
1 นายธงชยั  เจตนเสน สรจ.บซ 9370 ด.ญ.ธชักร  เจตนเสน 1,200

2 นายนราวุฒิ   ชูประดิษฐ์ สบท. 7831 ด.ญ.เบญญาภา  ชูประดิษฐ์ 1,200

3 นายภานพ   ลาดซา้ย สรจ.รส 4475 ด.ญ.บญุญาพร   ลาดซา้ย 1,200

4 นางณิชาพร  ส่ือกลาง บ ารุงทาง รส. 10558 ด.ญ.ทิพยอ์ปัสร   ส่ือกลาง 1,200

5 นายสาโรจน ์  ต่อนอ้ง สรพ.กค 7328 ด.ญ.กาญจนรัตน ์  ต่อนอ้ง 1,200

6 นางรัตนา  เทพเทียมทศัน์ บริหารงาน 8867 ด.ญ.ณฐัภสัสร  เทพเทียมทศัน์ 1,200

7 นายไพวงศ ์ ทบัเมือง ช่างกล S0291 ด.ญ.นภสัสร   ทบัเมือง 1,200

8 นางสุภทัรศร   เอกพนัธุ์ จนท.สอ. 7018 ด.ญ.ศรวณีย ์  แสงกลา้ 1,200

9 นายจกัรพนัธุ์   เลือดนกัรบ สบท.อด. 6566 ด.ญ.หน่ึงธิดา   เลือดนกัรบ 1,200

10 นายชยัฤทธ์ิ  เสน่หา ผบซ. 6014 ด.ญ.กนกพร   เสน่หา 1,200

11 นายเสรี   ลาเตะ สดร.หใ 5372 ด.ญ.มลทิพย ์  ลาเตะ 1,200

12 นายพิศาล   สงัคะหะ ช่างกล 10019 ด.ช.พงษพิ์พฒัน ์ สงัคะหะ 1,200

13 นางจิราย ุ โชติมุข โยธา 11202 ด.ญ.ปาณิสรา   โชติมุข 1,200

14 นายสุวจั   สุวรรณรัตน์ สดร.อน. 9793 ด.ญ.นฤภร   สุวรรณรัตน์ 1,200

15 นายนวพล   โสมศรีแกว้ บริหารงาน 10838 ด.ช.พีรพล   พงษศ์า 1,200

16 นางนวลฉวี  วรก าพล สดร.กค. 12480 ด.ช.กนัตภณ  วรก าพล 1,200

17 นายไพริน  โสมอินทร์ สดร.กค. 10281 ด.ช.ณฐัพล  โสมอินทร์ 1,200

18 นายสุคนธ ์ คุม้สุพรรณ สรพ.กค 1581 ด.ช.อธิคม   คุม้สุพรรณ 1,200

19 นายพรประเสริฐ  โสมาเกตุ สดร.กค. 4329 ด.ช.พศวีร์   โสมาเกตุ 1,200

20 นายพรชยั  หวลละลึก สสค. 5325 ด.ช.รัฐภูมิ   หวลระลึก 1,200

21 นายธนธชั  บญุดีศิริพนัธ์ สรจ.บซ 6409 ด.ญ.ณฐัภสัสร  บญุดีศิริพนัธ์ 1,200

22 นางกนกอร   สาหร่าย 12051 ด.ช.ภทัรพงศ ์ สาหร่าย 1,200

23 นายอ านาจ   สุขบญัชาชยั สดร.กท 11240 ด.ช.ธนดล   สุขบญัชาชยั 1,200

24 นายศตวรรษ   สาธุภาพ สดร.ธบ 2816 ด.ญ.เป่ียมสุข  สาธุภาพ 1,200

25 นายวีระพงษ ์ สุขประเสริฐ โยธา 6161 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ สุขประเสริฐ 1,200

