร สีวัน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม รพ.ล าพูน 1-5-09095-3 
132 ด.ช.ปฏิภาณ สมนาบัติ โรงเรียนอรพินพทิยา รพ.ล าพูน 1-5-09260-7 
133 ด.ญ.สุชญา กันทอน โรงเรียนอนบุาลล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09366-4 
134 ด.ช.นนทพัทธ์ สุยะเพี้ยง อรพินวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05588-0 
135 ด.ญ.พรพรหมขวัญ จันทรห์อม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สสจ.ล าพูน 1-5-05841-0 
136 ด.ช.กานต์ธนิศ อิ่นอ้าย โรงเรียนอนบุาลล าพูน สสจ.ล าพูน 1-5-06111-0 
137 ด.ช.พร้อมคุณ อุตแจ่ม โรงเรียนดรุณพัฒนา บ านาญ(สสจ.) 1-5-05798-0 
138 ด.ญ.อเมล ีปพิชญา โกโกซ ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ส่วนกลาง 1-5-05562-0 
139 ด.ช.อเลก็ซานเดอร ์อนรรฆ โกโกซ ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ส่วนกลาง 1-5-06078-0 

 
 
  
4. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 149  ทุนๆ ละ 600 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 ด.ช.ภูริณัฐ พิงคะสัน โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06316-0 
2 ด.ญ.นภิสาข์ สุขแยง โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-05765-0 
3 ด.ญ.ธัญศิร ิจิโนเปง็ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน เมืองล าพูน 1-5-06610-0 
4 ด.ช.ธนกฤต ขันแก้วผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06145-0 
5 ด.ญ.อรณัญช์ กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-05476-0 
6 ด.ญ.จริัชยา ธิยะ โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-06113-0 
7 ด.ญ.ณัฏฐธิดา บัวอินทร ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06142-0 
8 ด.ช.ณัฐชนน ใจยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมัธยม เมืองล าพูน 1-5-06322-0 
9 ด.ช.ณัฐนัย ใจยา โรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06321-0 
10 ด.ญ.ปญุญพฒัน ์อลงักานันท ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-06338-0 
11 ด.ช.ภัทรฉัตร ศรีวิชัย โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-06616-0 
12 ด.ช.ชัยชาญ ชายสัก โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-05477-0 
13 ด.ญ.ณภัทร จิรกจิการุณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน แม่ทา 1-5-05509-0 
14 ด.ญ.กสุุมา เข็มมุข โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-06309-0 
15 ด.ญ.เขมกิา เข็มมุข โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-06308-0 
16 ด.ช.ปวริศร ์ไชโย โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-06536-0 
17 ด.ช.ณัฏฐเอก เม่ากลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แม่ทา 1-5-05493-0 
18 ด.ช.ภูมิภัทร เลาหกลุ จักรค าคณาธร แม่ทา 1-5-09246-1 
19 ด.ญ.พิชญาภา มั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-06564-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
20 ด.ช.ธนภัททร ์พรมโต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม แม่ทา 1-5-05885-0 
21 ด.ช.ภครพล กาบเกต ุ โรงเรียนน้ าดบืวิทยาคม แม่ทา 1-5-06613-0 
22 ด.ญ.ทรงอปัสร เสรีศักดิ ์ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้ แม่ทา 1-5-06621-0 
23 ด.ช.ชลพัฒน ์มูลย่อง โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05497-0 
24 ด.ช.รัฐมนตร ีเมาเตจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย บ้านโฮ่ง 1-5-05970-0 
25 ด.ช.นิติธร ติ๊บเตปิน โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-06225-0 
26 ด.ช.วชิรพงศ์ ไพรสิงห ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-06303-0 
27 ด.ญ.สริภัทร เป็งทา โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05492-0 
28 ด.ช.ฐิติณัฐภูมิ พีรวาณิชกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน บ้านโฮ่ง 1-5-05792-0 
29 ด.ญ.จฑุามาศ ปาระม ี โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-06246-0 
30 ด.ญ.ปวิชญาดา ทาค า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บ้านโฮ่ง 1-5-05532-0 
31 ด.ช.ณัฐกรณ์ จีรกัณท ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม บ้านโฮ่ง 1-5-05479-0 
32 ด.ญ.ธัญพร จีรกัณท ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม บ้านโฮ่ง 1-5-05478-0 
33 ด.ช.ธนัช นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 1-5-05790-0 
34 ด.ช.ดารากร ลิ้นฤาษี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน บ้านโฮ่ง 1-5-06398-0 
35 ด.ช.นนทกร ศรีไม็ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 1-5-09680-3 
36 ด.ญ.นิชรวรรณ ก้อนแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านโฮ่ง 1-5-06285-0 
37 ด.ญ.ภทรพรรณ วัชรกาวิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05721-0 
38 ด.ช.ชัชพงศ์ ติมัน โรงเรียนกาวิละอนุกลู ลี ้ 1-5-05486-0 
39 ด.ญ.สุชัญญา ฟองค าตัน โรงเรียนจักรค าคณาทร ลี ้ 1-5-06354-0 
40 ด.ญ.อภิชยา เชียงวัดเกต โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06350-0 
41 ด.ญ.กรีติกา รัตนพรหม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06617-0 
42 ด.ช.ณัฐวรรธน์ มนัสวานิช โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06334-0 
43 ด.ญ.ปรียาภัทร กิติน่าน เวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05981-0 
44 ด.ช.ปภังกร แก้วหนัก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ลี ้ 1-5-06351-0 
45 ด.ญ.หทัยชนก สุรินทอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จงัหวัดล าพูน ลี ้ 1-5-06082-0 
46 ด.ช.รณกร เอี่ยมศิร ิ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05975-0 
47 ด.ญ.อรกช เอี่ยมศิร ิ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05974-0 
48 ด.ช.จักรพงษ์ ดุลยไพศาล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-09098-6 
49 ด.ญ.ธีริศรา ชัยยา โรงเรียนดงสักงาม ลี ้ 1-5-05954-0 
50 นายบุรธัช บุญยืน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06442-0 
51 ด.ช.ณัฐภัทร สุจาดึก โรงเรียนบ้านปวง ทุ่งหัวช้าง 1-5-05712-0 
52 ด.ช.พีรพฒัน ์ยอดอ้าย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06394-0 
53 ด.ช.วชิรวิชญ์ เปี้ยสุยะ โรงเรียนจักรค าคณาธร ล าพูน ทุ่งหัวช้าง 1-5-05857-0 
54 ด.ญ.กชพร โชคสุภนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

เชียงราย 
ทุ่งหัวช้าง 1-5-05499-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
55 ด.ช.วริทธ์ิธร เป็งทา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06434-0 
56 ด.ช.ธนกฤต พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทุ่งหัวช้าง 1-5-06460-0 
57 ด.ญ.อสิริยา อุตชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.

