
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (6 กันยายน) ปีการศึกษา 2565 
ประเภททุน : เบญจมฯ สมองดี จำนวน 175  คน จัดเป็นทุนๆ ละ 1,000 บาท 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
1 เด็กชายธนอรรถ นนทกนก ม.1/2 1,000 
2 เด็กชายสามารถ หุ่นบุญ ม.1/3 1,000 
3 เด็กชายธนภัทร นามจำปา ม.1/4 1,000 
4 เด็กชายหฤษฎ์    มาทรัพย์ ม.1/5 1,000 
5 เด็กชายฐิติคุณ    ศิริถ้วยทอง ม.1/6 1,000 
6 เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคณุ ม.2/1 1,000 
7 เด็กหญิงณิชภัทร  รื่นรมย์ ม.2/1 1,000 
8 เด็กหญิงภาวิดา  มิตรประทาน ม.2/1 1,000 
9 เด็กชายวิชญ์ธรรม  ฟูเฟ่ือง ม.2/2 1,000 
10 เด็กหญิงชนากานต์  นิลสิทธานุเคราะห์ ม.2/2 1,000 
11 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ ม.2/2 1,000 
12 เด็กหญิงปิยปภัสร์  นวลตรีฉ่ำ ม.2/3 1,000 
13 เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา ม.2/4 1,000 
14 เด็กชายภควัต เวชโชต ิ ม.2/4 1,000 
15 เด็กหญิงจารุภา  วิเชียรประภา ม.2/4 1,000 
16 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ ม.2/5 1,000 
17 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร ม.2/5 1,000 
18 เด็กชายธรรศ  กมลานนท์ ม.2/5 1,000 
19 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล ม.2/5 1,000 
20 เด็กหญิงชัญญา  ถิรพัฒน์กุล ม.2/5 1,000 
21 เด็กหญิงณิชาภา  อักษาศรี ม.2/5 1,000 
22 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ ม.2/5 1,000 
23 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก ม.2/5 1,000 
24 เด็กชายอชิตะ  ชนะไพรี ม.2/6 1,000 
25 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ ม.3/1 1,000 
26 เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์ ม.3/1 1,000 
27 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณทาน ม.3/2 1,000 
28 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล ม.3/2 1,000 
29 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม ม.3/2 1,000 
30 เด็กหญิงพิชยธิดา  แสนสร้อย ม.3/3 1,000 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
31 เด็กชายธีธัช  พัฒนะ ม.3/4 1,000 
32 เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข ม.3/5 1,000 
33 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล ม.3/5 1,000 
34 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ ม.3/5 1,000 
35 เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล ม.3/5 1,000 
36 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน ม.3/5 1,000 
37 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร ม.3/5 1,000 