26 นายสราวุฒิ  วิชยั เดินรถ 11335 ด.ญ.สุธีมนต ์ วิชยั 1,200

27 นายถาวร  บญุเมือง สรจ.ทส. 4402 ด.ญ.ปวิชญาดา  บญุเมือง 1,200

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 1

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงินสังกดั



28 นายสมเจตน ์ ทองค า สรพ.ชพ 5368 ด.ช.อภิภู  ทองค า 1,200

29 นายศิริ  พงษจี์น สรจ.ทส. 9651 ด.ญ.อนญัญา  พงษจี์น 1,200

30 นายสงวน  อร่ามวิทย์ สรง.ทส 2695 ด.ญ.เบญญาภา  อร่ามวิทย์ 1,200

31 นายคีรีรัฐ   คีรีศรี สรจ.รส. 1022 ด.ญ.กานตธิ์ดา  คีรีศรี 1,200

32 นายอ าพล  รัตนิยะ สดร.รส 1988 ด.ญ.ภทัรภรณ์   รัตนิยะ 1,200

33 นายวิรุฬห์  สะแกคุม้ สรจ.หใ 828 ด.ช.ศุภวิชญ ์  สะแกคุม้ 1,200

34 นายวิสูตร   มีวงษ์ โยธา 144 ด.ญ.ธญัสินี  มีวงษ์ 1,200

35 ว่าท่ีร.ต.วีระชาติ  ลาภบญุเรือง สรจ.ลป 9540 ด.ญ.ปริยากร  ลาภบญุเรือง 1,200

36 นายจตุรงค ์ วงศจ์นัทร์ สรง.อด 9792 ด.ช.วรัญญู  วงศจ์นัทร์ 1,200

37 นายกานตศ์กัด์ิ  เพญ็สดใส สดร.ชพ 11428 ด.ญ.ทนตวรรณ   เพญ็สดใส 1,200

38 นายวิเชียร  นรินทร ผปด.1 11539 ด.ญ.ชุติกาญจน ์ นรินทร 1,200

39 นายบณัฑิต  พิมานรัตน์ สซร.กท 6410 ด.ช.วรเดช  พิมานรัตน์ 1,200

46,800

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 1

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก สังกดั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงิน

รวม  39  คน



1 นายสมพงษ ์ ดารักษ์ ช่างกล 5159 ด.ญ.จนัทมาศ  ดารักษ์ 1,200

2 นายธเนศวร  จนัทร์เช้ือ สรจ.บซ. 9887 ด.ญ.ธนัธิดาภรณ์  จนัทร์เช้ือ 1,200

3 นายส าราญ   ค  าบญุเรือง สสค.(อด.) 8333 ด.ญ.เพชรรินทร์  ค  าบญุเรือง 1,200

4 นายนราธิป  ลาวงั สรจ.บซ. 634 ด.ญ.อลีนา  ลาวงั 1,200

5 นายประกอบ   จรจรัญ สดร.กค 3977 ด.ช.ปฏิพทัธ ์  จรจรัญ 1,200

6 นายสุรชยั  สีมนัตร ซ่อมรถจกัร 1416 ด.ญ.พิมพฉ์ตัร   สีมนัตร 1,200

7 นางเบญจมาศ  นวนทอง สบท.หใ 7992 ด.ช.กฤตเมธ  แกว้คงสุข 1,200

8 นายถวลัยศ์รีพิมพ ์ วงษส์งวนสอดศรี สดร.กค 6542 ด.ญ.ปภาวรินทร์   วงษส์งวนสอดศรี 1,200

