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ประกำศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด 
เร่ือง ผลกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประจ ำปี 2552 

 
          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด(สอมธ.) ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา บุตรของสมาชิกประจ าปี 
2552 ไปแล้วน้ัน 
          บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รบั
ทุนการศึกษา ประเภททุนเรยีนดีจ านวน 941 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาจ านวน 187 ทุน และทุนเรยีนดีและส่งเสรมิการศึกษาจ านวน 
174 ทุน ดังปรากฏรายชื่อผูร้ับทุน ดังต่อไปน้ี     

ทุนเรียนดี จ ำนวน 941 ทุน 
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ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ จ ำนวน 187 ทุน 
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ทุนเรียนดี 
ประถมศึกษำปีที่ 1 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บุตรของ 
1 ด.ช.นราวิชญ์ ภู่วโรดม รศ.นคร ภู่วโรดม 
2 ด.ญ.ริน คอนโด ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด 
3 ด.ช.นรัสมิ์ ด าริห์อนันต์ ผศ.ดร.สมจิต ด าริห์อนันต์ 
4 ด.ช.ไทโย มุตตามระ ผศ.อภิวัฒน์ มุตตามระ 
5 ด.ช.กิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ นายสว่าง เพชรวิเศษ 
6 ด.ช.คุณากร พุ่มประดับ นางขนิษฐา พุ่มประดับ 
7 ด.ญ.ณัฐวรา มณีสวัสด์ิ นางจงกล มณีสวัสด์ิ 
8 ด.ช.ธรรมชาติ เมธีดุลสถิตย ์ นายมหธน เมธีดุลสถิตย ์
9 ด.ญ.นงลักษณ์ ช่างกลึง นางจารุวรรณ ช่างกลึง 
10 ด.ช.นพณัฐ อุทามนตรี นางนวลละออง อุทามนตรี 
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11 ด.ช.ปธานิน รุ่งกีรติกุล นายสุวรรณ รุ่งกีรติกุล 
12 ด.ช.ปราณนต์ เทพรักษา รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา 
13 ด.ญ.ปิยอร กูณฑ์กันทรากร รศ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 
14 ด.ญ.ปิยะนุช วาวตะคุ นายมงคล วาวตะคุ 
15 ด.ญ.พชรกมล เพ็ชร์สุข นางชนากานต์ เพ็ชร์สุข 
16 ด.ช.พชรพล ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
17 ด.ญ.พลอย ไชยวานิช นางศิวาพร ไชยวานิช 
18 ด.ช.พสวัตต์ิ โอภาสเพ่ิมพงศ์ นางรตา พรหมมา 
19 ด.ญ.พิชชารีย์ ต่อประเสริฐกุล นางจิราภรณ์ ชัชวาลกุลชัย 
20 ด.ญ.พิชยา อารีย์ นายพิชัย อารีย์ 
21 ด.ญ.พีรดา สุโขยะชัย นางวราภรณ์ สุโขยะชัย 
22 ด.ญ.พุทธิมน จินะการ นางสุพาภรณ์ จินะการ 
23 ด.ช.ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข รศ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 
24 ด.ช.ภูชิต วิชชุเดชา นายวัลลภ วิชชุเดชา 
25 ด.ช.รัชเดช ห่วงจริง นายวรัท ห่วงจริง 
26 ด.ช.วรพรต ดวงจันทร์ นางวารุณี แซ่ต๊ึง 
27 ด.ช.วิศรุต ศรีวิบูลย์ นายเกรียงศักด์ิ ศรีวิบูลย ์
28 ด.ญ.ศศิกัญญ์ ชลศึกษ์ นายดุลยโชติ ชลศึกษ์ 
29 ด.ช.สรวิศ นามสีฐาน นางกัลยา นามสีฐาน 
30 ด.ญ.สรัญดา มากพันธ์ผล นายสถาพร มากพันธ์ผล 
31 ด.ญ.ณิชาภัทร พร้อมวงค์ นางสุมล โกเมนเอก 
32 ด.ญ.เภตรา พงษ์สุทธิรักษ์ รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ 
33 ด.ญ.นวพรรษ นิลทจันทร์ นางพรพิมล นิลทจันทร์ 
34 ด.ญ.จิดาภา ธรรมสอน นางจินตนา ธรรมสอน 
35 ด.ญ.นภวรรณ พุ่มดอกแก้ว นางวิไลวรรณ์ พุ่มดอกแก้ว 
36 ด.ญ.รนภร นามประทาน นางศิริพร นามประทาน 
37 ด.ช.ศุภวิชญ์ มังกรทอง นายนภดล มังกรทอง 
38 ด.ช.กฤตเมธ ศรีราช นางลักษณา ศรีราช 
39 ด.ช.บารมี รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ นางวชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ 
40 ด.ญ.พัชรินทร์ อุบลนุช นายธานินทร์ อุบลนุช 
41 ด.ญ.ชัญญา สุกแสงศรี นายพิเชษฐ สุกแสงศรี 
42 ด.ช.พิธิพัฒน์ กิ้มปาน นางวิริยา กิ้มปาน 
43 ด.ญ.กุริสรา อยู่หนูสิงห์ นางวราภรณ์ อยู่หนูสิงห์ 
44 ด.ช.เจตริน เวศวิทย์ นางจุฑามาศ เวศวิทย์ 
45 ด.ช.จิรกร ศรียุกต์ นางเสาวพรรณ ศรีโสภณ 
46 ด.ญ.ณัฐจิรา จริยโกศล นางกฤษณา จริยโกศล 
47 ด.ช.ณัฐภัทร มงคลโสฬศ นางอารยา มงคลโสฬศ 
48 ด.ญ.อภิชญา บุญญภิญโญ รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ 
49 ด.ช.นพรัตน์ นิยมญาติ นายทวี นิยมญาติ 
50 ด.ช.กันตพงศ์ กาลรบ นางปทุมมาศ กาลรบ 
51 ด.ช.ศุภมงคล ลิมปิพิชัย นางสุธีรา ลิมปิพิชัย 
52 ด.ช.จารุวิทย์ ปิ่นมณี นางธมลวรรณ ปิ่นมณี 



53 ด.ช.พัชรพงษ์ สุทธิยุทธ์ นางไพรวรรณ สุทธิยุทธ ์
54 ด.ช.รณกร รินทะไชย นายรณชัย รินทะไชย 
55 ด.ช.วรปรัชญ์ เลี้ยงบ ารุง นางสุนิสา ปัญญาใส 
56 ด.ช.ณธพรรษ ทองเขาล้าน นางชิไลพร ทองเขาล้าน 
57 ด.ญ.นวินดา ต่ออุดม รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม 
58 ด.ช.พีรวิชญ์ ฟินด้ี นางสุกัญญา แอนดะริส 
59 ด.ญ.ณัฏฐณิชา กุลหกูล นางจันทร์เพ็ญ กุลหกูล 
60 ด.ญ.พุทธิชา แสนสุข นางสมพร แสนสุข 
61 ด.ช.สวาสด์ิ แอนดะริส นายสมศักด์ิ แอนดะริส 
62 ด.ช.ปภวิชญ์ จ่ันเพชร นางเติมทรัพย์ จ่ันเพชร 
63 ด.ช.ณฐกร การนอก นางตุ๊กตา การนอก 

 
 ทุนเรียนดี 

ประถมศึกษำปีที่ 2 
64 ด.ช.วิรัลพัชร วิไลชนม ์ รศ.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ 
65 ด.ช.กันตพงศ์ วัฒนสิทธิ์กุล นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล 
66 ด.ญ.กุลธิดารัตน์ ไวยลาภ นายไชยรัตน์ ไวยลาภ 
67 ด.ญ.ขวัญตา สวนสิน นายวันชัย สวนสิน 
68 ด.ช.คณกร อภิญ นางเพ็ญศรี เกียรต์ิพงษ์ลาภ 
69 ด.ช.จักรภัทร สุทธิยทุธ ์ นางไพรวรรณ สุทธิยุทธ ์
70 ด.ญ.ชวิศา วรกุลลัฎฐานีย์ ผศ.กัลยกร วรกุลลฎัฐานีย์ 
71 ด.ญ.ฐิตตา เบญจมานนท์ นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ 
72 ด.ญ.ณัฐณิชา เอกจริยกร นางวาสนา เอกจริยกร 
73 ด.ญ.ณิชากานต์ บุญปกครอง นางนันทา บุญปกครอง 
74 ด.ญ.ณิชาภัทร กรีวาส นางรุ่งทิวา กรีวาส 
75 ด.ช.ทศนพล พุกวีระ นายสุรพล พุกวีระ 
76 ด.ญ.ธนลักษณ์ ไทยด้วง นางศศลักษณ์ ไทยด้วง 
77 ด.ญ.นภสร เนียมฤทธิ ์ นางศิริพร เนียมฤทธิ์ 
78 ด.ช.นันทน์วัฒน์ เยี่ยงสกุล นางมาณี เยี่ยงสกุล 
79 ด.ญ.บุณยชา เกษมราช นายบุญลือ เกษมราช 
80 ด.ญ.ปณัฐชนัญ สวนพันธุ์ นางระเบียบ สวนพันธุ์ 
81 ด.ญ.ปุณฑริก ทยาวิทิต นางกรกช ทยาวิทิต 
82 ด.ช.ปุถุชน วงศ์วรกุล นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล 
83 ด.ช.มัตตัญญู ต้ังเง็กกี่ ผศ.นพ.มงคล ต้ังเง็กกี่ 
84 ด.ช.มิ่งเมือง ม่วงเขียว นายสากล ม่วงเขียว 
85 ด.ญ.ร้อยตะวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ ผศ.พญ.ศิริวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ 
86 ด.ญ.วิชญาดา อัศวพิทยานนท์ นางวัชรา อัศวพิทยานนท์ 
87 ด.ช.ศิวศิษย์ พรสุขสว่าง ผศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง 
88 ด.ช.สินทร นามสีฐาน นางกัลยา นามสีฐาน 
89 ด.ช.สิรธีร์ ฉิมอ้อย นางวีรยา ฉิมอ้อย 
90 ด.ญ.อติกานต์ โคตรพัฒน์ นางวิภารัตน์ ตรัสศรี 
91 ด.ช.อิสระ ชลศึกษ์ นายดุลยโชติ ชลศึกษ์ 



92 ด.ญ.ชนิสรา พ่ึงเถื่อน นายบัญชา พ่ึงเถื่อน 
93 ด.ญ.ภัณฑิรา คุณภาพ นางณัฐภรณ์ สันติวัชราณุรักษ์ 
94 ด.ญ.กนกพิชญ์ จันทร์ศร นางวัลลา จันทร์เปีย 
95 ด.ญ.ภัทธีมา เท้งบางด้วน นางศาลินี รุ่งระวิ 
96 ด.ช.ภูษิต พวงจิก รศ.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก 
97 ด.ญ.ฐิติพร หร่ าพ่ึง นางภัณฑิรา หร่ าพ่ึง 
98 ด.ช.ณภัทร ประภาสโสภณ นางกรกนก ประภาสโสภณ 
99 ด.ช.ทัตพงศ์ ปรุงแสง นางแสงเทียน ปรุงแสง 
100 ด.ช.ภัคพงศ์ สุโขยะชัย นางวราภรณ์ สุโขยะชัย 
101 ด.ญ.ศุภนิดา แสนสบาย นายวันชัย แสนสบาย 
102 ด.ช.สรณัฐ สัมปัตตะวนิช รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
103 ด.ญ.สุพิชชา พลอยสมบุญ นายสมชาย พลอยสมบุญ 
104 ด.ญ.ชุติพร กองประพันธ์ นางสุชาดา กองประพันธ์ 
105 ด.ญ.สปัญญ์ มากพันธ์ผล นายสมชาย มากพันธ์ผล 
106 ด.ช.ณภัทร์ สุวรรณสิงห ์ นางภิญพรรณ สุวรรณสิงห์ 
107 ด.ญ.คันธรส แก้วเสลา นางเบญจวรรณ์ แก้วเสลา 
108 ด.ญ.วิสุทธิดา ภูริบุตร นางจุไรรัตน์ ภูริบุตร 
109 ด.ช.กลวัชร สมบัติศิรินันท์ เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท์ 
110 ด.ช.คณพัฒน์ บุญมาก นายวีรศักด์ิ บุญมาก 
111 ด.ญ.สมิตานัน บรรดิสถ ์ นางสุวรรณา บรรดิสถ ์
112 ด.ญ.สรัสวตี อัญชลีน่า พาแรงคิโอ MR.MARTIN PERENCHIO 
113 ด.ช.สหัสวรรษ แสงจินดา นางสุรีพร แสงจินดา 
114 ด.ช.ปภน แซ่ว่อง นางสุกัลยา อุทายีก์ 
115 ด.ช.ธีรภัทร ปิ่นก้อน นายสุรศักด์ิ ปิ่นก้อน 
116 ด.ญ.พิณทิรา ผลพิทักษ์ นางสายสุณี ผลพิทักษ์ 
117 ด.ญ.ธารทิพย์ ภูศรี นายเฉลิมยทุธ ภูศร ี
118 ด.ญ.ปาณิสรา พุทธวรรณะ ผศ.ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ 
119 ด.ช.วิสุทธิ์ จิตรสุข นางสุภากร จิตรสุข 
120 ด.ช.ภูริณัฐ เชื่อมรัตนกุล รศ.พญ.อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล 
121 ด.ช.ณัฒพล สิงห์เอี่ยม นางเพียงใจ สิงห์เอี่ยม 
122 ด.ช.ตุลยวัต ยิ้มประเสริฐ นางตะวัน ยิ้มประเสริฐ 
123 ด.ช.ธนภัทร หลอมประโคน นางวิพารัตน์ ไชยบุญ 
124 ด.ช.ธนดล สาครชาติ นางมณีรัตน์ สาครชาติ 
125 ด.ช.ธนทัต วิริยะรัมภ ์ นางสุจินันท์ วิริยะรัมภ ์
126 ด.ช.ธรรมศักด์ิ กมลรักษ์ นางอมรจิต ขานพิมาย 
127 ด.ญ.พรไพลิน สวนสิน นางเพ็ญศรี สวนสิน 
128 ด.ญ.พิชชาภา ปรีชาเมตตา ศ.อารยะ ปรีชาเมตตา 
129 ด.ช.รัฐพล เชิงคีรี นางจิราภรณ์ เชิงคีรี 
130 ด.ช.ปัญญ์ ปัญญสวัสด์ิสุทธิ์ รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธิ ์
131 ด.ญ.ลักษิกา โอนอ่อน นางไพรินทร์ พูนเพ่ิม 
132 ด.ญ.วิภัสกานต์ ทองเขาล้าน นางชิไลพร ทองเขาล้าน 
133 ด.ช.ธีรเดช ธรรมกุล นางดวงเนตร ธรรมกุล 



134 ด.ช.ปรเมษฐ์ บัณฑรภิญโญ นางจรินทร์ บัณฑรภิญโญ 
135 ด.ญ.เจสิตา กรมสุริยศักด์ิ นางระพี กรมสุริยศักด์ิ 
136 ด.ช.ธีรภัทร์ ปุยภิรมย ์ นางวาสนา ปุยภิรมย ์
137 ด.ช.สุธินัน แก้วสา นางกุลนันทร์ สมบูรณ์ทรัพย ์