38 เด็กหญิงศศิศวัส  โชติวัฒน์พงษ์ชัย ม.3/5 1,000 
39 นายชาลี  ซ้ัว ม.3/8 1,000 
40 นายปองคุณ    ตั้งอมรสิทธิชัย ม.4/2 1,000 
41 นายยศกร       รัตนะ ม.4/2 1,000 
42 นายณัฏฐกิตติ์   ทิพโสต ม.4/3 1,000 
43 น.ส.พรธีรา      งามการ ม.4/5 1,000 
44 นายศุภกิตติ ์    ตันตวาท ี ม.4/6 1,000 
45 น.ส.รัตติมา      สรวมชีพ ม.4/7 1,000 
46 นายพุฒิพงศ ์    ธนะภักด ี ม.4/8 1,000 
47 น.ส.จิราวดี       แววด ี ม.4/9 1,000 
48 นายกวีวัฒน์  จันทวาท ม.5/1 1,000 
49 นายกิตติภพ  เจริญพร ม.5/1 1,000 
50 นายเขมศักดิ ์ บังเกิดกิจ ม.5/1 1,000 
51 นายสรวิชญ์  พูลเงิน ม.5/1 1,000 
52 นายอภิชาติ  เลียดประถม ม.5/1 1,000 
53 นายรัชพล  สาคร ม.5/1 1,000 
54 นายสุภพสิษฐ์  จิตทรัพย์ ม.5/1 1,000 
55 นางสาวธมลวรรณ  ขุนสระดี ม.5/1 1,000 
56 นางสาวภิรษา  กิจกาญจน์ ม.5/1 1,000 
57 นางสาวลลิต  พรภาวรรณ ม.5/1 1,000 
58 นางสาวพิมพ์มาดา  จันทร์แสงศรี ม.5/1 1,000 
59 นางสาวสวรรยา  ทองศรี ม.5/1 1,000 
60 นางสาวณัฐภัสสร  สงวนทรัพย์ ม.5/1 1,000 
61 นางสาวธมลวรรณ  ศรพิทักษ์ ม.5/1 1,000 
62 นางสาวศุภนิจ  เพ่ิมสมบัติ ม.5/1 1,000 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
63 นายพุฒิพงศ ์ หมุดธรรม ม.5/2 1,000 
64 นางสาวณัฐรัตน์  ฉันท์ทัตสกุล ม.5/2 1,000 
65 นางสาวธัญชนก  โนนสูง ม.5/2 1,000 
66 นางสาวปานรดา  อานามวัฒน์ ม.5/2 1,000 
67 นางสาวรสิกา  นาควงศ์ ม.5/2 1,000 
68 นางสาวศิรินภา  สถิต ม.5/2 1,000 
69 นางสาวอมาญา  การศรีทอง ม.5/2 1,000 
70 นางสาวกัญญาณัฐ  หนูเล็ก ม.5/2 1,000 
71 นางสาวธมลวรรณ  สุขไพบูลย์ ม.5/2 1,000 
72 นางสาวศริญญา  ดุนขุนทด ม.5/3 1,000 
73 นางสาวอภิชญา  ฉินังกูล ม.5/3 1,000 
74 นางสาวรุ่งไพลิน  อ้ึงเจริญ ม.5/3 1,000 
75 นางสาวเทเรส คริสตา  กอศิริวลานนท์ ม.5/3 1,000 
76 นายธนันชัย  ทองไพบูลย์กิจ ม.5/4 1,000 
77 นางสาวแองเจลีน่า  หว่อง ม.5/4 1,000 
78 นางสาวณัฏฐิยาภรณ์  ขุมเพชร์ ม.5/4 1,000 
79 นางสาวอัญชสา  คุ้มวงษ์ ม.5/4 1,000 
80 นายจิรพฤทธิ์  พงศ์นันทกุลกิจ ม.5/5 1,000 
81 นายตฤณ  อังศุสิงห์ ม.5/5 1,000 
82 นายกฤตณัฐ  นามสาร ม.5/5 1,000 
83 นายณวรรษ  ปิยะธรรมวุฒิกุล ม.5/5 1,000 
84 นายดุสิต  เจียมโฆสิต ม.5/5 1,000 
85 นายนพฤทธิ์  หรูเจริญ ม.5/5 1,000 
86 นายปฏิพล  กลิ่นเจริญ ม.5/5 1,000 
87 นายไรวิกรณ ์ นิธินันทิวัฒน์ ม.5/5 1,000 
88 นายเวโรจน์  กาญจนเกษตรกุล ม.5/5 1,000 
89 นายศุภกร  ถนอมวงศ์ ม.5/5 1,000 
90 นายศุภเศรษฐ์  ปลักสิงห์ ม.5/5 1,000 
91 นายพลภัทร  กีรติเตชาวุฒิ ม.5/5 1,000 
92 นายฐณนนท ์ ศิริโชติภากรณ์ ม.5/5 1,000 
93 นางสาวอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์ ม.5/5 1,000 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
