
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------- 

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ทุนเรียนดี 
จ านวน ๖๔ ทุน และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน ๑๔๔ ราย รวม ๒๐๘ ทุน ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ประเภททุน 
๑ เด็กหญิงณัฐญา บัวผุด ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๒ เด็กหญิงธนภร อรัฐวงวรรณ ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๓ เด็กหญิงธีรดา คุ้มแก้ว ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๔ เด็กหญิงพิชชาภา บาดตาสาว ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๕ เด็กหญิงวนัชพร รุปิยะเวช ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๖ เด็กชายเตชิต ศรีเมือง ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๗ เด็กชายปิ่นธิชัย จีนเจนพจน์ ม.๒/๑ ทุนเรียนดี 
๘ เด็กชายกฤษณพงศ์ ไวยลาพี ม.๒/๒ ทุนเรียนดี 
๙ เด็กชายชยธร ว่องปลูกศิลป์ ม.๒/๒ ทุนเรียนดี 

๑๐ เด็กหญิงจิณณพัต ลี ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๑ เด็กหญิงทิวาพร บุญศิลป์ ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๒ เด็กหญิงกัญญ์พิชญา อุทัยอนุรักษ์ ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๓ เด็กหญิงณัฐวดี นุ่นคง ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๔ เด็กหญิงดิลกรัช ใบแก้ว ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๕ เด็กหญิงปภาดา จตุรภัทรด ารงค์ ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๖ เด็กหญิงปิยธิดา โพธิ์สีลา ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๗ เด็กชายมนพัทธ์ วงษ์ประยูร ม.๒/๔ ทุนเรียนดี 
๑๘ เด็กหญิงจุรีรัตน์ อินทปัต ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๑๙ เด็กหญิงชมพูนุช ทองเลิศ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๐ เด็กหญิงแก้วกานดา อยู่หมื่นไวย์ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๑ เด็กหญิงณฐมน ช่วยวงศ์ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๒ เด็กหญิงดุสดี นาโลม ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๓ เด็กหญิงนภัสสร สุขมา ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๔ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองบุญ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ประเภททุน 
๒๕ เด็กหญิงฟ้าใส จันทร์รัตน์ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๖ เด็กหญิงอชิรญาณ์ โฮมกระโทก ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๗ เด็กหญิงนภัสวรรณ ข้อจักร์ ม.๒/๕ ทุนเรียนดี 
๒๘ เด็กหญิงปาลีรัฐ เสนาป่า ม.๓/๑ ทุนเรียนดี 
๒๙ เด็กหญิงพิจิตรา แดงกระสันต์ ม.๓/๑ ทุนเรียนดี 
๓๐ เด็กชายปพนธีร์ อุตรินทร์ ม.๓/๑ ทุนเรียนดี 
๓๑ เด็กหญิงญาณิกา จิโนวงษ ์ ม.๓/๓ ทุนเรียนดี 
๓๒ เด็กหญิงสโรชา ทิพยทัศนัน ม.๓/๓ ทุนเรียนดี 
๓๓ เด็กหญิงปาณิศา จันทรักษ์ ม.๓/๓ ทุนเรียนดี 
๓๔ เด็กหญิงภคมน คุ้มเผื่อน ม.๓/๓ ทุนเรียนดี 
๓๕ เด็กชายพิทวัส พัวพันธ์ ม.๓/8 ทุนเรียนดี 
๓๖ เด็กหญิงณัฐฐริณีย์ จ ารัส ม.๓/๘ ทุนเรียนดี 
๓๗ เด็กหญิงประภัสศร บุญตา ม.๓/๘ ทุนเรียนดี 
๓๘ เด็กหญิงกรกนก นาชัยฤทธิ์ ม.๓/๘ ทุนเรียนดี 
๓๙ เด็กหญิงกมลชนก นิลเอ่ียม ม.๓/๑๕ ทุนเรียนดี 
๔๐ เด็กหญิงปิยวรรณ ดีนาน ม.๓/๑๕ ทุนเรียนดี 
๔๑ นางสาววันส ุ เมฆวิริยะ ม.๕/๑ ทุนเรียนดี 
