
รายชื่อผู้ไดร้ับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี 2562

ประเภท ทุนอุดหนุนการศึกษา

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

ระดบัประถมศึกษาปีที ่1-3 จ านวน 30 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กมลลักษณ์ ชัยชนะ 16 ด.ญ. ธัญยพร แก้วค ำมำ

2 ด.ช. คเณศ สุรินทร์แก้ว 17 ด.ช. ธัญวิสิษฎ์ โรจน์พำนิชกุล

3 ด.ช. คุณำนนต์ โปธำ 18 ด.ญ. ปภำวรินท์ เตชะ

4 ด.ช. ชิณยำวัสส์ ทรัพย์ทวีพันธ์ 19 ด.ช. ปวรปรัชญ์ สมบุตร

5 ด.ช. ชุติมันต์ วงค์รัตนกูล 20 ด.ญ. พิชญ์สินี ดีออน

6 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดำ บุญเทีย่ง 21 ด.ญ. พิมพ์รวี อินต๊ะรังษี

7 ด.ญ. ณัฐกมล พิบูลย์ 22 ด.ญ. พิมพ์วิมล ปัญญำเรือน

8 ด.ญ. ณัฐณิชำ จันผิว 23 ด.ญ. พิริยำกร กุระนัย

9 ด.ช. ณัฐพงศ์ พะริกะ 24 ด.ช. พีรทัศน์  โม่แก่น

10 ด.ช. ดนุพงษ์ หลวงตุ้ย 25 ด.ช. ภูริวัฒน์ จันทรมำนนท์

11 ด.ช. ทวีทรัพย์ เงำแก้ว 26 ด.ญ. ยอดขวัญ ฟ้ำสำร

12 ด.ช. ธนกรณ์ ชัยน้อย 27 ด.ญ. รัตนิชำ ต๊ะปิง

13 ด.ช. ธนทัต ดอกไม้ 28 ด.ช. วรรณกร หงษ์โต

14 ด.ญ. ธนพร อินต๊ะรักษำ 29 ด.ญ. ศรัณย์พร มงคลศำสตร์

15 ด.ช. ธนวิชญ์ ท้ำวค ำมำ 30 ด.ญ. อริสรำ จ ำนงค์

ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 33 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กฤตเมธ สมประสิทธิ์ 7 ด.ญ. ชนัญธิดำ วงศ์ฝ้ัน

2 ด.ญ. กัลยกร กิ่งแก้ว 8 ด.ช. ชวนำกร ใจเร็ว

3 ด.ช. กิตติวินทร์ ตุ้ยตำมพันธ์ 9 ด.ช. ชำญชำนนท์ ชัยลังกำ

4 ด.ช. จักรพงษ์ พอใจ 10 ด.ญ. ฐิติวรดำ พำเรือง

5 ด.ญ. จิรัชญำ ดวงปัญญำ 11 ด.ญ. ณปภัสร์ บัวใส

6 ด.ญ. จุฑำทิพย์ ต๊ะปวน 12 ด.ญ. ณัฐณิชำ ฤทธิส์นอง

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา หน้าที่ 1 จาก 6



ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 33 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

13 ด.ช. ณัฐดนัย เตชำติ 24 ด.ช. ภำนุพงษ์ วิลัย

14 ด.ญ. ณิชำภัทร หลวงตุ้ย 25 ด.ช. ภูริวัจน์ ค ำไชย

15 ด.ช. ธีรฉัตฏ์ บุญมำปะ 26 ด.ญ. ลภัสรดำ วงศ์ชำยค ำ

16 ด.ช. ปฏิภพ โยธำ 27 ด.ญ. วรำงคณำ จูหมื่น

17 ด.ช. ประกัน สุกำรำม 28 ด.ช. วสันต์ กันทำ

18 ด.ญ. ปำริฉัตร จินะ 29 ด.ช. วสุธันย์ โตจีน

19 ด.ญ. ปุณยนุช อ่ ำศรี 30 ด.ช. ศุภสัณห์ สุวรรณนัง

20 ด.ช. พชรพล จันทรเถร 31 ด.ญ. สุพิชญำ มอญเพ็ชร

21 ด.ช. พัทธนันท์ คะณำค ำ 32 ด.ญ. อริสำ สุเทพ

22 ด.ช. ภำณุพงศ์ เมืองมูล 33 ด.ญ. อิยะวดี เมืองใจ

23 ด.ช. ภำนุพงศ์ เกษณรงค์

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 41 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กนก รินค ำ 14 ด.ญ. ณัฐวลัญชน์ สีมี่