94 นางสาวปวันรัตน์  หลีค้า ม.5/5 1,000 
95 นางสาวพัชรศิริ  ผ่านสำแดง ม.5/5 1,000 
96 นางสาวแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ ม.5/5 1,000 
97 นางสาววิรัทธา  วิรประพร ม.5/5 1,000 
98 นางสาวนภารัตน์  ผลพฤกษา ม.5/5 1,000 
99 นางสาวปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ ม.5/5 1,000 
100 นางสาวพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร ม.5/5 1,000 
101 นางสาวพิมพ์อร  เอ่ียมเอกสุวรรณ ม.5/5 1,000 
102 นางสาววรรณพร  ธีราทรง ม.5/5 1,000 
103 นายธีร์ธวัช  สุขมงคลรัตน์ ม.5/6 1,000 
104 นางสาวณัชชา  ตุภะสกุล ม.5/7 1,000 
105 นางสาวณัฐนิชา  แซ่ห่าน ม.5/7 1,000 
106 นางสาวปุณยาพร  สกุลศรี ม.5/7 1,000 
107 นางสาวนันทิตา  ประกอบกิจ ม.5/8 1,000 
108 นายณัฐพัฒน์  คูณทวี ม.5/9 1,000 
109 นายจีรพัฒน์  กลิ่นสอาด ม.5/9 1,000 
110 นายพีรพัทธ์  เจียมภิรมย์สุข ม.5/9 1,000 
111 นางสาวณภัทร  เสนาะศัพท์ ม.5/9 1,000 
112 นางสาวธีร์จุฑา  จันทร์คำ ม.5/9 1,000 
113 นางสาวสิราวรรณ  มังกร ม.5/9 1,000 
114 นางสาวญาธิป  สวัสดิชัย ม.5/10 1,000 
115 นางสาวพรวิสา  สุขสม ม.5/10 1,000 
116 นางสาวศศิภัส  ไพโรจน์ ม.5/10 1,000 
117 นายธนภัทร  ชะระสัย ม.5/11 1,000 
118 นายเมธาสิทธิ์  แก้วศรีทอง ม.5/11 1,000 
119 นางสาวมินตรา  เกตุโชติ ม.5/11 1,000 
120 นางสาวสุรีพร  สมใจนึก ม.5/11 1,000 
121 นางสาวสุวพิชญ์  รอดจากทุกข์ ม.5/13 1,000 
122 นางสาวสิรินดา  ศรีหิรัญ ม.5/14 1,000 
123 นางสาวศุภิสรา  เจษฎาวงศ์เลิศ ม.5/15 1,000 
124 นางสาวอิสรีย์  ประดิษฐ์งาม ม.5/15 1,000 

 
 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
125 นางสาวฐิตาภรณ์  สำราญดี ม.5/16 1,000 
126 นายกิตตศิักดิ ์ ประชุมสุข ม.6/1 1,000 
127 นายธนภูมิ  มากศิริ ม.6/1 1,000 
128 นายนราวิชญ์  ศรีไพร ม.6/1 1,000 
129 นายภูชิชย์  สัตย์พานิช ม.6/1 1,000 
130 นายชยุตพงศ ์ สร้อยศรี ม.6/1 1,000 
131 นายธงทิว  อุดมสุข ม.6/1 1,000 
132 นายปัณณทัต  ภุมรากูล ม.6/1 1,000 
133 นายพัชร  สัจจาภรณ์รัตน์ ม.6/1 1,000 
134 นายชวกร  กิจพิบูลย์ ม.6/1 1,000 
135 นายภานุพงษ ์ วิเชียรฉาย ม.6/1 1,000 
136 นายอพิวิชญ์  แก้วคำ ม.6/1 1,000 
137 นางสาวธัญชนก  รัตนะนาม ม.6/1 1,000 
138 นางสาวพรพรหม  พงษ์ขจร ม.6/1 1,000 
139 นางสาวพิชญนันท์  ขันธรักษ์ ม.6/1 1,000 
140 นางสาวสิริยากร  บุญแก้ว ม.6/1 1,000 
141 นางสาวลลิตา  แก้วเรือง ม.6/1 1,000 
142 นางสาวพัชราภรณ์  ประดับ ม.6/1 1,000 
143 นางสาวกฤติมา  สละชั่ว ม.6/1 1,000 
144 นางสาวณัฏฐณิชา  หยาดคำ ม.6/1 1,000 
145 นางสาวรุ่งนภา  ชูคำ ม.6/1 1,000 
146 นางสาวจันทกานต์ิ  รัตนพรมงคล ม.6/2 1,000 