๔๒ นายอมรพงศ์ โพธิ์ศรีทอง ม.๕/๑ ทุนเรียนดี 
๔๓ นางสาวธนภรณ์ หลักศิลา ม.๕/๑ ทุนเรียนดี 
๔๔ นางสาวปัทมพัชร์ วุฒิอนันต์ชัย ม.๕/๑ ทุนเรียนดี 
๔๕ นายรัชตะ ขวัญวารี ม.๕/๒ ทุนเรียนดี 
๔๖ นางสาวกมลชนก คงเพ็ง ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๔๗ นางสาวบัณฑิตา แตงอ่อน ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๔๘ นางสาวซินซิน สุขสงวน ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๔๙ นางสาวอัจฉริญารัตน์ ศรีประชัย ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๕๐ นายศราวิน บุญเกิด ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๕๑ นายวณัฐพงศ์ ค าชู ม.๕/๓ ทุนเรียนดี 
๕๒ นางสาววิภาดา ธิมาบุตร ม.๕/๔ ทุนเรียนดี 
๕๓ นางสาวศศิมา คงชนะ ม.๕/๖ ทุนเรียนดี 
๕๔ นางสาวณัฐพร สดศรี ม.๕/๗ ทุนเรียนดี 
๕๕ นายณัฐภัทร พวงอุบล ม.๕/๗ ทุนเรียนดี 
๕๖ นางสาวกชกร ภาคสุชล ม.๕/๙ ทุนเรียนดี 
๕๗ นางสาวชัญญานุช มะณู ม.๕/๑๔ ทุนเรียนดี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ประเภททุน 
๕๘ นางสาวปณาลี วุฒิอนันต์ชัย ม.๖/๑ ทุนเรียนดี 
๕๙ นางสาววิชญาดา เปี่ยมอุดมสุข ม.๖/๒ ทุนเรียนดี 
๖๐ นางสาวภัทรธิญา ทองคงใหม่ ม.๖/๒ ทุนเรียนดี 
๖๑ นางสาวสิริรักษ์ สดสายทอง ม.๖/๓ ทุนเรียนดี 
๖๒ นางสาวปานรัชนี ทองไทย ม.๖/๔ ทุนเรียนดี 
๖๓ นางสาวเวธกา แปลงไร่ ม.๖/๔ ทุนเรียนดี 
๖๔ นางสาวปานรัศมี ทองไทย ม.๖/๕ ทุนเรียนดี 
๖๕ เด็กหญิงชมตะวัน  สวรรค์น้อย ม.๑/๒ ทุนขาดแคลน 
๖๖ เด็กหญิงเอื้อมวรรณ  ส าเภาแก้ว ม.๑/๔ ทุนขาดแคลน 
๖๗ เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่เยี่ยม ม.๑/๔ ทุนขาดแคลน 
๖๘ เด็กชายพรหมพคณุ  มั่งมีสุขศิร ิ ม.๑/๔ ทุนขาดแคลน 
๖๙ เด็กชายกิจตินันท์   แก้วศรีนนท ์ ม.๑/๕ ทุนขาดแคลน 
๗๐ เด็กหญิงอนงค์วรรณ กลีบเอม ม.๑/๕ ทุนขาดแคลน 
๗๑ เด็กหญิงจิราพัชร  เหลืองแสงใส ม.๑/๘ ทุนขาดแคลน 
๗๒ เด็กชายจิรภัทร  จันทร์ส่องแสง ม.๑/๘ ทุนขาดแคลน 
๗๓ เด็กหญิงจิรัชญา  เวชสนิท ม.๑/๙ ทุนขาดแคลน 
๗๔ เด็กหญิงปารมี  สีนาค ม.๑/๙ ทุนขาดแคลน 
๗๕ เด็กหญิงพรพรรณ น าเบญจพล ม.๑/๙ ทุนขาดแคลน 
๗๖ เด็กหญิงวรารัตน์  เดชฤทธิ์ ม.๑/๙ ทุนขาดแคลน 
๗๗ เด็กชายภาสวิชญ์  โทนสุวรรณ์ ม.๑/๙ ทุนขาดแคลน 
๗๘ เด็กชายสันติ  เอ่ียมละออ ม.๑/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๗๙ เด็กชายสิรวิชญ์  จินาพันธ์ ม.๑/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๘๐ เด็กหญิงแพรวา  สมพฤกษ์ ม.๑/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๘๑ เด็กหญิงลักษมี  ยอดเพ็ชร ม.๑/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๘๒ เด็กหญิงอรปภา  ด ารงค์พันธ์ ม.๑/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๘๓ เด็กหญิงอุมาภรณ์ ผิวผลาผล ม.๑/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๘๔ เด็กชายธนกฤษ  เฟ่ืองเเก้ว ม.๑/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๘๕ เด็กชายกิตติธัช  พลโคตร ม.๑/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๘๖ เด็กหญิงสกุลณา  อินทรีย์ ม.๑/๑๔ ทุนขาดแคลน 
๘๗ เด็กชายจรรถพล เจียงวงค ์ ม.๑/๑๕ ทุนขาดแคลน 
๘๘ เด็กหญิงรุ่งนภา  แฉ่งประเสริฐ ม.๑/๑๕ ทุนขาดแคลน 
๘๙ เด็กหญิงวนิดา หมอนดี ม.๒/๔ ทุนขาดแคลน 
๙๐ เด็กหญิงอรกช จันทร์รัตน์ ม.๒/๔ ทุนขาดแคลน 



4 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ประเภททุน 
๙๑ เด็กหญิงนารีวรรณ รักชาติ ม.๒/๔ ทุนขาดแคลน 
๙๒ เด็กหญิงณิชา ชาวมอญ ม.๒/๕ ทุนขาดแคลน 
