ทุนเรียนดีและส่ งเสริมการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ด.ญ.ศุภิศรา หมัน่ จิตร
ด.ญ.อภิชญา วิมลพันธุ์
ด.ญ.พรทิพา ชาญศิริ
ด.ญ.ธัญชนก น้อยไม้
ด.ญ.ธัญพิชชา อยูช่ ยั
ด.ญ.พชรภัทร แซ่ต้งั
ด.ญ.ศิริลกั ษณ์ ชมบุญ
ด.ช.ธี รภัทร สวนสิ น
ด.ญ.ธัญชนก ใหม่อ่อง
ด.ญ.ฟ้าใส ฟ้ าอานวย
ด.ช.อุม้ บุญ ลาวทอง
ด.ญ.ธนัยนันท์ พรหมมาพันธุ์
ด.ญ.นิ ชาภา ทิพวรรณ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ด.ช.ธี รพัฒน์ หมีเทพ
ด.ญ.ภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์
ด.ญ.ยุวดี กล่าอยูส่ ุ ข
ด.ช.จิราณุ วฒั น์ แจ่มใส
ด.ญ.พิมพ์ลภัส นิ กรวัฒน์
ด.ช.ชุตินนั ท์ ยิม้ แย้ม
ด.ช.ธนพล บุญยอ
ด.ช.ธนดล อู่พิมาย
ด.ช.ประดิพทั ธ์ ศรี สงั วรณ์
ด.ญ.พนิ ตพิชา จรหนู

24
25
26
27
28

ด.ญ.วรี ลกั ษ์ แก้วกิ่งจันทร์
ด.ญ.ธันยพัฒน์ อินทร์ รองพล
ด.ญ.รัชนี กร สี ใจอินทร์
ด.ญ.แวววรรณ โคมกระจ่าง
ด.ช.ธนกานต์ โพธิ์ แก้ว

ประถมศึกษาปี ที่ 1
บุตรของ
นางสาวภัคจิรา มีแวว
นางสาวธัญชนก วิมลพันธุ์
นางอมรรัตน์ ชาญศิริ
นางสาวเดือน สังข์แก้ว
นางกรองแก้ว พงษ์คูณ
นางสาวธมลวรรณ โคมกระจ่าง
นางสาวสุภทั ธา ชมบุญ
นางสาวธมนณัฏฐ์ จีระวัตร์
นางสาวกรองแก้ว ศิลธรรม
นางสาวชลณาธาร ฟ้าอานวย
นางสาวทิวาพร ปิ ดงูเหลือม
นายชาญชัย พรหมมาพันธุ์
นางยุพิน ทิพวรรณ
ประถมศึกษาปี ที่ 2
บุตรของ
นางละมัย สมตัว
นางสาววรรณา มาสัมฤทธิ์
นางสาวจันทร์ฉาย เจนกระบวน
นางสาวขนิ ษฐา ศรี เงินยวง
นางสาวอัจฉราพร พวงชะเอม
นางรมิดา ยิม้ แย้ม
นางสาวศรี รัตน์ พึ่งแสง
นายสานิ ตย์ อู่พิมาย
นางสาววรรณา พงษ์เสื อ
นางมนทกานต์ ฉัตรแก้ว
ประถมศึกษาปี ที่ 3
บุตรของ
นายราวิน แก้วกิ่งจันทร์
นางสาวเธี ยรรัตน์ อินทร์รองพล
นายอดิศกั ดิ์ สี ใจอินทร์
นางนงนุ ช แก้วเชียงราก
นางสาวอาภา อ่วมจินดา

29
30
31
32
33
34
35
36

ด.ญ.นภัสสร รุ่ งทอง
ด.ญ.กังศดาร พึ่งกัน
ด.ญ.โศภิษฐ์ หนุ นภักดี
ด.ช.จีรวุฒิ คาควน
ด.ญ.ดลยา บุตรเสน
ด.ช.ภูริพฒั น์ นวลรัศมี
ด.ญ.จิรัชยา โชคกาเนิ ด
ด.ช.ปภังกร ฤกษ์ดี