เชียงราย 
ทุ่งหัวช้าง 1-5-06392-0 

58 ด.ช.นนท์ปวิธ  บุตรจุมปา โรงเรียนทุง่หัวช้างพทิยาคม ทุ่งหัวช้าง 1-5-06406-0 
59 ด.ช.รัชพล ค าตุมมี โรงเรียนทุง่หัวช้างพทิยาคม ทุ่งหัวช้าง 1-5-09046-9 
60 ด.ช.ธัญย์พิชญะ ประกายวิทย ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06261-0 
61 ด.ช.ชนพิพัฒน ์แนวราช โรงเรียนจักรค าคณาทร   จังหวัดล าพูน ป่าซาง 1-5-06127-0 
62 ด.ช.อุทัคพงศ์ ซัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ป่าซาง 1-5-06124-0 
63 ด.ญ.นภสร ถาธัญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป่าซาง 1-5-05777-0 
64 ด.ช.ปฤณยวัฒน์ ทุนอินทร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05464-0 
65 ด.ญ.อมลรดา ภคบวร โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06093-0 
66 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ภคบวร จักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06092-0 
67 ด.ญ.เบญญาภา ธัมมโน โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06090-0 
68 ด.ญ.ปุณยนุช มงคลเกิด โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ป่าซาง 1-5-06299-0 
69 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จะงาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ป่าซาง 1-5-06096-0 
70 ด.ช.ณัฐภัทร จี้อินทร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06328-0 
71 ด.ช.ชวัลกร นันทะชัย โรงเรียนจักค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06281-0 
72 ด.ช.ณัฐนันท์ จันทร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ป่าซาง 1-5-05823-0 
73 ด.ช.ระพีพฒัน ์อ้ายพิงค์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป่าซาง 1-5-06469-0 
74 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ภูมิพันธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ป่าซาง 1-5-06150-0 
75 ด.ช.ยศพัทธ์ แก้ววัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ป่าซาง 1-5-05825-0 
76 ด.ช.ภูรี ปู่เงิน โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ป่าซาง 1-5-06147-0 
77 ด.ญ.รวิสรา จินาต ิ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-09056-0 
78 ด.ญ.ณัฐวิภา ศิริวิบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05698-0 
79 ด.ญ.ธรรมธารา ใจบุญตระกูล โรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05675-0 
80 ด.ญ.กชพรรณ ยศศิลป์ศักดิ ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์จังหวัดล าพูน บ้านธิ 1-5-06557-0 
81 ด.ญ.ณัฐนันท ์ศรีวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย บ้านธิ 1-5-06201-0 
82 ด.ช.พีรวิชญ ์ยางงาม โรงเรียนวารเีชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล บ้านธิ 1-5-05598-0 
83 ด.ญ.วริศรา ธรรมา โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน บ้านธิ 1-5-05978-0 
84 ด.ช.ปัญญาวุธ อุตแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-06176-0 
85 ด.ช.พัศวราพงศ ์ปัญโญใหญ ่ โรงเรียนมงคลวิทยา บ้านธิ 1-5-06187-0 
86 ด.ช.รัชตะ บุญสงู โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านธิ 1-5-05956-0 
87 นายปวีณ์กร วงค์อ านาจ โรงเรียนมงคลวิทยา เวียงหนองลอ่ง 1-5-06485-0 
88 ด.ช.ตัวแทนแห่งรัก เรือนแก้วเทวา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เวียงหนองลอ่ง 1-5-06056-0 
89 ด.ช.วรกานต์ กิ่งวิชิต มงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-09074-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
90 ด.ญ.วิรธา ขวัญชุม โรงเรียนจักรค าคณาธร รพ.ล าพูน 1-5-05475-0 
91 ด.ญ.ลาภิสรา ผลวิจิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05520-0 
92 ด.ญ.ปริญญารัตน์ ชัยวิชู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05506-0 
93 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06431-0 
94 ด.ช.ภูพิงค์ น้อยอุบล โรงเรียนจักรค าคณาธร รพ.ล าพูน 1-5-06543-0 
95 ด.ช.นวพล กองเกียรตเิจริญ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-05984-0 
96 ด.ช.ธัญพิสิษฐ ์โนนทิง โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05879-0 
97 ด.ช.นิพิฐพนธ์ สุยะเพี้ยง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05452-0 
98 ด.ญ.ศิรลิักษณา โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05662-0 
99 ด.ช.ธรรมยุทย ์โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06614-0 
100 ด.ช.ทัตพร ยอดยิ่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06306-0 
101 ด.ญ.นันท์นภัส ไชยวงษา โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06100-0 
102 ด.ญ.ปญุญิศา ค าแสน โรงเรียนมงคลวิทยา รพ.ล าพูน 1-5-05714-0 
103 ด.ช.อชิระ จอมขันเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05853-0 
104 ด.ญ.สุชานาถ ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06533-0 
105 ด.ญ.นวมน ขันตยาภรณ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05453-0 
106 ด.ช.ปภังกร บุญมากาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่รพ.ล าพูน 1-5-05969-0 
107 ด.ช.คณกรณ์ เล่หก์ล โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06159-0 
108 ด.ช.อุกฤษฎ์ โกมล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06504-0 
109 ด.ญ.กฤติญา เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05953-0 
110 ด.ญ.สริิกร ไวว่อง โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06539-0 
111 ด.ญ.ปรียาอร จันทระเปารยะ โรงเรียนนานาชาติลานนา รพ.ล าพูน 1-5-09389-9 
112 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05642-0 
113 ด.ญ.พุทธริกา สุบญุมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06620-0 
114 ด.ช.พัทธดนย์ เข่ือนสุวรรณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05774-0 
115 ด.ช.พฤกษ์ บุญตัน ร.ร.จักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05739-0 
116 ด.ช.วสุพล สงวนแพทย ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05677-0 
117 ด.ญ.กมลวรรณ ชัยโปธา มงฟอร์ตวิทยาลัยระดับมัธยม รพ.ล าพูน 1-5-06499-0 
118 ด.ญ.ปภาวลญัช์ มณีจันสุข โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-09107-7 
119 ด.ญ.ศุภมาส ศรีสมบัต ิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06387-0 
120 ด.ญ.สปุระวีณ์ เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06374-0 
121 ด.ช.จิตติพัฒน ์แก้ววิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06376-0 
122 ด.ช.ญาณวัฒณ์ ฝั้นต๊ะ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05962-0 
123 ด.ญ.กนกนภัส แก้วบุญเรือง โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06287-0 
124 ด.ญ.ณัชรินทร ์วงค์วุฒิ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06314-0 
125 ด.ญ.ศิวัชญา อุมนิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รพ.ล าพูน 1-5-05983-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
126 ด.ญ.กัญญ์วรา เตจะถา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06061-0 
127 ด.ช.วทัญญู ประเสริฐสงัข์ โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06156-0 
128 ด.ช.ธนากร นันท์ตา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-06413-0 
129 ด.ช.ศุภกฤต ขาเลศักดิ ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05793-0 
130 ด.ช.ศุภณัฐ ศรีวิชัย โรงเรียนจักรค าคณาทรจงัหวัดล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05892-0 
131 ด.ญ.กลุยา ถาก าเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09111-2 
132 ด.ญ.นิญากรณ์ ปัญญาแก้ว โรงเรียนมัธยมป่าซาง รพ.ล าพูน 1-5-05780-0 
133 ด.ช.ทินภัทร กันทะเรอืน โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้ รพ.ล าพูน 1-5-06040-0 
134 ด.ช.พฤฒิชัย วรพุฒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05810-0 
135 ด.ช.ธีรกานต์ สีวัน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม รพ.ล าพูน 1-5-09094-2 
136 ด.ช.หัสดิน ถาเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-09362-0 
137 ด.ญ.ภรณ์พันธ์ุ ทองอ่ า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สสจ.ล าพูน 1-5-05750-0 
138 ด.ช.ศิรวิชญ์ เขยะตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-09682-5 
139 ด.ญ.พัทธนันทร ์จันทร์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-05753-0 
140 ด.ญ.ลกัษิกา วงค์ตะวัน โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน สสจ.ล าพูน 1-5-05930-0 
141 ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สสจ.ล าพูน 1-5-05635-0 
142 ด.ช.ชูยศ อิ่นอ้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 
สสจ.ล าพูน 1-5-06110-0 

