
ที่ ช่ือ-สกลุ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดบัช้ัน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน จ านวน(บาท) หมายเหตุ

1 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ กญัญาสุด อ.3 นายธีรพจน์  กญัญาสุด 33604 1,000.00 

2 ด.ญ.พิชามญช ์ อาจนาเสียว อ.3 น.ส.หงษท์อง  ม่ิงศิริ 34542 1,000.00 

3 ด.ญ.พิชยธิดา  ศรีสามารถ อ.3 นายจ านงค ์ ศรีสามารถ 23544 1,000.00 

4 ด.ญ.ชนกภทัร์  มาตรวิเศษ อ.3 นางสุภาพร  มาตรวิเศษ 34095 1,000.00 

5 ด.ญ.พรชนก  โสภาเพชร อ.3 น.ส.สุพรรษา  สมขนุทด 36361 1,000.00 

6 ด.ญ.ธนพร  โชคคุณ อ.3 นายสุภทัร โชคคุณ 36370 1,000.00 

7 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ โสภณ อ.3 นางธญัญารัตน์ โสภณ 35658 1,000.00 

8 ด.ญ.ณัฐปภสัร์  บุญทะระ อ.3 น.ส.แกว้มณี  คุรุทานงั 36768 1,000.00 

9 ด.ญ.ลกัษณ์นารา  รอดไธสง อ.3 น.ส.ทิชา  ทวีเงิน 30835 1,000.00 

10 ด.ช.นราวิชญ ์ มะลิดา อ.3 นายสายณัฆ ์ มะลิดา 32687 1,000.00 

11 ด.ญ.ชญาดา  พิณรัตน์ อ.3 นายสนัติ  พิณรัตน์ 30649 1,000.00 

12 ด.ช.สิริพงษ ์ แสงสง่า อ.3 นางสรวีย ์ แสงสง่า 35447 1,000.00 

13 ด.ญ.ชุติมาพร  เชิดเขวา้ อ.3 น.ส.ทิพวรรณ์  โปราแสน 34212 1,000.00 

14 ด.ญ.อภิชญาภา  หวงัชินกลาง อ.3 นางปรียาภา  หงษสิ์นี 35127 1,000.00 

15 ด.ช.พงศก์วิน  ไปนาน อ.3 นางศุภลกัษณ์  ไปนาน 32142 1,000.00 

16 ด.ญ.กลัยญ์ภทัร  การถวิล อ.3 นายคมสนัต ์ การถวิล 35974 1,000.00 

17 ด.ช.ปาฏิหาริย ์ เพง็ปัญจ่า อ.3 นางกนกวรรณ  เพง็ปัญจ่า 23443 1,000.00 

18 ด.ญ.ภทัรธิดา  คุม้เงิน อ.3 น.ส.พรรณิภา  ศรีหาวตัร 33402 1,000.00 

19 ด.ช.ตรัยภพ  ป่ินวิเศษ อ.3 นายสิงหะ  ป่ินวิเศษ 34566 1,000.00 

20 ด.ช.รนกร  เพียรวิชา อ.3 น.ส.รัชนี  หาญเวช 34541 1,000.00 

21 ด.ญ.พิชชากร  สถิระรัตน์ อ.3 นายสุรัตน์  สถิระรัตน์ 34178 1,000.00 

22 ด.ช.กฤตยชญ ์ ขวญัวงษ์ อ.3 นายเอกวิทย ์ ขวญัวงศ์ 30444 1,000.00 

23 ด.ญ.ประพินศรี  คนัธา อ.3 นางกรณิการ์  คนัธา 34899 1,000.00 

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีทางบัญชี 2563 

สาขาภูเขยีว



ที่ ช่ือ-สกลุ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดบัช้ัน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน จ านวน(บาท) หมายเหตุ

24 ด.ช.จิตติพทัธ์  พลอาวธุ ป.3 น.ส.สุวรินทร์  นามวิจิตร 36764 1,000.00 

25 ด.ญ.กญัณกร  แสงเพชร ป.3 น.ส.ยวุดี  แสงเพชร 30927 1,000.00 

26 ด.ช.ภควฒิุ  ชาติมนตรี ป.3 นางอญัชลี  ชาติมนตรี 35627 1,000.00 

27 ด.ญ.ธนชัญา  หวงัหมู่ ป.3 นางสายเงิน  หวงัหมู่กลาง 31797 1,000.00 

28 ด.ญ.ทกัษพร  ประจนันวล ป.3 นายดรุณ  ประจนันวล 28762 1,000.00 

29 ด.ญ.จิรกานต ์ ชาติขยนั ป.3 นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 35315 1,000.00 