2 ด.ช. กฤตยชญ์ พำณิชย์ธนกิจ 15 ด.ช. ทวีชัย หงษ์พักตร์

3 ด.ญ. กวินทรำ ธิเขียว 16 ด.ช. ทวีณัฐ อุทรำ

4 ด.ญ. จำรวี พนำวรำรัตน์ 17 ด.ช. ธนกร ปัญญำต่วน

5 ด.ช. จิรวัฒน์ แก้ววงค์กำลย์ 18 ด.ช. ธนพิพัฒน์ ตำสีมูล

6 ด.ญ. จิรัญญำ แก่นค ำแป๊ก 19 ด.ญ. ธนัญญำ ไชยยนต์

7 ด.ญ. ฉัตรนันทน์ จันทโรจนีย์ 20 ด.ญ. ธนำกำนต์ กำวิชัย

8 นำย ชวัลวิทย์ กันธะ 21 ด.ช. ธีรศักด์ิ ใสญำติ

9 ด.ญ. ชุติกำญจน์ สุขจิตร์ 22 ด.ช. นรำวิชญ์ กันทะสอน

10 ด.ญ. ญำณิศำ เตชะตน 23 ด.ญ. นรีกำนต์ รัตนค ำพจน์

11 ด.ช. ณัฎฐชัย ดวงดี 24 ด.ญ. ประฎิมำวรรณ ไชยเมืองยอง

12 ด.ญ. ณัฐณิชำ จินตนำ 25 ด.ช. ปริวัตร ปำนอินทร์

13 ด.ช. ณัฐพล กันทะวงศ์ 26 ด.ช. ปิยะพงษ์ กิติกำ

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา หน้าที่ 2 จาก 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 41 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

27 ด.ญ. ปิยำภรณ์ สุริยวรรณ 35 ด.ช. ฤทธิฤกษ์ ศรีค ำมูล

28 ด.ช. พสิษฐ์ พรมพรำย 36 ด.ญ. วรรษมน ไชยมงคล

29 ด.ช. พสุธร อินชื่น 37 ด.ญ. วีรยำร์ แก้วมน

30 ด.ช. พีรพัฒน์ สุริยะบุญเรือง 38 ด.ญ. ศศิวิมล รุจิวรกุล

31 ด.ญ. ภคพร ปันใจดี 39 ด.ช. ศักด์ิชัย นุชทิพย์

32 ด.ญ. รัตนำภรณ์ อิ่นค ำ 40 ด.ช. อดิชำติ ใจสวน

33 ด.ช. รำชพฤกษ์ ขิปนัน 41 ด.ญ. อุทุมพร อำวรณ์

34 ด.ญ. รินทร์ปภัส ธำรินโรจน์มณี

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 49 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นำย กรวิชญ์ ส่งศรี 17 น.ส. ฐิติมำ ชินะใจ