๙๓ เด็กชายวุฒินันท์ สาคูณ ม.๒/๕ ทุนขาดแคลน 
๙๔ เด็กชายกิตติกวิน บุญประกอบ ม.๒/๕ ทุนขาดแคลน 
๙๕ เด็กหญิงเขมิกา การรัมย์ ม.๒/๗ ทุนขาดแคลน 
๙๖ เด็กหญิงอินทิรา ศิลปชัย ม.๒/๗ ทุนขาดแคลน 
๙๗ เด็กหญิงเกศริน สุขส าราญ ม.๒/๘ ทุนขาดแคลน 
๙๘ เด็กหญิงอินทิรา จ าปาบุรี ม.๒/๘ ทุนขาดแคลน 
๙๙ เด็กหญิงณัฐชนน ทองค า ม.๒/๘ ทุนขาดแคลน 

๑๐๐ เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญประเสริฐ ม.๒/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๐๑ เด็กชายเมธาพร เหลืองทองใส ม.๒/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๐๒ เด็กชายวันชัย เอกชาตรี ม.๒/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๐๓ เด็กชายอภิษฎา สังเงิน ม.๒/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๐๔ เด็กชายรัตนพล ด้วงทอง ม.๒/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๑๐๕ เด็กหญิงสุชาดา จันทวงษ์ ม.๒/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๐๖ เด็กชายธนทรัพย์ ข าอินทร์ ม.๒/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๐๗ เด็กหญิงทัชชา อินสุวรรณ ม.๒/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๐๘ เด็กหญิงปรียานุช ทาด า ม.๒/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๐๙ เด็กชายอนุชิต ค าฝอย ม.๒/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๐ เด็กหญิงลภัส กุลวัฒนา ม.๒/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๑ เด็กชายภัทรบดี ชาญเขว้า ม.๒/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๒ เด็กหญิงม่ิงขวัญ ประดิษฐ์ผล ม.๒/๑๕ ทุนขาดแคลน 
๑๑๓ เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์ บูรณ์เจริญ ม.๓/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๔ เด็กหญิงปราณปรียา เเซ่โค้ว ม.๓/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๕ เด็กหญิงชุติกาญจน ์ แซ่เซ็น ม.๓/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๑๖ เด็กหญิงณัฐณิชา  จ าปาพันธ์ ม.๓/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๑๗ เด็กหญิงไอริษา  พุทธลา ม.๓/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๑๘ เด็กชายพศิน  กุลวัฒนา ม.๓/๕ ทุนขาดแคลน 
๑๑๙ เด็กชายกฤติเดช  คงยืน ม.๓/๕ ทุนขาดแคลน 
๑๒๐ เด็กหญิงณิชาดา  วงษ์จินดา ม.๓/๕ ทุนขาดแคลน 
๑๒๑ เด็กหญิงอินทร์ธุอร เถาว์ทอง ม.๓/๖ ทุนขาดแคลน 
๑๒๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว ม.๓/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๒๓ เด็กชายพูนทรัพย์  ลายเขียน ม.๓/๗ ทุนขาดแคลน 



5 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ประเภททุน 
๑๒๔ เด็กหญิงชนาภา  อ้ันน้อย ม.๓/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๒๕ เด็กหญิงพรรษา  ยนจ าเริญ ม.๓/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๒๖ เด็กหญิงอารียา  นพรัตน์นภาลัย ม.๓/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๒๗ เด็กหญิงณัชชา  คลื่นอุระ ม.๓/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๒๘ เด็กชายสุธี  อุ่มบางตลาด ม.๓/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๒๙ เด็กหญิงดลนภา  โสภาร ์ ม.๓/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๑๓๐ เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรเชนทร์ ม.๓/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๓๑ เด็กชายสุธา  โกฐเนตร ม.๓/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๓๒ เด็กชายสุรสิทธิ์  อยู่เอี่ยม ม.๓/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๓๓ เด็กหญิงสาริศา  วิวัฒน์ชัยมณี ม.๓/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๓๔ เด็กหญิงวรัญญา  ศรเพ็ชร ม.๓/๑๔ ทุนขาดแคลน 