30 ด.ญ.พิตติธาดา  อ่างชิน ป.3 นายธนาการ  อ่างชิน 34293 1,000.00 

31 ด.ญ.พิชามญชุ์  วงษจ์นัทอง ป.3 น.ส.จุลพฒันต์รา  บตุเขียว 33895 1,000.00 

32 ด.ช.พลชนะ  อ าภาค า ป.3 นางเพญ็ประภา  อ  าภาค า 34686 1,000.00 

33 ด.ญ.สุธาสินี  จนัทร์มะโฮง ป.3 นายสุธีย ์ จนัทร์มะโฮง 25677 1,000.00 

34 ด.ญ.ปริยากร  สีพิมพ์ ป.3 นางสุระณี  สีพิมพ์ 26389 1,000.00 

35 ด.ช.จิรภทัร  พินิจมนตรี ป.3 นางสุภทัรา  พินิจมนตรี 23057 1,000.00 

36 ด.ญ.จริยาพร  สจัจะสงัข์ ป.3 นายวิริยะ  สจัจะสงัข์ 34757 1,000.00 

37 ด.ญ.พิมพช์นก  คิดควร ป.3 นางกาญจนาวดี  คิดควร 35378 1,000.00 

38 ด.ช.พีรพล  ทีนอ้ย ป.3 นายพิมาน  ทีนอ้ย 28592 1,000.00 

39 ด.ช.สุขสนัต ์ ดลประสิทธ์ิ ป.3 นางยวุรี  ดลประสิทธ์ิ 29222 1,000.00 

40 ด.ช.ศุภกร  สีชุมภู ป.3 นางอุบล  สีชุมภู 33529 1,000.00 

41 ด.ช.ธีรสิทธ์ิ  ขวญัศกัด์ิ ป.3 นายธีระชน  ขวญัศกัด์ิ 28854 1,000.00 

42 ด.ญ.พิชญาภา  แสนวา ป.3 นางรุ่งอรุณ  แสนวา 34486 1,000.00 

43 ด.ช.ชวลัวิชญ ์ ทองคณทา ป.3 นางศิริพร  ทองคณทา 33596 1,000.00 

44 ด.ญ.ณัฐชา  กาจหาญ ป.3 ชชัวาล  กาจหาญ 34651 1,000.00 

45 ด.ญ.ปวเรศวร์  เหตุเกษ ป.3 นายสุเมธ  เหตุเกษ 33776 1,000.00 

46 ด.ช.ธนกฤต  สิทธิโคตร ป.3 นางทิพากร  สิทธิโคตร 35986 1,000.00 

47 ด.ญ.แพรวรุ้ง  สมวงษ์ ป.3 นางสุรียพ์ร  สมวงษ์ 28703 1,000.00 

48 ด.ญ.กวิสรา  พระสาร ป.3 นางอรัญญา  พระสาร 30807 1,000.00 

49 ด.ช.เพชรพชร  ประยรูเพชร ป.3 นายชะรินทร์  ประยรูเพชร 20376 1,000.00 

50 ด.ญ.สุประวีณ์  เครือผือ ป.3 น.ส.ศรวณีย ์ ถามลูเรศ 36230 1,000.00 
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51 ด.ช.ธนชัชยั  นาสูงเนิน ป.3 นางสนธยา  นาสูงเนิน 29444 1,000.00 

52 ด.ช.วรกาญจน์  ชินบุตร ป.3 นายวินยั  ชินบุตร 37012 1,000.00 

53 ด.ช.คณนนัท ์ พรหมพนัธ์ใจ ป.3 นางศรวณีย ์ พรหมพนัธ์ใจ 33739 1,000.00 

54 ด.ญ.เทวิรดา  ศรีกุดเลาะ ป.3 นายเทพรังสรรค ์ ศรีกดุเลาะ 34961 1,000.00 

55 ด.ช.บุณยกร  ถนอมชีพ ป.6 นางนนัทภรณ์  ถนอมชีพ 35201 1,000.00       

56 ด.ช.โกลิตะ  หลา้เพชร ป.6 นายชูชาติ  หลา้เพชร 35647 1,000.00       

57 ด.ช.ณฐกร  โคตรนารา ป.6 น.ส.สายใหม  โคตรนารา 32711 1,000.00       

58  ด.ช.พทัธดนย ์ ประทุมทอด ป.6 นางทศัวรรณ์  ประทุมทอด 29870 1,000.00       

59 ด.ญ.ปาณปวีร์  บรรยง ป.6 นางกญัญาพชัร  แกว้ปัน 32116 1,000.00       

60 ด.ช.ธนากร  จัน่ทอง ป.6 นางพรทิพย ์ ลือหาญ 35975 1,000.00       

61 ด.ช.พีรพฒัน์  แสงจนัทร์ ป.6 นายวิชิต  แสงจนัทร์ 15834 1,000.00       

62 ด.ช.กฤตภาส  กอบการดี ป.6 นางศุภลกัษณ์  กอบการดี 34218 1,000.00       

63 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  ศรีกุดเลาะ ป.6 นางศศิกาญจน์  ศิริอคัรปรีดากุล 30697 1,000.00       