 
  ทุนเรียนดี 

ประถมศึกษำปีที่ 3 
138 ด.ญ.คมน์ทาน จะนู นางเพ็ญศรี จะนู 
139 ด.ช.ณฤกษ์ ด าริห์อนันต์ ผศ.ดร.สมจิต ด าริห์อนันต์ 
140 ด.ญ.ริสา คอนโด ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด 
141 ด.ญ.กฤตินี รุ่งโนรี นายทรงพล รุ่งโนรี 
142 ด.ช.จักรกฤษณ์ ภู่ทอง นายเกรียง ภู่ทอง 
143 ด.ญ.จิตติระวี ปู่ประเสริฐ นางศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ 
144 ด.ช.จินต์ รอตรวย นายวชิระ รอตรวย 
145 ด.ญ.ชญาภรณ์ อนุสรณ์วัฒนกุล นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด 
146 ด.ช.ชนกนันท์ ชูศักด์ิศิลป์ นางสุมาลี ชูศักด์ิศิลป์ 
147 ด.ญ.ชนกนาถ รพีพิศาล นางสุทธิณี รพีพิศาล 
148 ด.ญ.ณดา นนทปัทมะดุลย ์ รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์
149 ด.ญ.ณัชกุลบุตร นิธิอนันต์ นายวรเศรษฐ์ นิธิอนันต์ 
150 ด.ช.ดรณ์ อมราลักษณ์ นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์ 
151 ด.ช.ธราธร กางทอง นางกุหลาบ กางทอง 
152 ด.ญ.พรพรรณ วัชชวัลคุ รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 
153 ด.ญ.พิชรินทร์ ยลระบิล ผศ.อรพรรณ ยลระบิล 
154 ด.ญ.พิรญาณ์ แก้วนิล นางเกษรา แก้วนิล 
155 ด.ช.พีรวิชญ์ ชววิวรรธน์ รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์ 
156 ด.ญ.ภัทรินทร์ โอฬารสมบัติ นายวรพจน์ โอฬารสมบัติ 
157 ด.ญ.ยุพาพิน ปานวงศ์ นางพเยาว์ ปานวงศ์ 
158 ด.ญ.รสิตา พรธิสาร นางบุบผา พรธิสาร 
159 ด.ช.วุฒิภัทร กูณฑ์กันทรากร รศ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 
160 ด.ญ.สรันยา อาภรณ์สุวรรณ รศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
161 ด.ช.สุทธิภัทร บรูณตรีเวทย ์ รศ.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย์ 
162 ด.ญ.อิสริยา รองแก้ว นายจันทร์แรม รองแก้ว 
163 ด.ญ.อุษณีย์ สงวนศักด์ิศรี นางเกวลิน สงวนศักด์ิศรี 
164 ด.ช.เศรษฐพงศ์ ชูหนู นายอภินันท์ ชูหนู 
165 ด.ญ.กมลภัทร เปี่ยมอุดมสุข นางรัชนี เปี่ยมอุดมสุข 
166 ด.ญ.พรธีรา ศรีชนะ ผศ.ดรุณี ศรีชนะ 
167 ด.ญ.เบญญาภา เย็นประยูร นายสมชาติ เย็นประยรู 
168 ด.ญ.ณิชารีย์ อินทะสี นายวิเชียร อินทะส ี
169 ด.ช.พงศพร หวังสกุลโชค นางศิริพร หวังสกุลโชค 
170 ด.ช.พัชรพล ศรีบุญเรือง นางสุรีรัตน์ ศรีบุญเรือง 
171 ด.ญ.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ นางขวัญจิต เพียงสุวรรณ 
172 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ประเสริฐผล นางวิฑิต ประเสริฐผล 



173 ด.ช.พศวีร์ พ่ึงรัศมี นพ.พรเทพ พ่ึงรัศมี 
174 ด.ญ.กฤติกา จันทรเวคิน ผศ.ยสนันท์ จันทรเวคิน 
175 ด.ญ.จิราพัชร หอมเหมือน นางศิริภรณ์ หอมเหมือน 
176 ด.ช.ธนาวุฒิ พันชนะ นางทักษพร พันชนะ 
177 ด.ญ.กันตินันท์ ผลมะขาม นางกรรณิการ์ ผลมะขาม 
178 ด.ช.สโรช ทยาวิทิต นางกรกช ทยาวิทิต 
179 ด.ช.พศิณ อินทรขาว ผศ.ศุกระวรรณ อินทรขาว 
180 ด.ญ.วิสสุตา แดงอุบล นางธุมาวดี แดงอุบล 
181 ด.ช.วุฒิชัย หมายส าราญ นางพิกุล หมายส าราญ 
182 ด.ช.สัญญพงศ์ ประภาพรรณพิไล นางเพียงพร ประภาพรรณพิไล 
183 ด.ญ.สุปรีดา สุดสระ นางแวววดี สุดสระ 
184 ด.ญ.วัลยา แย้มเกษร นายเกษมสันต์ แย้มเกษร 
185 ด.ช.ณัฐพล ตาดคร้าม นายชีพ ตาดคร้าม 
186 ด.ช.พีรณัฐ แนวบุญเนียร ทพ.พลภัทร แนวบุญเนียร 
187 ด.ญ.สลิตา สาระบุตร นางสุนันทา สาระบุตร 
188 ด.ญ.เขมานันท์ จูมทอง นางอุไรวรรณ จูมทอง 
189 ด.ญ.เอกปวีร์ วิเชียรทอง นางเอกอุมา วิเชียรทอง 
190 ด.ญ.วรรณ จันทโชติ ผศ.วีรวัฒน์ จันทโชติ 
191 ด.ช.เอกสิทธิ์ กุลเรือง นางสุดาณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
192 ด.ช.ชนพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ นางประพิมพ์ ตันสุวรรณรัตน์ 
193 ด.ช.ดรันต์ บางผึ้ง นางกนกพร ชาติวงศ์ 
194 ด.ช.พันธกานต์ ไพโรจน์กิจตระกูล นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 
195 ด.ช.รุ่งธรรม งดงามทวีสุข ผศ.พญ.น้ าเพชร งดงามทวีสุข 
196 ด.ญ.อนัญญา กลัดแก้ว นายทรงกรด กลัดแก้ว 
197 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เกลียวทอง นางนริศา เกลียวทอง 
198 ด.ช.ปรณต บินสอาด นางปวีณา บินสอาด 
199 ด.ช.เอกดนัย นามวิชา นางรุ่งทิพย์ นามวิชา 
200 ด.ช.ชยันต์ บุญคุ้ม นางฐิติมา บุญคุ้ม 
201 ด.ญ.ดวงกมล คูณขุนทด นางณัฐปาณี คูณขุนทด 
202 ด.ญ.ปัณณพร ชื่นวัฒนกุล ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 
203 ด.ญ.กัญญ์วรา จิรธรรมวิทย ์ นางเมตตา จิรธรรมวิทย ์
204 ด.ญ.วรรณรวี พันธ์ไพโรจน์ นางภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์ 

 
 ทุนเรียนดี 

ประถมศึกษำปีที่ 4 
205 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ พิมแพง นายชาญชัย พิมแพง 
206 ด.ญ.ภีม อุดมบุณยลักษณ์ นายวรวิทย์ อุดมบุณยลักษณ์ 
207 ด.ช.กัณห์ชนก สุทธิจิระพันธ์ นางอุมาพร สุทธิจิระพันธ์ 
208 ด.ญ.ณัฏฐธิดา อุทธวัง นางอัจฉราภรณ์ อุทธวัง 
209 ด.ญ.ดุจฝัน ภานุทัต นายณัฐ ภานุทัต 
210 ด.ช.ทวิรัฐ สุวรรณสิงห ์ นางภิญพรรณ สุวรรณสิงห์ 
211 ด.ช.ธนัช ค าพิทักษ์ รศ.นพ.โกศล ค าพิทักษ์ 



212 ด.ญ.นภสร เสียงบัณฑิตกุล นายพิสิษฐ์ เสียงบัณฑิตกุล 
213 ด.ญ.นภิสา เทพรักษา รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา 
214 ด.ญ.นราพร สุดสระ นางจ าเรียง สุดสระ 
215 ด.ช.ภูริเชษฐ์ รัชนกุล ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล 
216 ด.ญ.มัชฌิมา ต้ังเง็กกี่ ผศ.นพ.มงคล ต้ังเง็กกี่ 
217 ด.ญ.รัตนากร ฉัตรวัฒนา นางนพวรรณ ฉัตรวัฒนา 
218 ด.ช.วันใหม่ รัตนไพจิตร รศ.พรชนก รัตนไพจิตร 
219 ด.ญ.อภิษฎา เอี่ยมสะอาด ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด 
220 ด.ญ.อารยา นักธรรม นางชุติมา นักธรรม 
221 ด.ญ.เกศกาญจน์ ปอแก้ว ผศ.ดร.เก็จวลี ปอแก้ว 
222 ด.ญ.รุจิรดา คล้อยพ่ึงอาจ นางจินตนา ธนะสันต์ 
223 ด.ญ.ณัฐมน จังสมยา นางกรรณิการ์ จังสมยา 
224 ด.ญ.ณัฐสุรางค์ พรมราช นายมาโนช พรมราช 
225 ด.ญ.ยลรดี มะโนจันทร์ นางศิริกุล มะโนจันทร์ 
226 ด.ญ.ชมพูนุท สุวรรณโณชิน นางอภิญญา ลัทธ์เตชะกิจ 
227 ด.ญ.ปริยากร ช้างอยู่ นางบุศริน ช้างอยู่ 
228 ด.ญ.กรวินท์ ดอกบัว นางจิตตรา ดอกบัว 
229 ด.ช.นิติพล หว่างกลาง นางพิรชา หว่างกลาง 
230 ด.ญ.ปภาพินท์ ทองสมบูรณ์ นางปันจรินทร์ ทองสมบูรณ์ 
231 ด.ญ.พิมพ์พลอย คณิตทรัพย์ รศ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 
232 ด.ญ.อติกานต์ อรุณโชติ นางจิราพร อรุณโชติ 
233 ด.ญ.แพรวา ทิพย์ประเสริฐ นางกัญจนา ทิพย์ประเสริฐ 
234 ด.ช.วรานุวัฒน์ อินทแสง นายจีระพันธ์ อินทแสง 
235 ด.ช.วิพุธ เสือดี รศ.ดร.วราวุธ เสือดี 
236 ด.ญ.สุพรรณญิกา เฉยรอด นางสุพรรณี เฉยรอด 
237 ด.ช.ณัฐภัทร วรรธนาภา ผศ.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา 
238 ด.ช.กวิน เต็งอ านวย ผศ.พญ.พรระวี เต็งอ านวย 
239 ด.ช.จอมจักร จันทร์วิเมลือง รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง 
240 ด.ญ.รัดเกล้า เชิงคีรี นางจิราภรณ์ เชิงคีรี 
241 ด.ญ.อรอนงค์ เทียรใส นายชรินทร์ เทียรใส 
242 ด.ช.อานนท์ งามมุข นางอัชรา งามมุข 
243 ด.ญ.สุดารัตน์ หวังกาล นายจตุรพัฒน์ หวังกาล 
244 ด.ช.ภราดร คล้ายสุบรรณ นางนิตยา คล้ายสุบรรณ 
245 ด.ญ.ธนพร ขันธมาลัย นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย 
246 ด.ญ.ชนากานต์ แย้มเกษร นายประสิทธิ์ศักด์ิ แยม้เกษร 
247 ด.ช.ศุภกรวิชย์ ใจหาญ รศ.ณรงค์ ใจหาญ 
248 ด.ญ.วรจิตรา ใจแคล้ว นายบุญส่ง ใจแคล้ว 
249 ด.ญ.กุลนาถ ศิริไกร นางศจี ศิริไกร 
250 ด.ญ.ณัฐธิดา จังสมยา นางกรรณิการ์ จังสมยา 
251 ด.ญ.ประณัยยา ปัณฑรานุวงศ์ นางอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 
252 ด.ญ.นภัสวรรณ แจ้งพะเนียด นายสุกฤษฎิ์ แจ้งพะเนียด 
253 ด.ญ.สุภาพรพรรณ เฉยรอด นางสุพรรณี เฉยรอด 



254 ด.ช.ชลันธร ช่อผกา นายมนตรี ช่อผกา 
255 ด.ญ.เพ็ญสิริ ศรีสุวรรณ นางสุญาณี กังวาฬวงษ์ 
256 ด.ช.วิศรุต หมายส าราญ นางพิกุล หมายส าราญ 
257 ด.ช.รัฐกานต์ มาตะโก นายสมบูรณ์ มาตะโก 
258 ด.ช.สุรเกียรติ แดงศรี นางสาวิตรี แดงศรี 
259 ด.ญ.พรพรรณ วรรณศิริ ผศ.สุภาพร วรรณศิร ิ
260 ด.ญ.พีรดา ต่ออุดม รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม 
261 ด.ญ.ขัตติยานี ลิมาคม นางสุมาภรณ์ ลิมาคม 
262 ด.ช.สรวิชญ์ ตันสุวรรณรัตน์ นางประพิมพ์ ตันสุวรรณรัตน์ 
263 ด.ญ.สโรชา ลาไม้ นายสายชล ลาไม ้
264 ด.ญ.เยาวลักษณ์ มอดตะคุ นางสมศรี มอดตะคุ 
265 ด.ช.เจษฎากร คูชลธารา นายพิเชฐ คูชลธารา 
266 ด.ช.ณัฐวุฒิ สุขสว่าง นางรัชนี สุขสว่าง 
267 ด.ญ.อังคณา อ้นจีน นางชวนชื่น อ้นจีน 
268 ด.ช.อัครวินท์ อัศวภูษิตกุล รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล 
269 ด.ญ.ชนกนันท์ พงษ์เถื่อน นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน 
270 ด.ช.ไววิทญ์ สาธุธรรม นางหทัยรัตน์ สาธุธรรม 

 
 ทุนเรียนดี 

ประถมศึกษำปีที่ 5 
271 ด.ช.ภูริชญ์ แสงประเสริฐ นางพานทิพย์ แสงประเสริฐ 
272 ด.ญ.กชกร ประทุมธารารัตน์ นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์ 
273 ด.ญ.กิติยา เต็งอ านวย ผศ.พญ.พรระวี เต็งอ านวย 
274 ด.ญ.ชุติกาญจน์ สงวนศักด์ิศรี นางเกวลิน สงวนศักด์ิศรี 
275 ด.ญ.ณัฐกานต์ ทองศรี นางอัมภาพันธ์ ทองศรี 
276 ด.ญ.ณัฐพร เกียรติดานุสรณ์ นางบุญพา เกียรติดานุสรณ์ 
277 ด.ญ.ณิชกานต์ ระดมกิจ นายสุนันท์ ระดมกิจ 
278 ด.ญ.ณิชารีย์ ค าหรรษา นางส ารวย ค าหรรษา 
279 ด.ญ.ธิตยา เสนกรรหา นางลลิดา เสนกรรหา 
280 ด.ญ.นวพร เนียมฤทธิ ์ นางศิริพร เนียมฤทธิ์ 
281 ด.ช.นันท์ธนิก ตันติวัสดาการ รศ.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
282 ด.ญ.ปทิตตา จ่ันเพชร นางเติมทรัพย์ จ่ันเพชร 
283 ด.ช.ปวีณ เสริมสุข รศ.ปกรณ์ เสริมสุข 
284 ด.ช.ปัณณทัต ปัณฑรานุวงศ์ นางอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 
285 ด.ช.พรพิพัฒน์ มีผล นายอภิรมย์ มีผล 
286 ด.ญ.พรรณรินทร์ ยลระบิล ผศ.อรพรรณ ยลระบิล 
287 ด.ญ.พิชชาอร แจ่มดี นางจินตนา แจ่มดี 
288 ด.ญ.ภาษร พวงจิก รศ.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก 
289 ด.ญ.สุธิดา บูรณตรีเวทย ์ รศ.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย์ 
290 ด.ญ.อรณิช เย็นฤดี รศ.ดร.ไพศาล เย็นฤดี 
291 ด.ญ.อรวรรยา ศิริประชัย นางสมพิศ ศิริประชัย 
292 ด.ญ.อัญมณี ราชแสง นายเอกชัย ราชแสง 



293 ด.ญ.เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์ รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ 
294 ด.ช.ประกายวิชญ์ สุชาติ ดร.สืบตระกูล สุชาติ 
295 ด.ญ.กนกพร กัณฑะพงศ์ นางสมศรี กัณฑะพงศ์ 
296 ด.ญ.ฉัตราภรณ์ ลิมปิไพบูลย ์ นางนภาพร ลิมปิไพบูลย ์
297 ด.ช.กิตติธัช เสงคิสิริ นางสสิธร เทพตระการพร 
298 ด.ญ.พุธิตา แก้วสุวรรณ นางบุษบา แก้วสุวรรณ 
299 ด.ญ.ศรัณย์พร ค าสามารถ นางเนาวรัตน์ ค าสามารถ 
300 ด.ญ.เมธาวี พุดศรี นายชาญวิทย์ พุดศรี 
301 ด.ช.ธรรมลักษณ์ รัตนวรชัย รศ.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย 
302 ด.ญ.ธัญวลัย บุญแก้ว นางสมพิศ บุญแก้ว 
303 ด.ญ.ปพิชญา สิทธิกูล นางอ าไพ สิทธิกูล 
304 ด.ช.วิชยุตม์ ศุภเมธางกูร ผศ.นพ.วิชิต ศุภเมธางกูร 
305 ด.ญ.สรัญญา วัฒนะสุวรรณ นางทองสิน วัฒนะสุวรรณ 
306 ด.ญ.วสพร วรปัญญาอนันต์ ผศ.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 
307 ด.ช.ลัทธวัฒน์ วงค าสอน นางปิยะมาศ วงค าสอน 
308 ด.ญ.พัชรพร สุนทร นายเอื้อน สุนทร 
309 ด.ช.เกรท มงคลสินธุ์ รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 
310 ด.ช.ทักษิณ หวังกาล นายจตุรพัฒน์ หวังกาล 
311 ด.ญ.กันตพร ภาระราช ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
312 ด.ญ.สุภาวดี แสงน้ า นายสุพจน์ แสงน้ า 
313 ด.ญ.พัชรา บุญญานุภาพกุล นางกิติมา บุญญานุภาพกุล 
314 ด.ช.ธีรภัทร สิทธิสมบัติ นางวิลาวัณย์ สิทธิสมบัติ 
315 ด.ญ.ภัทรณิช สโมสรสขุ ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข 
316 ด.ญ.อารียา นิลศรี นางเยาวลักษณ์ พรพิพัฒน์ 
317 ด.ญ.ชนาภา เลิศฤทธิ์ นางมณีรัตน์ เลิศฤทธิ์ 
318 ด.ช.จักรวาล โสนนอก นายสนุน โสนนอก 
319 ด.ญ.จุฑาฤดี ศรีมงคล นางบุญเหลือ ศรีมงคล 
320 ด.ช.ปิยะนนท์ สุขสว่าง นางรัชนี สุขสว่าง 
321 ด.ญ.ณัชชวดี ยุวนิชยากุล นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล 
322 ด.ญ.ณัฐิภากร รินทะไชย นายรณชัย รินทะไชย 
323 ด.ญ.วราภรณ์ ค านนท์ นางณัฐกฤตา อ่อนธรรม 
324 ด.ช.ปูรณ์ เหล่าธรรมทัศน์ ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์ 
325 ด.ญ.กมลพร สว่างวงศ์ นางอาภัสรา สว่างวงศ์ 
326 ด.ญ.สริตา อุโฆษกิจ รศ.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 
327 ด.ช.พงศ์พล ไพโรจน์กิจตระกูล นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล 
328 ด.ญ.ฐิติรัตน์ เชษฐนอก นายสุชาติ เชษฐนอก 
329 ด.ช.ณัฐปวีณ์ บินสอาด นางปวีณา บินสอาด 
330 ด.ช.นพณัฐ นพประโคน นางสายพิน นพประโคน 
331 ด.ช.ภานุวัฒน์ โอฬารสมบัติ นายวรพจน์ โอฬารสมบัติ 
332 ด.ช.ภูริช แสงทอง นางสุชญา แสงทอง 
333 ด.ญ.เวธกา วารีนิล นายยงยุทธ วารีนิล 
334 ด.ญ.ฐิติมา ปรางแฉ่ง นายเสวก ปรางแฉ่ง 