๑๓๕ เด็กหญิงรัตติกาล  พิมสวรรค์ ม.๓/๑๕ ทุนขาดแคลน 
๑๓๖ เด็กชายภาณุวิชญ์ สู่ความด ี ม.๓/๑๕ ทุนขาดแคลน 
๑๓๗ นางสาวจันทร์ฉาย ทรัพย์สวัสดิ์ ม.๔/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๓๘ นางสาววิรากานต์ ศิริมงคล ม.๔/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๓๙ นางสาววิรุฬกาล  วิรุณพันธ์ ม.๔/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๔๐ นายวชิรวิทย ์  เนียมแช่ม ม.๔/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๔๑ นางสาวเกตน์นิภา ฤทธิ์เพ็ชร์นิล ม.๔/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๔๒ นางสาวสุฐิตา  โทนสุวรรณ์ ม.๔/๕ ทุนขาดแคลน 
๑๔๓ นางสาวเอวาริณณ์ เกียรติศิริ ม.๔/๖ ทุนขาดแคลน 
๑๔๔ นางสาวอภิญญา  พันสิงห์ศร ม.๔/๖ ทุนขาดแคลน 
๑๔๕ นางสาวกัญญาณัฐ พุทธานี ม.๔/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๔๖ นายสิริโรจน ์  คงสกุลเดิม ม.๔/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๔๗ นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์เพ็ง ม.๔/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๔๘ นางสาวกษิติ์กัญญา มีด้วยดี ม.๔/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๔๙ นางสาวปณิตา  มณีวงษ์ ม.๔/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๕๐ นางสาววรรณษา  บุญทิค า ม.๔/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๕๑ นางสาวณัฐชา  ขอใหญ่กลาง ม.๔/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๕๒ นายรพีพัชร์  หวังเจริญ ม.๔/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๕๓ นางสาวนรีกานต์  ซ้ายสุข ม.๔/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๕๔ นางสาววรชา  ทองบ่อ ม.๔/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๑๕๕ นางสาวกชกร  วรรณรังษี ม.๔/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๕๖ นางสาวพรสินี  ทองสว่าง ม.๔/๑๓ ทุนขาดแคลน 
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๑๕๗ นายชวิน  สามสูงเนิน ม.๔/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๕๘ นางสาวกุลณัฐ  บุญเลิศ ม.๔/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๕๙ นายศิริพงศ์  พัศดุ ม.๔/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๖๐ นายพสิษฐ์  วัชรสถาพรพงศ ์ ม.๔/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๖๑ นายนนน  วิวัฒน์ชัยมณี ม.๕/๑ ทุนขาดแคลน 
๑๖๒ นางสาวอรุณีประภา ภิทองค า ม.๕/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๖๓ นายกรภัทร  โทปุรินทร์ ม.๕/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๖๔ นายบวรลักษณ์  สันโดด ม.๕/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๖๕ นางสาวเจณวรีย์  สาลี ม.๕/๓ ทุนขาดแคลน 
๑๖๖ นางสาวปิยะธิดา  ชอบธรรม ม.๕/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๖๗ นางสาวพิมพ์ตะวัน กลั่นประสิทธิ์ ม.๕/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๖๘ นางสาวศักดิ์สินี  เชยกลิ่น ม.๕/๖ ทุนขาดแคลน 