2 น.ส. กฤษณียำ กิติกุศล 18 น.ส. ณัฐณิชำ กันทะวงค์

3 น.ส. กัญญำณัฐ ดวงแก้ว 19 น.ส. ณัฐนรี ตำโม

4 น.ส. กัญญำณัฐ กิติสิทธิ์ 20 นำย ณัฐพล ยอดแก้ว

5 นำย กิตติทัต กันทิยะ 21 นำย ตะวัน สุรีย์

6 น.ส. กิตติยำภรณ์ จันทร์อินทร์ 22 น.ส. ธณิชชำนันท์ เจริญเมือง

7 นำย กุลธวัช ดีมูล 23 นำย ธรรมรัฐ สินพุ

8 น.ส. กุลธิดำ ใจกิม 24 น.ส. ธัญวรัตน์ ดวงโปธำ

9 นำย เกียรติพงษ์ บุญอินทร์ 25 น.ส. นภัสอร หลำนชัย

10 น.ส. เขมณัฏฐ์ วดีศิริศักด์ิ 26 นำย นวพล ค ำมำ

11 น.ส. จิรญำภำ อินทชัย 27 น.ส. บัวชมพู บัวถำ

12 น.ส. ฉัตชฎำภรณ์ หมื่นค ำตัน 28 น.ส. ปวิตรำ วงค์ค ำ

13 น.ส. ชนิกำนต์ บุญมี 29 น.ส. ปวีร์ธิดำ มำระวิชัย

14 น.ส. ช่อผกำ บัวใส 30 น.ส. ปิน่ประภำพรรณ ดุมค ำ

15 น.ส. ชิชญำ มำลัย 31 นำย ปิยังกูร ใฝ่ท ำดี

16 นำย ชิตพล สำยค ำมูล 32 น.ส. ปุณชรัศมิ์ กันทะเนตร

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา หน้าที่ 3 จาก 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 49 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

33 น.ส. ปุณยพร ยำวะริน 42 น.ส. ศรันย์พร เวชโพธิ์

34 นำย พณิชพล กันธิมำ 43 นำย ศักดิภัทร อรรถกุลกันต์

35 น.ส. พิชญ์นรี สุทะ 44 น.ส. ศุภิสรำ ใจบำล

36 น.ส. พิมพ์วรีย์ สมเกตุ 45 นำย สิรวิชญ์ สำสุจิตร์

37 นำย พุทธำนุภำพ สำยแก้ว 46 นำย สุวิชำ วรรณสุ

38 น.ส. ภมรวรรณ ขันธรรม 47 น.ส. โสภิศำ ทรัพย์เหม

39 นำย มรุเดช อำษำ 48 น.ส. อภิชญำ ชมภูศรี

40 น.ส. ลักขณำ ไชยวุฒิ 49 น.ส. อิศรำพร นำมวงค์

41 น.ส. วรกมล โปรดศิลำ

ระดบัอาชวีศึกษา ปวช. 1-3 จ านวน 11 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นำย กฤติพงศ์ เชื้ออ๋อจ ำ 7 นำย ภูมินทร์ เสำโรธำ

2 น.ส. ฐิติพร อุประชัย 8 นำย ภูริ ศรีโพธิ

3 นำย นิติภูมิ สิงห์โทรำช 9 นำย ภูริณัฐ วรรณรัตน์

4 นำย ปรีชำกรณ์ ดอกหลวง 10 นำย วรนนท์ ตินันท์

5 น.ส. ปัณณพร ก้อนใจ 11 นำย ศุภกร กล้ำหำญ

6 น.ส. พลอยนำรี จุมปำสี

ระดบัอาชวีศึกษาปวส.,ปวท. ,อนุปริญญา จ านวน 12 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นำย กิตติพงษ์ เดชบุญมำก 7 นำย บูรพำ พรหมจันทร์

2 นำย เจนณรงค์ ทวีลำภ 8 นำย มนูเกียรติ โกสุมภ์

3 นำย ณัฐดนัย วรรณำ 9 นำย วชิรวิทย์ กำบค ำ

4 น.ส. ธัญสินี ศรีนุช 10 นำย วิรัชสัณห์ ไทยอินทร์

5 นำย ธีรภัทร พุม่ทอง 11 น.ส. อภิชญำ วงศ์กันทำ

6 น.ส. นนทิยำ เสืองำม 12 น.ส. อัจฉรำภรณ์ วรรณชัยสน

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา หน้าที่ 4 จาก 6



ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 70 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นำย กรกฎ สุขสบำย 28 น.ส. ธันย์ชนก ค ำสร้อย

