
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

..........................................................................................................  
 

 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาส าหรับ 
เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจ าปีการศึกษา 2565โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน โดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและ       
เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 101 ทุนๆ ละ     
5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)  
 

  ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ 
1. ด.ช.อิทธิพัทธ์  ไชยลังกา บุคคลออทิสติก 

2. นายวิษณุ  อินต๊ะสุวรรณ์ บุคคลออทิสติก 

3. ด.ช.ณัฐดนัย อาสา บุคคลออทิสติก 

4. ด.ช.พงศกร  คล้อยนาม บุคคลออทิสติก 

5. ด.ช.พงศพัศ  คล้อยนาม บุคคลออทิสติก 

6. ด.ช.นิตินัย  กานา บุคคลออทิสติก 

7. ด.ช.ปุญญพัฒน์  แสนสุรินทร์ บุคคลออทิสติก 

8. ด.ช.ศุภกิตติ์  ชาญประเสริฐ บุคคลออทิสติก 

9. ด.ช.ชัยวัฒน์  ตันกูล บุคคลออทิสติก 

10. ด.ช.จิรกิตติ์  สุวรรณ์ บุคคลออทิสติก 

11. ด.ช.พิรวิชญ์  ศรีบุรี บุคคลออทิสติก 

12. ด.ช.พลภัค  ใจเย็น บุคคลออทิสติก 

13. ด.ช.ภีมพล  กันหาลีลา บุคคลออทิสติก 

14. ด.ช.ณัฐปคัลภ์  อยู่ดี บุคคลออทิสติก 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ 
15. ด.ช.วชัรพล  เครือจิต บุคคลออทิสติก 

16. ด.ช.อนันดา  แก้วสืบ บุคคลออทิสติก 

17. ด.ช.ณัฐวุฒิ  สืบแสน บุคคลออทิสติก 

18. นายพิงค์กานต์  พงิค์ประเสริฐ บุคคลออทิสติก 

19. ด.ช.พีรดนย์  เผ่ารักชาติ บุคคลออทิสติก 

20. ด.ญ.ศรีวริทธ์รดา  จรรยา บุคคลออทิสติก 

21. ด.ช.ตรัย  กนกพัฒนกุล บุคคลออทิสติก 

22. ด.ช.คิวฮัน  ล ี บุคคลออทิสติก 

23. ด.ช.สุทธชิัย  อินต๊ะสาร บุคคลออทิสติก 

24. นายปริญญา  สิงห์แก้ว บุคคลออทิสติก 

25. ด.ช.พุทธะเมธี  เย็นใจ บุคคลออทิสติก 

26. ด.ช.ชิณณวรรธน ์ จรรยา บุคคลออทิสติก 

27. ด.ช.กรินทร์  รวมสุข บุคคลออทิสติก 

28. น.ส.ชมพูนุช  จอมวุฒิ บุคคลพิการซ้อน 

29. ด.ญ.ฉัตรศลิษา  ร าไพ บุคคลพิการซ้อน 

30. นายขวัญชัย  แนวทัศ บุคคลพิการซ้อน 

31. ด.ช.ภัทรพงศ์  ธนะสิทธิ์ บุคคลพิการซ้อน 
32. ด.ญ.ญาณิศา  ปาสานะเต บุคคลพิการซ้อน 

33. ด.ช.นนทนัช  ประดิษฐ์ บุคคลพิการซ้อน 

34. ด.ช.ธนบูรณ์  สุขทองงาม บุคคลพิการซ้อน 

35. ด.ญ.พัชรพร  ทองค า บุคคลพิการซ้อน 

36. ด.ญ.จิราภร  สมจิตร บุคคลพิการซ้อน 

37. ด.ช.นพรัตน์  สนัติโชคไพบูลย์ บุคคลพิการซ้อน 

38. ด.ช.สชุาติ  แอแต บุคคลพิการซ้อน 

39. ด.ญ.วิไลวรรณ  วรรณวงศ ์ บุคคลพิการซ้อน 

40. นายเตชสิทธิ์  มากมณี บุคคลพิการซ้อน 

41. ด.ญ.ดาลิน  ดาเดช บุคคลพิการซ้อน 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ 
42. น.ส.น้ าฝน  ธิพิมพา บุคคลพิการซ้อน 

