
รายชื่อผู้ไดร้ับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี 2562

ประเภท ทุนเรียนดี

************************

ระดบัประถมศึกษาปีที ่2-3 จ านวน 29 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กฤติมา สังข์ค าภาร์ 16 ด.ญ. ปรีชญาภา สีหานาม

2 ด.ญ. กัญญาณัฐ ปันท้าว 17 ด.ญ. พรรณระวี ศรีจันทร์

3 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล 18 ด.ช. พิงค์ สุทธะนะ

4 ด.ช. ชนกพล อภิชัย 19 ด.ช. ภัทรชนน กันทะวงค์

5 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา เงินค าคง 20 ด.ช. ภัทรพงศ์ ชนะวงษา

6 ด.ช. ณัฐนนท์ ใจมุข 21 ด.ญ. ภาวรินทร์ ปัญญากาศ

7 ด.ญ. ณัฐนันท์ จินดาจ ารุญ 22 ด.ช. ภูริวิชญ์ บ่อค า

8 ด.ญ. ณัฐศาภรณ์ แก้วเกษา 23 ด.ญ. มณชนก สุโอชมา

9 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ เตชะอุดมเดช 24 ด.ญ. รดา นิธิสุวรรณรักษา

10 ด.ช. ธิติวุฒิ ด้ันเมฆ 25 ด.ญ. รสริน ละออ

11 ด.ช. ธีมม์ แสนทน 26 ด.ช. วีรภัทร จรุงพันธ์

12 ด.ญ. นภัสฎา ขยัน 27 ด.ญ. ศศิพิมพ์ ศักด์ิขจรภพ

13 ด.ช. นราธิป คุณยศยิ่ง 28 ด.ช. สุพศิน พิกุลเคหา

14 ด.ช. ปภังกร ช่วงชัย 29 ด.ช. อติเรก ผัดผ่อง

15 ด.ญ. ปริยากร ทวีหอม

ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 44 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กชพรรณ ลือดารา 7 ด.ช. คุณานนต์ คงสมัย

2 ด.ช. กฤติเดช กาวิละ 8 ด.ญ. ชนัญชิดา ศรีวิทะ

3 ด.ช. กฤษณ์กวิน วิริยา 9 ด.ช. ชยพล บุญเลิศ

4 ด.ญ. กวินธิดา ทาแก้ว 10 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พุทธปวน

5 ด.ช. คุณากร ปูด้่วง 11 ด.ญ. ญาณิศา สุยะใหญ่

6 ด.ช. คุณากร ขุนทอง 12 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันทร์สะอาด

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หน้าที่ 1 จาก 5



ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 44 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

13 ด.ญ. ณัฐนรี หงษ์ทอง 29 ด.ญ. พิชญธิดา วิลัยพรรณ

14 ด.ช. ณัฐนันท์ อัครจินดา 30 ด.ญ. พิชญานิน ยอมใบ

15 ด.ญ. ตรอง รัตนด ารงอักษร 31 ด.ญ. พิมพ์พรรณ วงศ์เจริญ

16 ด.ช. ธนกฤต ทาระแก้ว 32 ด.ช. พีรธิษณ์ ชุติภาดา

17 ด.ญ. ธนภร ศรีวิชัย 33 ด.ช. ภัทริศ พัฒนา

18 ด.ญ. ธัญชนก สุริยะวงค์ 34 ด.ญ. รดา จัตุรัตน์

19 ด.ญ. ธีราภรณ์ ขันพา 35 ด.ช. รพีพงษ์ ณ น่าน

20 ด.ญ. นภสร กันทะตา 36 ด.ญ. รวิภา ทัศคร

21 ด.ช. นาเคนทร์ แก้วเกาะสะบ้า 37 ด.ช. รวิภาส ต้ังสกุลวัฒนา

22 ด.ญ. นีรินธนา ปินตาโมงค์ 38 ด.ญ. รุ่งณัชญา ศิรินิยมชัย

23 ด.ญ. บุณยาพร พรมมินทร์ 39 ด.ญ. วรรณ์ภัสสร เกตตะพันธ์

24 ด.ญ. ปรรณส์ิ ไชยจารุวณิช 40 ด.ญ. ศุภนิดา บุญทา

25 ด.ญ. ปวิตตา สิทธิราช 41 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เขียวดี

