
ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 C591022 ด.ญ. รุ้งนภา โพธ์ิไข่

2 C591159 ด.ญ. ศริินน่า หวนัด้าเหร่

3 C591160 นาย สขุมุพนัธ์ ขนันางรัมย์

4 C591162 ด.ญ. สวุรรณี เขียวสด

5 C591163 ด.ญ. เพ็ญนภา จนัทร์เจริญ(รอดด้วง)

6 C591164 นาย สายฟ้า คตนาแคน

7 C591165 ด.ญ. กมลพร หมดัหมนั

8 C591166 นางสาว วารินทร์ ศรีหะรัญ

9 C591168 นาย ชินวตัร บญุเฉย

10 C591169 ด.ญ. ปาริตา ศรีคงคา

11 C591171 นางสาว ธัญญาวรรณ แซ่โง้ว

12 C591175 ด.ช. ธีรโชติ จนัทรถ

13 C591177 ด.ญ. จฑุาภรณ์ ทองเย็น

14 C591178 ด.ญ. ณิชกานต์ วฒันสภุานนท์

15 C591179 ด.ญ. กมลชนก ศริะโอภาพร

16 C591182 ด.ญ. วรรณิศา อินหนัต์

17 C591183 นาย นวมินทร์ บรุาคร

18 C591184 ด.ช. ววิฒัน์ชยั มีศริิ

19 C591185 ด.ญ. ศศธิร แซ่เท้ง

20 C591186 นางสาว ณฐพร เป็นเครือ

21 C591187 ด.ญ. สมนึก โพธ์ิอ่อน

22 C591188 นาย กาโตว์ กศุลสร้าง

23 C591192 นางสาว ธันย์ชนก สตันาโค

24 C591196 นาย ศภุณฐั ลานนท์

25 C591197 ด.ญ. น า้เพชร จลุวงศ์

26 C591198 ด.ญ. พชัรินทร์ เวยีงนนท์

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

27 C591199 ด.ญ. ศภุนิดา บญุศรี

28 C591200 ด.ญ. เนตรฤทยั แสงใส

29 C591201 นางสาว วรรณณิษา ชมช่ืน

30 C591202 นางสาว อรกญัญา แทนนารินทร์

31 C591203 ด.ช. คมกฤช ช้างหม้อ

32 C591205 ด.ญ. กวนินาฏ โปทะจนัทร์

33 C591206 ด.ญ. วรรณวภิา บญุเสง็

34 C591207 ด.ช. เจษฎา แซ่เฮง

35 C591208 นางสาว จริยาพร วทิยไตร

36 C591209 ด.ญ. จิราภรณ์ เทียนมรุะ

37 C591211 ด.ญ. กรรณิการ์ ฉ ่าช่ืนใจ

38 C591214 ด.ญ. ปริยากร หาญณรงค์

39 C591215 ด.ญ. วรินทร รัชชศุริิ

40 C591218 ด.ญ. อลษิา พนัธุ

41 C591219 ด.ญ. มตัตกิา พุ่มงาม

42 C591220 นาย ธนากรณ์ อ่อนศรี

43 C591221 ด.ญ. ปาริชาติ ผึ่งผาย(บญุช)ู

44 C591222 ด.ญ. รัตตกิาล มินซอมอ

45 C591223 นางสาว ณฐัสณี โปร่งสนัเทียะ

46 C591225 ด.ญ. น า้ผึง้ จัน่ประดษิฐ์

47 C591226 ด.ญ. อจัจิมา ศรศรีเจริญ

48 C591227 ด.ญ. มาลนี่า หมดัละ

49 C591229 นางสาว เนตรนภา ธรรมดา

50 C591230 นางสาว พรรษชล สมบรูณ์

51 C591231 นางสาว สริิกร กาแก้ว

52 C591232 ด.ญ. ขนิษฐา เกตกุลุพงศ์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

53 C591234 ด.ญ. วลิาวณัย์ มากศรทรง

54 C591235 ด.ญ. อนตัตา บญุเมฆ

55 C591237 ด.ญ. นฤมล จตรุวงศ์