64 ด.ช.ธนพล  บาลธนจกัร์ ป.6 นางปรียาภรณ์  บาลธนจกัร์ 35520 1,000.00       

65 ด.ญ.ธญันินทร์  อธิรัฐสีห์ ป.6 นายสิริวสั  อธิรัฐสีห์ 28208 1,000.00       

66 ด.ญ.ณัฐจิราภา  ยศรุ่งเรือง ป.6 นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง 30646 1,000.00       

67 ด.ช.ศิรวริศ  บุญโนนแต้ ป.6 นายชาญเกียรติ  บุญโนนแต้ 35155 1,000.00       

68 ด.ญ.ณิชาภา  พิพิธกุล ป.6 นางธญัสินี  พิพิธกุล 30391 1,000.00       

69 ด.ช.กานตต์ะวนั  พงษจ์นัทร์ ป.6 นายวิชิต  พงษจ์นัทร์ 30445 1,000.00       

70 ด.ญ.จุฑานนัท ์ สารค า ป.6 นางวิชชุตา  มาตแสง 36358 1,000.00       

71 ด.ช.ลทัรพล  อ้ิงชยัภูมิ ป.6 นายจิรพงษ ์ อ้ิงชยัภูมิ 31706 1,000.00       

72 ด.ช.ธีราทร  ขวญัศกัด์ิ ป.6 นายสุทธิศกัด์ิ  ขวญัศกัด์ิ 31510 1,000.00       

73 ด.ญ.ปิยะฉตัร  พิลาแกว้ ป.6 นางจุรีรัตน์  พิลาแกว้ 31793 1,000.00       

74 ด.ช.ภาคิน  วาดสูงเนิน ป.6 นางมาริน  วาดสูงเนิน 33531 1,000.00       

75 ด.ญ.ปาณิสรา  เดชพินิจ ป.6 นางประภานิช  เดชพินิจ 33859 1,000.00       

76 ด.ญ.สุวภทัร  ศรีขลา ป.6 ส.อ.จ าเริญ  ศรีขลา 33606 1,000.00       

77 ด.ญ.ธนญัญา  มาลาวรรณ ป.6 นายวรพล  มาลาวรรณ 35574 1,000.00       
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78 ด.ญ.วิชญาดา  ประโพศรี ป.6 นางวารินี  ประโพศรี 33539 1,000.00       