นางสาววันเพ็ญ มากมูล
นางสาวพัชราภรณ์ พึ่งกัน
นายมนตรี หนุ นภักดี
นางสาวอัจฉรา คาควน
นางสาวดารริ ณทร์ อุปนันไชย
นางสาววินารัตน์ ใจจะดี
นางเตือนใจ โชคกาเนิ ด
นายธี รเดช ฤกษ์ดี

ประถมศึกษาปี ที่ 4
37 ด.ญ.อติกานต์ ศิริบุรานนท์
บุตรของ
นางอรญาดา ศิริบุรานนท์
38 ด.ญ.อรอุมา นานิ ล
นางสาวณิ ชาภา ธรรมทันตา
39 ด.ญ.พจณิ ชา สายทองอินทร์
นางชุลีกร สายทองอินทร์
40 ด.ช.สุ เมธ ทิพวรรณ
นางยุพิน ทิพวรรณ
41 ด.ญ.มัณมภัณฑ์ วงษ์ไกรนิ ธิกนก
นางภัคม์ลภัส วงษ์ไกรนิ ธิกนก
42 ด.ช.ภานุ วฒั น์ พรรณริ นทร์
นางกชพร พรรณริ นทร์
43 ด.ญ.ปุณณภา ทวีทรัพย์นวกุล
นางรณิ ดา ทวีทรัพย์นวกุล
44 ด.ญ.ธวัลรัตน์ มากผ่อง
นางพนิ ดา มากผ่อง
45 ด.ญ.ศศิกานต์ แก้วประเสริ ฐ
นายธวัชชัย แก้วประเสริ ฐ
46 ด.ญ.รัตนาภรณ์ สัทธาพงศ์
นางชลทิชา สัทธาพงศ์
ประถมศึกษาปี ที่ 5
47 ด.ญ.นัทธกานต์ ใจเกื้อ
บุตรของ
นางสาวศริ ญญา ชมบุญ
48 ด.ญ.สกลวรรณ มาตย์แพง
นางสาวราชาวดี จันทร์ประทีป
49 ด.ช.ธนวัต โชคบารุ ง
นางลักษมี โชคบารุ ง
50 ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วอุ่น
นางสาวภารดี บุตรเหม
51 ด.ญ.รวรรณยา เมืองรอด
นางสุ พรรณษา เมืองรอด
52 ด.ญ.พลลชา ธรรมทันตา
นางธัญชนก ธรรมทันตา
53 ด.ช.บูรนาท จันทนัน
นางสาวบูรณิ กา ผูด้ ี
54 ด.ญ.ปุญญิศา น้อยไม้
นางสาวเดือน สังข์แก้ว
55 ด.ช.อิสมาแอล อาแว
นายนิ เวศน์ นราทัศน์
56 ด.ช.มณฑล พรมเพ็ง
นางสาวชาลิสา พรมเพ็ง
57 ด.ญ.ปาริ ชาต ใหม่อ่อง
นางสาวกรองแก้ว ศิลธรรม
ประถมศึกษาปี ที่ 6

58
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66
67
68
69
70
71
72
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ด.ญ.รัญชิดา คาพูน
ด.ญ.ชนม์นิภา อรรถาโชติ
ด.ญ.เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล
ด.ญ.กัลยรัตน์ พันธ์จีน
ด.ช.ณัฐวุฒิ พื้นยา
ด.ญ.ณัชชา รอดราชา