2 นำย กรวิชญ์ เจริญเมือง 29 นำย ธีร์ธวัช ค ำวังพฤกษ์

3 น.ส. กษิรำ แสนค ำหล่อ 30 นำย ธีรวุธ สันทรำย

4 น.ส. กัลยวรรธน์ ชนะพันธ์ 31 นำย นภัทร ค ำแสน

5 น.ส. กัลยำณี ใบสุขันธ์ 32 น.ส. เบญจวรรณ ค ำมำ

6 น.ส. กำญจนำ เป็งสินธุ์ 33 น.ส. ปณัฐชนก คุณยศยิ่ง

7 สตต. คุณำกร ไชยมงคล 34 น.ส. ปำรมี ปันอ้ำย

8 น.ส. จิรชยำ สิริ 35 น.ส. ปำริฉัตร ศรีอินตำ

9 น.ส. จิรพัฒน์ รัตนพงษ์พิทักษ์ 36 น.ส. ปิยวัฒน์ สุตัน

10 นำย จิรภัทร มะโน 37 นำย ปิยะชัย ค ำปวน

11 น.ส. จิรัชยำ ก้อนแก้ว 38 น.ส. ปิยะธิดำ พรมชัย

12 น.ส. ชนนิกำนต์ จอมจันทร์ยอง 39 น.ส. ปิยะธิดำ มำเปียง

13 น.ส. ชนัญธิดำ เวชสุวรรณ 40 น.ส. ปุณธรัศมิ์ วงศ์วิเศษ

14 น.ส. ชัญญำนุช มณีวรรณ 41 นำย พงศ์ศิริ สุริยะวงค์

15 น.ส. ชิดตะวัน เตอะอ้ำย 42 น.ส. พรรณปพร พุทธวงศ์

16 นำย โชติพงษ์ รัตนำรักษ์ 43 น.ส. พศิกำ เรืองวรรณ์

17 น.ส. ณัฏฐณิชำ อุประโจง 44 นำย พิชญุตย์ ชัยวรรณ

18 น.ส. ณัฐกำนต์ ยำโน 45 นำย พิทวัส ใจแก้ว

19 นำย ณัฐดนัย ทะรำ 46 น.ส. พิพม์ธิชำ ทะจันทร์

20 นำย ณัฐวุมิ จันทร์หอม 47 น.ส. พิมพ์ชนก วุฒิสุวรรณ

21 น.ส. ดำรำวรรณ เจริญเมือง 48 นำย พีรพัฒน์ สุมำมำลย์

22 น.ส. ทยำกำนต์ อินต๊ะรำช 49 นำย ภำณุพงศ์ วงค์ปันสี

23 นำย ธนภูมิ เตจ๊ะใหม่ 50 น.ส. ภำวินี ก๋ำค ำ

24 น.ส. ธัญชนก สันธิ 51 นำย ภูเบศ อินทนนท์

25 น.ส. ธัญญำรัตน์ ฉิมวรรณ์ 52 น.ส. มีนำวัลย์ ทิพย์ปัญญำ

26 น.ส. ธัญญำลักษณ์ สุขจันทร์ 53 น.ส. เมธำวี หอมหวล

27 น.ส. ธันชนก ไชยวันดี 54 น.ส. เมธินี ลอจำก
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ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 70 คน มรีายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

55 นำย ระมิงค์เมือง ดอกบัวแก้ว 63 น.ส. วิภำวี ใจรังษี

56 น.ส. ลักษิกำ กัญญเทพ 64 น.ส. ศศิปภำ สุภำษิต

57 น.ส. วนัสนันท์ ไชยชนะ 65 น.ส. ศศิพิมพ์ จันทรำษฏร์

58 นำย วรโชติ วงมูล 66 น.ส. ศุภำนัน พุทธิมำ

59 นำย วรวัฒน์ มูลสมบัติ 67 น.ส. สุวดี เทีย่งธรรม

60 น.ส. วรำเรศ พรมมี 68 น.ส. หทัยชนก จันต๊ะ

61 นำย วัชรพงษ์ ไอถิน 69 นำย อรรณพ รำษฎร์ดี

62 น.ส. วิชญำพร แสงสว่ำง 70 น.ส. อำรีรัตน์ พินธุวัฒน์
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