79 ด.ช.งามพล  งามชดั ป.6 นางณัฐพร  งามชดั 29675 1,000.00       

80 ด.ช.นิติรัฐ  ต่อศรี ป.6 นางมจุลินทร์  ต่อศรี 25080 1,000.00       

81 ด.ช.ชวลัญา  แก่นบวั ป.6 นางวิไลลกัษณ์  แก่นบวั 24273 1,000.00       

82 ด.ช.ภูมินทร์  นาคมลู ป.6 นายสุรินทร์  นาคมลู 34785 1,000.00       

83 ด.ญ.ฐิตาพรฬิกา  ปัญญา ป.6 นายด ารงศกัด์ิ  ปัญญา 33451 1,000.00       

84 ด.ช.กิตติธชั  สายวรสิงห์ ป.6 นางปิยนนัท ์ สายวรสิงห์ 25744 1,000.00       

85 ด.ช.ณรงคช์ยั  ภูทองขาว ป.6 นางพรรณี  ภูทองขาว 33443 1,000.00       

86 ด.ช.ยศชาญชยั  ดวงวิญญาณ ป.6 นายดนุพล  ดวงวิญญาณ 34713 1,000.00       

87 ด.ช.กฤษฎาวฒัน์  สิมาธรรม ป.6 นางหนูชิด  สิมาธรรม 33593 1,000.00       

88 นายวริศ  งามสกุล ม.3 นายโยธิน  งามสกุล 35267 1,500.00       

89 ด.ญ.ลลิตภทัร  ชีชยัภูมิ ม.3 นายจีรศกัด์ิ  ชีชยัภูมิ 31654 1,500.00       

90 ด.ญ.ฐิติรัตน์  สิรินนัทเกตุ ม.3 นายสุทารักษ ์ สิรินนัทเกตุ 33331 1,500.00       

91 ด.ช.ชยัรัตน์  ชยานนท์ ม.3 นางปวนัรัตน์  ชยานนท์ 30941 1,500.00       

92 ด.ช.รัฐภูมิ  นอ้ยปัญญา ม.3 นายปรีชา  นอ้ยปัญญา 36043 1,500.00       

93 ด.ช.ชนาธร  บุตะเขียว ม.3 น.ส.กานติมา  แตงชยัภูมิ 34633 1,500.00       

94 ด.ช.ภูมิพฒัน์  ผ่านพูล ม.3 นายบุญเพง็  ผ่านพูล 26898 1,500.00       

95 ด.ญ.อุษณา  เวียงชยัภูมิ ม.3 นางดารารัตน์  เวียงชยัภูมิ 31340 1,500.00       

96 ด.ช.วริทธ์ิพล  รินทะจกัร ม.3 นางรัตนป์ระณี  คู่กระสงัข์ 35160 1,500.00       

97 ด.ญ.ลกัษมีกานต ์ น าเจริญ ม.3 นายเชาวฤทธ์ิ  น าเจริญ 21352 1,500.00       

98 ด.ญ.โชติกา  นาอุดม ม.3 นางวีรภา  นาอุดม 35375 1,500.00       

99 ด.ญ.ณปภา  ไตรเสนีย์ ม.3 นายสนัติ  ไตรเสนีย์ 34085 1,500.00       

100 ด.ญ.ธิติยากร  สอนโกษา ม.3 นางสมคิด  สอนโกษา 28134 1,500.00       

101 ด.ช.ภูบดินทร์  คนัธี ม.3 นายภกัดี  คนัธี 33864 1,500.00       

102 ด.ญ.เขมจิรา  ตลบัเพชร ม.3 ว่าท่ี ร.ต.มิตร  ตลบัเพชร 26118 1,500.00       

103 ด.ช.ประวีณวฒัน์  แควภูเขียว ม.3 นางดาวรุ่ง  แควภูเขียว 31375 1,500.00       

104 ด.ญ.เคียงดาว  กองละมดุ ม.3 น.ส.ณัฏฐกุล  นกัท านา 34956 1,500.00       
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105 ด.ญ.ชญาดา  เล่ียมไธสง ม.3 น.ส.ปรียาภสัสร์  นนทค าจนัทร์ 34958 1,500.00       

106 ด.ช.ปรมินทร์  ถนอมศกัด์ิ ม.3 นางสินธร  ถนอมศกัด์ิ 36419 1,500.00       

107 ด.ช.ชวลัวิทย ์ นามโคตร ม.3 นายคงฤทธ์ิ  นามโคตร 31872 1,500.00       

108 ด.ช.อษัฎาวธุ  วรรณแจ่ม ม.3 น.ส.ธิดา  วรรณแจ่ม 28730 1,500.00       

109 ด.ญ.ศุพชัริญา  ฦาชา ม.3 นางพชัรินทร์   ฦาชา 36355 1,500.00       

110 นายณัฐชนน  แกว้สวสัด์ิ ม.3 นางประนอม  แกว้สวสัด์ิ 35222 1,500.00       

111 ด.ญ.กมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ ม.3 นางกาญจนา  อายะวรรณ 33553 1,500.00       

112 ด.ญ.ปรียาภทัร  ประกายเพชร ม.3 นายสุธน  ประกายเพชร 31476 1,500.00       

113 ด.ช.ธนาคิม  พลไธสง ม.3 นางอภิญญา  จรัสพนัธ์ 32981 1,500.00       

114 ด.ญ.ธมลวรรณ  นอ้ยลา ม.3 นายเฉลิมพล  นอ้ยลา 16905 1,500.00       

115 ด.ญ.สุวิชญา  สุโข ม.3 นางวิภา  อนนัเต่า 29203 1,500.00       

116 ด.ช.สุภกิณฆ ์ ฦาก าลงั ม.3 นายอนุชิต  ฦาก าลงั 24844 1,500.00       

117 นายปุญญพฒัน์  ชอบคา้ ม.3 นางรุ่งทิพย ์ ชอบคา้ 31978 1,500.00       

118 นายเศรษสิริ  สุทธิโพธ์ิ ม.3 นางบุษบา  สุทธิโพธ์ิ 33861 1,500.00       

119 ด.ช.วิชญพล  ยอดสละ ม.3 นางสุดาทิพย ์ ยอดสละ 23508 1,500.00       

120 ด.ญ.ณฏัฐิญาภรณ์  ไคขนุทด ม.3 นางศิญาภรณ์  ไคขนุทด 32022 1,500.00       

121 ด.ญ.วชัราพร  ถนอมทุน ม.3 นางล าใย  ถนอมทุน 28587 1,500.00       

122 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ลบบ ารุง ม.3 นายสุทธิชยั  ลบบ ารุง 28749 1,500.00       