143 ด.ญ.อนัตตา อิ่นอ้าย โรงเรียนจักรค าคณาทร สสจ.ล าพูน 1-5-06109-0 
144 ด.ญ.กลัยกร สอนปาละ โรงเรียนมัธยมวิทยา สสจ.ล าพูน 1-5-06380-0 
145 ด.ญ.ราชาวดี เกษรพรม โรงเรียนจักรค าคณาทร สสจ.ล าพูน 1-5-06179-0 
146 ด.ญ.สาริศา ฐิติจ าเริญพร โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-06060-0 
147 ด.ช.ปภังกร เรืองศิลป ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บ านาญ(สสจ.) 1-5-06217-0 
148 ด.ญ.เอมิกา ลาภหลาย มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ส่วนกลาง 1-5-09438-4 
149 ด.ช.วณัชพล ไชยยาต๊ิบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน สมาชิกสมทบ (ส่วนกลาง) 1-5-05608-0 
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5. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 160   ทุนๆ ละ 700 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 น.ส.เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-05366-0 
2 นายปฏิภาคย์ ปินตาศร ี โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-06319-0 
3 นายนิรวิชญ์ สุขแยง โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-05764-0 
4 นายกิตติพิชญ์ ชิณบุตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-05373-0 
5 น.ส.ปราณปรียา ชุ่มสวัสดิ ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06622-0 
6 นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06140-0 
7 นายวิธวินท์ เลื่อมใจหาญ โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-05836-0 
8 น.ส.พริญาณ์ ผาบเมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์  ช.ม เมืองล าพูน 1-5-06318-0 
9 น.ส.ปญุชรสัมิ ์อลังกานันท ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร เมืองล าพูน 1-5-06337-0 
10 ด.ช.ธนภูมิ ล้านโรจน ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-05871-0 
11 นายณภัทร สมบญุโสด โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-09407-0 
12 น.ส.สาธกา ลินแสนกาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แม่ทา 1-5-05514-0 
13 ด.ช.ศรัณยู เลาหกุล จักรค าคณาธร แม่ทา 1-5-09245-0 
14 ด.ช.อภิทักข์ นันทกิจรัตนกูล โรงเรียนจักรค าคณาทร แม่ทา 1-5-06131-0 
15 ด.ช.วงศ์ชนก มูลยอ่ง โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05474-0 
16 ด.ช.พุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05470-0 
17 น.ส.ชีเนฬาภรณ์ แสนวงค์ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-06492-0 
18 นายวชิรวิทย์ ไพรสิงห ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-06302-0 
19 นายชวัลวิทย์ ยาสมุทร ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน บ้านโฮ่ง 1-5-06301-0 
20 นายพงศ์ภัค ค าต๊ะ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05985-0 
21 น.ส.พชรภรณ์  ปั้นทอง โรงเรียนทปีังกรวิทยาพฒัน์(ทวีวัฒนา)ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ 
บ้านโฮ่ง 1-5-09671-3 

22 น.ส.ธีราภรณ์ ปารม ี โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านโฮ่ง 1-5-05534-0 
23 น.ส.เยาวภา แหลง่ป่าหมุ้น โรงเรียนบ้านธีรกานต์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 1-5-09352-9 
24 ด.ญ.กลัยาวรรณ วรรณชัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06083-0 
25 น.ส.พรพรรณ กัญจา โรงเรียนจักรค าคณาทร ลี ้ 1-5-05903-0 
26 นายภูริชย์ ติ๊บแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06349-0 
27 ด.ช.วิชยุตม์ วิเชยันต ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06549-0 
28 น.ส.ลานนา เตมีศักดิ ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ลี ้ 1-5-06679-0 
29 นายวีรภัทร เฮืองใจ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05641-0 
30 นายนันทิพัฒน ์แก้ววงค์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06298-0 
31 นายปริญญ ์ปัญญาเครอื โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06340-0 
32 นายศิริณัช ติมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-05428-0 
33 น.ส.รุจริดา ฟองค าตัน โรงเรียนจักรค าคณาทร ลี ้ 1-5-06353-0 
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34 ด.ช.ปริตต์ ศรีหาตา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06627-0 
35 น.ส.พิชญาภัค ปวนกาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06259-0 
36 ด.ช.ศุภวิชญ์ มนัสวานิช โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06333-0 
37 น.ส.เชิญขวัญ กิติน่าน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05993-0 
38 นายปรินทร ์แบนสุภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลี ้ 1-5-09345-1 
39 น.ส.กันต์ฤทัย หม่นส ุ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06410-0 
40 นายนนท์พกร ธนะแก้ว โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-06477-0 
41 นายสืบสกลุ สืบต่อ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลี ้ 1-5-05976-0 
42 นายธนดล ทาแป้น โรงเรียนจักรค าคณาธร ทุ่งหัวช้าง 1-5-05395-0 
43 นายพีรเศรษฐ ์โชคสุภนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย 
ทุ่งหัวช้าง 1-5-05439-0 