56 C591238 ด.ญ. เอกอนงค์ วงค์แสนหลวง

57 C591239 ด.ญ. ตองพลณี โพธ์ิงาม

58 C591240 นางสาว วนาลี บ ารุง

59 C591243 ด.ญ. หนึง่ฤทยั สาริกา

60 C591244 นางสาว มาริษา หินพลอย

61 C591247 ด.ญ. จฑุามาศ สบืสงิห์

62 C591249 นาย วศิษิฎ์ ปิงมลู

63 C591251 นางสาว อมรลดา โพธ์ิทอง

64 C591253 ด.ญ. กมลพร แก้วบวัดี

65 C591254 ด.ญ. นาขวญั เบ็ญจวรรณ

66 C591256 ด.ญ. จิรภทัร คงนะ

67 C591257 ด.ญ. ณชัชา ทองปาน

68 C591258 ด.ญ. นิตยา ศรีเจริญสขุ

69 C591259 ด.ญ. วนีสันนัท์ สวา่งสขุ

70 C591260 ด.ญ. สพุรรษา นาคเอ่ียม

71 C591262 ด.ญ. ฉนัชนก นกจนัทร์

72 C591263 ด.ญ. มลทิชา อ ่าเขียน

73 C591268 นางสาว วชิดุา อนสุรณ์

74 C591269 นางสาว กลุสทิธ์ิ ภยูาดาว

75 C591270 ด.ญ. สจิุนนัท์ ทองน า

76 C591272 นางสาว พิชชา สงิหามาตย์

77 C591273 นางสาว ศศธิร ชมภทูศัน์

78 C591274 นางสาว ณฐัธิดา เนตรวงศ์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

79 C591279 นางสาว นภสร ศรีโคตร

80 C591280 ด.ญ. อญัญาดา สดีาบญุ

81 C591281 ด.ญ. พรพิมล ไชยขนัธุ์

82 C591284 นางสาว ศริิวรรณ ทวไีว

83 C591285 ด.ญ. สภุาภรณ์ พินิจ

84 C591287 ด.ช. จตรุพร คณุอาษา

85 C591290 ด.ญ. น า้ค้าง กรชยั

86 C591291 ด.ญ. สดุารัตน์ อ่อนค า

87 C591292 ด.ญ. เกศศริินทร์ อินทกลู

88 C591294 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ นาคสขุ

89 C591295 นางสาว อภิชญา วงศ์ใหญ่

90 C591296 ด.ญ. สดุารัตน์ สวุรรณค า

91 C591300 ด.ญ. อรญา ลาภเวที

92 C591301 นางสาว ดวงพร มีมขุ

93 C591302 นางสาว แสนแก้ว กลิ่นมณฑา

94 C591305 ด.ช. พรรษา สดใส

95 C591308 นางสาว พชัรพร เชือ้ตาหม่ืน

96 C591310 ด.ญ. ฐิตรัิตน์ พลปัตพี

97 C591312 ด.ญ. จิรภิญญา พัว้สุ

98 C591314 ด.ช. นฤเบศร์ แก้ววนัทา

99 C591315 ด.ญ. ปาริฉตัร แพงศรี

100 C591316 ด.ญ. กมลวรรณ สโุพธ์ิ

101 C591317 นางสาว ภศัรา บรรลอื

102 C591318 ด.ญ. สายธารทิพย์ วเิชียร

103 C591319 นางสาว อลสิา บญุแย้ม

104 C591320 ด.ญ. อรทิวา ทีภเูวยีง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

105 C591322 ด.ญ. สธิุดา ประไชโย

106 C591323 นางสาว ศริินทรา หารพรม

107 C591324 นางสาว อรญา สงิห์หล้า

108 C591325 ด.ญ. วาสนา ศรีหนองโปร่ง

109 C591326 ด.ญ. ไพลนิ แนวหล้า

110 C591328 ด.ช. ธนภชั พนัตู้