123 ด.ญ.วลัวรี  ค  าศรี ม.3 ว่าท่ีร้อยเอกภิญโญ  ค  าศรี 31434 1,500.00       

124 น.ส.วรกมล  เส้ียมแหลม ม.3 นางพจมาน  เส้ียมแหลม 33403 1,500.00       

125 น.ส.ชนญัญทิ์ชา  บ่วงนาวา ม.3 นางปวีร์ทิชา  บ่วงนาวา 31647 1,500.00       

126 ด.ช.รัชพล  เสมพงค์ ม.3 นายวิโรจน์  เสมพงค์ 31364 1,500.00       

127 ด.ญ.พิจิตรา  วรรณขามป้อม ม.3 นางอชิวะ  วรรณขามป้อม 34006 1,500.00       

128 ด.ญ.ณชเล  โยชยั ม.3 นางวรรณสุดา  โยชยั 35157 1,500.00       

129 นายปัณณธร  ชาวเชียงตุง ม.3 นายปรีชา  ชาวเชียงตุง 30149 1,500.00       

130 นายสหรัฐ  ขนัตี ม.3 นางมลัลิกา  ขนัตี 32915 1,500.00       

131 ด.ช.ณัฐพล  ฐานวิสยั ม.3 นางนาตยา  ฐานวิสยั 25871 1,500.00       
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132 นายรณฤทธ์ิ  ลีภูเขียว ม.6 น.ส.อรอิศรา  กระแสร์ 35759 1,500.00       