44 นายปภินวิทย์ เสนสุภา โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน ทุ่งหัวช้าง 1-5-06403-0 
45 นายปัณณวิชญ์ เสนสุภา โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน ทุ่งหัวช้าง 1-5-06404-0 
46 ด.ญ.จริชยา ทานา โรงเรียนกลัยาณี จ.ล าปาง ทุ่งหัวช้าง 1-5-06629-0 
47 นายภูรีภัทร หนูวัน โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ทุ่งหัวช้าง 1-5-05971-0 
48 นายปุญญพฒัน ์ยอดวงศ์ โรงเรียนทุง่หัวช้างพทิยาคม ทุ่งหัวช้าง 1-5-06515-0 
49 น.ส.กลุกลัยา วงค์ษา โรงเรียนจักรค าคณาทร  ทุ่งหัวช้าง 1-5-06402-0 
50 น.ส.ไอยญารัตน์ พรหมายน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06391-0 
51 น.ส.ไอยญารินทร ์พรหมายน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-06390-0 
52 นายธนบดินทร ์อินทรา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-05438-0 
53 น.ส.พรนภัส กาใจ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-05986-0 
54 น.ส.รตินันท ์จินา โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05581-0 
55 นายรัตติเทพ จินา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป่าซาง 1-5-05580-0 
56 นายคุณาสิน เลสกั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06400-0 
57 นายภัทรเทพ เจริญสุข โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06284-0 
58 น.ส.วราล ีไชยประสพ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05855-0 
59 นายกษิดิ์เดช ตันแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยล ป่าซาง 1-5-06256-0 
60 นายรักษ์ชาติไทย สัยเจริญ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05430-0 
61 นายกันต์ชนก วัชรเนตร โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05902-0 
62 นายนันทิพัฒน ์ปาปวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป่าซาง 1-5-06203-0 
63 นายพิทยุตม ์นิ้มเจรญิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป่าซาง 1-5-05923-0 
64 นายปุณยวิษณ์ ทุนอินทร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05465-0 
65 ด.ญ.กัญจญ์นภัส กันแก้ว โรงเรียนนาฎศิลป์เชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05900-0 
66 น.ส.ภัณฑิรา ภคบวร โรงเรียนปริ้นรอแยลวิทยาลัย ป่าซาง 1-5-06091-0 
67 นายกษิดิศ ประจงบัว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ป่าซาง 1-5-05967-0 
68 ด.ญ.ปพิชญ์ชญา จะงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06094-0 
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69 นายธนากานต์ วรรณใหม ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย 
ป่าซาง 1-5-05859-0 

70 ด.ญ.ชนากานต์ อ้ายพิงค์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป่าซาง 1-5-06468-0 
71 นายวงศ์รพ ีแก้ววัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ป่าซาง 1-5-09672-4 
72 น.ส.ภัณฑิลา ใจมา โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-05866-0 
73 น.ส.จันทนิภา ฝั้นฉางข้าว โรงเรียนวชิรป่าซาง ป่าซาง 1-5-05963-0 
74 นายศุภากร ภูมิพันธ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-06151-0 
75 น.ส.ธนัชพร มณีทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ป่าซาง 1-5-05870-0 
76 นายรวิภาส จินาต ิ โรงเรียนจักรค าคณาทร ป่าซาง 1-5-09055-9 
77 นายภัทรชนน แก้วสุข โรงเรียนวชิรป่าซาง ป่าซาง 1-5-05868-0 
78 นายเตรียมปกปอ้ง มั่นใจวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านธิ 1-5-05473-0 
79 น.ส.ณัฏฐณิชา ศิริวิบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05699-0 
80 น.ส.ณัฐวิภา ปิ่นกุมภีร ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บ้านธิ 1-5-05843-0 
81 นายรชต ปิ่นกุมภีร ์ โรงเรียนวารเีชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05842-0 
82 น.ส.กลุนิษฐ ์ยศศิลป์ศักดิ ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านธิ 1-5-06556-0 
83 น.ส.ชนัญชิดา สายปญัญาใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านธิ 1-5-05646-0 
84 นายรัฐธรรมนูญ ไชยชนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านธิ 1-5-05426-0 
85 น.ส.ณัฐวศา กล่อมแก้ว มงฟอร์ตแผนกมัธยม บ้านธิ 1-5-05320-0 
86 น.ส.โศภสริ ิยะสิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านธิ 1-5-05882-0 
87 ด.ญ.ปาณิศา ปาระมีแจ ้ โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านธิ 1-5-05659-0 
88 ด.ช.ณภัทร รัตนเดชสกลุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บ้านธิ 1-5-06632-0 
89 นายพชร รัตนเดชสกลุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บ้านธิ 1-5-06624-0 
90 นายจักรภัทร รัศมเีฟื่อง รร.สันก าแพง บ้านธิ 1-5-06341-0 
91 นายเมธาสิทธ์ิ สมบรูณ์ชัย ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ล าพูน บ้านธิ 1-5-06116-0 
92 นายภวัต ดวงเกิด โรงเรียนจักรค าคณาทร บ้านธิ 1-5-06099-0 
93 นายณัชนนท์ ปัญโญใหญ ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ บ้านธิ 1-5-05406-0 
94 น.ส.นริสรา จิตธรรม โรงเรียนสันก าแพง บ้านธิ 1-5-06049-0 
95 นายศิราวิชญ์ ธานีค า โรงเรียนจักรค าคณาทร เวียงหนองลอ่ง 1-5-06172-0 
96 นายสิรพิชญ ์ธานีค า โรงเรียนจักรค าคณาทร เวียงหนองลอ่ง 1-5-05965-0 
97 นายขุนพล แสนพรหม โรงเรียนสุ่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05931-0 
98 น.ส.ณาณิน ขันตยาภรณ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05380-0 
99 น.ส.นภัสวรรณ ค าเครือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-05876-0 
100 นายไท เมฆรัตนวรกลุ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-05586-0 
101 ด.ญ.ชนัญชิดา เกษตรทัต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05399-0 
102 ด.ช.รัฐภูม ิขวัญชุม โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05454-0 
103 น.ส.ณิชารีย ์จันตัน โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06631-0 
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104 น.ส.อรรวินท ์งามข า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06371-0 
105 น.ส.สุพิชญา ใจแก้ว โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06432-0 
106 น.ส.ธัญธร เศรฐศิลป ์ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06509-0 
107 น.ส.กลุภรณ์ ญาณโรจน ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06508-0 
108 นายฐิติวัฒน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05577-0 
109 ด.ญ.สริาภรณ์ เช่ือมรัมย ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06263-0 
110 นายชนัสพงษ์ กวีกรณ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05887-0 
111 น.ส.ฟาร์ริดา มูลรงัษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06267-0 
112 นายธีรภัทร ธรรมป๊อก โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06107-0 
113 น.ส.ธนัชพร วิระราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06077-0 
114 น.ส.ชนิกานต ์น้อยอุบล โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06544-0 
115 นายปฏิพัทธ์ ปัญเจรญิ โรงเรียนจักรค าคณาธร รพ.ล าพูน 1-5-06218-0 
116 น.ส.นฤพร จองวัฒนากิจ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06254-0 
117 น.ส.ปฐมาภรณ์ ประสงค์ทรพัย ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06415-0 
118 นายปาณัสม ์แย้มชุต ิ โรงเรียนพทุธชินราช รพ.ล าพูน 1-5-05456-0 
119 นายสิรวิชญ ์กิติมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รพ.ล าพูน 1-5-05485-0 
120 ด.ญ.กรกนก การะเกต ุ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05723-0 
121 ด.ญ.นีรพฒัน ์ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06421-0 
122 นายชนะภูมิ แช่มโสภา โรงเรียนวารเีชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล รพ.ล าพูน 1-5-06266-0 
123 นายณัฐพล เดชพุทธวัจน ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05987-0 
124 นายณัฐภัทร เฉลิมกิจ ส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-09384-4 
125 นายกฤตณัฐ บึงกาญจนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05612-0 
126 นายภัคภูมิ เขียวแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05988-0 
127 นายภัคภณ เขียวแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05977-0 
128 ด.ช.พลกฤต มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06360-0 
129 น.ส.อภิชญา มีชาญ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06242-0 
130 น.ส.รักษณาล ีลือก าลงั โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-09359-6 
131 นายตฤณ จันธิมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบ ารงุ รพ.ล าพูน 1-5-05858-0 
132 น.ส.กฤตยพรรณ สุใจยา โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06357-0 
133 ด.ช.ปุณยวีร ์วงค์เจริญกจิ มงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม รพ.ล าพูน 1-5-06276-0 
134 น.ส.ชนิกานต ์มาตรา จักรค าคณาทรล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06210-0 
135 น.ส.สิริกาญจน ์ มโนสมุทร ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-09347-3 
136 นายธนกฤต พรหมวิจิตร ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05787-0 
137 ด.ญ.รมย์ธีรา ทิพย์อาจ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06180-0 
138 นายพัชรพล แก้วบุญเรอืง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05754-0 
139 นายพชร ไชยรังษี โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-09112-3 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
140 น.ส.ชนากานต์ มูลละ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-09676-8 
141 นายพีรวัส ศรีธิพิงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05991-0 
142 นายอภิรวิชญ์ ฝั้นต๊ะ โรงเรียนอสัสัมชัญศรรีาชา รพ.ล าพูน 1-5-06373-0 
143 นายดนัยณัฐ มูลทา โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05972-0 
144 น.ส.อิศริยากรณ์ กันธิยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-05629-0 
145 นายอัมรินทร ์เสนา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05807-0 
146 น.ส.สุพนิดา ดวงทิพากร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รพ.ล าพูน 1-5-05830-0 
147 ด.ญ.พัชราพรรณ ใจค า โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-05832-0 
148 น.ส.มทุิตา ขัดฝั้น โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06105-0 
149 นายฐาปนพงศ์ เทพเสน โรงเรียนดรุิยางค์ทหารบก รพ.ล าพูน 1-5-09668-9 
150 น.ส.นันท์นภัทร ดวงเกิด โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06143-0 
151 น.ส.พัชริดา พอใจ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 1-5-06200-0 
152 น.ส.ศุภิสรา กามินทร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06103-0 
153 ด.ญ.ดาราพร ชนะศึก โรงเรียนจักรค าคณาทร รพ.ล าพูน 1-5-06190-0 
154 น.ส.จิรัชญา ปาทะ โรงเรียนจักรค าคณาทร  รพ.ล าพูน 1-5-09428-3 
155 ด.ช.ก้องภพ กองเกียรติเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รพ.ล าพูน 15-05984-0 
156 นายธราดล พรวิเศษศิริกลุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-05316-0 
157 ด.ช.ภูมิฆ์ ฐิติจ าเริญพร โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-05440-0 
158 น.ส.รมิดา อุตแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-06048-0 
159 นายศุภณัฐ กันไชยสัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ านาญ(รพ.ล าพูน) 1-5-05435-0 
160 นายยศวริศ หางาม โรงเรียนจักรค าคณาทร สหกรณ์ 1-5-05888-0 