335 ด.ช.วุฒิชัย นิยมญาติ นายทวี นิยมญาติ 
336 ด.ญ.สุพรรณษา คงมูล นายสมชาย คงมูล 
337 ด.ช.อับดุรเราะห์มาน มะลูลมี รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม 
338 ด.ญ.ชนัญชิดา ฮวบนรินทร ์ นางจันทร์เพ็ญ ฮวบนรินทร ์
339 ด.ช.ทวีวัฒน์ วิไลลักษณ์ นายพรชัย วิไลลักษณ์ 
340 ด.ช.เลอสรรค์ บุญปกครอง นางนันทา บุญปกครอง 
341 ด.ช.ธาวิน กุลหกูล นางจันทร์เพ็ญ กุลหกูล 
342 ด.ญ.ชญานุตม์ เจริญผาสุข นางกนกวรรณ เจริญผาสุข 
343 ด.ญ.ณัฏฐณิชา บัณฑิต นางรัชดาฤดี บัณฑิต 
344 ด.ช.พัฒนวงศ์ เทียนทัด นางพิไลรัตน์ เทียนทัด 
345 ด.ญ.สิรวิชญ์ ทองรินทร์ ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ 

 
ทุนเรียนดี 

ประถมศึกษำปีที่ 6 
346 ด.ญ.ชญาดา หงษ์ทรัพย์ภิญโญ นายสมศักด์ิ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
347 ด.ญ.ชนิตา วงษ์แหวน นางวันวิศา วงษ์แหวน 
348 ด.ช.ชยานันต์ ค าหอม รศ.ระพีพรรณ ค าหอม 
349 ด.ญ.ชวิศา เสรีรัฐ นายชัยยุทธ์ เสรรีัฐ 
350 ด.ญ.ญาณิศา ฟองสุภา นายสมศักด์ิ ฟองสุภา 
351 ด.ญ.ณัชชา ทัศนพงศ์ นางสุวรรณา ทัศนพงศ์ 
352 ด.ช.ธนเทพ เบญจมานนท์ นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ 
353 ด.ญ.ธมลวรรณ ไวยลาภ นายไชยรัตน์ ไวยลาภ 
354 ด.ช.ธันยธรณ์ อมราลักษณ์ นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์ 
355 ด.ญ.ธีราพร มณีสวัสด์ิ นางจงกล มณีสวัสด์ิ 
356 ด.ญ.ปณิธาน วงศ์วรกุล นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล 
357 ด.ญ.ปณิธาน วาวตะคุ นายมงคล วาวตะคุ 
358 ด.ญ.พิมสิริ อาวสกุลสุทธิ ผศ.นพ.สุรจิต อาวสกุลสุทธิ 
359 ด.ญ.พิรญาณ์ เย็นเป็นสุข นางศุภณา เย็นเป็นสุข 
360 ด.ญ.ฟ้าใส จารุวังสันติ นางสายรุ้ง จารุวังสันติ 
361 ด.ญ.ภัทรวดี ค าม่วง นางสุภาวดี ค าม่วง 
362 ด.ญ.ศุภิสรา เลิศธนู นางอรวรรณ เลิศธนู 
363 ด.ญ.สลิล เหล่าเกียรติ ผศ.ลักษณา เหล่าเกียรติ 
364 ด.ช.เตชภณ ชุมวรฐายี ผศ.ทิพมาศ ชุมวรฐายี 
365 ด.ญ.กุลปรียา บุนนาค นางปิรัญญา บุนนาค 
366 ด.ญ.พิชญา จันทร์สวัสด์ิ นายพิชัย จันทร์สวัสด์ิ 
367 ด.ช.รชตะ ค าพิทักษ์ รศ.นพ.โกศล ค าพิทักษ์ 
368 ด.ญ.ณัฐณิชา ชูศักด์ิศิลป์ นางสุมาลี ชูศักด์ิศิลป์ 
369 ด.ญ.ณัฏฐณิชา บุญญอนุชิต นางพัชรา บุญญอนุชิต 
370 ด.ช.ปรีชญ์ดีเทพ ทองรินทร์ ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ 
371 ด.ช.รชตะ คูเขตต์ไพศาล นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล 
372 ด.ช.โอม รัฐอมฤต รศ.อุดม รัฐอมฤต 
373 ด.ช.ธรรศพล ยุวนิชยากุล นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล 



374 ด.ญ.บุศน้ าเพชร อ่อนมี นางจาฤก อ่อนมี 
375 ด.ญ.สุชัญญา แก้วจันทร์ดี นางเฉลียว แก้วจันทร์ดี 
376 ด.ช.สิรวิชญ์ พุฒพัฒน์ ผศ.เสรี พุฒพัฒน์ 
377 ด.ญ.ชาลิสา เหลืองพฤกษชาติ นางปริศนา ปทุมอนันต์ 
378 ด.ญ.ปณิดา รักคง นางอุไรวรรณ รักคง 
379 ด.ช.วศิน จรูญพงษ์ศักด์ิ นายดุสิต จรูญพงษ์ศักด์ิ 
380 ด.ญ.กมลชนก วรสิทธิ์ นางดลฤดี วรสิทธิ์ 
381 ด.ญ.บุณณดา วาณิชย์จรรยา นางรวิพิมพ์ วาณิชย์จรรยา 
382 ด.ญ.พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์ ผศ.สุดาพร กมลวารินทร์ 
383 ด.ช.ศุภพล ดวงจันทร์ดา ผศ.ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา 
384 ด.ญ.กัญญาวีร์ จูงกิจเจริญไพศาล นางรัชนี จูงกิจเจริญไพศาล 
385 ด.ช.ธนดล ศรวารี นางจุไรรัตน์ ศรวารี 
386 ด.ช.กนกพล มีทิพย์กิจ นางวิไลรัตน์ มีทิพย์กิจ 
387 ด.ญ.นิสาชล เลาหกิจ นายทรงศักด์ิ เลาหกิจ 
388 ด.ญ.ปริญญ์ ธีระกาญจน์ นางพรทิพย์ ธีระกาญจน์ 
389 ด.ญ.สุจิตตรา แก้วธรรม นางอรพิน แก้วธรรม 
390 ด.ช.วิทัศน์ บัวธรรม นางจันทา บัวธรรม 
391 ด.ญ.สุปราณี ก้งหวั่น นางแสนสุข ก้งหวั่น 
392 ด.ญ.เกนแก้ว โทว รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล 
393 ด.ช.เกื้อสกนก์ รพีพิศาล นางสุทธิณี รพีพิศาล 
394 ด.ช.ปริญธร รุ่งกีรติกุล นายสุวรรณ รุ่งกีรติกุล 
395 ด.ช.สรวิชญ์ ใจชื่น นางทัศนีย์ พิทักษ์วนาวงศ์ 
396 ด.ช.พงศธร บุญทอง นางวรรณา บุญทอง 
397 ด.ช.ภิเษก ชคตระการ รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ 
398 ด.ช.ณัฐวัฒน์ พรมราช นายมาโนช พรมราช 
399 ด.ช.ชลวรรษ สนแก้ว นายสมคิด สนแก้ว 
400 ด.ญ.ธนัชชา ทองโต นางอารมณ์ทอง ทองโต 
401 ด.ช.นิติภูมิ กว้างขวาง นายแสงจันทร์ กว้างขวาง 
402 ด.ช.อิทธิพล ธรรมทันตา นางสายพิณ ธรรมทันตา 
403 ด.ญ.ธนิสรา ลาไม้ นายสมชาย ลาไม ้
404 ด.ญ.มุกฑารีย์ ชูความดี นางเรณู หมัดโต๊ะสน 
405 ด.ช.ทักษ์ดนัย ชอบธรรม นางมาลี ชอบธรรม 
406 ด.ญ.ชญานิศ กล่ าสุข นางบุญเรือน กล่ าสุข 
407 ด.ญ.ปิยาภรณ์ ทองจับ นายพิสิษฐ ทองจับ 
408 ด.ญ.คีตกานท์ เตลิงคะพันธุ์ นางปิยะวรรณ เตลิงคะพันธุ์ 
409 ด.ช.นรัฐ นราเลิศ นางสุขศรี นราเลิศ 
410 ด.ญ.ดาวรีย์ เมืองช้าง นางภิตินันท์ เมืองช้าง 
411 ด.ญ.ปทุมพร เพทไสย นางกนิษฐา สุขสมลักษณ์ 
412 ด.ญ.จิตติรัตน์ ปู่ประเสริฐ นางศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ 
413 ด.ญ.ธนวรรณ ศรีดี นางวรรณา ศรีดี 
414 ด.ช.นนท์ปวิธ ดีพรมกุล นายชาญชัย ดีพรมกุล 
415 ด.ญ.สิรินดา ล าทา นางวีนัส ล าทา 



416 ด.ช.ชวิน เสนาจันทร์ นางเพ็ญแข เสนาจันทร์ 
417 ด.ญ.ฉัตรกมล สวัสดีนฤนาท นายธนภัทร สวัสดีนฤนาท 
418 ด.ญ.ธันยมนต์ ประดุจกาญจนา นางเนตรทิพย์ ประดุจกาญจนา 
419 ด.ช.สิริศักด์ิ แอนดะริส นายสมศักด์ิ แอนดะริส 
420 ด.ช.ภูริณัฐ ศรีวิบูลย ์ นายเกรียงศักด์ิ ศรีวิบูลย ์
421 ด.ช.สุรัทศพล พุกวีระ นายสุรพล พุกวีระ 
422 ด.ช.อดิเทพ ยอดเงิน นางเยาวพา ยาวิชัย 
423 ด.ญ.สุกัญญา พ่ึงอ่ า นางสุภาพร พ่ึงอ่ า 
424 ด.ญ.พิมพ์เงิน ภูศรี นายเฉลิมยทุธ ภูศร ี
425 ด.ญ.สุมิตรา อินทรเสน นายสุพจน์ อินทรเสน 
426 ด.ช.ดิศนุพงศ์ สุทธิพันธุ์ นางอมรพรรณ สารเกลี้ยง 
427 ด.ช.ธนาตุล อุ่นอกพันธุ์ นางนงนุช อุ่นอกพันธุ์ 
428 ด.ญ.พรเกล้า อินเฉิดฉาย นางบุณยวีร์ อินเฉิดฉาย 

 
ทุนเรียนดี 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 
429 ด.ญ.จิรนุช จงจักรพันธ์ รศ.ดร.ก าชัย จงจักรพันธ์ 
430 ด.ญ.นภสร เทพรักษา รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา 
431 ด.ช.นภัส เย็นฤดี รศ.ดร.ไพศาล เย็นฤดี 
432 ด.ญ.พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
433 ด.ญ.วรนุช ถิระวัฒน์ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 
434 ด.ญ.วีนัส ปัญจะ รศ.ดร.ไพโชค ปัญจะ 
435 ด.ญ.นลิน สินธุประมา ผศ.วัชระ สินธุประมา 
436 ด.ช.กฤตนนท์ แนวบุญเนียร ทพ.พลภัทร แนวบุญเนียร 
437 ด.ช.ชนม์ธวัช บุญญอนุชิต นางพัชรา บุญญอนุชิต 
438 ด.ญ.อสมา ธ ารงลักษณ์ รศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 
439 ด.ญ.ปัณณวัฒน์ เสริมสุข รศ.ปกรณ์ เสริมสุข 
440 ด.ช.สิทธิพัฒน์ อภัยสันติพงษ์ นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ 
441 ด.ญ.ชญานิศ วันทนากร ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร 
442 ด.ญ.ภัทรภาวี งามสิงห์ นางปวีณา งามสิงห์ 
443 ด.ช.ปวัณ เตโชโยธิน ผศ.วรรณี เตโชโยธิน 
444 ด.ญ.จิตตาพร เลี้ยงบ ารุง นางสุนิสา ปัญญาใส 
445 ด.ญ.วิภาวี มงคลโสฬศ นางอารยา มงคลโสฬศ 
446 ด.ช.ชัชชวิศ โชติมาโนช นายสมชัย โชติมาโนช 
447 ด.ญ.พิมพ์วิมล ดวงจันทร์ดา ผศ.ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา 
448 ด.ช.พระทอง เลิศรัตนาพร นางบงกช เลิศรัตนาพร 
449 ด.ช.ปวิณ เตโชโยธิน ผศ.วรรณี เตโชโยธิน 
450 ด.ญ.จิรัชยา ปาลวัฒน์วิไชย นายยุทธนา ปาลวัฒน์วิไชย 
451 ด.ช.ณัฐพล บัวกล่ า นางสุวรรณี บัวกล่ า 
452 ด.ช.ปัณชวิน เหล่าธรรมทัศน์ ผศ.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์ 
453 ด.ญ.พาสิริ ตันชีวะวงศ์ ผศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 
454 ด.ช.จักรกฤษ ไพศาลโสภณ นายมานิตย์ ไพศาลโสภณ 



455 ด.ช.ปัญญพล ชื่นวัฒนกุล ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 
456 ด.ญ.วรพร วัชชวัลคุ รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 
457 ด.ช.อธิวุฒิ ชาญวิทยาพงศ์ รศ.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ 
458 ด.ญ.มทินา งดงามทวีสุข ผศ.พญ.น้ าเพชร งดงามทวีสุข 
459 ด.ช.วัชรพงษ์ หิรัณยะวสิต นายจักรชัย หิรัณยะวสิต 
460 ด.ญ.พรวรินทร์ โสตถิพันธุ์ รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 
461 ด.ญ.เมขลา ค าประเสริฐ นางหรรษา ค าประเสริฐ 
462 ด.ช.สาริศ ศิริลักขณานันท์ นางแก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ 
463 ด.ญ.อาภารัตน์ รักสิทธิธรรม นายชูวิทย์ รักสิทธิธรรม 
464 ด.ญ.ธรรญชนก งามเสาวรส นางนุชชากร งามเสาวรส 
465 ด.ญ.กมลนัทธ์ บุญญานุภาพกุล นางกิติมา บุญญานุภาพกุล 
466 ด.ช.ณัฐนนท์ วุ้นนที นางดรุณี วุ้นนที 
467 ด.ช.รัฐภูมิ ภู่ทว ี นางรุจิรา ภู่ทวี 
468 ด.ช.กิตติพงษ์ วรรณศิริ ผศ.สุภาพร วรรณศิร ิ
469 ด.ญ.เพ็ญนภา เขียวศิริ นางนิตยา เขียวศิริ 
470 ด.ญ.พัชร์วัญญ์ สวัสดิมงคล ว่าที่ ร.ต.ภฤศ สวัสดิมงคล 
471 ด.ญ.กวิสรา เย็นเป็นสุข นางบังอร เย็นเป็นสุข 
472 ด.ช.จิรพัฒน์ ตันติประภา ผศ.วิภาดา ตันติประภา 
473 ด.ช.จารุวัตร จารุวังสันติ นางสายรุ้ง จารุวังสันติ 
474 ด.ช.ภูมินท์ ค านนท์ นางณัฐกฤตา อ่อนธรรม 
475 ด.ช.กรมธรรม์ บรรทัดเทีย่ง นางนันทณา บรรทัดเที่ยง 
476 ด.ช.อภิสิทธิ์ รองแก้ว นายจันทร์แรม รองแก้ว 
477 ด.ญ.ภัคจิรา ระดมเล็ก พ.จ.อ.ณรงค์ ระดมเล็ก 
478 ด.ช.จารุกิตต์ิ สุชาติ ดร.สืบตระกูล สุชาติ 
479 ด.ช.ภราดร จ่างแสง นายส าเริง จ่างแสง 
480 ด.ช.วีรภัทร ว่องวิกย์การ นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ 
481 ด.ญ.สิริพร ตาดคร้าม นายชีพ ตาดคร้าม 
482 ด.ช.กิตติศักด์ิ ฉ่ าเฉลิม นางสมถวิล ฉ่ าเฉลิม 
483 ด.ญ.ธาราบุตร ภาคีมุข นางสุนิสา ภาคีมุข 
484 ด.ช.สถาพร อยู่เจริญ นางสุพรรณี อยู่เจริญ 
485 ด.ช.ชนาวีร์ บัณฑิต นางรัชดาฤดี บัณฑิต 
486 ด.ช.พีรภัทร เหมรุ่งเรืองกุล นางอุทัยวรรณ เจริญคุณวิวัฏ 
487 ด.ช.กฤษกร จารุพินทุโสภณ ผศ.ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ 
488 ด.ญ.นาตยา จันทร์รูปงาม นางจ านงค์ จันทร์รูปงาม 

