
รายงานการเบิกจ่ายเงินสมทบร่วมท าบุญสมาชิกโครงการ “ล้านนารวมใจ” 

ล าดับ รายชื่อสมาชิก สังกัด ผู้ถึงแก่กรรม วันมรณะ การน าส่งเงิน
สมทบ 

หมายเหตุ 

1 นายวิโรจน์   ปงลังกา เชียงราย บิดา 22 ม.ค. 61 ครั้งที่ 1/พ.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 
2 นายธนวัฒน์   พันธ์ตุ้ย เชียงราย บิดา 9 ก.พ. 61 ครั้งที่ 1/พ.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 
3 ผศ.หฤทัย  อาษากิจ เชียงใหม่ บิดา 4 เม.ย. 61 ครั้งที่ 1/พ.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยการรับเช็คด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 
4 น.ส.อวยพร   ต๊ะวัน เชียงราย มารดา 21 พ.ค. 61 ครั้งที่ 2/ก.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 
5 นายถวัลย์ บุญตันทา สวก. สมาชิก 23 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 2/ก.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 
6 น.ส.ปริชาติ  วงค์ฉายา เชียงราย บิดา 21 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 3/ก.ย. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

7 น.ส.ปิยะดา  ครูบา เชียงราย มารดา 24 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 3/ก.ย. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

8 น.ส.พิชญากร  หล้าปา เชียงราย มารดา 2 ก.ค. 61 ครั้งที่ 3/ก.ย. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

9 นางจิณณ์ณิชา รอบคอบ พิษณุโลก บิดา 24 ก.ค. 61 ครั้งที่ 4/ต.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

10 นายสิงห์ค า  หลวงลัด เชียงราย มารดา 16 ก.ค. 61 ครั้งที่ 4/ต.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

11 น.ส.ปวีณร์ิศา ภวภูตานนท์ ล าปาง บิดา 7 ส.ค. 61 ครั้งที่ 4/ต.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

12 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล สวก. บิดา 26 ส.ค. 61 ครั้งที่ 5/พ.ย. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

13 นายนครินทร์  เจริญสุข ล าปาง บิดา 1 ก.ย. 61 ครั้งที่ 5/พ.ย. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

14 น.ส.อวยพร  ต๊ะวัน เชียงราย บิดา 28 ส.ค. 61 ครั้งที่ 5/พ.ย.61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 

15 นายค าปัน  ค าอินต๊ะ สวก. บิดา 23 ต.ค. 61 ครั้งที่ 6/ธ.ค. 61 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62 
16 นายทินกร  ทาตระกูล พิษณุโลก มารดา 16 พ.ย. 61 ครั้งที่ 7/ม.ค. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 
17 น.ส.ปิยะดา  ครูบา เชียงราย บิดา 18 มี.ค. 62 ครั้งที ่8/พ.ค. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 
18 นายฤทธิรงค์ สายยิ้ม ตาก มารดา 3 เม.ย. 62 ครั้งที ่8/พ.ค. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 
19 น.ส.นารีรัตน์ ผุยเจริญ เชียงใหม่ บิดา 20 เม.ย. 62 ครั้งที ่8/พ.ค. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 
20 น.ส.รสสุคนธ ์พุทธวงค์ เชียงราย มารดา 25 พ.ค. 62 ครั้งที่ 9/มิ.ย. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 
21 นายสุทธิพันธ์ กฤตยาวัฒนกุล สวก. มารดา 10 มิ.ย. 62 ครั้งที1่0/ก.ค. 62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 



ล าดับ รายชื่อสมาชิก สังกัด ผู้ถึงแก่กรรม วันมรณะ การน าส่งเงิน
สมทบ 

หมายเหตุ 

22 นายณัฐพล  อุ่นยัง เชียงราย บิดา 4 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 10/ก.ค.62 จ่ายเงินสมทบโดยโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 
       

 
 
 
 
 