 
 
6. ระดับการศึกษาชั้นปวช. จ านวน 17  ทุนๆ ละ 700 บาท  

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 น.ส.นิศากร แก้วเงิน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน แม่ทา 1-5-06635-0 
2 นายณัฐวุฒิ อุ้ยแก้ว มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้านโฮ่ง 1-5-06255-0 
3 นายวชิรวิทย์ อุดทาเศษ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ป่าซาง 1-5-05817-0 
4 นายสิรภพ จันทรจ์ุงจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนา ป่าซาง 1-5-06084-0 
5 นายพงษ์สริ ิปินไชย วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ป่าซาง 1-5-05966-0 
6 นายชนะโชต ิชัยวิชู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05505-0 
7 นายณล วงศ์จักร ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06502-0 
8 นายต้นน้ า ค าวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด 
รพ.ล าพูน 1-5-05607-0 

9 นายต้นข้าว ค าวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

รพ.ล าพูน 1-5-05606-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
10 นายจักรดลุย ์วิศววิสุทธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนาเชียงใหม่ รพ.ล าพูน 1-5-05421-0 
11 ด.ช.ณัทธ์ชนนท์ เยียรยงค์ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09365-3 
12 นายวุฒิชัย ปัญโญใหญ ่ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05613-0 
13 นายพัฒน์เชษฐ ์ชัยสุริยะ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05875-0 
14 น.ส.ผกามาศ ยะสง่า วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รพ.ล าพูน 1-5-06447-0 
15 นายจักรพนัธ์   ปัญญาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-05781-0 
16 ด.ญ.อชิรยา จิน๊ะกาล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนา เชียงใหม ่รพ.ล าพูน 1-5-06419-0 
17 นายธนวัฒน์ พรมตัน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-09660-1 

 
 
 
7. ระดับการศึกษาชั้นปวส. จ านวน  7  ทุนๆ  ละ 800 บาท  

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 นายเนติพงษ์ วงค์ใจ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน แม่ทา 1-5-05382-0 
2 นายภาณุพันธ์ุ ปารม ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-06229-0 
3 นายภูพิรัฐ ถาธัญ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ป่าซาง 1-5-05776-0 
4 นายณัฐดนัย จันทร์จงุจิตต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06085-0 
5 น.ส.พัชรินทร ์เกษอุดม วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06104-0 
6 นายดรัณภพ มหาวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05883-0 
7 นายสหสัวรรษ พงษ์ธนโชติพุฒิธาดา วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รพ.ล าพูน 1-5-06395-0 

 
 

8. ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี จ านวน  225  ทุนๆ  ละ 1,000 บาท  
 

ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
1 น.ส.พมิพ์ชนก ธิกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06428-0 
2 นายวรธิษณ์ ปินตาศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-05173-0 
3 นายสรพงศ์ ไวยโภคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06178-0 
4 น.ส.อารยา สิงห์ไผ ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