 
ทุนเรียนดี 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 
489 ด.ญ.อิสราภรณ์ สุขสว่าง นางพีรภาว์ สุขสว่าง 
490 ด.ญ.กษมา เตชะพีระ รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ 
491 ด.ญ.ณภัทร พันธุ์พิทย์แพทย์ นางพิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย ์
492 ด.ช.ณัฐภัทร พลังฤทธิ์ ผศ.ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 
493 ด.ญ.ธนกฤตา สิริพัลลภ รศ.กิตติ สิริพัลลภ 



494 ด.ช.ลัทธพล วงศ์สนสุนีย์ นางกมลชนก วงศ์สนสุนีย์ 
495 ด.ญ.วรัมพร โรจนกิจอ านวย ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย 
496 ด.ช.ศวัส เทพชาตรี รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตร ี
497 ด.ญ.ศวิตา โควะวินทวีวัฒน์ นางสุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ 
498 ด.ญ.สุชัญญา ริมกีรติกุล รศ.สุชารัช ริมกรีติกุล 
499 ด.ญ.อนุธิดา ใจชื่น นายสมบูรณ์ ใจชื่น 
500 ด.ช.อภิวัฒน์ จงจักรพันธ์ รศ.ดร.ก าชัย จงจักรพันธ์ 
501 ด.ญ.อโณทัย พ่ึงเถื่อน นางลันทม พ่ึงเถื่อน 
502 ด.ญ.เทียนทิพย์ โฉลกคงถาวร นายจิตติ โฉลกคงถาวร 
503 ด.ญ.ไม้ผล ฤกษ์โศภิษฐ์ นางสุวรา ฤกษ์โศภิษฐ์ 
504 ด.ญ.ตวงทรัพย์ สุขาพันธ์ นางสิริมนต์ สุขาพันธ์ 
505 ด.ญ.บุษยกาญจน์ บุนนาค รศ.จิระจิตต์ บุนนาค 
506 ด.ช.อายุสม์ เวชพงศา นางอุษาจรัส เวชพงศา 
507 ด.ญ.ณัชชา สุนทราภา นายธงชัย สุนทราภา 
508 ด.ญ.ชลสรวง พรสุขสว่าง ผศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง 
509 ด.ช.นภนต์ ซูซูกิ รศ.ปัทมาวดี ซูซูกิ 
510 ด.ญ.กุลจิตร มีทิพย์กิจ นางวิไลรัตน์ มีทิพย์กิจ 
511 ด.ช.อมรวิชช ธีญะวุฒ ิ นางชนันดา ธีญะวุฒิ 
512 ด.ช.ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์ทรัพย ์ นางสุวิมล สัมฤทธิ์ทรัพย ์
513 ด.ญ.กชกร มดแสง นางลักขณา มดแสง 
514 ด.ช.จุลวรรษ เปาอินทร์ ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ 
515 ด.ช.ฐิตวิทย์ เพชรโพธิ์ศรี นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี 
516 ด.ญ.ธัญกร จิระคุณากร นางเปมิกา จิระคุณากร 
517 ด.ญ.เพียงพร เรืองไรรัตนโรจน์ นายประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ 
518 ด.ช.จิตติพงศ์ ปู่ประเสริฐ นางศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ 
519 ด.ญ.ปิยาพร คล้ายสุบรรณ นางนิตยา คล้ายสุบรรณ 
520 ด.ญ.จิตรา ปาวา รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 
521 ด.ญ.อานัดดา หัสกรรัตน์ นายอ านวย หัสกรรัตน์ 
522 ด.ช.อารุต ลิ้มทอง นางนิรมล ลิ้มทอง 
523 ด.ช.ปฏิภาณ ขวัญดี นางวริศรียา ขวัญดี 
524 ด.ญ.กชมน พราหมณ์ส าราญ นางดารณี พราหมณ์ส าราญ 
525 ด.ญ.เพ็ญศิริ ศิริสมสกุล นางดาวเรือง แนวทอง 
526 ด.ช.จิตตวรรธน์ เทียนทัด นางพิไลรัตน์ เทียนทัด 
527 ด.ญ.สุธีนุช พัดทอง รศ.สุปาณี พัดทอง 
528 ด.ช.ณัฐกร มาตะโก นายสมบูรณ์ มาตะโก 
529 ด.ญ.ณัฐพร ตันตระกูล นางกนกวรรณ ตันตระกูล 
530 ด.ช.กิตติธัช นิลอนันต์ นางส าอางค์ นิลอนันต์ 
531 ด.ญ.จิดาภา บัณฑรภิญโญ นางจรินทร์ บัณฑรภิญโญ 
532 ด.ญ.ธัชชนก จิระคุณากร นางเปมิกา จิระคุณากร 
533 ด.ญ.วรรณพร มูลเงิน นายสุรจิต มูลเงิน 
534 ด.ญ.รมิดา พุทธวรรณไชย รศ.นพ.วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย 
535 ด.ช.ทศพล กระแสสินธุ์ นางฉวีวรรณ กระแสสินธุ ์



536 ด.ช.ปรมัตถ์ อาภาศิลป ์ รศ.ปราการ อาภาศิลป์ 
537 ด.ช.พีรพล วัจฉละญาณ ผศ.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ 
538 ด.ญ.ชุติรัตน์ ทารอด นางชุติมา ทารอด 
539 ด.ช.ก าพล จ าเนียรพล นายจตุรวิทย์ จ าเนียรพล 
540 ด.ญ.พฤกษชาติ ชินนะประภา นายเชาว์ ชินนะประภา 
541 ด.ช.ชยานันต์ อมราลักษณ์ นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์ 
542 ด.ญ.ธิดารัตน์ พูลเอม นางพนมพร พูลเอม 
543 ด.ช.จิรสิน ศิริประชัย นางสมพิศ ศิริประชัย 
544 ด.ญ.บุณฑริก บัวธรรม นางจันทา บัวธรรม 
545 ด.ญ.มาญาแคลร์ อาภรณ์สุวรรณ รศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
546 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ริมกีรติกุล รศ.สุชารัช ริมกรีติกุล 
547 ด.ญ.นพรัตน์ เผือกผ่อง นางสารี่ เผือกผ่อง 
548 ด.ญ.ปฏิญญา กว้างขวาง นายแสงจันทร์ กว้างขวาง 
549 ด.ญ.หล้าเลอทิพย์ รัชชกูล รศ.ไชยันต์ รัชชกูล 
550 ด.ช.กฤตเมธ วีระสัมพันธ์ นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ 
551 ด.ช.พงศ์ศา วงษ์แหวน นางวันวิศา วงษ์แหวน 
552 ด.ญ.พีรยา ปาลี นายสวัสด์ิ ปาลี 
553 ด.ช.บวรสิน บุญเพ่ิม นางสุวรรณา บุญเพ่ิม 
554 ด.ญ.สกุณา อยู่เจริญ นางสุพรรณี อยู่เจริญ 
555 ด.ช.สารัช เอฬกานนท์ นางวรรณา เอฬกานนท์ 
556 ด.ช.ปิยะกานต์ กลัดแก้ว นายทรงกรด กลัดแก้ว 
557 ด.ญ.ภัทรวรรณ สิทธิสมบัติ นางวิลาวัณย์ สิทธิสมบัติ 
558 ด.ญ.ธนภรณ์ ชุมนุ้ย นางรุ่งนภา ชุมนุ้ย 
559 ด.ญ.พฒพร โพธิ์ทิพย์ นางอภิญญา โพธิ์ทิพย์ 
560 ด.ญ.กชวรรณ เลิศธนู นางอรวรรณ เลิศธนู 
561 ด.ช.รอยธรรม สันติวรนารถ นางสมจิตร สันติวรนารถ 
562 ด.ช.สุทธิภาส เข็มทองค า นางพรทิพย์ เข็มทองค า 
563 ด.ญ.ลัดดาวรรณ กรองกรุด นายชลอ กรองกรุด 
564 ด.ช.ณัฐดน บวรรักษา รศ.อรพัช บวรรักษา 
565 ด.ช.วิชิตชัย มาชมสมบรูณ์ นายวิทยา มาชมสมบูรณ์ 
566 ด.ญ.นิตินันท์ เชิดชัยภูมิ นางสุภาพร ประสารศร ี
567 ด.ช.จิรัฏฐ์นนท์ จันจ่ันเพ็ชร นายโสภณ จันจ่ันเพ็ชร 
568 ด.ช.กฤษกร บานไม่รู้โรย นายวิก บานไม่รู้โรย 
569 ด.ญ.ปานปรียา สมสวย นางลินดา สมสวย 
570 ด.ญ.นภสร วัฒนกุล รศ.นรินทร์ วัฒนกุล 

 
 ทุนเรียนดี 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 
571 นายทยากร หงษ์ทรัพยภ์ิญโญ นายสมศักด์ิ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
572 ด.ช.ธนชาติ ภัทรทิพากร นางอรมณี ภัทรทิพากร 
573 นายธนัท นิภานันท์ นางศิริน้อย นิภานันท์ 
574 นางสาวประดับดาว ปัณฑรานุวงศ์ นางอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 



575 นางสาวพรปวีณ์ ปัญจะ รศ.ดร.ไพโชค ปัญจะ 
576 นางสาวพัดชา ตัณฑพานิช นางวลีพร ตัณฑพานิช 
577 นางสาววรฤทัย อัศวภูษิตกุล รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล 
578 นางสาวพิชญา จรูญพงษ์ศักด์ิ นายดุสิต จรูญพงษ์ศักด์ิ 
579 ด.ญ.ศิรดา โรจนวิภาต นางเกศสิรี โรจนวิภาต 
580 นางสาวการณิก มีนะกนิษฐ รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
581 นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ รศ.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
582 นางสาวธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์ ผศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 
583 ด.ญ.พรณภัทร เฉิดฉินนภา ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา 
584 นางสาวณัฐวรา ค าหรรษา นางส ารวย ค าหรรษา 
585 นายนินนาท ฟองสุภา นายสมศักด์ิ ฟองสุภา 
586 นางสาววรรณวิสา บุญญานุภาพกุล นางกิติมา บุญญานุภาพกุล 
587 นายโดม รัฐอมฤต รศ.อุดม รัฐอมฤต 
588 นางสาวกวินทรา เย็นเป็นสุข นางบังอร เย็นเป็นสุข 
589 นางสาวอัสมรุจี ซิมาภรณ์ รศ.พนิดา ซิมาภรณ์ 
590 นายณัฐพงศ์ ทะประสพ นางนันทิยา ทะประสพ 
591 ด.ญ.ธันย์ชนก ปิ่นปัก นางแสงโสม ปิ่นปัก 
592 นายกันต์ สมบัติศิรินันท์ เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท์ 
593 นางสาวมณฑิรา วรรณประสพ นางสมจิตต์ โตสัมฤทธิ์ 
594 นายไกรวิชญ์ เศาภายน นายสิทธิพร เศาภายน 
595 นางสาวฉัตรชิตา ถีระพันธ์ นางศรีไพร ถีระพันธ์ 
596 นายชนะพันธ์ แจ่มดี นางจินตนา แจ่มดี 
597 นายคณาธิป เหมรุ่งเรืองกุล นางอุทัยวรรณ เจริญคุณวิวัฏ 
598 นางสาววราสิริ สุวรรณภักดี ผศ.ปัทมา สุวรรณภักดี 
599 ด.ญ.สิริกร ทรัพย์บุญเรือง รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 
600 นายปัตย์ อาวสกุลสุทธิ ผศ.นพ.สุรจิต อาวสกุลสุทธิ 
601 นางสาวพีรดา โคอินทรางกูร นายสุรัตน์ โคอินทรางกูร 
602 นางสาวปฐมพร สุนทรภักดี นายสมชาติ สุนทรภักดี 
603 นางสาวพรรณมณี วัดพ่วง นางวงศ์มณี วัดพ่วง 
604 นายศิษฏ์ ธีระกาญจน์ นางพรทิพย์ ธีระกาญจน์ 
605 นายวรเมธ ลิขิตนุรักษ์ นางเก็จวลี ลิขิตนุรักษ์ 
606 นายสุขวิช แอนดะริส นายสมศักด์ิ แอนดะริส 
607 นางสาวอินทิพร บุญสมบัติ นางศิริกุล บุญสมบัติ 
608 นายอดิเทพ เอี่ยมสะอาด ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด 
609 นางสาวนัทธมน พัสดร นางนพมาศ พัสดร 
610 ด.ช.ฉัตริน ศุภธาดา ผศ.สมชาย ศุภธาดา 
611 นายพงศ์ตะวัน หมอแพทย์ นางภทรภรณ์ หมอแพทย ์
612 ด.ช.สินธุกานต์ รูปสม นางธนณัฏฐ์ รูปสม 
613 ด.ช.ฟัรฮาน มะลูลีม รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม 
614 ด.ญ.นิตยา แก้วทองค า นางอุไรรัตน์ แก้วทองค า 
615 ด.ช.อนุชา วันเพ็ญ นางนพรัตน์ วันเพ็ญ 
616 ด.ญ.แพรว บุบผาชื่น นางจณัญญา บุบผาชื่น 



617 นายวริศ อินทะสี นายวิเชียร อินทะส ี
618 ด.ญ.ภัทรธีรา พิรุฬห์รัตนากร นางวรรณา พิรุฬห์รัตนากร 
619 ด.ช.วิทยารัฐ พวงงาม รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
620 นายกิตติธรา วิเศษสุมน รศ.อุษา วิเศษสุมน 
621 นางสาวกวินตา ภานุทัต นายณัฐ ภานุทัต 
622 นายชวรงค์ ใจหาญ รศ.ณรงค์ ใจหาญ 
623 นางสาวณัชชา กาลออง นายโสรัตน์ กาลออง 
624 นางสาวณัฐภัทร พรหมมาโน นางภูมิใจ พรหมมาโน 
625 นางสาวณัฐรัตน์ จารุธรรม นางยุพดี จารุธรรม 
626 นายศุภกิตต์ิ นทีรัยไทวะ นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ 
627 นายตระกูลกาญจน์ กาญจนวัฒน์ นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์ 
628 นางสาววิธรารัช สิรชินคุณ นายภณคม สิรชินคุณ 

