
ล ำดับท่ี รำยช่ือผู้มอบทุนกำรศึกษำ ต ำแหน่ง จ ำนวนเงินทุน รำยช่ือนักเรียนท่ีรับทุนกำรศึกษำ ห้อง
1 นายชัยยา  บัวหอม ผู้อ านวยการโรงเรียน 3,000 บาท เด็กหญิงกวิสรา นามวิชา  1/1

จ านวน 6 ทุน เด็กหญิงสุชานารี แสงบัวท้าว  2/1
ทุนละ 500 บาท เด็กหญิงปณัฐดา แก้วรักษา  3/1

นายศรายุทธ  แซ่ท้าว  4/1
นางสาวทิพย์เกษร ธงชัย  5/1
นายสิทธิชน ท่วงที  6/1
นายสุทธพงศ์ รุกขกุล  4/1

2 นางสาวชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อ านวยการ 1,500 บาท เด็กหญิงกุลนันทน์ บุญจันทร์  1/2
จ านวน 3 ทุน เด็กชายธีระพัฒน์ วรรณสุริวงษ์  2/2

ทุนละ 500 บาท นายพชร แสนใหม่  5/2
3 นางนาตยา จันทรักษ์ ครู 3,000 บาท นางสาวดวงกมล ศรียะลา  5/2

จ านวน 4 ทุน นางสาวพัชรธิดา เศษศรี  5/2
ทุนละ 1,000 บาท 2 ทุน นางสาวสกาวใจ  สิงห์ซอม  5/2
ทุนละ 500 บาท 2 ทุน นางสาวสุดารัตน์ ศรีปัตเนตร  5/3

4 นางฐิติชญา อาเรนส์ ครู 3,000 บาท เด็กหญิงจุฑามาศ สงจันทร์  1/3
จ านวน 6 ทุน เด็กหญิงสิริทรา  หงส์อินทร์  1/4

ทุนละ 500 บาท เด็กหญิงสุภัสร  สิทธิพร  2/3
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เมฆหมอก  3/2
นางสาวพัชรี ยาศรี  4/2
นางสาวสุวรรณี  รอดภักดี  5/3

รำยช่ือผู้มอบทุนกำรศึกษำและรำยช่ือนักเรียนรับทุนกำรศึกษำในพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี รำยช่ือผู้มอบทุนกำรศึกษำ ต ำแหน่ง จ ำนวนเงินทุน รำยช่ือนักเรียนท่ีรับทุนกำรศึกษำ ห้อง
5 นางสาววชิราภรณ์ ก่ิงค า ครู 1,000 บาท จ านวน 2 ทุน นายชลธร  แร่ทอง  6/2

ทุนละ 500 บาท เด็กหญิงสุภัสร  สิทธิพร  2/3
6 คุณกฤษณ์ ศรีนาม นักปฏิบัติการช่างเทคนิค 1,000 บาท จ านวน 2 ทุน เด็กหญิงปภาวี กันทะรส  2/4

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ทุนละ 500 บาท เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมนิยม  3/3
7 รอ.วรวุฒิ กฤษรินทร์ ผู้บังคับบัญชาฐานปฏิบัติการ 1,000 บาท จ านวน 2 ทุน นางสาวรุ่งอรุณ มาสายออ  5/3

หน่วยจู่โจม จ.อุดรธานี ทุนละ 500 บาท นายเหิรฟ้า  ศรีวีระ  6/5
8 นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี ครู 2,000 บาท จ านวน 2 ทุน นางสาวสุธิติญา อินโสม  6/1

ทุนละ 1,000 บาท นางสาวพัชรา  ค าแพง  6/3
9 นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธ์ิ ครู 2,000 บาท จ านวน 4 ทุน นายสุชาติ  ศิริยา   4/4

ทุนละ 500 บาท นายฐานันดร จันทร์ถา  5/5
นายธัญเทพ นามวิชา  6/4
นางสาววาสนา ลุนศรี  6/4

10 นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค ามา ครู 500 บาท นายสงกรานต์  นามวิชา  4/3
11 นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ ครู 8,500 บาทจ านวน 18 ทุน เด็กชายศิวะภัทร ก าเนิด  1/1

ทุนละ 500 เด็กหญิงสุภาพร ศรีด้วง  2/2
เด็กชายกรรชัย โกลาศรี  2/4
เด็กชายพงศธร  โพธ์ิศรี  3/3
เด็กหญิงฐิติกานต์  อุระเลิศ  3/3
นางสาชนาพร ภูห้องเพชร  4/1
นางสาวรัตนาวดี พงษ์บรรเทา  4/1
นายรัชนนท์ แดงบุญเรือง  4/1
นางสาวเก็จแก้ว สินศิริ  4/2



ล ำดับท่ี รำยช่ือผู้มอบทุนกำรศึกษำ ต ำแหน่ง จ ำนวนเงินทุน รำยช่ือนักเรียนท่ีรับทุนกำรศึกษำ ห้อง
นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ ครู นายธีรภัทร  แพงศรี  4/2

นางสาวศิริพร สิงหาแก้ว  4/4
นายเอกรินทร์ สุรนารถ  5/1
นายวรเมธ  ชาสงวน  5/4
นางสาวศศิวรรณ บุญเขียวบุตร  5/5
นางสาวศิรามล  วงศ์แก้ว  6/1
นายวีรภัทร บุญรัตน์  6/2
นางสาวญานิศา นามวงศ์  6/3
นายภานุวัฒน์ แก้วรักษา  6/4

12 นางสาววิภาพร  จวงสาง ครู 500 บาท นางสาวกนกวรรณ พรมอ่อน  4/4
รวมเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐ บำท



 

  



  

  