บุตรของ

นางวนิ ดา คาพูน
นายสมถวิล อรรถาโชติ
นายกิตติพนั ธ์ วรธนมงคลกุล
นางปภาวดี ตรัสใจธรรม
นายอุดม พื้นยา
นายปรเมศวร์ รอดราชา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ด.ญ.ธยานิ จ สุ ขเสวบัณฑิต
บุตรของ
นางพจนารถ สุ ขเสวบัณฑิต
ด.ญ.ศศินิภา ปวงคา
นางสุ มาลี ปวงคา
ด.ญ.วนิ ดา ศรี แพงมล
นายสมพร ศรี แพงมล
ด.ญ.มนสิ กา คล้ายหิ รัญ
นางสาววิไล สมปอง
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ด.ญ.สุ จิตรา โตสุวรรณ
บุตรของ
นางจิตรา โตสุ วรรณ
ด.ญ.กวินทิรา บุตรเสน
นางสาวดารริ ณทร์ อุปนันไชย
ด.ช.กิตติศกั ดิ์ เตียสวัสดิ์
นางสาวกนกพร รุ กขชาติ
ด.ญ.วาริ นทร์ พร้อมเชื้ อแก้ว
นางพัชริ นทร์ พร้อมเชื้อแก้ว
นางสาวกนกพร กระโจมทอง
นางสาวเบญจมา เมืองเกษม
ด.ญ.ฐานิ ดา กิตโกศล
นางสาวรุ่ งอรุ ณ รักรุ่ งเรื อง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
นางสาววัลยา แย้มเกษร
บุตรของ
นางสาวดุษฎี แย้มเกษร
นายเจษฎากร ทองมัง่
นายจิตกร ทองมัง่
นางสาวปาริ สา คาศรี
นางสุ ภาพร คาศรี
นางสาวกาญจนวดี บุญเทอม
นายอัญเชิญ บุญเทอม
นายธี รภัทร โชคบารุ ง
นางลักษมี โชคบารุ ง
นางสาวเจนเนตร เล็กเจริ ญ
นางสาวจิ คาพินิจ
นายธราดล เทียมอุบล
นางสาวสุวรรณา สุปรี ดี
นายณัฐวุฒิ อุทยานิ น
นางธี รินมาศ อุทยานิ น
นางสาวจุฑามาศ อาคมนันท์
นายณรงค์วิทย์ อาคมนันท์
นางสาวณัฐกมล มุขเงิน
นายวิไล มุขเงิน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
นางสาวอรณัฐ รัชตพงศ์บวร
บุตรของ
นางสุ ภคั ธิ รามนต์
นางสาวณัฐริ ณฐา วงษ์ไกรนิ ธิกนก
นางภัคม์ลภัส วงษ์ไกรนิ ธิกนก

86 นายพิพฒั น์ พื้นยา
87 นางสาวจิรัฐติกาล เกิดแก่น
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

นายอุดม พื้นยา
นายวิรัช เกิดแก่น

มัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสาวพจณิ ชา ทองพรหม
บุตรของ
นางสาวประกายรัช พานิ ชพันธุ์
นายจักรวาล โสนนอก
นางนันทวัน โสนนอก
นางสาวกัญญาณัฐ พรหมรังฤทธิ์
นางเกณิ ภา พรหมรังฤทธิ์
นางสาวปวีณ์สุดา ขันเหลา
นายทองใส ขันเหลา
นายปธานิ น ไชยโย
นายประทาน ไชยโย
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
นางสาวพัชรพร ชวดชุม
บุตรของ
นางปราณี ชวดชุม
นายกฤชกร อินทร์ไธสง
นางศฐิตา ประกอบแก้ว
นางสาววิลาสิ นี ฮ้อรอด
นางฐิติกานต์ ฮ้อรอด
นางสาวชนาภา สิ งหะสอน
นางสาวศิริกุล โพดพันธ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1
นางสาวเจวลิน บางชวด
บุตรของ
นางอิงอร หิ รัญ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 2
นายอรรถวิท คุม้ วงษ์
บุตรของ
นางขวัญเรื อน คุม้ วงษ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3
นางสาวนฤมล พับแผ่นทอง
บุตรของ
นางสาววิมล พับแผ่นทอง
นายฐานปั ทม์ พลอยนิ ล
นายอุทยั หอมจันทร์
ปริญญาตรีปีที่ 1
นางสาววรรณภา อินทรปาลิต
บุตรของ
นางสมคิด อินทรปาลิต
นางสาวสุ ทธิ ดา เทียมอุบล
นางสาวสุวรรณา สุปรี ดี
ปริญญาตรีปีที่ 2
นายธนพล ทวีแสง
บุตรของ
นางสุ จินต์ ทวีแสง
นางสาวฐิ ฐากุล วงษ์พิบูลย์
นางอุบลรัตน์ วงษ์พิบูลย์
ปริญญาตรีปีที่ 3
นายอนุพงษ์ นุย้ บุญแก้ว
บุตรของ
นางป้ อม นุย้ บุญแก้ว
นางสาวพิภทั รา หอมดอก
นางธาริ นี หอมดอก
นางสาวพนิ ดา อารมณ์
นางชุลีกร เธี ยรไพบูลย์
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

ลงชื่ อ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
ประธานกรรมการ