 
ทุนเรียนดี 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 
629 นางสาวสุชาภา ริมกีรติกุล รศ.สุชารัช ริมกรีติกุล 
630 นายวีรภัทร ทวทีรัพย ์ นางภัทรา ทวีทรัพย ์
631 นางสาวณณัฐ อัชฌารจเรข นางนพจิรา อัชฌารจเรข 
632 นางสาวพรชนก สุทธิจิระพันธ์ นางอุมาพร สุทธิจิระพันธ์ 
633 นางสาววรินยุพา นพกูล นางบังอร นพกูล 
634 นางสาวชนิกานต์ มณีใส ผศ.โชษิตา มณีใส 
635 นางสาวนรมน งะบุรง นางสุมาวดี งะบุรง 
636 นางสาวจิรดา จงจักรพันธ์ รศ.ดร.ก าชัย จงจักรพันธ์ 
637 นางสาวปัณฑารีย์ อภัยสันติพงษ์ นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ 
638 นางสาวชาลินี อมาตยกุล รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล 
639 นางสาวสุรภา พลศรีเลิศ นางศรีสุดา นรการ 
640 นายสุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย ์ นางสุวิมล สัมฤทธิ์ทรัพย ์
641 นางสาวภัทรา นิติไกรพจน์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
642 นายทรงธรรม งดงามทวีสุข ผศ.พญ.น้ าเพชร งดงามทวีสุข 
643 นายวรุตม์ เสรีอรุโณ นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ 
644 นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี นางวริศรียา ขวัญดี 
645 นางสาวจุฑารัตน์ เชื่อมาก นายสุทิศ เชื่อมาก 
646 นายสิรวิชญ์ ตันติประภา ผศ.วิภาดา ตันติประภา 
647 นางสาวแพลน โปมิล นางปิ่นพนิต โปมิล 
648 นายอภิวุฒิ โสมประเสริฐ นางวันเพ็ญ โสมประเสริฐ 
649 นางสาวพจนรรจ์ บัลลังก์ปัทมา นางสุดา บัลลังก์ปัทมา 
650 นางสาวณัฐทิพย์ จักรานุกุล นางกัญจนัฏ โรจน์รัตนาวิชัย 
651 นางสาวจิตรลดา บัณฑรภิญโญ นางจรินทร์ บัณฑรภิญโญ 
652 นางสาวศิริมนต์ ใจดี นายชิมรส ใจดี 
653 นายภัทริก สันติเดชา นางศศิกานต์ สันติเดชา 
654 นางสาวนภพรรณ วรสิทธิ ์ นางดลฤดี วรสิทธิ์ 
655 นางสาวรัชนก ตรีวารี นายส าเริง ตรีวารี 



656 นางสาวสุธาริน ปิ่นประดับ นายพีรพล ปิ่นประดับ 
657 นางสาวสุนิสา ใจชื่น นายสมบูรณ์ ใจชื่น 
658 นางสาวศิวพร คาดบัว นายธีระวัฒน์ คาดบัว 
659 นายปวีร์ เตโชโยธิน ผศ.วรรณี เตโชโยธิน 
660 นายธนโชติ โรจนกิจอ านวย ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย 
661 นายฐิติพัฒน์ ถิระวัฒน์ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 
662 นางสาวกัญญาวีร์ กิตติสุขสันต์ นางฐานิดา กิตติสุขสันต์ 
663 นายสิทธิโชค กัลยารัตน์ นายเสริม กัลยารัตน์ 
664 นางสาววัชรียา ลิมาคม นางสุมาภรณ์ ลิมาคม 
665 นางสาวณัฐณิชา นักธรรม นางชุติมา นักธรรม 
666 นายอวัฏ บุญนุช ผศ.วิรังรอง บุญนุช 
667 นางสาววิลาสินี ทวีแสง นายธาตรี ทวีแสง 
668 นางสาวมัลลิกา กลิ่นจันทร์หอม นางชุตินันท์ กลิ่นจันทร์หอม 
669 นางสาวศตพร แพ่งนคร นางเกษร แพ่งนคร 
670 นางสาวสุธินี จินดาเสถียร จ.ส.ต.หญิงสิริกร กิจนธีธนกร 
671 นายธีรดนย์ ทองแจ่ม นางฉันทมาศ ทองแจ่ม 

 
ทุนเรียนดี 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 
672 นายจริงสวัฒน์ ศิริคุณโชติ รศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ 
673 นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์อาษา ผศ.วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา 
674 นายสุรัติ อัศวภูษิตกุล รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล 
675 นางสาวชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์ นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ 
676 นางสาวกมลนัทธ์ มั่นทัพ รศ.ส าราญ มั่นทัพ 
677 นายนะโม กุศลมโน นายมนูญ กุศลมโน 
678 นางสาวณฐวรรณ เปาอินทร์ ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ 
679 นางสาวฑิตฐิตา งามศัพพศิลป์ นางกัลยา งามศัพพศิลป์ 
680 นายมหัทธนา น้อมสวัสด์ิ ผศ.สุเทพ น้อมสวัสด์ิ 
681 นางสาวณีรญา ระดมเล็ก พ.จ.อ.ณรงค์ ระดมเล็ก 
682 นายธนพล พลังฤทธิ์ ผศ.ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 
683 นางสาวทิพปภา พุ่มพฤกษ์ นางบุญเตือน พุ่มพฤกษ์ 
684 นางสาวมัณฑิรา เล่าอิทธิโชติ นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ 
685 นางสาวพิชญา โคอินทรางกูร นายสุรัตน์ โคอินทรางกูร 
686 นางสาวนัทธรัตน์ มงคลสินธุ์ รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 
687 นายณัทธร ศุภสารัมภ ์ นางดวงใจ ศุภสารัมภ ์
688 นายชานน วงศ์สนสุนีย์ นางกมลชนก วงศ์สนสุนีย์ 
689 นายณัฐดนัย ปิ่นปัก นางแสงโสม ปิ่นปัก 
690 นายทัศมัญช์ ใจหาญ รศ.ณรงค์ ใจหาญ 
691 นางสาวกัญญ์สินี สกุลครู รศ.ผกาทิพย์ สกุลครู 
692 นางสาวบุษบง จันทร์ชีวะ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ 
693 นายภาคภูมิ บวบทอง รศ.ณรงค์ บวบทอง 
694 นางสาวอภิชญา ปรีดาศักด์ิ รศ.ภราดร ปรีดาศักด์ิ 



695 นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า นางวรรณกร ม่วงมีค่า 
696 นายศุภณัฐ นทีรัยไทวะ นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ 
697 นางสาวปณพร เหลืองพฤกษชาติ นางปริศนา ปทุมอนันต์ 
698 นายชนะพล แจ่มดี นางจินตนา แจ่มดี 
699 นายอิสริยะ เวชพงศา นางอุษาจรัส เวชพงศา 
700 นายปรัชญาพร ดวงค า นายบุรพัฒน์ ดวงค า 
701 นางสาวเอมมิกา เติมสินวาณิช นายอนันต์ เติมสินวาณิช 
702 นางสาวนภัทร เทียมมณี นางสรชา เทียมมณี 
703 นายโชติดนัย ตันไชย รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
704 นายอนุวัตร โพธิ์สุวรรณ นายส าเภา โพธิ์สุวรรณ 
705 นายธนสาร ส าราญ นางจันทร์เพ็ญ ส าราญ 
706 นายพงศ์ปณต การุณ นางพัชรี การุณ 
707 นางสาวสุธิตินันท์ ศรีราษฎร์ ผศ.สุรัตน์ ศรีราษฎร ์
708 นางสาวพิชชาพร ทองกร นายวินัย ทองกร 
709 นายพลวัตต์ เวชชสัสถ์ นางตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ 
710 นางสาวพธู นิติไกรพจน์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
711 นายศิวพล กิตติวงศากูล นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล 
712 นายศุภกร เอกบุตร รศ.รัศฎา เอกบุตร 
713 นางสาวพุทธิวัน ชุมวรฐายี ผศ.ทิพมาศ ชุมวรฐายี 
714 นางสาวประภาพรรณ เจริญผาสุข นางกนกวรรณ เจริญผาสุข 
715 นายนรสิน พจนพรพันธุ์ นางสมพร พจนพรพันธุ์ 
716 นางสาวจอมใจ จันทร์วิเมลือง รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง 
717 นางสาวธันยพร เวนเซล รศ.พิมพ์อ าไพ เวนเซล 
718 นางสาวพลอยไพลิน อ่อนมี นางจาฤก อ่อนมี 
719 นางสาวชนาภา ผลไม ้ นายประสิทธิ์ ผลไม ้
720 นายปฏิพล หมายส าราญ นางพิกุล หมายส าราญ 
721 นายเฉลิมฤทธิ์ บานไม่รู้โรย นายวิก บานไม่รู้โรย 
722 นายพลวัต เฟ่ืองฟุ้ง นางวาสนา เฟ่ืองฟุ้ง 
723 นางสาวชนาภรณ์ วงค าสอน นางปิยะมาศ วงค าสอน 
724 นายนิวพล สุขสว่าง นางพีรภาว์ สุขสว่าง 
725 นางสาวนัฐชา มีประวัติ นายเด่น มีประวัติ 

 
ทุนเรียนดี 

 มัธยมศึกษำปีที่ 6 
726 นายคมชาญ อุตมวาทิน นางสุจิตรา อุตมวาทิน 
727 นางสาวณฐษร เล็กอุทัย รศ.เจียรนัย เล็กอุทัย 
728 นางสาวศศิชา สัมปัตตะวนิช รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
729 นางสาวอรณัฏฐา สบายรูป รศ.ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรปู 
730 นางสาวแพรพิมพ์ อิศรพันธุ์ นายสันติ อิศรพันธุ์ 
731 นายสรัช สินธุประมา ผศ.วัชระ สินธุประมา 
732 นางสาวปัญญ์ ศุภธาดา ผศ.สมชาย ศุภธาดา 
733 นางสาวณิชารีย์ พัดทอง รศ.สุปาณี พัดทอง 



734 นางสาวภัทราธร คุณากรธรรม นางฉวี คุณากรธรรม 
735 นายณัฐชนน จิตต์สง่า นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า 
736 นายพีระพัฒน์ อิฐรัตน์ รศ.อรุณพร อิฐรัตน์ 
737 นางสาวธิชารัช รัชยา นางชลธิชา อาทิตยมณฑล 
738 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์สวัสด์ิ นายพิชัย จันทร์สวัสด์ิ 
739 นางสาวชลกร ลอยเพ็ชร นางถนอมศรี ลอยเพ็ชร 
740 นางสาวพิมพ์ตะวัน สังข์หล่อ นางชัชสุนี สังข์หล่อ 
741 นายกานต์ชนิต บุบผาชื่น นางจณัญญา บุบผาชื่น 
742 นางสาวกชกร อินเฉิดฉาย นางบุณยวีร์ อินเฉิดฉาย 
743 นางสาวอรวิภา จาละ รศ.ดร.อัญชลี จาละ 
744 นายจุฑายุทธ อินทรปรีชา นางจุฑามาศ อินทรปรีชา 
745 นางสาวมณิสรา วิเศษสุมน รศ.อุษา วิเศษสุมน 
746 นางสาวจิรนันท์ ชัยกล้าหาญ นางเยาวนันท์ ชัยกล้าหาญ 
747 นายธวัชชัย ติรณศิลป ์ นางภาวิณี ติรณศิลป์ 
748 นายอัครวุฒิ จาละ รศ.ดร.อัญชลี จาละ 
749 นางสาวสุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 
750 นายณัฐดนัย ลีวัฒนกิจ นางสุดสวาท สุริยันต์ 
751 นายมรกต ระดมกิจ นายสุนันท์ ระดมกิจ 
752 นางสาวชนิกานต์ บุบผาชื่น นางจณัญญา บุบผาชื่น 
753 นายทัตธนา สวัสดิเวทิน นางสุกัญญา สวัสดิเวทิน 
754 นางสาวชนม์นิดา ธีญะวุฒิ นางชนันดา ธีญะวุฒิ 
755 นางสาวพรธีรา เศรษฐสมภพ ผศ.กรกาญจน์ รักเผ่าพันธุ์ 
756 นางสาวพลอยพรหม โสภณ นายแสนสุข โสภณ 
757 นายอิทธิกานต์ วัฒนะ นางแก้วกาญจน์ จูเจริญ 
758 นางสาวรวิวรรณ เหมรุ่งเรืองกุล นางอุทัยวรรณ เจริญคุณวิวัฏ 
759 นายณัฐพงศ์ วิฑิตวิริยกุล นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
760 นายสัณฑดล อัชฌารจเรข นางนพจิรา อัชฌารจเรข 
761 นางสาวอริสา มิตร์มานะ นายโอภาส มิตร์มานะ 
762 นางสาวถนอมนวล บางผึ้ง นางกนกพร ชาติวงศ์ 
763 นางสาวธาริณี ลิมาคม นางสุมาภรณ์ ลิมาคม 
764 นางสาวธนัชนันท์ รัตนะวิศ นายวัฒนพงษ์ รัตนะวิศ 
765 นายศิวกร สุจริตจันทร์ นายไพทูรย์ สุจริตจันทร ์
766 นายชัยพิสิฐ ภู่มณี นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี 
767 นายศราวุธ พ่ึงเถื่อน นางลันทม พ่ึงเถื่อน 
768 นางสาวธีรดา ไพรินธราภา นางฐิตาภา ไพรินทราภา 
769 นางสาวณธิญา บุตรครุฑ นายจรรยา บุตรครุฑ 
770 นายณัฐกิตต์ิ หงษ์ทอง นางปานจิตต์ กัลยาณกิตต์ิ 
771 นางสาวภัทรพร เสนาจันทร์ นางเพ็ญแข เสนาจันทร์ 
772 นางสาวมยุรี ทามุระ ผศ.ภรรดา ทามุระ 
773 นางสาวกนกวรรณ บวรอารักษ์ นางคนึงนิตย์ บวรอารักษ์ 
774 นายพีรยศ ปิยสันติวงศ์ นางอารีย์วรรณ ปิยสันติวงศ์ 
775 นางสาวณัฏฐา เกิดทรัพย์ นายทรงวุฒิ เกิดทรัพย ์



776 นางสาววิมัญจา นาคทอง นายมานิตย์ นาคทอง 
777 นางสาวจินตนา จันทร์รูปงาม นางจ านงค์ จันทร์รูปงาม 
778 นางสาวบงกช บุญเพ่ิม นางสุวรรณา บุญเพ่ิม 
779 นายชลกร มหาพสุธานนท์ นางฉันทิชา ศรีโยธิน 
780 นางสาวฐิติมา เขียวศิริ นางนิตยา เขียวศิริ 
781 นางสาวดิษราพร ธรรมครูปัตย ์ นางจรินทร์พร นวลสมบูรณ์ 
782 นางสาวเกวลิน ตันสุวรรณ์ นางขนิษฐา ตันสุวรรณ 
783 นางสาวศุทธินี ใยบัว นางเฉลิมศรี ใยบัว 
784 นางสาวทักษิณา พานทอง นางนภสร พานทอง 

 
 ทุนเรียนดี 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปีที่ 1 
785 นายกบินทร์ จงขะวะดี นางสุวรรณา จงขะวะดี 
786 นางสาวชลิตา กองขุนจันทร์ นางเตือนใจ กองขุนจันทร์ 
787 นางสาวสุธาทิพ บุญนารอด นางพัทธนันท์ บุญนารอด 
788 นายภาณุเบศร์ ศรีเอี่ยม นางสมบูรณ์ ศรีเอี่ยม 
789 นางสาวจงรักษ์ แดงสังวาลย์ นางนันทา แดงสังวาลย์ 
790 นายสัญชัย เทียนอร่าม นายบุญช่วย เทียนอร่าม 

 
ทุนเรียนดี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 
791 นางสาวชนินาถ เส้งโสต นางประคอง เส้งโสต 
792 นางสาววิภาวี ลอยเพ็ชร นางถนอมศรี ลอยเพ็ชร 
793 นางสาวชนกนันท์ เส้งโสต นางประคอง เส้งโสต 
794 นางสาวชนัดดา พิกุล นางมาลี พิกุล 
795 นางสาวอโนมา ธาบุรี นายล าพูน ธาบุรี 
796 นายศุจินธร พันธ์ประดิษฐ์ นางจันทนา พันธ์ประดิษฐ์ 
797 นายชุติพนธ์ จีนแจ้ง นางสุนันทา จีนแจ้ง 
798 นายสุรเสกข์ คันธะมาตย ์ นายณรงค์ทัต คันธะมาตย์ 

 
ทุนเรียนดี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 
799 นางสาวชนันท์กานต์ แสงสุทธิ นางสมเวียง แสงสุทธิ 
800 นางสาววิกาณดา เสือโต นายวิชัย เสือโต 
801 นายพิริยะ ทับทอง นายสมศักด์ิ ทับทอง 
802 นางสาวสุกัญญา ภู่งามชื่น นายสุรัตนชัย ภู่งามชื่น 
803 นางสาวญาณิศา ฉัตรชัยธิติธ ารงค์ นางจารุภา ฉัตรชัยธิติธ ารงค์ 
804 นายจิรวัฒน์ วงษ์ค า นายธนิษฐ์ วงษ์ค า 
805 นายณรงค์ศักด์ิ ปิติธนพงษ์ นางปภาดา ปิติธนพงษ์ 
806 นายธีรพงศ์ ผ่องพัก นายณัฐวุฒิ ผ่องพัก 
807 นายธีรภัทร์ วงษ์ค า นายธนิษฐ์ วงษ์ค า 
808 นายสิทธิชัย เตมียสูตร นางกนกวรรณ เตมียสูตร 



809 นางสาวนันท์ชลี อินทศร นายระนอง อินทศร 
810 นางสาวพรไพรัตน์ ชื่นชมน้อย นางสมอน ปึกขาว 

 
ทุนเรียนดี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 
811 นายเสกสันต์ อ านวยพานิช นางรุ่งลาวรรณ แจ้งพลอย 