26 ด.ญ. ปัณณธร สารชัย 42 ด.ช. สิปปกร เฉนะ

27 ด.ช. ปุณณวิช วานิชพิพัฒน์ 43 ด.ช. อริญชัย สิริกันทา

28 ด.ญ. พิชฌานันท์ กันทะ 44 ด.ช. เอกนรินทร์ ไชยทองค า

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 45 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กฤตภาส ชัยเพ็ชร 9 ด.ญ. ณัฐวดี พิละกัญทา

2 ด.ญ. กวินนาถ พงษ์เมษา 10 ด.ช. ทัตพิชัย ยาวินัง

3 ด.ญ. จรรยพร รอบรู้ 11 ด.ญ. ทิชาพร บุญด่านตก

4 ด.ญ. จีรวรรณ ของก้ า 12 ด.ช. ทีฆทัศน์ สมุหทัย

5 ด.ญ. ชวัลภร วิภาพรรณ 13 ด.ช. ธนธรณ์ ภูมิกันตยา

6 ด.ญ. ญาณิศา สุทธิวงศ์ 14 ด.ญ. ธนัชพร อุทรา

7 ด.ญ. ฐิติชญาน์ ประกอบไวทยกิจ 15 ด.ญ. ธมลวรรณ ผุยผัน

8 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สิงห์สันต์ 16 ด.ญ. นมิดา เจริญเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หน้าที่ 2 จาก 5



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 45 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

17 ด.ญ. นัฎ อนุสานสุนทร 32 ด.ช. ภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์

18 ด.ญ. นันท์นภัส แพทย์ไชโย 33 ด.ช. ภูมิรพี วีระพันธ์

19 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เซ็นแก้ว 34 ด.ช. รฐนนท์ ค าร้อง

20 ด.ช. ปรัชญ์ บุญสิทธิ์ 35 ด.ญ. ลานนา เชื้อเจ็ดตน

21 ด.ญ. ปรางค์กัลยากร พิชัย 36 ด.ญ. วรวัฒนา อินต๊ะใจ

22 ด.ญ. ปัญณพร กาวิล 37 ด.ช. วิศววิท ชาวเชื้อ

23 ด.ญ. ไปรยา สุวรรณศรี 38 ด.ญ. ศรีจิรา ศรีธีระจิตต์

24 ด.ญ. พลอยพรรณ ทองสุข 39 ด.ช. สองเกษม อูปจันทร์

25 ด.ญ. พัชรดา เทวาดิเทพ 40 ด.ญ. สายไหม ไชยค าหล้า

26 ด.ญ. พัณณิตา ตากันทะ 41 ด.ช. สิรภพ นุสุภะ

27 ด.ช. พิชญุตม์ สุระนาถ 42 ด.ช. สิรวิชญ์ ต้ังตรงทรัพย์

28 ด.ช. พิชญุตม์ คงพิทักษ์ 43 ด.ช. สุปัญญ์ ปัญญาโกษา

29 ด.ญ. พิมพ์ญาดา ทองพันธุ์ 44 ด.ญ. หทัยชนก สุภาวงค์

30 ด.ญ. พิมพ์นารา ศรีสวัสด์ิ 45 ด.ญ. อัณณา นามพรม

31 ด.ญ. เพลงธาร ไชยวรรณ

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 29 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 น.ส. กวิสรา เกตุแท้ 10 น.ส. ธัญลักษณ์ ค าราพิช

2 น.ส. กัลยรัตน์ มาธุระ 11 น.ส. นงนภัส ธิโนชัย

3 น.ส. ชนกนันท์ พลาศรี 12 น.ส. นภสร พุทธปวน

4 นาย ชยพัทธ์ อัคคะเดชอนันต์ 13 น.ส. นภสร เลิศมีมงคลชัย

5 น.ส. ชัญชนา วิภาสกุลเด่น 14 นาย นิติ ทองอ่อน

6 นาย ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์ 15 น.ส. ปรีณาพรรณ เสาร์เขียว