133 น.ส.กฤตชญา  เหมือนตา ม.6 นายบุญส่ง  เหมือนตา 33447 1,500.00       

134 น.ส.นริศรา  ผลภิญโญ ม.6 นางรัตนาภรณ์  ผลภิญโญ 36588 1,500.00       

135 น.ส.อนญัญา  ศรุตญานนท์ ม.6 นางพรทิพท ์ แผว้ช านาญ 28263 1,500.00       

136 น.ส.สุประวีณ์  สมวงษา ม.6 นายสุชาติ  สมวงษา 30076 1,500.00       

137 น.ส.ชญัญานุช  ก่ิงนอก ม.6 นางกนิษฐา  ก่ิงนอก 22285 1,500.00       

138 น.ส.ปฎิญญา  หิรัญ ม.6 นางมยรุา  หิรัญ 34639 1,500.00       

139 นายชินวตัร  พยงุดี ม.6 นางวนัเพญ็  พยงุดี 29307 1,500.00       

140 น.ส.กฤติยาภรณ์  เสมอไวย์ ม.6 นายธญัเทพ  เสมอไวย์ 33984 1,500.00       

141 น.ส.กนกพร  รบศึก ม.6 นางกาญจนาภา  รบศึก 28107 1,500.00       

142 นายนวมินทร์  วงศภ์าค  า ม.6 นางดาวเรือง  วงศภ์าค  า 32931 1,500.00       

143 น.ส.ณีรนุช  เวียงชยัภูมิ ม.6 นางรุ่งทิพย ์ เวียงชยัภูมิ 33632 1,500.00       

144 น.ส.ภานุมาศ  เกลอสูงเนิน ม.6 นางรุ่งจิตร  เกลอสูงเนิน 33246 1,500.00       

145 น.ส.ณัฐมน  พนัธ์นุรักษ์ ม.6 นางจ านวนศิลป์  พนัธ์นุรักษ์ 30796 1,500.00       

146 น.ส.ชนกวนนั  วรชินา ม.6 นางนามลกัษณ์  วรชินา 25169 1,500.00       

147 น.ส.พชรพร  มาเมือง ม.6 นางศศิธร  มาเมือง 34290 1,500.00       

148 นายนฤนยั  ไตรเสนีย์ ม.6 น.ส.วิไลวรรณ  หนองสระ 25627 1,500.00       

149 น.ส.ภทัรินทร์  สินทระ ม.6 นายสฤษด์ิ  สินทระ 23838 1,500.00       

150 น.ส.ชลลดา  แกว้ศรีบุตร ม.6 นายชนะชยั  แกว้ศรีบุตร 30405 1,500.00       

151 นายนฐัภูมิ  วิชาเกวียน ม.6 นางอ าภร  วิชาเกวียน 33640 1,500.00       

152 นายทศันยั  ถนัชนนาง ม.6 นายแมน  ถนัชนนาง 35488 1,500.00       

153 น.ส.ณัฐญาดา  สูงภิไลย์ ม.6 นางชยัชนะ  สูงภิไลย์ 36158 1,500.00       

154 น.ส.นนัทน์ภสั  ขวญัเกษม ม.6 นางครองใจ  ขวญัเกษม 20905 1,500.00       

155 นายนนทวฒัน์  นนทค าจนัทร์ ม.6 นายวานิช  นนทค าจนัทร์ 24783 1,500.00       

156 น.ส.จุฑามาศ  ต่อวาส ม.6 นายอาวธุ  ต่อวาส 19362 1,500.00       

157 นายศีลทรัพย ์ ช านาญ ม.6 นายสุมิตรสุริยน  ช านาญ 22642 1,500.00       

158 นายชลเทพ  นาเจริญ ม.6 นางสานิกุณ  นาเจริญ 32567 1,500.00       
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159 นายนวานภ  สมศรี ม.6 นางวนัเพญ็  สมศรี 31592 1,500.00       

160 นายพงศสิ์ริ  งอกนาวงั ม.6 นางจนัทณา  งอกนาวงั 23049 1,500.00       

161 นายภานุกร  ประทุมชาติ ม.6 นายสิงห์ทอง  ประทมุชาติ 33863 1,500.00       

162 นายบุรินทร์  วงศศ์รี ม.6 นายสุรวิทย ์ วงศศ์รี 16130 1,500.00       

163 นายสิริวรรษ  ศรีวิชยั ม.6 นางเมธิญา  ศรีวิชยั 26071 1,500.00       

164 นายวงศกร  ชีพอุบติั ม.6 นางดวงนภา  ชีพอุบติั 29067 1,500.00       

165 นายธนวฒัน์  บ  าราชเขญ็ ม.6 นายสมพงษ ์ บ  าราชเขม็ 27892 1,500.00       

166 น.ส.พรรณพร  ภูมิคอนสาร ม.6 นายวิจิตร  ภูมิคอนสาร 30073 1,500.00       

167 น.ส.กรกนก  นาสูงเนิน ม.6 นางกณิกา  นาสูงเนิน 34316 1,500.00       

168 นายนิติพงศ ์ วงัราช ม.6 นายประนมวรรณ์  วงัราช 17455 1,500.00       

169 นายภทัรพล  จนัทรพรหมรินทร์ ม.6 นายสุชาติ  จนัทรพรหมรินทร์ 32812 1,500.00       

170 นายธนดล  นอ้ยดี ม.6 นางศรินญา  นอ้ยดี 25437 1,500.00       

171 นายภูมินทร์  แดงนกขุม้ ม.6 นายกิตกรณ์  แดงนกขุม้ 27321 1,500.00       

172 นายกวิน  หมอดู ม.6 นายสุปัญ  หมอดู 25786 1,500.00       

173 นายรัชชานน  ต่ออ านาจ ม.6 นายณัฐชนน  ต่ออ านาจ 24212 1,500.00       

174 นายตุลา  ลากุล ม.6 นายวีรภทัร  ลากุล 31829 1,500.00       

175 นายพชรพล  ฦาชา ม.6 นางพชร  ฦาชา 32137 1,500.00       

176 น.ส.ศศิวิมล  กางการ ม.6 นางวชัรีพร  กางการ 33470 1,500.00       

177 น.ส.พชัราภรณ์  งามเจริญ ม.6 นางโชคดี  โนนหิน 36199 1,500.00       

178 น.ส.ศศิกานต ์ เฮงสกุล ม.6 นายสุชิต  เฮงสกุล 13991 1,500.00       

179 นายชิษณุพงค ์ วงศสุ์วรรณ ม.6 น.ส.ขนิษฐา  คชสาร 34980 1,500.00       

180 นายเนติพล  แกว้พล ม.6 นายธวชัชยั  แกว้พล 28747 1,500.00       

181 น.ส.กลัยกร  แกว้มลูมขุ ม.6 นางเครือจิต แกว้มลูมขุ 24840 1,500.00       

182 นายรัฐบดินทร์  ลงักาฟ้า ม.6 นางสมสกุล  ลงักาฟ้า 36649 1,500.00       

183 นายธีธชั  พลดงนอก ม.6 นางอนงค ์ พลดงนอก 33750 1,500.00       

184 นายประกาย  วงศอุ์ดม ม.6 นางประกาย  วงศอุ์ดม 34537 1,500.00       

185 น.ส.วิรุณรัตน์  สอนกอง ม.6 นายวาทิศ  สอนกอง 33549 1,500.00       
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186 น.ส.สุภาวลัย ์ สมมะโน ม.6 นายสุขสนัต ์ สมมะโน 35218 1,500.00       