 
ทุนเรียนดี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 
812 นางสาวกฤติมา ครามเขียว นายเชาว์ ครามเขียว 
813 นายพัฒน์ชานนท์ สิงห์โต นายประสงค์ สิงห์โต 
814 นางสาวน้ าค้าง พระแก้ว นางฐิติภา พระแก้ว 
815 นายธวัชชัย มิตรสันเทยีะ นายกิตติธร มิตรสันเทียะ 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 1 
816 นางสาวกัญญานันท์ สังข์หล่อ นางชัชสุนี สังข์หล่อ 
817 นางสาวชมพูนุท ธีระกาญจน์ รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ 
818 นางสาววนิดา คงเจริญ นางวลีกร คงเจริญ 
819 นางสาวรติรัตน์ กุญแจทอง นางดวงตา กุญแจทอง 
820 นางสาวสุปรีดา แต้มบุญเลิศชัย รศ.สมศักด์ิ แต้มบุญเลิศชัย 
821 นายพิชญะ โกศลศักด์ิ นางนุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 
822 นางสาวญาดา เทียนสว่างชัย ผศ.ถนอม เทียนสว่างชัย 
823 นางสาวชุติกานต์ โชติมาโนช นายสมชัย โชติมาโนช 
824 นางสาววสุชา เขมการโกศล นางอัญชลี เขมการโกศล 
825 นางสาวปิยนาถ ชลูดดง นางนุชรินทร์ ชลูดดง 
826 นางสาวภัชดา สันตวาจา นายก าจัด สันตวาจา 
827 นางสาวนวล บุนนาค นายชัยวัฒน์ บุนนาค 
828 นางสาวสุภาพร พรมมี นางศรีไพร ดาวเรือง 
829 นางสาวอรุณโรจน์ แดงสังวาลย์ นางสุธาทิพย์ แดงสังวาลย์ 
830 นายจักกฤช เค้าชาติชาย นางชนานาถ เค้าชาติชาย 
831 นายปณต เวศาขวรินธ์ นางอังคณา เวศาขวรินธ์ 
832 นางสาวพรภิรักษ์ มีผล นายอภิรมย์ มีผล 
833 นางสาวกุศลิน บุญศิริ นางลาวัลย์ บุญศิริ 
834 นายกวิน พิชัยอุดมเดช นายวิชัย พิชัยอุดมเดช 
835 นางสาวพรนภา ยศบุญ นางนันทพร สิทธิศรชัย 
836 นางสาวจ ารัส เกษมรัตน์ นางเพ็ญศรี เกษมรัตน์ 
837 นายวชิระ เบ็ญมาศ นายประกิจ เบ็ญมาศ 
838 นางสาวอรสุมา สีแปลก นางพิมล สีแปลก 
839 นางสาวพิรวรรณ สโรบล รศ.นพพร สโรบล 
840 นางสาวอมรรัตน์ สนแก้ว นายสมคิด สนแก้ว 
841 นายรอยต่อ เจริญสินโอฬาร รศ.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 



842 นางสาวศานต์พลอย โสภณ นายแสนสุข โสภณ 
843 นางสาวมนสิชา พ่วงอนุเคราะห์ นายกรศิริ พ่วงอนุเคราะห์ 
844 นางสาววัชราภรณ์ เชื้อกิตติศักด์ิ ผศ.สมศักย์ เชื้อกิตติศักด์ิ 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 2 
845 นายปริตต์ กาญจนาวิโรจน์กุล รศ.นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล 
846 นางสาวจุฑามาศ ถิระวัฒน์ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 
847 นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี 
848 นางสาวสุทธิ์ฤดี ปิยะรัตนพิพัฒน์ นางดุษฎี ปิยะรัตนพิพัฒน์ 
849 นายศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ นางเยาวนันท์ ชัยกล้าหาญ 
850 นางสาวณิชาภัทร นพกูล นางบังอร นพกูล 
851 นายชัยวุฒิ ตันไชย รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
852 นายอเล็กซานเดอร์ อานนท์ คัสซิ่นส์ นางอรอนงค์ คัสซิ่นส์ 
853 นางสาวทิฆัมพร กล่อมศรี นางพรพิไล กล่อมศรี 
854 นายวรรธนะ โกศัลวัฒน์ รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์ 
855 นายภาณุวัฒน์ แสงทอง นางนุชลักษณ์ แสงทอง 
856 นางสาวสุดธิดา ปานมัจฉา นางสมพร ปานมัจฉา 
857 นายฐิติพันธุ์ หิรัณยะวสิต นายจักรชัย หิรัณยะวสิต 
858 นางสาวธัญนที หยกสกุล นางอัญชลี หยกสกุล 
859 นายวิภู เสือดี รศ.ดร.วราวุธ เสือดี 
860 นางสาวหัทยา ลัยภาค นางกัญญา ลัยภาค 
861 นางสาวจุฑาศรี วงศ์ชวลิต นางบุญเตือน ทิพย์ธัญญา 
862 นายวรพล ฉันทาดิศัย รศ.ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย 
863 นางสาวชุติภัทท์ ธรรมสรุิยะ รศ.สวาท แย้มวงษ์ศร ี
864 นายชยพงศ์ โตวิวัฒน์ รศ.ลักษณา โตวิวัฒน์ 
865 นายวีรธรรม คุณากรธรรม นางฉวี คุณากรธรรม 
866 นายวงศกร มั่นทัพ รศ.ส าราญ มั่นทัพ 
867 นายสิริภัทร มีวงศ์อุโฆษ ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 
868 นายเตชินท์ มหาพสุธานนท์ นางฉันทิชา ศรีโยธิน 
869 นายพลกฤษณ์ เตชาทวีวรรณ นางแววตา เตชาทวีวรรณ 
870 นายสรรค์ชัย เอนกเวียง นางดวงรัตน์ เอนกเวียง 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 3 
871 นายทัศสภา อุมะวิชนี รศ.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี 
872 นางสาวอรลักษณ์ พิชิตกุล ผศ.พัณณมาศ พิชิตกุล 
873 นายอธินนท์ จันทรโอภากร รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร 
874 นางสาวพรทิพย์ เลิศรัตนาพร นางบงกช เลิศรัตนาพร 
875 นายวีรวัชร น้อมสวัสด์ิ ผศ.สุเทพ น้อมสวัสด์ิ 
876 นายศรัณย์ พร้อมศรีทอง นางกฤษณา พร้อมศรีทอง 
877 นายชาวี เหล่ามีผล นางทิพย์วารี เหล่ามีผล 



878 นายเดช ศุภธาดา ผศ.สมชาย ศุภธาดา 
879 นางสาววริษฐา จงพูนผล นางยุวดี ชัยสกุล 
880 นางสาวปราณิศา อุตมวาทิน นางสุจิตรา อุตมวาทิน 
881 นายสุภมน นิราทร รศ.ดร.นฤมล นิราทร 
882 นายธนากร เธียรวัฒนกุล นางวรนุช เธียรวัฒนกุล 
883 นายนภัส สุรสนธิ รศ.กิติมา สุรสนธิ 
884 นางสาวอรนาถ จันทรโอภากร รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร 
885 นายคุณัชญ์ จงเจริญไพศาล นางศิริวาสนา จงเจริญไพศาล 
886 นางสาวลีลานันทน์ รณเกียรติ รศ.นันทนา รณเกียรติ 
887 นางสาวพุทธธิดา นุชนาฎ นางพาณิภัค นุชนาฎ 
888 นายจักรพันธ์ อิฐรัตน์ รศ.อรุณพร อิฐรัตน์ 
889 นางสาวเอมอร เติมสินวาณิช นายอนันต์ เติมสินวาณิช 
890 นางสาวเพชรดา กัมพูสิริ ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ 
891 นายศรีภูมิ อิศรพันธุ์ นายสันติ อิศรพันธุ์ 
892 นางสาวภัสสร ตันดีมาภรณ์ นางสุพัตรา ตันดีมาภรณ์ 
893 นางสาวขวัญชนก สีหิน นางลักษมี กันเสง่ียม 
894 นายพิศลย์ รักษ์สันติกุล นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล 
895 นางสาวหรรษมน บัลลังก์ปัทมา นางสุดา บัลลังก์ปัทมา 
896 นางสาวภวิกา วศินารมณ์ รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 
897 นายเชาวรินทร์ นวมงาม นายพเยาว์ นวมงาม 
898 นางสาวพิชามญชุ์ ดีทน นางเนตรชนก ดีทน 
899 นางสาวชุนิดา จันทร์แก้ว นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ 
900 นายฤทธิชัย หิรัญลขิิต นางเพ็ญนภา หิรัญลิขิต 
901 นางสาววริศรา วีระสัมพันธ์ นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ 
902 นายธัญพัฒน์ ลิมปนุสรณ์ รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 
903 นางสาวบงกช ต้นทอง นายสมัย ต้นทอง 
904 นางสาวซาบีฮา มะลูลีม รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม 
905 นางสาวชลิตา ผลไม ้ นายประสิทธิ์ ผลไม ้
906 นายธงชัย ติรณศิลป์ นางภาวิณี ติรณศิลป์ 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 4 
907 นางสาวขวัญรัตน์ ทรงสถาพร ผศ.ดร.เรืองศักด์ิ ทรงสถาพร 
908 นายเธียร ธนะพรพันธุ์ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 
909 นางสาวนัศริน มะลูลีม รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม 
910 นางสาวจุฑามาศ แก้วทิ้ง นางมณี แก้วทิ้ง 
911 นางสาวจิตติมณฑน์ จักรานุกุล นางกัญจนัฏ โรจน์รัตนาวิชัย 
912 นางสาวนลัท สมภักดี รศ.ภาวดี สมภักดี 
913 นายกิตติธัช ส าเภาทอง ผศ.ดร.เกษร ส าเภาทอง 
914 นางสาวดาดนุช ศาสตระรุจิ รศ.ลักษมี ศาสตระรุจิ 
915 นางสาวชุตินันท์ เตชาทวีวรรณ นางแววตา เตชาทวีวรรณ 
916 นางสาวธนพร อุดมอานุภาพสุข นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข 



917 นายณัฐพงศ์ ลัยภาค นางกัญญา ลัยภาค 
918 นางสาวลลิดา จัตตารีส ์ นางศิรดา จัตตารีส์ 
919 นายปณิธาน บัลลังก์ปัทมา นางสุดา บัลลังก์ปัทมา 
920 นายจุฑาวุธ ชอบชื่น นางนวลรักษ์ ชอบชื่น 
921 นางสาวชุธิดา จันทร์แก้ว นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ 
922 นางสาวอรพิน ทายนต์ นางสง่า ทายนต์ 
923 นางสาวนิษฐนาถ นิลดี นางเรณู นิลดี 
924 นางสาววิภาภรณ์ ไชยรัตน์ รศ.พรทิพย์ ไชยรัตน์ 
925 นางสาวกฤตย์วลี เสณีตันติกุล ผศ.โสพร เสณีตันติกุล 
926 นายชยวิทย์ สุวรรณภักดี ผศ.ปัทมา สุวรรณภักดี 
927 นายกิติพันธุ์ บุญเยื้อน นางณิศศา อิสราภรณ์ 
928 นางสาวนาตยา ชื่นอารมณ์ นางจุฑามาศ สิบตรี 
929 นางสาวศุภมาศ เงินเรืองโรจน์ นางศิริจรรยา พุทธเทศ 
930 นางสาวผกากรอง ชาวประมัย นายสม ชาวประมยั 
931 นายกรัณย์ ศรัณยวณิชย ์ นางศิวพร ศรัณยวณิชย์ 
932 นายรักษาชัย ธนะวังน้อย รศ.จ าเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย 
933 นายอาทิตย์ ปิยสันติวงศ์ นางอารีย์วรรณ ปิยสันติวงศ์ 
934 นายดวิษ เทพชาตรี รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตร ี
935 นางสาวกนกวรรณ สิงห์อาษา นางธัญพรรณ สิงห์อาษา 
936 นางสาวบุษกร ฤกษ์ปรีดี นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
937 นายอินทุพงษ์ ค้าขึ้น นายปฐมโชค ค้าขึ้น 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 5 
938 นางสาวพจณิชา อนัคกุล นางจิตพาณี อนัคกุล 

 
ทุนเรียนดี 

ปริญญาตรี ปีที่ 6 
939 นางสาวชญาณี อิงคากุล รศ.ชัยณรงค์ อิงคากุล 
940 นางสาวเมธินี ฉันทาดิศัย รศ.ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย 
941 นางสาววิลารัตน์ ไวโรจนกุล นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล 

 

 
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บุตรของ 
1 ด.ช.ศิวาวุธ ธรรมนิทา นางมานิต ธรรมนิทา 
2 ด.ช.กฤต ปาลวัฒน์ นางวันวิสา ปาลวัฒน์ 
3 ด.ช.จิรา ค านึงเนตร นางดรุณี ค านึงเนตร 
4 ด.ช.พิพรรธ ภุชงคสมุทท์ นางพัชรี ภุชงคสมุทท์ 
5 ด.ญ.ศินิทรา ขันธเนตร นางผาสุข ภู่เทศ 
6 ด.ช.พุฒิเมธ ค าคล้าย นายทวี ค าคล้าย 
7 ด.ญ.จีรนันท์ เอี่ยมส าอางค์ นางสมจิตร์ เอี่ยมส าอางค์ 
8 ด.ช.กฤษณะ มีประวัติ นางนฤมล ขาวสอาด 



9 นางสาวกรรณิการ์ เทพลิบ นางบังอร แดงด้วง 
10 ด.ช.ฐิตินันท์ เนียมแตง นางอรทัย เจียมจันทร ์
11 นางสาวจีรนันท์ แก้วนพ นางจ าเนียร ยอดเปลี่ยน 
12 ด.ช.ศุภกร เกิดทองเล็ก นางดวงตา เกิดทองเล็ก 
13 ด.ช.กิตติเดช นามขาล นางแสงเดือน นามขาล 
14 ด.ช.เทพพิทักษ์ เผือกแก้ว นายสมควร เผือกแก้ว 
15 ด.ญ.วิรัชยาภรณ์ เกิดแก่น นายวิรัช เกิดแก่น 
16 ด.ญ.หฤทัย เกลี้ยงขาว นางอนันต์ แหนมเชย 
17 ด.ช.สหชัย ชมวิหก นางส ารวย ชมวิหก 
18 ด.ญ.สวรรยา นันต๊ะภาพ นางเมตตา นันต๊ะภาพ 
19 ด.ช.พลวิชญ์ ทัศมี นางชุลิตา ทัศมี 
20 ด.ช.วรินทร์ เขียวต่าย นางวรารัตน์ ปิยะวัฒนาพันธ์ 
21 ด.ญ.จุฬาวรรณ วิกไสว นายอนัน วิกไสว 
22 นายวรพัฒน์ ไหลมา นายวีระพล ไหลมา 
23 ด.ช.รัฐสพงษ์ สุขเถื่อน นายสมพร สุขเถื่อน 
24 ด.ญ.สุภาวรรณ ภูมาลา นายสุรพันธ์ ภูมาลา 
25 นางสาวสุรีรัตน์ พันธุ์สมุทร นายธวัชชัย พันธุ์สมุทร 
26 นายนัฐพล ครามเขียว นายเชาว์ ครามเขียว 
27 ด.ช.ธีระเดช ชลอชน นางบัวผัน สอนวงศ์ 
28 ด.ญ.สุดารัตน์ สว่างใจ นายประเนตร สว่างใจ 
29 นายมานันเทพ อุตสาหะ นางมุกดา อุตสาหะ 
30 ด.ช.อดิศักด์ิ บุบผาชาติ นางวารุณี บุบผาชาติ 
31 ด.ช.อาณัติ โง่นทา นายศรีพยุง โง่นทา 
32 นางสาวเสาวลักษณ์ เส้งอั้น นายสุชาติ เส้งอั้น 
33 ด.ญ.พนิดา บุตรี นายสุพจน์ บุตรี 
34 นางสาวปรียาพร โตสงคราม นายปรีชา โตสงคราม 
35 ด.ญ.มัธฐลิกา เรืองปาน นายธวัช เรืองปาน 
36 ด.ช.ธนโชติ แสนธิ นางชาลินี แก้วมะ 
37 นางสาวเจนจิรา ไทรน่ิมนวล นางรัดใจ สุจริต 
38 ด.ช.จีรกิตต์ิ สีทา นางวรินธร สีทา 
39 ด.ช.ธนธรณ์ เมฆนิกร นางศศิธร ใจอารีย์ 
40 นางสาวนพรัตน์ หมอกครบุรี นายต้ังใจ หมอกครบุร ี
41 ด.ช.ศุภสัณห์ มาปะโท นางอมรรัตน์ มาปะโท 
42 ด.ช.ชนะพล โมสิโก นายชูศักด์ิ โมสิโก 
43 นายเกรียงไกร จงนอก นางอังคนา ไสยศิลป ์
44 ด.ญ.พรชนก ฤกษ์โสภี นายเสวกพันธ์ ฤกษ์โสภี 
45 ด.ญ.อัญชิสา ศรีทน นายอ านาจ ศรีทน 
46 ด.ช.พรชัย ชื่นชม นางบังอร ชื่นชม 
47 ด.ช.อภิสิทธิ์ สุขสวัสด์ิ นายอ านาจ สุขสวัสด์ิ 
48 ด.ช.ณัฐพงศ์ วัฒณาพาณิชย์ นางภัทราภรณ์ วัฒณาพาณิชย์ 
49 ด.ญ.เมธาวี ชูติธร นางปธิญณศร ชูติธร 
50 ด.ช.สุทิวัส แก้วกลิ่น นางวรัญญา สืบสายบัว 