7 น.ส. ทอฝัน อินเหลา 16 นาย ปัณณธร บุญยัง

8 น.ส. ธัญขวัญ สิโรรส 17 น.ส. ปัณณพร บุญมี

9 น.ส. ธัญชนก ฟัน่แจ้ง 18 น.ส. ปาลิน ปันตา

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หน้าที่ 3 จาก 5



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 29 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

19 นาย พัทธดนย์ อนุขุน 25 น.ส. ศศิกมล ใสนวน

20 นาย พุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ 26 นาย ศิวกรณ์ พิมสาร

21 น.ส. รัญชนา ใบชา 27 นาย ศุภกร ชินวัตร

22 น.ส. รุ่งวาสนา พิละกันทา 28 นาย สราวุฒ สีจันทร์

23 น.ส. ลออรัตน์ สมจันทร์ 29 น.ส. อัฐภิญญา ไชยสกุล

24 น.ส. วรินทิรา สุรินทร์

ระดบัอาชวีศึกษา ปวช. 1-3 จ านวน 1 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กันตินันท์ จันสองสี

ระดบัปวส. ,ปวท. ,อนุปริญญา จ านวน 2 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย ญาณวุฒิ แก้วพรหม 2 นาย ทวีศักด์ิ กรเพ็ชร์

ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 41 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 น.ส. กนิษฐา โยนยิ่ง 11 น.ส. ทัชชนากานต์ อินสมพันธ์

2 นาย กษิดิศ ธิป้อ 12 นาย ธนบดี จงสกุลศิริ

3 น.ส. เกวลี มีจินา 13 น.ส. ธนัชภรณ์ สุนทราวัฒนา

4 นาย เกื้อหนุน มูลสวัสด์ิ 14 น.ส. ธันย์ชนก มาสนอง

5 น.ส. เขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร 15 น.ส. ธันย์ญชนก สุขทรัพย์ศรี

6 นาย เจตพล มูละจงกล 16 น.ส. ธิดา กิจสวัสด์ิไพบูลย์

7 น.ส. ชนิตา จิตประจง 17 นาย นครินทร์ วรกิจพูนผล

8 น.ส. ณัฏฐ์นรี ฟองมูล 18 นาย นนท์ปวิธ เขื่อนสุวรรณ

9 น.ส. ณัฐณิชา ประภา 19 น.ส. นภัสสร เสียงเพราะ

10 นาย เดชาธร สุวรรณคีรี 20 น.ส. นิตา โตรอด

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หน้าที่ 4 จาก 5



ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 41 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

21 น.ส. เบญจมาศ ดอกไม้ 32 นาย วิชชญาณ เชื้อพูล

22 น.ส. ปภาวรินทร์ ทองอินทร์ 33 นาย ศิรชัช ชุมภูแก้ว

23 น.ส. ปรียาภรณ์ ช านาญ 34 น.ส. ศิริรัตน์ เป็งตา

24 นาย ปัจเจก จันทรเสนาวงค์ 35 น.ส. ศุทธินี พูป่ระเสริฐศักด์ิ

25 น.ส. ปัณฑิตา ปัญญาแก้ว 36 น.ส. สุวภัทร คีรีมาศทอง

26 น.ส. พัชรพร ก้อนแก้ว 37 น.ส. อนัญญา ทิพย์ดวงตา

27 น.ส. พาณิภัค วงศ์ชัย 38 น.ส. อภิชญา กิ่งแก้ว

28 น.ส. ภัทรภร โกฎิแก้ว 39 น.ส. อรฤทัย เร่งเร็ว

29 นาย ภูริณัฐ กาบย้อย 40 น.ส. อัญชนา สุวรรณ์

30 น.ส. วรรธิดา ครอบเทียนชัย 41 น.ส. อินทิวรา ดวงจิตชวกุล

31 น.ส. วรัชญ์พร พงษ์ศิริ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี หน้าที่ 5 จาก 5