43. ด.ช.ไชยวัฒน์  แซ่โซ้ง บุคคลพิการซ้อน 

44. นายณัฐภูมิ  จินดา บุคคลพิการซ้อน 

45. นายภัทรพล วิริยานันท์ บุคคลพิการซ้อน 

46. ด.ญ.ภัทราภรณ์ คงเกิด บุคคลพิการซ้อน 

47. ด.ญ.นัทติกานต์  ปันทะวงศ์ บุคคลพิการซ้อน 

48. ด.ช.ทรงธรรม  ศิริปัญโญ บุคคลพิการซ้อน 

49. นายภาคภูมิ  ถาวร บุคคลพิการซ้อน 

50. นายคชา  เจริญสุข บุคคลพิการซ้อน 

51. ด.ช.พลสุรพัค  เครือสาร บุคคลพิการซ้อน 

52. ด.ญ.วิชญาพร  สุขสมศักดิ์ บุคคลพิการซ้อน 

53. ด.ช.ปุญญพล  กลมสิงห์ทอง บุคคลพิการซ้อน 

54. ด.ช.ภัทรดนัย  สีขันท์ บุคคลพิการซ้อน 

55. ด.ญ.พิมพ์วิภา  ขาวสอาด บุคคลพิการซ้อน 

56. ด.ช.กีรติกานต์  ใจใส บุคคลพิการซ้อน 

57. ด.ช.วชัรินทร์  สินเพ็ชร บุคคลพิการซ้อน 

58. ด.ญ.ธีรดา  แลวฤทธิ์ บุคคลพิการซ้อน 

59. ด.ช.พงศกร  งามูล บุคคลพิการซ้อน 

60. ด.ญ.นิชาภา  ศรีอ่อน บุคคลพิการซ้อน 

61. นายตฤณภพ  น้ าสา บุคคลพิการซ้อน 

62. ด.ช.พุฒิพงษ์  แก้วตระการ บุคคลพิการซ้อน 

63. น.ส.นิชานันท์  การเร็ว บุคคลพิการซ้อน 

64. ด.ช.พยุงทรัพย์  อิทธิพล บุคคลพิการซ้อน 

65. น.ส.ฟ้าใส  วงศ์จุมปู บุคคลพิการซ้อน 

66. ด.ช.เศรษฐพงษ์  ผิวอ่อน บุคคลพิการซ้อน 

67. นายพัชรพล  แซ่ย่าง บุคคลพิการซ้อน 

68. นายดลมินทร์  มนตรีพงษ์ บุคคลพิการซ้อน 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ 
69. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม บุคคลพิการซ้อน 

70. ด.ญ.ชญานิษฐ์  หมั้นขัน บุคคลพิการซ้อน 

71. ด.ญ.ไอยวริญ  แผวผาลา บุคคลพิการซ้อน 

72. ด.ช.อนุชิต  ผัดวงค ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

73. ด.ญ.มัลลิกา  วัดเกตุ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

74. น.ส.มนัสวี  ผิวนอก บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

75. ด.ญ.เมษา  ส้มแก้ว บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
76. ด.ญ.กฤติญา  ทานัง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

77. ด.ช.อนพัช  คงยอด บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
78. ด.ญ.รุจิรา  จันทร์เจริญ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
79. นายธนกฤต  ร าไพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
80. ด.ญ.รัตน์นา  รัชวง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
81. นายอภินันท์  วงศ์ม่ัน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
82. ด.ช.ชุติพนธ์  อินต๊ะวิชา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
83. ด.ญ.ปัญญาพร  บรรจงการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

84. ด.ช.จิรวฒัน์  ราชคม บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

85. ด.ช.ไพรัลย์  พรหมเสน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

86. ด.ญ.กัญจนญากิตติ์  ผัดแก้ว บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

87. ด.ญ.ผกากาญจน์  คนการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

88. ด.ช.วชิรวิทย์  โททัด บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

89. ด.ช.ธนวุฒิ  หมวดผา บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

90. ด.ช.ธนกฤต  ใจดี บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

91. ด.ญ.สุนิษา  อินอุ่นโชติ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

92. ด.ญ.กัญญาพร  ศรีกอนติ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

93. ด.ญ.พิชญธิดา  สุขฤทธิ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

94. ด.ญ.กวินธิดา  สักลอ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

95. ด.ญ.ธัญพิชชา  สุขศรีราษฎร์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

96. ด.ญ.อรมิตาแข่งขัน บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ 
97. ด.ญ.รัตติญา  ใจบุญ บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา 

98. ด.ญ.ณัฐณิชา  ชุ่มวงค์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

99. ด.ช.ตุลพัฒน์  ใจบุญ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

100. ด.ช.ธชัพงศ์พัชร์  พันวัน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

101. ด.ช.ณัฐนันท์  ตามล บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 
ตามประกาศฉบับนี้ รอแจ้งการยืนยันจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาเพ่ือด าเนินการอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบ ต่อไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
        ลงชื่อ 
          (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 
 
  
 