51 ด.ญ.รุ่งนภา พุกหร่าย นางรัศมี แสนบุญ 
52 ด.ญ.เทียนสุดา ค าพล นางศรีสุดา ศิลาทอง 
53 ด.ช.อดิเรก พานเงิน นางสมควร พานเงิน 
54 ด.ช.กิตติศักด์ิ จงดี นายปทุม จงดี 
55 ด.ญ.รุสนานี อาแว นายนิเวศน์ นราทัศน์ 
56 ด.ญ.รสิตา เติมดาว นายสมยศ เติมดาว 
57 นายธัญวัฒน์ ลอดสุโข นางกาญจนา ลอดสุโข 
58 ด.ช.เอกวุฒิ สถาปนิกบุตร นางธนวรรณ เจริญศักด์ิ 
59 ด.ช.พงศกร แก้วโผงเผง นายสมชาย แก้วโผงเผง 
60 ด.ช.อนิรุธ ไตรเดชา นางเยาวเรศ กล่ าอยู่สุข 
61 ด.ช.วัชระพล ปราณี นางผ่องพรรณ ปราณี 
62 นางสาวสุจิกา ชมบุญ นางสุนันทา อุดมทรัพย์ 
63 ด.ญ.สุทธิกาญจน์ มีนุชนาถ นายเจริญศักด์ิ มีนุชนาถ 
64 ด.ญ.ปุญญิศา มีประวัติ นางปราณี คิดเข้ม 
65 ด.ช.พิชัยยุทธ บุญชู นางสุบรรณ์ บุญชู 
66 ด.ช.สุรวุฒิ ด ารงค์ชาติ นายคมสัน ด ารงค์ชาติ 
67 นายทศพล ยิ้มเจริญ นางพีรพรรณ ยิ้มเจริญ 
68 นางสาวชลธิชา พันธ์สมุทร นายชาติชาย พันธ์สมุทร 
69 ด.ญ.ชนากาญ โพธิ์ประยูร นางสุชาดา โพธิ์ประยูร 
70 ด.ญ.พิชชา ธรรมทันตา นางธัญชนก ธรรมทันตา 
71 ด.ช.สิปปวิชญ์ บุญเมือง นางอิศราวดี แสนสวาท 
72 ด.ญ.แพรพรรณ กร่างใกล้ นางอโนชา กร่างใกล้ 
73 ด.ญ.สรัญญา แสงพร นายเสกสรรค์ แสงพร 
74 ด.ช.สิรภพ จุดประสงค์ นางกินนร จุดประสงค์ 
75 ด.ช.ปริญญา เล็กมนตรา นายเทียนชัย เล็กมนตรา 
76 นางสาวลลิตา พุ่มสว่าง นางจ านงค์ พุ่มสว่าง 
77 ด.ช.อัคคพล กิจคติ นางปวีณ์นุช ทองค า 
78 ด.ญ.ปณิชา รักษ์วงศ์ นางรฐา รักษ์วงศ์ 
79 ด.ช.พิชิตชัย เรืองปาน นายเจริญชัย เรืองปาน 
80 ด.ญ.นันท์นภัส เชยประโคน นายนวน เชยประโคน 
81 ด.ญ.ชิษณุกานต์ นิสารทันยุ นางณัฐติกานต์ นิสารทันยุ 
82 ด.ญ.ชนัญญา ผลชูศรี นางจารุวรรณ อัมระปาล 
83 นายเกียรติศักด์ิ คิดการ นางส าอางค์ คิดการ 
84 ด.ช.ธนกฤต เพ็ชรพราว นางวันดี เพ็ชรพราว 
85 ด.ช.ติณณภพ ดอนทองดี นางพวงเพ็ชร ดอนทองดี 
86 นายภัทรพงษ์ จีนโต นางนิตยา จีนโต 
87 ด.ญ.ดุษฎี เพ็งจันทร์ นางยุพา เพ็งจันทร์ 
88 ด.ญ.จันทกานต์ คร้ามวงษ์ นายทราย คร้ามวงษ์ 
89 ด.ช.ธนกาญจน์ ทวีทรัพย์นวกุล นางล าดวน ทวีทรัพย์นวกุล 
90 ด.ช.ชนินทร์ แก้วมุข นางนงรัก พานิชย์ 
91 ด.ช.พงศกรณ์ ดวงตาวงษ์ นางปิยะมาศ ดวงตาวงษ์ 
92 ด.ญ.เจนเนตร เล็กเจริญ นางจิ ค าพินิจ 



93 นางสาวพิภัทรา หอมดอก นางธารินี หอมดอก 
94 ด.ช.สุรวุฒิ โพธิ์ทองงาม นางสุภาพร โพธิ์ทองงาม 
95 ด.ญ.ศุภลักษณ์ จูประวัติ นางใกล้รุ่ง จูประวัติ 
96 ด.ช.ธีรพงษ์ ประดิษฐแดง นางบุบผา ประดิษฐแดง 
97 ด.ญ.กนกวรรณ คุ้มครอง นางอ่อนภักด์ิ คุ้มครอง 
98 ด.ช.รัชต์เกียรต์ิ โกสัยพันธ์ นายไพโรจน์ โกสัยพันธ์ 
99 ด.ช.อภิชาติ สมสวย นายส าราญ สมสวย 
100 นายธนกฤต อยู่เปรม นางบุศรินทร์ อยู่เปรม 
101 ด.ช.ธเนศ อินทะใจ นายคะเนด อินทะใจ 
102 ด.ช.พงศกร คุ้มวงศ์ นางธณัฐฎา คุ้มวงศ์ 
103 ด.ญ.เกศมณี ทับพิจายะ ว่าที่ ร.ต.ณฐพล ทับพิจายะ 
104 ด.ช.ธีรพงศ์ หมอนทอง นางปราณี หมอนทอง 
105 นายอนุวัฒน์ ชมบุญ นายสุทธิพงษ์ ชมบุญ 
106 ด.ช.อภิวัฒน์ ขวัญบาง นางวันดี ขวัญบาง 
107 นายณัฐภัทร แจ้งพุ่ม นางภควรรณ แจ้งพุ่ม 
108 ด.ญ.จุฑามาศ อาคมนันท์ นางนันทวรรณ อาคมนันท์ 
109 ด.ช.นวมินทร์ เทียนขาว นางสิริโสภา เทียนขาว 
110 ด.ญ.ศันสนีย์ ซื่อสัตย์ นางสุภาพ ซื่อสัตย์ 
111 นายสุรัตน์ ประดับลาย นางบ ารุง ประดับลาย 
112 ด.ช.มารุต ดิษฐ์ข า นางสมพร ดิษฐ์ข า 
113 ด.ช.ธนพล ไวยฉาย ี นายนิรันร์ ไวยฉาย ี
114 ด.ญ.ปานิดา โอชะกลิ่น นางนันทพร ไชยมงค์ 
115 นายธวัชชัย แสงน้ า นายสุพจน์ แสงน้ า 
116 นางสาวชนินาถ บัวเขียวอ่อน นางสมนึก บัวเขียวอ่อน 
117 ด.ช.วันชัย มีเฉย นางสุรีวัลย์ มีเฉย 
118 นายณัฐพล เดชพุ่มไสว นางประภัสสร เดชพุ่มไสว 
119 ด.ช.ศุภณัฐ กระโจมทอง นางเบญจมา กระโจมทอง 
120 นางสาวสาลินี เสกิละ นางสิริธร แซ่ลี้ 
121 ด.ช.ปฏิพัฒน์ นานิล นางประไพศรี ธรรมทันตา 
122 ด.ช.ประกิจ อรุณศรี นางนงค์นุช อรุณศรี 
123 นายสรศักด์ิ ทวีสิน นางเทิดขวัญ ทวีสิน 
124 ด.ช.กนกพล พันธ์จีน นางปภาวดี ตรัสใจธรรม 
125 ด.ช.ชาญณรงค์ อินทรง นางลมัย อังกาบ 
126 ด.ช.ธนพล ศรีค าดอกแค นางพิมพ์ชนก ศรีค าดอกแค 
127 ด.ช.วีรศักด์ิ บุญร่วมบุญ นายจรินศักด์ิ บุญร่วมบุญ 
128 ด.ช.ทรงชัย ช่อผกา นายทรงยศ ช่อผกา 
129 ด.ญ.ทิวาพร สอนแตง นางวรุณรัตน์ สอนแตง 
130 นายสุเมธ กุดเป็ง นางมัลลิกา กุดเป็ง 
131 นางสาววรรณนภา แช่มชื่น นายเสมอ แช่มชื่น 
132 ด.ช.ภานุเดช กันหาลึก นายนิราช กันหาลึก 
133 ด.ช.ธนภูมิ พิกุล นางแสงเทียน พิกุล 
134 ด.ญ.นฤกาล ค้อมทอง นางบุญเทียม จงดี 



135 ด.ช.ธวัชชัย กองอรรถ นางสายพิน กองอรรถ 
136 ด.ญ.วิลาสินี จันเทา นางนภารัตน์ ยอดปัญญา 
137 นายนพพร ศิลธรรม นางธนิดา แก้วกลาง 
138 นางสาวปัฐมาภรณ์ สีแก่น นางสุภาพร ค าศรี 
139 นายณัฐวัตร แย้มชมสวน นางประเทือง แย้มชมสวน 
140 นางสาวธัชนิดา ซื่อสัตย์ นายวิวัฒน์ ซื่อสัตย์ 
141 ด.ญ.ปรีดาภรณ์ สุภามงคล นางสมพิศ สุภามงคล 
142 ด.ช.จักรภัทร ราชแสง นางนพพร ราชแสง 
143 ด.ช.นภพล กันต์สุ่ม นางสมพิศ โคมกระจ่าง 
144 นางสาวทัศน์ภรณ์ พีเค นางธัญลักษณ์ พีเค 
145 นายชานนท์ อินทรปาลิต นางสมคิด อินทรปาลิต 
146 นายวีระยุทธ์ แสงสว่าง นายบรรเจิด แสงสว่าง 
147 นายภัทรพงษ์ กิตโกศล นางรุ่งอรุณ รักรุ่งเรือง 
148 ด.ช.อัจฉริยะ บุญเทอม นายอัญเชิญ บุญเทอม 
149 ด.ช.ภูมิพัฒน์ พรรณรินทร ์ นางน้ าฝน พรรณรินทร ์
150 นายอนุวัฒน์ พูลมัย นางเรไร ไวยฉาย ี
151 ด.ช.ฐานปัทม์ พลอยนิล นายอุทัย หอมจันทร ์
152 นางสาววนิดา ศรีประเสริฐ นางกานดา เอี่ยมละออง 
153 ด.ช.พงษ์ศักด์ิชัย บุญปล้อง นางวัชรินทร์ วิชัยขัตฆะ 
154 ด.ช.ณัฐวุฒิ อุทยานิน นางธีรินมาศ อุทยานิน 
155 นายชาญวุฒิ พวงรัตน์ นายสมชาย พวงรัตน์ 
156 ด.ช.อภิรัตน์ บุตรจันทร์ นางอรพิน พูนศักด์ิสร้อย 
157 นางสาวอาภากร ทองพรหม นายพจศกร ทองพรหม 
158 ด.ช.นันทวัฒน์ แย้มเจริญ นางทิพวัลย์ แย้มเจริญ 
159 นายด ารงศักด์ิ สมประจบ นางพรศรี สมประจบ 
160 ด.ญ.ญาณิศา มีอาษา นางศิริวรรณ มีอาษา 
161 ด.ญ.พรรษชล แป้นข า นายพิชัย แป้นข า 
162 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ น้อยดี นายฐาประนิต น้อยดี 
163 ด.ช.ทรงภพ น่าชม นายวิชัย น่าชม 
164 ด.ช.สุทธิชัย สมส่วน นายประยงค์ สมส่วน 
165 ด.ญ.ธีรพร คล้อยอรุณ นางธนวดี กุลดิลก 
166 ด.ช.ธัชพล กลัดสุข นายสมศักด์ิ กลัดสุข 
167 ด.ช.สมาธิ น้ าใจมั่น นางสายหยุด น้ าใจมั่น 
168 ด.ช.สุริยพงศ์ สุทธิประภา นายสายันต์ สุทธิประภา 
169 นางสาวเสาวลักษณ์ มูลสาร นางสุรีรัตน์ มูลสาร 
170 ด.ช.ธนทัต สงทอง นายธนวัฒน์ สงทอง 
171 ด.ช.จิระภัทร จันโสภา นางรัชนี สมชัยมาตร 
172 นางสาวจุฑาภรณ์ กลิ่นหอม นายสมชาย กลิ่นหอม 
173 ด.ช.ชนาวุฒิ ทิพย์คงคา นางฉลวย ทิพย์คงคา 
174 นางสาววินิภา ศรีเพียงจันทร์ นายแทน ศรีเพียงจันทร์ 
175 นายพงศกร ศรีใจ นายไพฑูรย์ ศรีใจ 
176 นายกอร์ปศิลป์ ศรีอวยพร นางอรัญญา ศรีอวยพร 



177 นางสาวกานตรัตน์ บุญเมือง นางฐิติญาภรณ์ บุญเมือง 
178 ด.ช.สาธิต บุญปกครอง นายบุญทิ้ง บุญปกครอง 
179 ด.ช.ณัฐพงษ์ บุญทา นางน้ าผึ้ง บุญทา 
180 ด.ช.ถิรวุฒิ เทพารักษ์ นายธีรพล เทพารักษ์ 
181 ด.ญ.ธนพร ไชยเศรษฐวานิช นายพงศ์พล ไชยเศรษฐวานิช 
182 ด.ช.เมืองคอน เผ่าพันธ์ นางยุพาพรรณ เผ่าพันธ์ 
183 นายสุเมธ ชิงดวง นางวันดี ชิงดวง 
184 ด.ช.ภานุวัฒน์ โคระทัต นายนิวัติ โคระทัต 
185 ด.ญ.สุทธินันท์ หวั้นเส้ง ว่าที่ ร.ต.แสงเจริญชัย หวั้นเส้ง 
186 ด.ช.ภัทรพงษ์ ยอดปัญญา นายนิพนธ์ ยอดปัญญา 
187 ด.ช.อัษฎา ศรีเจริญ นางสุวรรณี สรรพกิจจานนท์ 

 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บุตรของ 

1 ด.ญ.กาญจนา จูงใจ นางวัฒนา จูงใจ 
2 ด.ญ.จารุวรรณ แก้วทองค า นางสุวรรณา แก้วทองค า 
3 ด.ญ.ดลญา ธิติมงคล นางฐิติคุณ ธิติมงคล 
4 ด.ช.พุทธคุณ นครพันธุ์ นางลดาวัลย์ นครพันธุ์ 
5 ด.ช.วงศกร ผาสุขจิตต์ นางสิริกาญจน์ ผาสุขจิตต์ 
6 ด.ญ.วนิดา ศรีแพงมล นายสมพร ศรีแพงมล 
7 ด.ช.วรพงศ์ เรืองอร่าม นางสานิต เรืองอร่าม 
8 ด.ญ.หทัยรดา ชัยมงคล นายวิชัย ชัยมงคล 
9 ด.ช.ฐิตินัฐกรณ์ แพงทิพย์ นางวิไลพร แพงทิพย์ 
10 ด.ญ.อาภาศิริ แจ้งกระจ่าง นายเทียนชัย แจ้งกระจ่าง 
11 ด.ช.พฤหัส มณีกาญจน์ นางศศิธร มณีกาญจน์ 
12 ด.ญ.ศุภนุช เข็มเพ็ชร์ นายธงชัย เข็มเพ็ชร ์
13 ด.ญ.ญาณิศา แสนพลเมือง นางเยาวเรศ แสนพลเมือง 
14 ด.ญ.เบญจมาพร เป็นสุข นางปัณณพร ทองเขตไทย 
15 ด.ช.ปรีดี ภู่ประดิษ นางภาสินี ภู่ประดิษ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 2 
16  ด.ญ.กนกพร กระโจมทอง นางเบญจมา กระโจมทอง 
17 ด.ญ.กนกวรรณ แสงสว่าง นายบรรเจิด แสงสว่าง 
18 ด.ญ.ฐานิดา กิตโกศล นางรุ่งอรุณ รักรุ่งเรือง 
19 ด.ญ.ณัฐติกา ไวยฉายี นางเรไร ไวยฉาย ี
20 ด.ช.ธนโชติ นิลบุศย์ นายประชา นิลบุศย ์
21 ด.ญ.ธาดา สุดสระ นางดาวลอย สุดสระ 
22 ด.ช.ธีรนัย ตุงใย นางประไพ ตุงใย 
23 ด.ช.รชตวิทย์ ชิงดวง นางวันดี ชิงดวง 
24 ด.ญ.เนตรนภา สาดมุณี นางสุวิมล สาดมุณี 