เชียงใหม ่
เมืองล าพูน 1-5-06233-0 

5 นายอธิคม สุรินธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-05297-0 
6 นายนันทรัตน์ นาคจ ู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เมืองล าพูน 1-5-05394-0 
7 น.ส.ปาลิกา ปิงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06177-0 
8 น.ส.ภัคจริา ดาวนันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06213-0 
9 นายพิชญุตม์ หาญต๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-05556-0 
10 น.ส.วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06141-0 
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ล าดับ รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เลขบัญชี 
11 นายวชิโรดล ทองเนตร มหาวิทยาลัยพายัพ เมืองล าพูน 1-5-06137-0 
12 นายอิทธิกร ทาชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมืองล าพูน 1-5-06317-0 
13 นายสัณห ์พงษ์เจตสพุรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมืองล าพูน 1-5-06000-0 
14 นายธนธรณ์ ประอินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี แม่ทา 1-5-05527-0 
15 น.ส.ชนิสรา ประอินทร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-05526-0 
16 น.ส.โศภิษฐา ทองเอีย มหาวิทยาลบัเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-06007-0 
17 น.ส.พิชชาภา ลินแสนกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-05515-0 
18 น.ส.พิชญา รังรองธานินทร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-05543-0 
19 นายนราวิชญ์ กันทาทรัพย ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-09430-6 
20 น.ส.จินต์จุฑา กันทาทรัพย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม่ทา 1-5-09429-4 
21 นายคณิศร ชัยเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-06305-0 
22 น.ส.ณิชาภัทร เสรีศักดิ ์ มหาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา แม่ทา 1-5-06640-0 
23 น.ส.นันทกิานต์ หวันห้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ แม่ทา 1-5-06133-0 
24 น.ส.นันทนทั ขัดสงคราม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ บ้านโฮ่ง 1-5-06553-0 
25 น.ส.สุวพัชร ผานดอยแดน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บ้านโฮ่ง 1-5-05998-0 
26 น.ส.สิรามล เป็งทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บ้านโฮ่ง 1-5-05384-0 
27 น.ส.อภิสรา พรมชัย มหาวิทยาลัยพะเยา บ้านโฮ่ง 1-5-06013-0 
28 นายพงศธร เเกัวสีหมอก วิทยาลัยเทคโนโลยีท่างการแพทย์และ 

สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
บ้านโฮ่ง 1-5-06304-0 

29 นายจิรเดช ปาระม ี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-06245-0 
30 นายณัฐ ท่อทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ บ้านโฮ่ง 1-5-05500-0 
31 น.ส.วริศรา พรรคพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-06232-0 
32 นายนนท์ปวิธ ผานดอยแดน มหาวิทยาลัยพายัพ บ้านโฮ่ง 1-5-06222-0 
33 นายชยาพล สาก้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-06045-0 
34 น.ส.ธิติสุดา ทองอ าพัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บ้านโฮ่ง 1-5-06011-0 
35 นายพศวีร์   ค าแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-09370-9 
36 น.ส.วรญัชนา ใจยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านโฮ่ง 1-5-06541-0 
37 นายณัฐพงษ์ อาจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลี ้ 1-5-06258-0 
38 นายกรินทร ์แก้วกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ลี ้ 1-5-05271-0 
39 น.ส.พัชรมณฑน์ เข่ือนค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06022-0 
40 น.ส.สุภาภรณ์ ด้วงทรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ลี ้ 1-5-06271-0 
41 น.ส.จิรภัทร จันทร์ทิพย ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-05482-0 
42 น.ส.ภรภัทร จันทร์ทิพย ์ The  Pennsylvania State University    