147 นางสาวธัญภัสสร  ไกรฉวี ม.6/2 1,000 
148 นางสาวธีร์จุฑา  ปิยะธรรมวุฒิกุล ม.6/2 1,000 
149 นางสาวนภิสา  เตชธรรม ม.6/2 1,000 
150 นางสาวปริยากร  เจียรวิบูลยานนท์ ม.6/2 1,000 
151 นางสาวภคมน  ชำนาญชล ม.6/2 1,000 
152 นางสาวกชพร  ชีพชอบธรรม ม.6/2 1,000 
153 นางสาวสรัลพร  อ่อนไสว ม.6/2 1,000 
154 นายศุภวิชญ์  พฤฒิสุนทร ม.6/3 1,000 
155 นายชิษณุพงศ์   เขตอนันต์ ม.6/3 1,000 
156 นางสาวมนัสชยาภรณ์  วุฒ ิ ม.6/3 1,000 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
157 นายกรณ์พงศ ์ ชวิทย์ฤทัยกุล ม.6/5 1,000 
158 นายธีรัช  สุขสำราญ ม.6/5 1,000 
159 นายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค ม.6/5 1,000 
160 นายรัชตพล  คติทองเอก ม.6/5 1,000 
161 นายปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์ ม.6/5 1,000 
162 นางสาวบุษญาวดี  วงศิร ิ ม.6/5 1,000 
163 นางสาวลัลน์พริม  สุทธาทิพย์ ม.6/5 1,000 
164 นางสาวขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ ม.6/5 1,000 
165 นางสาวชนณัทชา  สินสุวรรณ ม.6/5 1,000 
166 นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม ม.6/5 1,000 
167 นางสาวกันยรัตน์  เชยเอี่ยม ม.6/5 1,000 
168 นางสาวซาช่า  วูลิค ม.6/5 1,000 
169 นางสาวณิชาภัทร  แจ้งประดิษฐ์ ม.6/5 1,000 
170 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรบัณฑิต ม.6/6 1,000 
171 นางสาวจุฑารัตน์  โชติแสง ม.6/7 1,000 
172 นางสาวนิลาวัลย์  เวทย์อุดม ม.6/7 1,000 
173 นายกฤติเดช  ธิติดุลยกร ม.6/8 1,000 
174 นางสาววรัชญา  ค้าผล ม.6/9 1,000 
175 นายสุรเดช  บทศร ี ม.6/16 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (6 กันยายน) ปีการศึกษา 2565 
ประเภท : ทุนวันกำเนิดโรงเรียน จำนวน 67 คน แบ่งเป็นทุนละ 2,000 บาท 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
1 ด.ช.วชัระพงษ์  คำผัน ม.1/4 2,000 
2 ด.ช.สรวิชญ์   นุกูลกิจ ม.1/5 2,000 
3 ด.ช.ศรัณย์ภัทร  เกษราธิกุล ม.1/7 2,000 
4 ด.ช.วรพล  สลับส ี ม.1/8 2,000 
5 ด.ช.กัณธกฤษ  บ้านเนิน ม.1/9 2,000 
6 ด.ช.ธนนมปพน ล้วนดี ม.1/9 2,000 
7 ด.ช.ชัยมงคล  หลิน ม.1/10 2,000 
8 ด.ช.วรธน   วิชญธรกุล ม.1/10 2,000 
9 ด.ช.อริยพันธ์ วิจาพร ม.2/4 2,000 
10 ด.ช. ธนวัฒน์ วงษ์ไชยา ม.2/6 2,000 
11 ด.ช.ปัณณธร  ยอดสุข ม.2/9 2,000 
12 ด.ช.ธนาวิน  แสงหา  ม.3/7 2,000 
13 นายชาลี  ซั้ว ม.3/8 2,000 
14 ด.ช.ณรงเกียรติ ตางาม ม.3/8 2,000 
15 ด.ช.ปราณวัฒน์  สีเฮ้า ม.3/8 2,000 
16 ด.ช.ธนดล  ประจำแถว ม.3/9 2,000 
17 นายสุกฤษฏิ์  กองสินแก้ว ม.3/9 2,000 
18 นายกิตติพันธ์  เมธีสุรพันธ์ ม.3/9 2,000 
19 ด.ช.ศิวกร  ตองอ่อน ม.3/10 2,000 
20 นายสุกัลป์   ทัฬหา ม.4/6 2,000 
21 นายกนกศักดิ์   จินตนาวสาร ม.4/7 2,000 