111 C591329 ด.ญ. ภคัพร กองพนัธ์

112 C591330 ด.ญ. วราภรณ์ แสงเนตร

113 C591332 ด.ญ. ชตุกิาญจน์ จมูกดุรัง

114 C591333 นางสาว ไปรยา ปัทนาถา

115 C591337 นางสาว สาริกา สงิห์ดง

116 C591343 ด.ญ. ธันยชนก เกตกุารณ์

117 C591344 ด.ญ. นิษิตา พร่ันกระโทก

118 C591346 ด.ช. ภานพุงษ์ พืชพนัธ์

119 C591348 ด.ญ. เบญจพร อาญาเมือง

120 C591349 ด.ญ. ศภุชัญา ธรรมเนียม

121 C591350 ด.ญ. สนีุ ก าลงัรัมย์

122 C591351 ด.ญ. นีรนาท โพธารส

123 C591352 ด.ญ. สภุาวณีิ นิวตั

124 C591353 ด.ญ. วนิิทรา ทบัทิม

125 C591354 ด.ช. ชินมิษ อินริสพงศ์

126 C591355 ด.ญ. สมใจ ศรีปัญญา

127 C591356 ด.ญ. ณฎัฐกมล เจนส าโรง

128 C591357 ด.ช. ธงชาติ ภบูญุล้น

129 C591358 ด.ญ. บญุฑิตา สวนทอง

130 C591359 ด.ญ. สาวติรี ปรีดานนท์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

131 C591360 ด.ญ. จินตพร อุ่นเสน่หา

132 C591362 ด.ญ. จารุณี พลูศรี

133 C591363 นางสาว อภสัรา แสวงวงศ์

134 C591364 ด.ญ. วาสนา ดอกดนิ

135 C591365 นางสาว อิน สายสทีอง

136 C591366 ด.ญ. เกศราภรณ์ จ๋ิวแย้ม

137 C591367 นางสาว พรกนก ทองเทียด

138 C591368 ด.ญ. สภุทัรา พยคัฆ์มะเริง(เค้าส าราญ)

139 C591369 ด.ญ. นฤมล บิดาทมุ

140 C591373 นางสาว กชกร จ้อยมาก

141 C591375 ด.ญ. ฉนัท์สนีิ กิตตดิษุฎี

142 C591376 นาย ธีรภทัร์ ชยัโสภณจินดา

143 C591377 ด.ช. ศภุชนม์ สายศกัดิ์โสภณ

144 C591378 นางสาว พลอย วรรณาไทร

145 C591379 นางสาว วฒันากร เสาวะโร

146 C591384 ด.ญ. ณิชา เสอืพดั

147 C591390 ด.ช. สทิธิชยั ฝาชยัภมิู

148 C591391 ด.ญ. ธัญรัตน์ ปราบชะนะ

149 C591393 นางสาว ศศธิร วชิยั

150 C591394 ด.ญ. สธุาสนีิ ศรีบตุร

151 C591395 นางสาว สนิุษา มหามลู

152 C591396 ด.ญ. จนัทกานต์ พรหมเมตตา

153 C591397 ด.ญ. ชมพนูชุ โพธ์ิอ่อน

154 C591399 ด.ญ. วริศรา แสงโพธ์ิ

155 C591400 ด.ญ. สพิุชญา หอพิกลาง

156 C591404 ด.ญ. มินตรา เพียงพร



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

157 C591405 ด.ญ. อรนลนิ สขุเกษม

158 C591406 ด.ญ. มทุิตา เชนรัมย์

159 C591407 ด.ญ. ศศธิร สรุาวธุ

160 C591410 นาย อนพุงษ์ แซ่ลี

161 C591414 นางสาว บเูดอะ เปียงแลกู่

162 C591415 ด.ช. ณฐัวฒิุ ศรีผาวงค์

163 C591416 นางสาว อรวรรณ พระสงิห์

164 C591417 ด.ช. ภานวุฒัน์ หลงกลุ

165 C591420 ด.ญ. วรัญญา แซ่ยา่ง