USA 
ลี ้ 1-5-05481-0 

43 น.ส.ชญาภรณ์ ชุมภูเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก ลี ้ 1-5-09402-5 
44 น.ส.ภิชญาดา ปัญญาเครือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06339-0 
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45 น.ส.ธัญพิชชา มีจี ๋ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น ลี ้ 1-5-03732-0 
46 น.ส.สุปรียา ศิริจันทร์ช่ืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06006-0 
47 น.ส.นวรัตน์ ศิริจันทร์ช่ืน มหาวิทยาลัยพายัพ ลี ้ 1-5-06646-0 
48 น.ส.ปราณปริยา สุขเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06407-0 
49 นายภูผา เมืองขวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-09667-8 
50 นายภูพาน เมืองขวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-09666-7 
51 นายปณิธาน แบนสุภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-09346-2 
52 นายฐิติพงศ์ เยิบยุบ มหาวิทยาลัยบูรพา ลี ้ 1-5-06332-0 
53 น.ส.กลัยรัตน์ หม่นส ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06409-0 
54 น.ส.ณัฐติยา ตาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลี ้ 1-5-06021-0 
55 นายอนุพงค ์ปวนค ามา มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ลี ้ 1-5-06364-0 
56 น.ส.ณัฐทิตา สืบต่อ ม.เชียงราย ลี ้ 1-5-06009-0 
57 น.ส.ธวัลพร จันต๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06002-0 
58 น.ส.ธวัลรัตน์ จันต๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ลี ้ 1-5-06001-0 
59 นายณัฐภัค เครือสายใจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุ่งหัวช้าง 1-5-06443-0 
60 นายการิน บุญยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06441-0 
61 นายธัชนน นันตาเวียง มหาวิทยาลัยแม่โจเ้ชียงใหม ่ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06444-0 
62 นายปริยากร ศรีบรุ ี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี ทุ่งหัวช้าง 1-5-05194-0 
63 นายธรรศ ปินตาเปี้ย มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05261-0 
64 นายธีรัตม์ หล้าภิละ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-05284-0 
65 น.ส.ปพิชญา แสนเสนาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ทุ่งหัวช้าง 1-5-06637-0 
66 นายพชร สาค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุ่งหัวช้าง 1-5-06658-0 
67 นายธนาวัฒน์ วงศ์ศรีใส มหาวิทยาลัยพะเยา ทุ่งหัวช้าง 1-5-03531-0 
68 น.ส.นวพร ชูวัฒนกุล มหาวิทยาลัย พายัพ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05311-0 
69 นายพันธฤทธ์ิ วิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05228-0 
70 นายวเรนยกร วงศ์ฝั้น สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน ์ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05996-0 
71 นายสราวุธ มูลทา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ทุ่งหัวช้าง 1-5-05995-0 
72 นายสรวิชญ ์มูลทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ทุ่งหัวช้าง 1-5-09045-8 
73 นายภูริภัทร กาใจ วิทยาลัยสาธารณสุขสริินธร พิษณุโลก ทุ่งหัวช้าง 1-5-06644-0 
74 นายอัสน ีสุวรรณเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทุ่งหัวช้าง 1-5-06393-0 
75 น.ส.ญาณิศา เลสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06401-0 
76 นายปัณณวิชญ์ สมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05494-0 
77 นายเมธัส ลาวใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05248-0 
78 นายปฎิญญา เจริญสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05321-0 
79 นายภูมิรพ ีไชยประสพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05856-0 
80 นายกันต์กวี วัชรเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05901-0 
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81 น.ส.นัชชา มาลีน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา ป่าซาง 1-5-05264-0 
82 นายศาสวัต กาสกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05681-0 
83 น.ส.ณัฏฐณิชา ปานแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05593-0 
84 นายณัฐชนนท์ ปานแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05594-0 
85 น.ส.ธนภรณ์ ปราบสมรชัย มหาวิทยาลัยพะเยา ป่าซาง 1-5-06511-0 
86 น.ส.พิชญศิณี แนวราช มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ป่าซาง 1-5-06126-0 
87 น.ส.กัณฐรัตน์ นาด ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05818-0 
88 น.ส.พทัธนันท ์ศรีวงค์วรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05405-0 
89 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีวงค์วรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05404-0 
90 นายพสธร ถาวรรุ่งกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ป่าซาง 1-5-05237-0 
91 น.ส.อจัฉริยา อุดทาเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05816-0 
92 น.ส.นันท์นภัส กันแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ป่าซาง 1-5-05899-0 
93 น.ส.นฤชา กาวารี มทร. ล้านนา เชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05933-0 
94 นายภูริวรรษ จ่าโอฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05436-0 
95 น.ส.วรัชยา ม่านมุงศิลป ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05466-0 
96 นายศตคุณ เลาหกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05463-0 
97 น.ส.อญัธิกา เลาหกลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05462-0 
98 น.ส.ปริยากร มะโนเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ป่าซาง 1-5-06149-0 
99 นายฌาน อิสระชาญพานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06166-0 
100 น.ส.จิรัชญา จี้อินทร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06327-0 
101 นายฐิติวัฒน์ น้อยสะปุง๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06162-0 
102 น.ส.รังสิน ีขว้างแป้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05720-0 
103 นายสหสัวิชญ์ พวรรณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06080-0 
104 นายสหสัริน พวรรณา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ป่าซาง 1-5-06079-0 
105 นายนิธิศ จอมขันเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-05867-0 
106 น.ส.รมย์ธีรา ไชยพรหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ป่าซาง 1-5-06280-0 
107 นายธีรโชติ ธรรมตา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ป่าซาง 1-5-06661-0 
108 น.ส.พมิพ์ชนก ท้วมผึง้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง บ้านธิ 1-5-06555-0 
109 น.ส.ธนารีย ์ภัทรพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ บ้านธิ 1-5-05845-0 
110 น.ส.ชนัญญา ภัทรพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ บ้านธิ 1-5-05844-0 
111 น.ส.ศุภาวรพิชญ ์ไคร้อินปั๋น มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05863-0 
112 นายสหรัฐ สีเสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา บ้านธิ 1-5-05249-0 
113 นายจิรัฏฐ ์เนตรวิศุทธ ราชมงคลล้านนาตาก บ้านธิ 1-5-05324-0 
114 นายสิรวิชญ ์ตันตรา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บ้านธิ 1-5-05896-0 
115 นายอุดมทรพัย ์ค าเวียงสา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-06154-0 
116 นายไกรสิทธ์ิ ค าเวียงสา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-06153-0 
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117 น.ส.ณิชาภัทร ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05300-0 
118 น.ส.ฉัตรฤทัย สุริยจักร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ บ้านธิ 1-5-05483-0 
119 น.ส.ภูริน ีเขียวสิงห ์ มหาวิทยาลัยรังสิต บ้านธิ 1-5-06324-0 
120 นายปภาวิชญ์ พรหมปญัญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05398-0 
121 น.ส.ภัทรนันท ์ดวงอินทร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05997-0 
122 นายปุณณภัทร ยะสิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05881-0 
123 น.ส.ณัฐรกิา ธนะสาร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ฯ บ้านธิ 1-5-06206-0 
124 นายณัฐนนท์ มาเป็ง มหาวิทยาลัยเชึยงใหม ่ บ้านธิ 1-5-05315-0 
125 น.ส.ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ มหาวิทยาลัยพายัพ เวียงหนองลอ่ง 1-5-05341-0 
126 น.ส.เชษฐ์ธิดา ธานีค า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เวียงหนองลอ่ง 1-5-06171-0 
127 นายเหมนรา ชนะเดช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

