
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบตุรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563 

 
ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 1,200 บาท  จ านวน  24  ทุน  เป็นเงิน 28,800 บาท 
 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกที ่

1 ด.ช.กันตพัฒน์  เพชรกาฬ นางกมลรัตน์  เพชรกาฬ 202 
2 ด.ญ.ปวริศา  พรหมทอง นางนิภาภรณ์  พรหมทอง 1351 
3 ด.ญ.ธนพร  สุระสาน นายชนะ  สุระสาน 861 

4 ด.ช.ปพนธี  บิลคามิส น.ส.จริยา  สุขชื่น 491 

5 ด.ญ.ณณิชา  จันทร์บูรณ์ นางปรียาภัทร  จันทร์บูรณ ์ 1063 

6 ด.ญ.กุลกานต์  โกฆะรัตน์ น.ส.รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ 1177 

7 ด.ช.ศุภเดช  จุลเลศ นางอุมาภรณ์  จุลเลศ 221 
8 ด.ญ.ปรัศญา  วิชยันุรักษ ์ นางจิรา  กาญจนภักดิ ์ 918 
9 ด.ช.ภัทรทร  เซ่ียงฉิน น.ส.นันท์นภัส  ยวนแหล 432 
10 ด.ญ.ณิชาภา  เกา้เอี้ยน น.ส.ขนิษฐา  จิตรหลัง 1008 

11 ด.ช.ปัณณ์ชยุตม์  ผจงจิตยางกูร นายเอกสิทธิ  ผจงจิตยางกูร 863 

12 ด.ช.ภีมะวัชร์  โสพรรณรัตน์ นางพณิชา  โสพรรณรัตน์ 1163 

13 ด.ญ.อนัญญา  เอยีดส ี นายเสมอภาค  เอยีดส ี 461 

14 ด.ช.ภาทิศ  ภิรมย ์ น.ส.ศศิธร  เพ็ชศรี 428 

15 ด.ญ.นันท์นภัส  พลอยม ี นายอรุณ  พลอยม ี 421 

16 ด.ช.ณชวัลกร  ฝอยทอง น.ส.อัมพลิกา  นุ่นสังข์ 1513 
17 ด.ช.กัณต์ธีภพ  คงทน นายชัยมนัตถ ์ คงทน 308 
18 ด.ญ.นธกร  พันเจริญ นางวันเพ็ญ  พันเจริญ 984 
19 ด.ญ.วรมน  คงจันทร์ นางรวมพร  คงจันทร ์ 1142 
20 ด.ช.รวิพล  แกว้อุดม นางออนอุไร  แก้วอุดม 593 
21 ด.ญ.ปุณยนุช  สอดจิตต ์ นางพรรณพนัช  สอดจิตต ์ 486 
22 ด.ช.ชวิศ  ไชยเสน นายนันทชัย  ไชยเสน 563 
23 ด.ญ.เวณิกา  สุทธจิันทร ์ นายวิระศกัดิ์  สุทธิจันทร ์ 1414 
24 ด.ช.อธิปัตย์  เอียดกลบั นายสรรเสริญ  เอียดกลบั 390 

 
 
 

มัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุนละ 1,600 บาท  จ านวน  25  ทุน  เป็นเงิน 40,000 บาท 
 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกที ่

1 น.ส.พรนภัส  ทองม ี นางพุทธมนต์  ทองม ี 803 
2 ด.ช.กตพล  ยิ่งยงค์ นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 77 
3 น.ส.นรภัทร  ยิ่งยงค์ นางกอบสุข  ยิ่งยงค์ 457 
4 น.ส.ศุภิสรา  คุณารักษ ์ นายวิชชพุงศ์  คุณารักษ ์ 1668 
5 นายรุ่งรดิศ  เพชรานันท ์ นางสุภาณี  เพชรานันท ์ 50 
6 น.ส.วาสิตา  ดา่นสกุล นายธีระศกัดิ์  ดา่นสกุล 187 
7 นายจิรเดช  หยาหยัน น.ส.วิมลลักษณ์  ธีรวัจน ์ 707 
8 ด.ช.สุนิธิ  วรินทรธวิัฒน ์ น.ส.ปิยะนุช  วรินทรธิวัฒน ์ 855 



ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกที ่

9 ด.ญ.สิริกร  ไกรนุกูล นางกนกวัลย์  ไกรนกุูล 89 

10 ด.ช.ฐานพัฒน ์ ขาวเขียว นางเพ็ญประภา  ขาวเขยีว 174 
11 น.ส.พัทธนันท์  พันธ์ประสงค์ นางจารุวรรณ  พันธ์ประสงค์ 458 
12 น.ส.ญานิภา  ฉิมสุด นายวิรัตน์  ฉิมสุด 1605 
13 น.ส.ปรยิาภัทร  สขุเกื้อ น.ส.นิตยา  รูปโอ 1056 
14 น.ส.กมลชนก  น้อยลัทธ ี นายสุเทพ  น้อยลัทธ ี 239 
15 น.ส.ปัณณพร  สุวรรณ์ ด.ต.สัญชัย  สุวรรณ ์ 1201 
16 นายสิรธีร์  สายพรหม นายวิมลรัศมิ์  สายพรหม 185 
17 นายธีรเมธ  ภักดีวานิช นายจ าลอง  ภักดีวานิช 369 
18 ด.ญ.ธนภรณ์  ไกรเทพ นายวรเทพ  ไกรเทพ 98 
19 ด.ช.ธนากร  ไกรนรา นายธมยศ  ไกรนรา 425 
20 ด.ญ.ธนัญชนก  พัฒน์ทอง นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 58 
21 นายณัฐวัตร  ประทุมทอง นายสมศักดิ์  ประทุมทอง 88 
22 น.ส.นรรัตน์  อินปิน ว่าที่ ร.อ.ศราวธุ  อินปิน 954 
23 นายลัญฉกร  นัคราเรือง น.ส.ขวัญใจ  นัคราเรือง 313 
24 น.ส.ศุภกานต์  จันทรมุณ ี นายสมใจ  จันทรมุณ ี 1767 
25 นายกฤติน  ผลสมบูรณ ์ นางวราภรณ์  ผลสมบูรณ ์ 519 

 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) /อนุปริญญา /ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่   
ทุนละ 2,000 บาท  จ านวน  13  ทุน  เป็นเงิน 26,000 บาท 

 
ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกที ่

1 นายชนชนม์  ชูเชื้อ นางศันสนีย์  ชูเชื้อ 229 
2 นายตรีทเศศ  พิริยวรรธนะ น.ส.อุดรรัตน์  ธรรมดา 60 
3 น.ส.กชกร  บุญอมร นายกรกช  บญุอมร 1041 
4 นายธนากร  แตงอ่อน นายณัฐพร  แตงออ่น 252 
5 น.ส.นันท์หทัย  อิสรไกรศีล นางสมพร  อิสรไกรศีล 33 
6 น.ส.เกณิกา  พลด้วง นายวิชยั  พลด้วง 396 
7 น.ส.ณัฐวดี  สารพงษ์ นางสุภาวด ี สารพงษ ์ 21 
8 น.ส.ทอฝัน  ช่วยช ู นายมานะ  ชว่ยช ู 44 
9 นายสันดุษิต  ยอดราช นางวารุณี  ยอดราช 99 
10 ด.ญ.ชลกมล  คองประชุม นางเรวดี  คองประชุม 955 
11 น.ส.ศิรดา  บุญช่วย นางนันทกาญจน ์ บุญชว่ย 261 
12 น.ส.จารุภา  กาญจนวงศ์ นางสุชญา  กาญจนวงศ์ 1246 
13 น.ส.ธัญวรัตม์  พัฒน์ทอง นายประพันธ์  พัฒน์ทอง 47 

 
 