๑๖๙ นางสาวบูรยา  คงชอบ ม.๕/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๗๐ นายวชิรวิทย ์  แสงใส ม.๕/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๗๑ นางสาวขวัญข้าว วิชชุโยธิน ม.๕/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๗๒ นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี ม.๕/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๗๓ นายกฤศ  โพธิ์ปรากฎ ม.๕/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๗๔ นางสาวยอดข้าว  นิรัติพันธุ์ ม.๕/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๗๕ นางสาวเจนจิรา  มานะงาน ม.๕/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๑๗๖ นางสาวดรุณีพร  พรหมผล ม.๕/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๑๗๗ นางสาวกัญญาภัค ฉิมบุรี ม.๕/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๑๗๘ นายอนุชิต  เนตรรัตนะ ม.๕/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๗๙ นางสาวจีรนันท์  สุขประเสริฐ ม.๕/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๘๐ นางสาวธนาวดี  บุญงาม ม.๕/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๘๑ นางสาวปุณญพร  มีโรจน์ ม.๕/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๑๘๒ นางสาวนิพาวรรณ พุฒซ้อน ม.๕/๑๔ ทุนขาดแคลน 
๑๘๓ นางสาวสุนิชา  แสงสุธา ม.๕/๑๔ ทุนขาดแคลน 
๑๘๔ นางสาวพริมภิรชา แซ่โจว ม.๕/๑๔ ทุนขาดแคลน 
๑๘๕ นายวนัชัย  ใส้เสือ ม.๖/๑ ทุนขาดแคลน 
๑๘๖ นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะเฮม ม.๖/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๘๗ นางสาวสุรัชนา  วรมะณี ม.๖/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๘๘ นางสาวฐิณฎา  ทองเนื้อแปด ม.๖/๒ ทุนขาดแคลน 
๑๘๙ นางสาวธมนพรรณ ทาณะระ ม.๖/๓ ทุนขาดแคลน 
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๑๙๐ นางสาวปานรัชน ี  ทองไทย ม.๖/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๙๑ นายภูวดล  พืชสิงห ์ ม.๖/๔ ทุนขาดแคลน 
๑๙๒ นางสาวปานรัศมี  ทองไทย ม.๖/๕ ทุนขาดแคลน 
๑๙๓ นายศิวกร  เทพกูล ม.๖/๗ ทุนขาดแคลน 
๑๙๔ นางสาวณัฐชา  ชนะเลิศพาณิชย ์ ม.๖/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๙๕ นางสาวสุวนนัท์  ชูเนื้อนิ่ม ม.๖/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๙๖ นางสาวชุติกาญจน ์ ภูถมดี ม.๖/๘ ทุนขาดแคลน 
๑๙๗ นางสาวลลนา  เรืองฤทธิ์ ม.๖/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๙๘ นางสาวสุกัญญา  นองเจริญ ม.๖/๙ ทุนขาดแคลน 
๑๙๙ นางสาวทณัฑิกา  ศรีดารา ม.๖/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๒๐๐ นายคุณานนต ์  แซ่ลี้ ม.๖/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๒๐๑ นางสาวตรีรัตน ์  พิมพ์ทอง ม.๖/๑๐ ทุนขาดแคลน 
๒๐๒ นางสาวกชพร  ส าคัญยิ่ง ม.๖/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๒๐๓ นางสาวณิยวรรณ  สอนจันทร ์ ม.๖/๑๑ ทุนขาดแคลน 
๒๐๔ นายกฤตปกรณ ์  ปานสว่าง ม.๖/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๒๐๕ นางสาววรรณวษา  สุขประเสริฐ ม.๖/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๒๐๖ นายธนัวา  คมคุณ ม.๖/๑๒ ทุนขาดแคลน 
๒๐๗ นางสาวชาลิสา  รกรากทอง ม.๖/๑๓ ทุนขาดแคลน 
๒๐๘ นางสาวสุชาดา  จันทร์จิตร ม.๖/๑๔ ทุนขาดแคลน 

 
 

                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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