25 ด.ช.อนวัช ศรีเจริญ นางสุวรรณี สรรพกิจจานนท์ 
26 ด.ญ.ณัฏฐณิชา บางขัน นางสุวรรณา บางขัน 
27 ด.ญ.นริษา รุ่งวัฒนพัฒน์ นางชาเรีย รุ่งวัฒนพัฒน์ 
28 ด.ช.พชรพุฒิ ชะนะไพร นางสรัญพร ชะนะไพร 
29 ด.ญ.สุจิตรา โตสุวรรณ นางจิตรา โตสุวรรณ 
30 ด.ญ.นภัสสร สมบุญเสรมิ นางนภาภรณ์ อยู่ชัย 
31 ด.ญ.ปรียาภรณ์ ก้านเพชร นายชัชพล ก้านเพชร 
32 ด.ญ.นารีรัตน์ พีเค นางธัญลักษณ์ พีเค 
33 ด.ช.ภูชิต บุตรจันทร์ นางอรพิน พูนศักด์ิสร้อย 
34 ด.ช.วัฒนา บุตรดา นางมัณทนา ทับทอง 
35 ด.ช.สหภาพ นานิล นางประไพศรี ธรรมทันตา 
36 ด.ญ.สาวิตรี โตสุวรรณ นางจิตรา โตสุวรรณ 
37 ด.ช.ธนภูมิ ชวดชุม นางปราณี ชวดชุม 
38 ด.ญ.พิมพ์ณพัฒน์ เทพารักษ์ นายธีรพล เทพารักษ์ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 3 
39 ด.ช.ธีรภัทร์ กรุดเงิน นายเสริมศักด์ิ กรุดเงิน 
40 ด.ญ.ลลิตา สร้อยโพธิ์พันธุ์ นายเลอศักด์ิ สร้อยโพธิ์พันธุ์ 
41 ด.ช.พงษ์กร ศรีใส นายผัด ศรีใส 
42 ด.ญ.กิ่งกานต์ ใหญ่แก่นทราย นางเพ็ญศรี พูลเพ่ิม 
43 ด.ญ.ฐานมาศ พลอยนิล นายอุทัย หอมจันทร ์
44 ด.ญ.ปัณณพร ปาลวัฒน์ นางศนิชา ปาลวัฒน์ 
45 ด.ช.ณฐนน สมเชื้อ นางชนม์ชนก สมเชื้อ 
46 ด.ญ.บุษยมาศ ศรีอวยพร นางอรัญญา ศรีอวยพร 
47 ด.ช.พีรพล ชุมพลรักษ์ นางจีระภา ชุมพลรักษ์ 
48 ด.ญ.ศุภมาส ธีรวนิชย์ไชยกุล นางบุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์ 
49 ด.ช.ศาศวัต พุทธรักขิต นางเครือวัลย์ พุทธรักขิต 
50 ด.ช.ธนกร ทองพรหม นางประกายรัช พานิชพันธุ์ 
51 ด.ญ.สาธิตา มีอาษา นางศิริวรรณ มีอาษา 
52 ด.ญ.กาญจนวดี บุญเทอม นายอัญเชิญ บุญเทอม 
53 ด.ญ.ปาริสา ค าศรี นางสุภาพร ค าศรี 
54 ด.ญ.ศศิโสม สงทอง นายธนวัฒน์ สงทอง 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 4 
55 ด.ญ.พีรยา สีพงษ์ นางส าราญ สีพงษ์ 
56 ด.ช.สายฟ้า ทองก้อน นายสุพร ทองก้อน 
57 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เพ็ชรรัตน์มุณี นางชมศมนต์ เพ็ชรรัตน์มุณี 
58 ด.ญ.นิติพร กีหงษ์ นางเบ็ญจา กีหงษ์ 
59 ด.ญ.พิมพ์นิภา ศิลธรรม นางธนิดา แก้วกลาง 
60 ด.ญ.พันธ์ทิพย์ เพ็ชรขุนทด นายปริพันธ์ เพ็ชรขุนทด 



61 ด.ญ.อรณัฐ รัชตพงศ์บวร นางสุภัค ธิรามนต์ 
62 ด.ช.พชรพล ผาสุขจิตต์ นางสิริกาญจน์ ผาสุขจิตต์ 
63 ด.ญ.อรจิรา น้อยดี นายฐาประนิต น้อยดี 
64 ด.ช.เนติพงศ์ โคระทัต นายนิวัติ โคระทัต 
65 ด.ช.นครินทร์ รักรุ่งเรือง นายรักรบ รักรุ่งเรือง 
66 ด.ญ.ศิริภัทรศร เจริญศักด์ิ นายเกรียงไกร เจริญศักด์ิ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 5 
67 ด.ช.วัชรากร กิตติธนาชัย นางขวัญเรือน กิตติธนาชัย 
68 ด.ญ.กัญญาณัฐ พรหมรังฤทธิ ์ นางเนตรนภา พรหมรังฤทธิ ์
69 ด.ญ.ขวัญฤทัย แสงน้ า นางประภา แสงน้ า 
70 ด.ญ.มณีรัตน์ ค าสนาม นางพชรพรรณ แตงโสภา 
71 ด.ช.ศุภรัตน์ อินทรปรีชา นางดวงรัตน์ เทพอุทัย 
72 ด.ญ.พจณิชา ทองพรหม นางประกายรัช พานิชพันธุ์ 
73 ด.ช.ภัทราวุธ อยู่เปรม นายมานิตย์ อยู่เปรม 
74 ด.ญ.ปวีณ์สุดา ขันเหลา นายทองใส ขันเหลา 
75 ด.ญ.พรชิตา ยินดีชัย นางจันทรกานต์ ยินดีชัย 
76 ด.ช.ณัฐพล ศรีใจ นายไพฑูรย์ ศรีใจ 
77 ด.ญ.ศิวานันท์ ภู่เทศวิเศษพงศ์ นางกานต์ระพี ภู่เทศวิเศษพงศ์ 
78 ด.ญ.สโรชา แก้วทองค า นางอรุณีกร แก้วทองค า 
79 ด.ช.กษิด์ิเดช เรืองอร่าม นางสานิต เรืองอร่าม 
80 ด.ช.เฉลิมศักด์ิ โพธิ์สุวรรณ นายเชนทร์ โพธิ์สุวรรณ 
81 ด.ญ.ศุฐชา ค้อมทอง นางบุญเทียม จงดี 
82 ด.ญ.นฤมล รุ่งเรือง นางยุพิน รุ่งเรือง 
83 ด.ญ.วัชรี พวงรัตน์ นายสมชาย พวงรัตน์ 
84 ด.ช.จิรายุทธ บุญปก นางทักษิณา สุขมา 
85 ด.ช.นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ นางศนิชา ปาลวัฒน์ 
86 ด.ญ.สาธนี สิบตรี นางจิตติมา สิบตรี 
87 ด.ช.เจตนันท์ โอชะกลิ่น นางนันทพร ไชยมงค์ 
88 ด.ญ.วิลาสินี ภูนัสสูง นางภัทราภรณ์ ไชยบุดดี 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
89 ด.ญ.กุลสินี ศรีใจ นายไพฑูรย์ ศรีใจ 
90 ด.ญ.สุดารัตน์ ดิษฐ์ข า นางสมพร ดิษฐ์ข า 
91 ด.ญ.วิลาสินี ฮ้อรอด นางมะนะ ฮ้อรอด 
92 ด.ญ.พัชรพร ชวดชุม นางปราณี ชวดชุม 
93 ด.ช.อลงกรณ์ พุทธรักขิต นางเครือวัลย์ พุทธรักขิต 
94 ด.ญ.วารินทร์ บัวจะมะ นางบุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์ 
95 ด.ญ.ปริพัชร์ เพ็ชรขุนทด นายปริพันธ์ เพ็ชรขุนทด 
96 ด.ญ.สายฝน ทองก้อน นายสุพร ทองก้อน 



97 ด.ญ.รัชฎาภรณ์ สร้อยสว่าง นางยุพา เพ็งจันทร์ 
98 ด.ช.ชโลทร มั่งนุกูล นางจงรัก มั่งนุกูล 
99 ด.ช.ณัฐวัฒน์ รูปหล่อ นายอุบล รูปหล่อ 
100 ด.ช.ฐวีกานต์ สมบัติ นายสิริชัย สมบัติ 
101 ด.ญ.มุธิตา ม่วงทอง นางปูจ๋า ม่วงทอง 
102 ด.ญ.ดวงลดา กลิ่นหอม นายสมชาย กลิ่นหอม 
103 ด.ช.ฉัตรมงคล ธรรมบุตร นายธรรมชาติ ธรรมบุตร 
104 ด.ญ.สุดารัตน์ คีมทอง นางอุบล คีมทอง 
105 ด.ช.อนุวัฒน์ ดิษฐ์บรรจง นายปรีชา ดิษฐ์บรรจง 
106 ด.ญ.อัชสิมา ขันฑบัณฑิต นางฐิติญาภรณ์ บุญเมือง 
107 ด.ช.วัชรพล หาญริษ นางสุภาพร หาญริษ 
108 ด.ญ.ศิริพร พรหมอินทร์ นางชลณาธาร ฟ้าอ านวย 
109 ด.ญ.อัจฉราพร อยู่เปรม นางบุศรินทร์ อยู่เปรม 
110 ด.ญ.สิรีธร ชิงดวง นางวันดี ชิงดวง 
111 ด.ญ.จินตนา สามล นางอรุณี ประดิษฐสุข 
112 ด.ญ.ดวงตา วงศ์สุทธา นายก าพล วงศ์สุทธา 
113 ด.ญ.เนตนภา ฤกษ์โสภา นางศรีไพร แก้วกระจ่าง 
114 ด.ช.นิติภัทร แจ้งพุ่ม นางภควรรณ แจ้งพุ่ม 

 
ทนุเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
115 ด.ญ.ศรัญญา ศรีแพงมล นายสมพร ศรีแพงมล 
116 ด.ญ.วรรณภา อินทรปาลิต นางสมคิด อินทรปาลิต 
117 ด.ญ.รัฐติพร กีหงษ์ นางเบ็ญจา กีหงษ์ 
118 ด.ญ.ภิรมย์ภรณ์ ธัญญาโภชน์ นางจุไรภรณ์ ธัญญาโภชน์ 
119 ด.ญ.จุฑาทิพย์ เล็กเจริญ นางจิ ค าพินิจ 
120 ด.ญ.พิลิปดา ศิริจร นางเกษศิรินทร์ ศิริจร 
121 ด.ญ.ศตพร เผ่าพันธ์ นางยุพาพรรณ เผ่าพันธ์ 
122 ด.ญ.เพชรรัตน์ สาเกตุ นางกนกวรรณ แก่นนาค 
123 ด.ญ.ดุสิตา พูลสวัสด์ิ นางปทุมพร พูลสวัสด์ิ 
124 ด.ญ.พรศิริ อาลัยญาติ นางกาญจนา อาลัยญาติ 
125 ด.ช.เฉลิมชนม์ หวั้นเส้ง ว่าที่ ร.ต.แสงเจริญชัย หวั้นเส้ง 
126 ด.ญ.วชิราภรณ์ หาญริษ นางสุภาพร หาญริษ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
127 ด.ญ.ธิตินันท์ กระทอง นางอภินันท์ กระทอง 
128 ด.ญ.สุนีนาถ แตงอ่อน นางบังอร แตงอ่อน 
129 ด.ญ.เจนจิรา สมส่วน นายประยงค์ สมส่วน 
130 ด.ญ.นาตยา สาดมุณี นางสุวิมล สาดมุณี 
131 ด.ญ.ฐิฐากุล วงษ์พิบูลย์ นายสมศักด์ิ วงษ์พิบูลย์ 
132 ด.ญ.นวพร วสุนธราสุข นางนันทนา วสุนธราสุข 



133 ด.ช.นิธินันท์ แสงน้ า นางประภา แสงน้ า 
134 ด.ญ.กนกวรรณ นรรัตน์ นางปวรพร ชื่นพิศาล 
135 ด.ญ.ธมนพัชร์ อุบลบาล นางอนุกุล อุบลบาล 
136 ด.ญ.วันวสิาข์ กล่อมเกลี้ยง นางเพ็ญศรี กล่อมเกลี้ยง 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
137 นางสาวสุภาพร สุขสมบุญ นางชญานันทน์ สุขก าเหนิด 
138 นายธนานนท์ ดีประเสริฐ นายยงยุทธ ดีประเสริฐ 
139 นางสาววิลาวัลย์ บุญกว้าง นางชูกลิ่น บุญกว้าง 
140 นางสาวฟ้าสุรีย์ พลทามูล นางไพรรัฐ พลทามูล 
141 นายธนพล ไชยเศรษฐวานิช นายพงศ์พล ไชยเศรษฐวานิช 
142 นายชาญณรงค์ แตงอ่อน นางบังอร แตงอ่อน 
143 นางสาววิจิตรา ชนะมาร นางสมคิด ชนะมาร 
144 นางสาวชลธิชา เต๊ะอั้น นางมาลิษา เต๊ะอั้น 
145 นางสาวสสิธร กุลดิลก นางธนวดี กุลดิลก 

 
 ทุนเรียนดีและส่งเสรมิการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที ่4 
146 นายอาจิน มณีกาญจน์ นางศศิธร มณีกาญจน์ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
147 นางสาวหทัยรัตน์ เชิดศรี นางบุญเรือน เชิดศรี 
148 นางสาวอรทิชา คุ้มครอง นางอ่อนภักด์ิ คุ้มครอง 
149 นายภวินท์ บัวเขียวอ่อน นางสมนึก บัวเขียวอ่อน 
150 นางสาวเพชรลดา ทองพรหม นายพจศกร ทองพรหม 
151 นางสาวหทัยทิพย์ เชิดศรี นางบุญเรือน เชิดศรี 
152 นายนพพล คงสาตรา นางนิตยา คงสาตรา 
153 นายนพรัตน์ กลิ่นบุญ นายจ าลอง กลิ่นบุญ 
154 นางสาวปวีณา น้อยใหม่ นางปราณี น้อยใหม่ 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที ่6 
155 นายอิทธิพล พลทามูล นางไพรรัฐ พลทามูล 
156 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์ นายแทน ศรีเพียงจันทร์ 
157 นางสาวชุติมา แย้มชมสวน นางประเทือง แย้มชมสวน 
158 นายธนากร ยาวะโนภาส นายธนภัทร ยาวะโนภาส 

 
 ทุนเรียนดีและส่งเสรมิการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปทีี่ 1 
159 นางสาวแสงตะวัน ช่อผกา นายทรงยศ ช่อผกา 



160 นายมณเฑียร เทยีนอร่าม นายสมบูรณ์ เทยีนอร่าม 
161 นางสาวสุรัดดา โพธิ์ทองงาม นางสุภาพร โพธิ์ทองงาม 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปทีี่ 2 

162 นายธนายุทธ ดีประเสริฐ นายยงยุทธ ดีประเสริฐ 
 

ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปทีี่ 3 

163 นางสาวขวัญฤทัย การะเกดแก้ว นางวิไลลักษณ์ กังแฮ 
164 นายอภิสิทธิ์ มูลสาร นางสุรีรัตน์ มูลสาร 
165 นางสาวธัญพร เสกิละ นางสิริธร แซ่ลี้ 
166 นายชัยวิวัฒน์ จันโสภา นางรัชนี สมชัยมาตร 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 
167 นางสาวนฤมล ค าควน นางอัญชะลี เอี่ยมเส็ง 
168 นางสาวนาริน จ านงค์อาษา นางวิไล จ านงค์อาษา 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ปริญญาตรี ปีที่ 1 
169 นางสาวศรันยา หมื่นแสงค า นางวัลลา หมื่นแสงค า 
170 นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ นายเบญจพงค์ ม่วงใหญ่เกาะ 
171 นางสาวอารยา สมสวย นายส าราญ สมสวย 

 
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

ปริญญาตรี ปีที่ 2 
172 นางสาววิไลลักษณ์ อ าพันศรี นางแดงน้อย อ าพันศรี 
173 นางสาวฐปณุจ วสุนธราสุข นางนันทนา วสุนธราสุข 
174 นางสาวประภัสสร ทวีสิน นางเทิดขวัญ ทวีสิน 

 

 