จังหวัดพิษณุโลก 
เวียงหนองลอ่ง 1-5-06472-0 

128 น.ส.ปณิตา วงค์คม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนึเชียงใหม่ เวียงหนองลอ่ง 1-5-05545-0 
129 นายสมาคม สมบรูณ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง เวียงหนองลอ่ง 1-5-06033-0 
130 น.ส.ชนาภัทร ค าดี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้เชียงใหม ่ เวียงหนองลอ่ง 1-5-09091-9 
131 น.ส.วิภาวี ประทุม มหาวิทยาลัยพายัพ เวียงหนองลอ่ง 1-5-05130-0 
132 น.ส.ศุภมาส เลือดนักรบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เวียงหนองลอ่ง 1-5-06272-0 
133 นายวรวัฒน์ มณีขัติย์ มหาวิทยาลัยพายัพ รพ.ล าพูน 1-5-06385-0 
134 นายณัฐภัทร เลาหเพญ็แสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05243-0 
135 น.ส.เบญจมาภรณ์ ตันสุวัฒน ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ รพ.ล าพูน 1-5-06418-0 
136 นายอติกานต์ กิ่งวิชิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09073-9 
137 นายแทน เมฆรัตนวรกลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05495-0 
138 นายภูวดล พิมพลิา มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ล าพูน 1-5-05418-0 
139 นายวิศรุต อุตรสัก มหาวิทยาลัยพายัพ รพ.ล าพูน 1-5-05362-0 
140 นายพงศ์พิสทุธ์ิ อุตรสัก มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ล าพูน 1-5-05361-0 
141 นายวรกานต์ แก้วค าปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06551-0 
142 นายวรกันต์ แก้วค าปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06550-0 
143 น.ส.วรรณพร เกตศักดิ ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รพ.ล าพูน 1-5-06503-0 
144 น.ส.รัฐธิดา ขวัญชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05215-0 
145 น.ส.พมิลพัชร อัฐวงศ์ มหาวิทยาลัยพายัพ รพ.ล าพูน 1-5-05353-0 
146 น.ส.นันทภลักษณ์ ผลวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05410-0 
147 น.ส.เชษฐส์ุดา แสนศร ี มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ล าพูน 1-5-06565-0 
148 น.ส.ธัญชนก เศรฐศิลป ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09096-4 
149 น.ส.กญัญ์วรา เศรฐศิลป ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06510-0 
150 น.ส.ณภัทร ญาณโรจน ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06507-0 
151 นายสิรภพ เช่ือมรัมย ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.ล าพูน 1-5-06262-0 
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152 น.ส.วิริยา ฟองค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09318-1 
153 น.ส.นภัส ฟองค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09319-2 
154 นายณัฐฉัตร บุรุษสทิธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05329-0 
155 น.ส.ณัฐณิชา มูลรงัษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06268-0 
156 นายณัฐ วงศ์จักร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล รพ.ล าพูน 1-5-06501-0 
157 น.ส.สุชญา ธรรมป๊อก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06108-0 
158 น.ส.เขมิกา เปง็ธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รพ.ล าพูน 1-5-05381-0 
159 นายศุภณัฐ ค าวังพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.ล าพูน 1-5-06653-0 
160 น.ส.ชีวาภรณ์ ค ากัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06005-0 
161 นายวัฒนชัย สอนศร ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05352-0 
162 น.ส.โชติกา จองวัฒนากจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์(ประสานมิตร) รพ.ล าพูน 1-5-06253-0 
163 น.ส.ฐิตริัตน์ จองวัฒนากิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06252-0 
164 น.ส.เขมิกา สังข์พนสั มหาวิทยาลัยนเรศวร รพ.ล าพูน 1-5-05446-0 
165 นายศักดิธัช เข่ือนศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05511-0 
166 น.ส.ปิยะธิดา ปาระม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05354-0 
167 นายปุญญพฒัน ์ไชยวงษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รพ.ล าพูน 1-5-06101-0 
168 น.ส.ปวรรัตน์ จ ารูญรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06181-0 
169 น.ส.ปญุญิศา จ ารูญรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-05447-0 
170 น.ส.ณัฐธิดา กันทะวงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา  รพ.ล าพูน 1-5-05351-0 
171 นายกรวิชญ ์กิติมา ม ศรีประทุม รพ.ล าพูน 1-5-05484-0 
172 น.ส.ระพีพฒั เกาะแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง รพ.ล าพูน 1-5-06193-0 
173 นายศิณุพงศ์ เกาะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06192-0 
174 น.ส.ปานชีวา กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06436-0 
175 นายปณิธิ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ รพ.ล าพูน 1-5-06435-0 
176 นายณัชพล ค าวงค์ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ล าพูน 1-5-06120-0 
177 นายพิชญ์ การะเกตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05749-0 
178 น.ส.ณภัทร จิตรวงค์ MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN รพ.ล าพูน 1-5-05448-0 
179 น.ส.ธัญวรัตม ์กันทะวันนา มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ล าพูน 1-5-05517-0 
180 นายพงศ์รพ ีตาจุมปา ม.พะเยา รพ.ล าพูน 1-5-06251-0 
181 น.ส.มัชฌมิา ตาจุมปา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง รพ.ล าพูน 1-5-06250-0 
182 นายขันติพงศ์ เกษสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06197-0 
183 น.ส.ศิรินภรณ์ เลห่์กล มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ รพ.ล าพูน 1-5-06158-0 
184 น.ส.อมิตา มีชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06241-0 
185 น.ส.ณัฏฐนิตา ลือก าลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-09358-5 
186 น.ส.กฤตยภรณ์ สุใจยา สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน ์ รพ.ล าพูน 1-5-06358-0 
187 น.ส.ธัญวรัชญ ์จินะกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ล าพูน 1-5-05708-0 
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188 นายสรวิชญ ์จินะกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05709-0 
189 น.ส.ปาริษา ชาลีพจน ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05686-0 
190 นายณัชพล ชัยโปธา มหาวิทยาลัยเนช่ัน รพ.ล าพูน 1-5-06500-0 
191 น.ส.ญาดา ธรรมวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05905-0 
192 น.ส.ธนัศชพร จันทโชต ิ มหาวิทยาลัยรังสิต รพ.ล าพูน 1-5-05802-0 
193 น.ส.นิยดา น าปูนสัก มหาลัยเนช่ันล าปาง รพ.ล าพูน 1-5-06494-0 
194 นายธนัชฐิติภัทร ธนสิทธ์ิภูวนาท มหาวิทยาลัยราชภัฐเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06429-0 
195 น.ส.สุนิตา ปัญญาวงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง รพ.ล าพูน 1-5-06517-0 
196 น.ส.ณิชาภัทร จันทะมาลา มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ล าพูน 1-5-05409-0 
197 น.ส.นภัสสร กิติหม่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ รพ.ล าพูน 1-5-06102-0 
198 น.ส.ญาณิศา น าปูนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06220-0 
199 น.ส.พลอยไพลิน เสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา รพ.ล าพูน 1-5-05808-0 
200 น.ส.รสสุคนธ์ ค าชมภู มหาวิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-05811-0 
201 น.ส.ชนากานต์ ยิ่งโยชน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลเชียงใหม่ รพ.ล าพูน 1-5-06487-0 
202 นายศักดิ์สิทธ์ิ จันต๊ะอินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06199-0 
203 น.ส.พิชญา ชนะศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ รพ.ล าพูน 1-5-06191-0 
204 น.ส.สุพรรณษา ธิยะพฤกษ์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รพ.ล าพูน 1-5-09348-4 
205 น.ส.อิษฎ์นันทน ์อินแสง มหาวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี สสจ.ล าพูน 1-5-05914-0 
206 นายจิณณ์ศุธร เสวะกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-06379-0 
207 นายจิณณ์ภศุ เสวะกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-06378-0 
208 น.ส.ณัฐปรียา ศรีมุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-09117-8 
209 นายเสฏฐนันท ์ศรีมุก สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
สสจ.ล าพูน 1-5-09118-9 

210 นายสุรสีห ์ธนปารวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ สสจ.ล าพูน 1-5-05688-0 
211 นายณัฐพล หมื่นกัณฑ ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สสจ.ล าพูน 1-5-06003-0 
212 น.ส.กิตติพิชฐ ์ขาวงาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ สสจ.ล าพูน 1-5-05733-0 
213 นายกิตฐิตพงศ์ ขาวงาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ สสจ.ล าพูน 1-5-05732-0 
214 นายภูวกร อุโมงค์โน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สสจ.ล าพูน 1-5-06476-0 
215 นายวทัญญู อินเทศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-05096-0 
216 น.ส.วรสตร ีปินตาเสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-05162-0 
217 น.ส.วรางคณา บุญสม มหาวิทยาลัยพะเยา บ านาญ(สสจ.) 1-5-06662-0 
218 นายธีรธวัช คทวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-05799-0 
219 นายยศภัทร ธรรมน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ านาญ(สสจ.) 1-5-05636-0 
220 นายวัฒนะชัย อุดทาโม๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-05665-0 
221 น.ส.นนทกานต์ แสงผาบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก บ านาญ(สสจ.) 1-5-05680-0 
222 นายธนพนธ์ โพธ์ิสรอ้ย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-06459-0 
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223 นายอติคุณ สกลุวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บ านาญ(สสจ.) 1-5-06548-0 
224 นายภูรินท์ พิทักษ์รัตนานุกลู สถาบันการบินพลเรือน บ านาญ(รพ.ล าพูน) 1-5-09449-6 
225 นายกานตนาถ ราชฉวาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ฯ สหกรณ์ 1-5-06161-0 

 
 
ในการมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2563 สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษเพื่อบุตรของ  

ผู้ที่ได้รบัทุนการศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
 
 
                ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
 
        
       (นายเนตร พงษ์ตุ้ย) 

         ประธานกรรมการด าเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
 
 

 
  

      
 