187 นายเฉลิมรัฐ  ดีหามแห ม.6 นางสุกญัญา  ดีหามแห 24983 1,500.00       

188 นายไอศวรรณ  บวัค  า ปวส.ปีท่ี 2 นายชูชาติ  บวัค  า 32814 2,000.00       

189 นายยวุรัฐ  จ  าปางาม ปวส.ปีท่ี 2 นายจรัญ  จ  าปางาม 30735 2,000.00       

190 นายอิศราพงษ ์ หลอดอาษา ปวส.ปีท่ี 2 น.ส.ส าเภาทอง  หลอดอาษา 24285 2,000.00       

191 นายกฤตพฒัน์  หงษบิ์นมา ป.ตรี นายไพฑูรย ์ หงษบิ์นมา 28047 2,500.00       

192 น.ส.เบญญาภา  สวสัดิรักษ์ ป.ตรี นางเบญจวรรณ  สวสัดิรักษ์ 36691 2,500.00       

193 น.ส.ดวงพร  ชูศรีสิทธ์ิ ป.ตรี นายอาคม  ชูศรีสิทธ์ิ 24108 2,500.00       

194 นายเจตนิพทัธ์  เพชรภกัดี ป.ตรี นางชุติมา  ฦาชา 24160 2,500.00       

195 นายยทุธพงศ ์ ศิลประกอบ ป.ตรี วา่ท่ี ร.ต.มงคล  ศิลประกอบ 24575 2,500.00       

196 น.ส.กฤตยภรณ์  ชาติไทย ป.ตรี นางพรทิพย ์ ชาติไทย 34056 2,500.00       

197 น.ส.ชุติกาญจน์  สางห้วยไพร ป.ตรี นางชไมพร  ผาด า 22009 2,500.00       

198 น.ส.ปภาพินท ์ พานนนท์ ป.ตรี นายธีระพนัธ์ุ  พานนนท์ 26117 2,500.00       

199 น.ส.โชติรส  ผลาทิพย์ ป.ตรี นางวินิจฉา  ผลาทิพย์ 32590 2,500.00       

200 นายสุพิทภูมิ  คุยเพียภูมิ ป.ตรี นางพิทยา  คุยเพียภูมิ 19962 2,500.00       

201 น.ส.เสาวนีย ์ สู้ศึก ป.ตรี นายชยันรินทร์  สู้ศึก 30161 2,500.00       

202 นายเจษฎากร  ช านาญ ป.ตรี นางสรารัตน์  ช านาญ 34007 2,500.00       

203 น.ส.อุษณา  เพชรล ้า ป.ตรี นายประธาน  เพชรล ้า 24172 2,500.00       

204 น.ส.สิริญญา  พลธรรม ป.ตรี นายเชษฐา  พลธรรม 18920 2,500.00       

205 นายอธิวฒิุ  อิงแกว้ ป.ตรี นายอดุล  อิงแกว้ 27409 2,500.00       

206 นายธนากรณ์  ศรีธร ป.ตรี นายบุญมี  ศรีธร 32537 2,500.00       

207 น.ส.แพรวกมล  ศรีสกุล ป.ตรี นางพนม  ศรีสกุล 18085 2,500.00       

208 นายเลิศฤทธ์ิ  ผิวขาว ป.ตรี นายสุเมธา  ผิวขาว 29724 2,500.00       

209 นายธนกร  ค  าเรืองศรี ป.ตรี นายมนสั  ค  าเรืองศรี 15259 2,500.00       

210 น.ส.ช่อกมล  กาญจนางกูร ป.ตรี นางกมลมาลย ์ กาญจนางกรู 33401 2,500.00       

211 น.ส.ปิยวรรณ  นิลแกว้ ป.ตรี นายค าพูน  นิลแกว้ 18543 2,500.00       

212 น.ส.ปิยว์รา  มทุาพร ป.ตรี นายปรีชา  มทุาพร 28102 2,500.00       
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213 นายวสวตัต์ิ  นิตยกลุเศรษฐ์ ป.ตรี นายกนัตพฒัน ์ นิตยกลุเศรษฐ์ 36839 2,500.00       