22 น.ส.อรกมล  หลายกนก ม.4/8 2,000 
23 นายชัยวัฒน์ สำเนียงหวาน ม.4/9 2,000 
24 น.ส.อุษามณี ทองคำดี ม.4/9 2,000 
25 น.ส.กุลวดี  เหง้าพรหมมินทร์ ม.4/9 2,000 
26 น.ส.จิราวดี  แววด ี ม.4/9 2,000 
27 น.ส.พลอยนภัส  อินทร ม.4/9 2,000 
28 นายศุภโชค   สาพรม ม.4/12 2,000 
29 นายวีนัส  มีแสง ม.4/12 2,000 
30 นายอดิเทพ ชุมศร ม.4/12 2,000 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
31 นายอธิษฐ์  คำอ่อน ม.4/13 2,000 
32 ด.ช.ศิวกร  บุญสาร ม.4/13 2,000 
33 นายปัณณวิชญ์  กิ่งมณี ม.4/14 2,000 
34 นายธนพัฒน์   บุญประเสริฐ ม.4/15 2,000 
35 น.ส.เนตรน้ำทิพย์  บัวสาย  ม.4/16 2,000 
36 นายกฤตธน  เฉลิมสุรกาญจน์ ม.5/11 2,000 
37 นายณภรรษ  เพาะปลูก ม.5/11 2,000 
38 นายพรหมเพชร บ้านเนิน ม.5/11 2,000 
39 นายกฤษกร เกาทัณฑ์ทอง ม.5/11 2,000 
40 น.ส.ธนชัญา ธุระเกต ม.5/11 2,000 
41 น.ส.ลลิตา  สุริโยภาส ม.5/12 2,000 
42 น.ส.ปัญญาพร แก้วธรรม ม.5/12 2,000 
43 นายนันธวัฒน์   สมศิลป์ ม.5/14 2,000 
44 นายณัชชากร   ทองก้อน ม.5/14 2,000 
45 นายจิราณุวัฒน์   โกฏิปภา ม.5/14 2,000 
46 นายสิปปวิชญ์  ดอกแย้ม ม.5/14 2,000 
47 น.ส.สตาทิพย์  สมคิด ม.5/14 2,000 
48 น.ส.อนันตญา  ทวีศรี ม.5/16 2,000 
49 นายเรืองฤทธิ์  วิรมย์รัตน์ ม.5/16 2,000 
50 น.ส.ชาลสิา ปัจจุสานนท์ ม.6/5 2,000 
51 นายธนดล เจนพานิชย์ ม.6/6 2,000 
52 น.ส.นันทิยา ปรีชาโชติ ม.6/6 2,000 
53 นายจิรายุ งามญาณ ม.6/6 2,000 
54 นายจิรพนธ์ จราสัณฑ์ ม.6/8 2,000 
55 นายกฤษณกันท์ เปรมสุริยา ม.6/8 2,000 
56 น.ส.รุจิรา เลิศวังสฤษดิ์ ม.6/8 2,000 
57 น.ส.อติพร ฉิ่งเชิด ม.6/8 2,000 
58 น.ส.ณัฏฐิมา สารเจริญ ม.6/8 2,000 
59 น.ส.กฤตพร บุษบงษ์ ม.6/9 2,000 
60 นายศุทธนนท์ ขวัญใจ ม.6/10 2,000 
61 นายประเสริฐ แก่นแก้ว ม.6/12 2,000 
62 น.ส.บุษยมาศ โชติชวาลชัย ม.6/12 2,000 
63 น.ส.เบญจมาส ปรางทอง ม.6/12 2,000 



 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
64 น.ส.จันทรพิมพ์ ประมงกิจ ม.6/13 2,000 
65 นายปภังกร ปะจุระเน ม.6/13 2,000 
66 น.ส.จุฬาลักษณ์ เทพบุตร ม.6/15 2,000 
67 นายตรีรัชฌานนท์ พรรณขาม ม.6/16 2,000 

 
 
 

รายช่ือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (6 กันยายน) ปีการศึกษา 2565 
ประเภท : ทุนสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ) จำนวน 5 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 8,000 บาท 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน 
1. ด.ช.ชาตรี ติราภิบาล ม.2/6 8,000 
2. ด.ช.อธิยุต นิยมศิลป์ ม.2/10 8,000 
3. น.ส.ชื่นกมล ดอนไธสง ม.5/15 8,000 
4. นายกฤตเิดช ธิติดุลยกร ม.6/8 8,000 
5. น.ส.ณิชาดา  วงค์สุทธิ ์ ม.6/9 8,000 

 