9 นายอนุชา  เล้ียงเจริญ สดร.กค 9411 ด.ช.กีรติศกัด์ิ  เล้ียงเจริญ 1,200

10 นายกฤษฎา  พลสนัต์ สรจ.ธบ. 10648 ด.ญ.กนกสิริ  พลสนัต์ 1,200

11 นายอคัรเดช  จุฬคุปต์ สดร.กค 8784 ด.ช.อภิวิชญ ์  จุฬคุปต์ 1,200

12 นายสมเกียรติ  นอ้ยเลิศ ช่างกล 2534 ด.ญ.สุรัญชนา  นอ้ยเลิศ 1,200

13 นายทวีศกัด์ิ  โทนทอง พสัดุ 11413 ด.ญ.ปริตา   โทนทอง 1,200

14 นางจุฑาภรณ์   ปานนอ้ย โยธา 6932 ด.ญ.สิริรัช   ปานนอ้ย 1,200

15 นางศรีประภา   ค  าเพช็ร์ พสัดุ 10211 ด.ช.พชร  ค  าเพช็ร์ 1,200

16 นายไชรัตน ์ สวสัดี สรจ.บซ. 5970 ด.ช.กฤตนนั  สวสัดี 1,200

17 นายสุนทร   มุ่งมงคล ช่างกล 8761 ด.ช.รัชพล   มุ่งมงคล 1,200

18 นายณภทัร   แสงสว่าง เดินรถ 11547 ด.ช.สิทธิโชค  แสงสว่าง 1,200

19 นายธนณฏัฐ ์ ภานุวฒันก์ลัยกร ช่างกล 3797 ด.ญ.ภสัร์ขวญั   ภาณุวฒันก์ลัยกร 1,200

20 นายอภินนัท ์  สามารถ ช่างกล 3860 ด.ช.กฤต  สามารถ 1,200

21 นายชาตรี  สมมิตร สรจ.ทส 4076 ด.ญ.ณฐัชุตา  สมมิตร 1,200

22 น.ส.ประไพพิศ  สุธนภูมี ช่างกล S0198 ด.ญ.พิชามญธ์ุ  พลสวสัด์ิ 1,200

23 นายกฤษฎ์ิ  คมสาระพาง สซร.กท 10938 ด.ญ.พลอยพรม  ชยัคมสาระพาง 1,200

24 นายเอกทตั  จนัสุด สดร.อด 9839 ด.ญ.เพชราภา จนัสุด 1,200

25 นางพชัยา  คงบา้นควน สรจ.หใ 9698 ด.ญ.ญาณิศา   คงบา้นควน 1,200

26 นายวลัลภ   รัตนารักษ์ สรพ.กค 3068 ด.ญ.วรินทร  รัตนารักษ์ 1,200

27 นายพฒันพ์งษ ์ ขาววิเศษ สรจ.ทส 6851 ด.ญ.กลุภสัสร์   ขาววิเศษ 1,200

ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงินเลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสังกดั

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 2



28 นายประภาส   พวงทอง สซร.กท 4053 ด.ญ.ปณุยนุช  พวงทอง 1,200

29 นายโยธิน   มาศขาว สรจ.รส 5655 ด.ญ.วิมลสิริ  มาศขาว 1,200

30 นายสุรนาถ   ผิวทองงาม สรจ.ทส 792 ด.ช.สุริยะ  ผิวทองงาม 1,200

31 นายวิโรจน ์ น่ิมลอง ผปด.3 10266 ด.ญ.นภสัร  น่ิมลอง 1,200

32 นายดีเด่น  คงสม สรจ.หใ 1963 ด.ช.ศกัด์ิดา  คงสม 1,200

33 นายดนยั  พฒันชยัเกียรติ สบท.บซ 4412 ด.ญ.กญัพชัร์  พฒันชยัเกียรติ 1,200

34 นายณพลเดช  ร่ันแผว้ สรจ.ทส 1256 ด.ญ.ภทัราพร  ร่ันแผว้ 1,200

35 นางขวญัใจ   วิจิตรานนท์ ช่างกล 10566 ด.ญ.ชชัชญา  วิจิตรานนท์ 1,200

36 นายชยัพร  เนินทอง สรจ.หใ 3852 ด.ญ.ปิยะฉตัร  เนินทอง 1,200

37 นายพิสิษฐ ์ มณีโชติ โยธา 6813 ด.ช.พิจกัษณ์  มณีโชต 1,200

44,400

1 นายอ านวย  หงษท์อง สดร.ฉท 5129 น.ส.ชนนิกานต ์  หงษท์อง 1,200

2 นายชโลธร  กลัน่แกว้ สรจ.บซ 335 นายวนัชาติ   กลัน่แกว้ 1,200

3 นายสง่า   ยนจอหอ ช่างกล 10493 น.ส.ธนัยพร  ยนจอหอ 1,200

4 นายเฉลิมชยั  เกิดสาสน์ ช่างกล 7162 นายจารุภทัร  เกิดสาสน์ 1,200

5 น.ส.ยทุธิรา  เบญจกลุ แพทย์ 9912 นายณธน  เบญจกลุ 1,200

6 นายบรรจบ  มนตรีชน สรพ.กค 9611 นายกอบชนม ์  มนตรีชน 1,200

7 นายสุรชาติ   พงษศ์า บริหารงาน 10805 น.ส.ปนดัดา  พงษศ์า 1,200

8 นายสุพจน ์  สงัขง้ิ์ว สรจ.อด 8693 น.ส.มนสันนัท ์  สงัขง้ิ์ว 1,200

9 นายพรสวรรค ์  จนัทร์ฉาย ซ่อมเคร่ืองยนต์ 6578 น.ส.นริสรา  จนัทร์ฉาย 1,200

10 นายสุรชยั  ขวญัเจริญ เดินรถ.หใ 8351 น.ส.พิชญาววี  ขวญัเจริญ 1,200

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563

ช่ือ - สกุล ผูข้อทุนทะเบียนสมาชิกสังกดัช่ือ - สกุลสมาชิกเลขท่ีรับ

ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 2

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 3

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงิน

จ านวนเงิน

สังกดั

รวม  37  คน



11 นายธรรมนูญ  ทองค า โยธา 9029 นายจกัรพรรดิ  ทองค า 1,200

12 นายสราวุธ   เศวตทตั สบค.บซ 5782 น.ส.กรวลยั  เศวตทตั 1,200

13 นายกสุน   เพช็รทองมา สดร.หใ 5830 นายวศิน   เพช็รทองมา 1,200

14 นายณฏัฐชยั   ผคุโนพาส ช่างกล 4075 น.ส.กนัตสิ์นี  ผคุโนพาส 1,200

15 นายอนุศกัด์ิ   สิงขรแกว้ ดีเซลราง 9919 นายพีรพฒัน ์  สิงขรแกว้ 1,200

16 นายมนู  นงคพ์รมมา ผบซ. 10810 นายนพรัตน ์  นงคพ์รมมา 1,200

17 นายวิทยา   เพ่ิมสวสัด์ิโชค บริหารงาน 164 น.ส.ณชัชา  เพ่ิมสวสัด์ิโชค 1,200

18 นายสุภาพ  อุ่นวิเศษ งานลอ้ 10763 นายพฤกภูรี  อุ่นวิเศษ 1,200

19 นายสุนนัท ์ ช่วยบ ารุง สดร.ทส 7580 น.ส.เปรมกมล  ช่วยบ ารุง 1,200

20 นายด ารงค ์  จิราพนัธ์ สดร.ทส 2511 น.ส.จิตติมา   จิราพนัธ์ 1,200

21 นายสมชาย  ภกัดีชน สรจ.ทส. 4269 น.ส.ฉนัทพิชญา  ภกัดีชน 1,200

22 นายสุริยณัห์   จนัทร์เกษร สรจ.รส 4264 น.ส.ศรัณี  จนัทร์เกษร 1,200

23 นายภาวิต  แสงฉลวย สบท.ขอนแก่น 8702 น.ส.ภาวิตา  แสงฉลวย 1,200

24 นายเช่ียวชาญ   อ่ิมโพธ์ิ สรพ.ปพ 9415 น.ส.ชลธิชา  อ่ิมโพธ์ิ 1,200

25 นายลตัธวิทย ์ สิงห์ชูวงศ์ สรพ.ปพ 6389 น.ส.ณฐัปภสัร์   สิงห์ชูวงศ์ 1,200

26 นายวชิระ  เช้ือน่วม สรจ.อด 3480 นายชินวร  เช้ือน่วม 1,200

27 นายสมชาติ   สินโคกสูง ผปด.2 9957 นายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง 1,200

28 นายผจญ  ภาพกระโทก สดร.กท 10125 น.ส.นภทัรสร  ภาพกระโทก 1,200

29 นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี สรจ.บซ 228 น.ส.สุพิตตา  สุวรรณชาตรี 1,200

30 นายประภาส  ศกัด์ิสองเมือง โยธา 10368 นายกิติศกัด์ิ   ศกัด์ิสองเมืง 1,200

31 นายทวีศกัด์ิ  ประสมศรี สดร.ทส 11946 น.ส.กลัยารัตน ์  ประสมศรี 1,200

32 นายเปรมชชัจ ์ เตชยั สรง.อด 10136 น.ส.ฐิตาพิชญ ์ เตชยั 1,200

33 นายสนธยา  สุวรรณหงษ์ สรจ.ทส. 4337 นายภทัรภณ  สุวรรณหงษ์ 1,200

34 นางกมลลกัษณ์  โกมลเมฆ ช่างกล 12328 นายชยัธชั  โกมลเมฆ 1,200

35 นายชยัยทุธ   แกว้สองเมือง ผปด.4 6593 น.ส.นอินสิริ  แกว้สองเมือง 1,200

36 นายโอฬาร  บนุยงค์ 4497 นายธนกฤต  บนุยงค์ 1,200

43,200

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 3

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก สังกดั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงิน

รวม  36  คน



1 นายสุนทร  เยน็ครามครัน สรจ.บซ 633 นายชยธร  เยน็ครามครัน 1,500

2 นายสุพรรณ   แกว้คงสุข สบท.ให 7193 น.ส.วนันภา  แกว้คงสุข 1,500

3 นายณรงคฤ์ทธ์ิ   แตงไทย สซร.กท 9209 น.ส.ณฏัฐณิชา   แตงไทย 1,500

4 นายสมสุข  โกมลเมฆ สรจ.ธบ 5779 น.ส.พิชญสิ์นี  โกมลเมฆ 1,500

5 นายสุขสนัต ์  ปัจเมฆ สรพ.ชพ 5470 น.ส.จุฑามาศ   ปัจเมฆ 1,500

6 นายสุวชัร์ชยั  พศัดร สรจ.อด. 4058 นายพศวีร์   พศัดร 1,500

7 นายไชยา  ปทมุมานนท์ สรพ.กค 804 นายวรชน  ปทมุมานนท์ 1,500

8 นายปรเมศร์  ภิญโญมิตร สรพ.กค 10338 น.ส.จุฑามาศ   ภิญโญมิตร 1,500

9 นายอุทยั  สุขใหม่ สดร.อน 7956 น.ส.ชนญัธิดา   สุขใหม่ 1,500

10 นายอนนัต ์  ม่ิงเช้ือ สรจ.ลป 9695 น.ส.ฐิตาภรณ์   ม่ิงเช้ือ 1,500

11 นายเมธี  ชยัปัญญา สดร.อน 8364 น.ส.ธญัวรัตน ์  ชยัปัญญา 1,500

12 นายบรรพต   กมัพลพนัธ์ สรจ.อด. 3791 น.ส.สุทธิกานต ์  กมัพลพนัธ์ 1,500

13 นายสมคัร  จิตตไ์พศาล ช่างกล 7583 น.ส.จิรัญญา  จิตตไ์พศาล 1,500

14 น.ส.ช่อเพชร  ชูเพชร เดินรถ 11538 น.ส.พสัตราภรณ์   พฤษพนม 1,500

15 นายวรรณ   หม่ืนแกว้ สรจ.ทส. 2406 น.ส.ศิวนาถ  หม่ืนแกว้ 1,500

16 นายภูมิพงษ ์ วิพลชยั สรจ.ทส. 3770 น.ส.ธนพร  วิพลชยั 1,500

17 นายธวชัชยั  อมรชาติ สรจ.ทส. 4154 น.ส.อญัชิสา  อมรชาติ 1,500

18 นายคณาวุฒิ  ขอบข า สรจ.ทส. 2455 นายวรกานต ์ ขอบข า 1,500

19 นายกิตติ  สงแดง สดร. 7602 นายพสักร  สงแดง 1,500

20 นายบญุส่ง   ดวงดี สดร.นว 2061 นายจิตรเทพ   ดวงดี 1,500

21 นายอภิสิทธ์ิ  ลาวลัย์ สรพ.กค 3811 นายกิตติกร  ลาวลัย์ 1,500

22 นายจิรทีปต ์ พิณเจริญพนัธุ์ สรจ.รส 6209 นายวราวิชญ ์ พิณเจริญพนัธ์ุ 1,500

23 นายสมคัร  ศิริแสง สรจ.ทส. 3899 นายวีรภทัร   ศิริแสง 1,500

24 นายสุรัจ  สมใจ สดร.กค 10906 น.ส.ศสิพร  สมใจ 1,500

25 นายสุพจน ์ แกว้ไทย สรจ.ทส. 4974 นายพอพนัธ ์ แกว้ไทย 1,500

26 นายพนัธก์มล  วรรณนิยม สรพ.ชพ 8902 น.ส.พชัราภรณ์  วรรณนิยม 1,500

39,000

ช่ือ - สกุลสมาชิก สังกดั ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงิน

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563

ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 4

เลขท่ีรับ

รวม  26  คน



1 นายพนูผล  พลบบุผา บริหารงานทัว่ไป 12237 น.ส.พิชญา   พลบบุผา 1,500

2 นายศุภชยั  ศาลารัตน์ 363 น.ส.รวิภทัร   ศาลารัตน์ 1,500

3 นายประสิทธ์ิ  จินดาศรี บริการสินคา้ 4017 น.ส.อจัฉริยานี  จินดาศรี 1,500

4 นายทวิช   งามจนัทร์ สรจ.รส. 4166 น.ส.นพวรรณ   งามจนัทร์ 1,500

5 นายวิรัช  ไวพอ่คา้ สดร.ธบ. 5187 น.ส.รัชนีกร  ไวพอ่คา้ 1,500

6 นายอนนัต ์ ทรัพยเ์ยน็ สดร.ธบ. 6505 นายทศันยั   ทรัพยเ์ยน็ 1,500

7 นายชาญยทุธ   ไกรแสงศรี ผปด.3 4272 น.ส.ญานิศา   ไกรแสงศรี 1,500

8 นายวีระ   เมฆทบั สรจ.อด. 3498 นายพชร   เมฆทบั 1,500

9 นายวนัชาติ  แสนพงษ์ สซร.กท 1036 นายแสนภูมิ  แสนพงษ์ 1,500

10 นายประสิทธ์ิ  แสงตา โยธา 10039 น.ส.จิดาภา   แสงตา 1,500

11 นายสุรพงศ ์  สุทธิแป้น สดร.ทส 4749 น.ส.กชนก   สุทธิแป้น 1,500

12 นายอนนัต ์  สุวรรณวงษ์ สรจ.บซ 9296 น.ส.อภิสรา   สุรรณวงษ์ 1,500

13 นายเกรียงศกัด์ิ  อยูค่ง ศูนยฝึ์กฯ 232 น.ส.พิมพช์นก  อยูค่ง 1,500

14 นายธรรมวฒัน ์  อกัษรณรงค์ สรจ.บซ 9585 นายธราธร   อกัษรณรงค์ 1,500

15 นายนครชยั  โยธะชยัสาร งานลอ้ 3099 นายธนากร  โยธะชยัสาร 1,500

16 นายธนกร  คล่องใจ จดัหาพสัดุ 4871 น.ส.กชพร  คล่องใจ 1,500

17 น.ส.ดาราวลัย ์ ดาราศกัด์ิ สดร.ทส S0209 น.ส.ปาจรีย ์ ดาราศกัด์ิ 1,500

18 นายเจริญศกัด์ิ   อิสโร 10800 น.ส.จารุวรรณ  อิสโร 1,500

19 นายบญุเรือง  ประวิวรรณตา สรจ.รส. 2232 น.ส.พีรดา  ประวิวรรณตา 1,500

20 นายอดินนัท ์ ฮึมพล สดร.รส 6743 น.ส.อสมา  ฮึมพล 1,500

21 นายทิพกฤตา  ภูศรีแพน สดร.กค 7391 นายธนภทัร   ภูศรีแพน 1,500

22 นายเลิศชาย  เครือแสง สรพ.ปพ 2317 น.ส.ธนญัญา  เครือแสง 1,500

23 นายภูมิพนัธ ์ เพชรสุก สรจ.หใ 1362 น.ส.กญัญาพชัร  เพชรสุก 1,500

24 นายเจษฎาศกัด์ิ   บบุผาวาส สดร.อด 4297 น.ส.วราภรณ์   บบุผาวาส 1,500

25 นายอมรเทพ  อินนาปา สดร.ชพ 7089 นายรุจนพงศ ์ อินนาปา 1,500

26 นายวชัระ  อินจ าปา ผปด.4 5476 น.ส.ศิรดา  อินจ าปา 1,500

39,000

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 5

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก ทะเบียนสมาชิก ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน จ านวนเงินสังกดั