214 นายกฤษณภทัร  คุณลา้น ป.ตรี นางดวงพร  คุณลา้น 31649 2,500.00       

215 นายธราวฒัน์  แต่งสุวรรณ ป.ตรี นายนุวฒัน์  แต่งสุวรรณ 18758 2,500.00       

216 นายภทัรพงศ ์ ดลประสิทธ์ิ ป.ตรี นายศุภโชค  ดลประสิทธ์ิ 30644 2,500.00       

217 น.ส.ธิดาวรรณ  บุญมี ป.ตรี นายอร่าม  บุญมี 29138 2,500.00       

218 นายชินวตัร  แจง้ค  า ป.ตรี นายเดชภพ  แจง้ค  า 22024 2,500.00       

219 น.ส.พรรณรินทร์  ศรีสวสัด์ิ ป.ตรี นางพรรณี  ศรีสวสัด์ิ 19197 2,500.00       

220 นายพทัธกานต ์ ประจนันวล ป.ตรี นายไพฑูรย ์ ประจนันวล 19614 2,500.00       

221 นายณรงคศ์กัด์ิ  ศิริชยั ป.ตรี นายสมพงษ ์ ศิริชยั 21647 2,500.00       

222 น.ส.พรปวีณ์  โสมศรี ป.ตรี นางกฤติกา  โสมศรี 33536 2,500.00       

223 น.ส.ธนินธร  แตงกระโทก ป.ตรี นายธวชัชยั  แตงกระโทก 30980 2,500.00       

224 นายจิระพสัณ์  เชาวนพงศ์ ป.ตรี นางทิพยสุ์วารี  เชาวนพงศ์ 35728 2,500.00       

225 นายพุทธิพล  หนองเสนา ป.ตรี นางรุ่งทิวา  หนองเสนา 24931 2,500.00       

226 นายกษม  เหง่าบุญมา ป.ตรี นางสุภารัตน์  เหงาบญุมา 18627 2,500.00       

227 น.ส.กนกภรณ์  เจริญศรี ป.ตรี นางอาภรณ์  เจริญศรี 30637 2,500.00       

228 นายสิทธิศกัด์ิ  ศรีจินดา ป.ตรี นายทวี  ศรีจินดา 25981 2,500.00       

229 นายก าพล  เยี้ยมผา ป.ตรี นายสงวน  เยี้ยมผา 20534 2,500.00       

230 น.ส.วรางคณา  ขลงัวิเชียร ป.ตรี นางช่ืน  ขลงัวิเชียร 24762 2,500.00       

231 น.ส.อาทิติยา  ศรีวิชา ป.ตรี นางนราวรรณ  ศรีวิชา 35249 2,500.00       

232 นายศิวกร  กออ าไพ ป.ตรี นางอจัฉรินทร์  กออ าไพ 31467 2,500.00       

233 น.ส.กิติยา  ฐานคร ป.ตรี นายสงัวาลย ์ ฐานคร 9958 2,500.00       

234 นายเจตสฤษฎ ์ นามโคตร ป.ตรี นายสิทธิชยั  นามโคตร 26246 2,500.00       

235 น.ส.พนัธ์ทิพา  ตากลม ป.ตรี นายสมควร  ตากลม 33666 2,500.00       

236 น.ส.ปาณิศรา  พรหมเมตตา ป.ตรี น.ส.สิริกาญจน์  กาญจนสุวรรณ 33602 2,500.00       

237 นายนนัทวฒัน์  จนัทราสา ป.ตรี นายบณัฑิต  จนัทราสา 17540 2,500.00       

238 น.ส.ญาณิศา  ศรีสมเกียรติ ป.ตรี นายกฤษดา  ศรีสมเกียรติ 29085 2,500.00       

239 นายชาญศิลป์  หาญปี ป.ตรี นายโยธิน  หาญปี 25617 2,500.00       



ที่ ช่ือ-สกลุ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดบัช้ัน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน จ านวน(บาท) หมายเหตุ

240 น.ส.อภิญญดา  ตรงประสิทธ์ิ ป.ตรี นายฐานวฒัน์  ตรงประสิทธ์ิ 34718 2,500.00       

241 นายกานตณ์พงษ ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ป.ตรี นายสุทธิพงษ ์ สุทธิวรารัฐกานต์ 33838 2,500.00       

242 นายปณิธาน  เหล่าศิริรัตน์ ป.ตรี นายภูมินทร์  โตชยัภูมิ 36159 2,500.00       

243 น.ส.ภคัรมยั  ลาภทวี ป.ตรี นายเชิดศกัด์ิ  ลาภทวี 32917 2,500.00       