รวม  26  คน



1 นายธชัชนิษฐ ์ สุวรรณรัตน์ ผตป. 3329 น.ส.นภทัร  สุวรรณรัตน์ 1,500

2 นายอวยชยั  สนัน่กอ้ง ทรัพยากรบคุคล 3095 นายพิทยเทพ  สนัน่กอ้ง 1,500

3 นายสว่าง  เวชวิสิฐพฒันา สดร.หใ 1776 นายเกริกชยั  เวชวิสิฐพฒันา 1,500

4 นายพสักร  ศรีษาพนัธ์ สรจ.หใ 11077 น.ส.ณิชกานต ์ ศรีษาพนัธ์ 1,500

5 นายสมศกัด์ิ   ไตรเดชา สรจ.ธบ. 4431 น.ส.มนสิชา   ไตรเดชา 1,500

6 นายนพดล   ตนัศรีวงษ์ สดร.หใ S0166 น.ส.สิริกร   ตนัศรีวงษ์ 1,500

7 นายพานทอง  พาลี สรจ.บซ 11146 น.ส.พิชา  พาลี 1,500

8 น.ส.ศศิวิมล   ทริุยานนท์ ช่างกล 11991 น.ส.ศศิกาญจน ์  ราชสุข 1,500

9 นายเสน่ห์   ภาคพานิช ซ่อมบ ารุง 10678 น.ส.พชัญธิดา   ภาคพานิช 1,500

10 นายอุดร   แมน้ชยัภูมิ สดร.กค 9077 นายอานนท ์ แมน้ชยัภูมิ 1,500

11 นายศกัด์ิชาย  ศิริบรีุ สบท.กค 11045 น.ส.ณฏัฐณิชา   ศิริบรีุ 1,500

12 นายธนะสิทธ์ิ   ทวีรัฐศิริโชติ 5674 นายรัฐกิตต์ิ  ทวีรัฐศิริโชติ 1,500

13 นายนิรัตน ์ พรมแดง ช่างกล 9692 น.ส.เจนจิรา  พรมแดง 1,500

14 นายนิคม   จินดามณี สรจ.บซ 690 น.ส.พรหมพร  จินดามณี 1,500

15 นายสาคร  บวัเพช็ร ช่างกล 6277 น.ส.ปญุญิกานต ์ บวัเพช็ร 1,500

16 นายสิทธิชยั  นาคฤทธ์ิ สรง.ทส 1054 นายกณัตวฒัน ์  นาคฤทธ์ิ 1,500

17 นายจรินทร์  นงคน์วล สรจ.ทส 3521 น.ส.นาฎธิดา  นงคน์วล 1,500

18 นายสมศกัด์ิ  รุ่งฉวี สดร.นว 11437 นายพีร์  รุ่งฉวี 1,500

19 นายสมปอง  ศรีจนัทร์ สรจ.รส 2545 น.ส.บญุยรัศม์ิ  ศรีจนัทร์ 1,500

20 นายแสงอรุณ  ประดบัศรี สรจ.รส 254 น.ส.มนสันนัท ์ ประดบัศรี 1,500

21 นายสนธยา   ดีสูงเนิน สรจ.รส 783 นายเตชิษฐ ์ ดีสูงเนิน 1,500

22 นายณรงคช์ยั  สงัขนุ่์ม ผปด.2 3404 น.ส.ญาณิศา  สงัขนุ่์ม 1,500

23 นายประภาส  ป้ันมูล ช่างกล 6895 น.ส.ชลธิชา  ป้ันมูล 1,500

24 นายพิชยั  ไชยพิมพ์ โยธา 6861 น.ส.ธญัพิชชา  ไชยพิมพ์ 1,500

ช่ือ - สกุล ผูข้อทุน

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563
ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 6

เลขท่ีรับ ช่ือ - สกุลสมาชิก สังกดั ทะเบียนสมาชิก จ านวนเงิน



25 นายกิตต์ิธเนศ  พนัธอ์ารมย์ สรจ.บซ 801 น.ส.ภาวิณีย ์ พนัธอ์ารมย์ 1,500

26 นายณฏัฐพนน ์  เจริญจิตต์ สบท.อด 12108 น.ส.ปทิตตา  เจริญจิตต์ 1,500

27 นางวิภาวี  อินเอก สบท.อด 11578 นายสุกฤษฏ์ิ  ฮวดล้ิม 1,500

28 นายวีระชาติ   ทองสีอ่อน สดร.กท 8277 น.ส.วชิรญาณ์  ทองสีอ่อน 1,500

42,000

  รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563

รวม  28  คน

ช่ือ - สกุล ผูข้อทุนทะเบียนสมาชิกสังกดัช่ือ - สกุลสมาชิกเลขท่ีรับ

ระดบัช้ัน  มัธยมศึกษา ปีที่ 6
จ านวนเงิน