166 C591423 นางสาว พชัรี ครีีคามสขุ

167 C591424 ด.ญ. นลนีิ ท้าวปู่ ปัน

168 C591425 ด.ญ. ขวญัชนก สทุธแก้ว

169 C591428 ด.ญ. มณีวรรณ์ จนัแปงเงิน

170 C591434 นาย กลุนนัท์ เสรีสวสัดิ์ศรี

171 C591435 ด.ช. อภิสทิธ์ิ แซ่วา่ง

172 C591439 ด.ญ. เสาร์แก้ว พิมาย

173 C591441 นาย ชาญชยั แซ่ลี

174 C591442 ด.ญ. นฤมล ไชยมาศ

175 C591445 ด.ช. ธวชั เทพวงค์

176 C591447 ด.ญ. สภุาพร แซ่มวั

177 C591449 ด.ช. หนุม่ ลงุตา่

178 C591450 นางสาว หลนิฮุ้ย หยา่งจา

179 C591451 นางสาว ราตรี จะสอืค า

180 C591452 ด.ญ. วมิลฉตัร ภวูรงค์กลุ

181 C591454 นางสาว กลุสิรา มาศริิ

182 C591455 ด.ญ. สพุตัรา ทิพย์จกัร์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

183 C591456 ด.ญ. อารยา สขุธนากร

184 C591458 ด.ญ. ณฐัณิชา ท าการดี

185 C591459 ด.ญ. สมุารีรัตน์ กนัทะนงค์

186 C591460 ด.ช. ธีรเดช เบีย่งแล

187 C591462 ด.ญ. อมัพร ออมล

188 C591464 นางสาว เข่งหล้า ลงุกั่นนะ

189 C591465 ด.ญ. อจัฉรา ทิพปภาธรณ์

190 C591466 ด.ญ. กรองกาญจน์ สดุสายตา

191 C591467 ด.ญ. ธัญชนก หลอ่เนตร

192 C591468 ด.ญ. สริิวมิล ธนนัชยั

193 C591469 ด.ช. ธีรภทัร์ เตมียะ

194 C591470 ด.ญ. วาสติา ใจใหม่

195 C591471 ด.ญ. นนัทิชา วรีะวงค์

196 C591472 ด.ญ. ณิชากร บญุทา

197 C591473 ด.ช. สริวชิญ์ ศาสนมิติ

198 C591474 ด.ญ. รัชสดุา ภสัสรขจร

199 C591475 ด.ญ. ธัญญามาศ มงคลเจริญช่ืน

200 C591476 ด.ญ. อรวรรณ มงคลเจริญสนิ

201 C591477 ด.ญ. พรรณวษา เปียฉิม

202 C591478 ด.ญ. มินทราวดี เพ็งสขุ

203 C591480 นางสาว สวุจัณี แก้วก าเหนิด

204 C591482 ด.ช. กมลสงิห์ ใจสมทุร์

205 C591487 นางสาว กลัยารัตน์ อินทอง

206 C591489 ด.ช. ธนกฤต ศรีสะอาด

207 C591490 ด.ช. อภินนัท์ ทองใย

208 C591491 นางสาว กญัญาณฐั นวนทอง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

209 C591492 นางสาว จฬุาลกัษณ์ กลบัขนัท์

210 C591493 ด.ช. ภวูนตัถ์ บญุมี

211 C591495 ด.ญ. สภุาจนัทร์ อินเรือง

212 C591496 นาย กิตตทิตั จนัทร์ทิพย์

213 C591498 ด.ญ. สริิกานต์ ชอิูนทร์

214 C591500 ด.ญ. นิตยา แสนสทุธิ

215 C591502 ด.ญ. ดจุดาว ชช่ืูน

216 C591503 ด.ญ. มานิตา ตกึหอ่

217 C591504 ด.ญ. เบญญทิพย์ ขนุแก้ว

218 C591507 ด.ญ. กญัญาณฐั เครือวเิศษ

219 C591508 ด.ญ. เสาวณีย์ ป่างปู

220 C591509 ด.ญ. บริมาส เหลาสา

221 C591510 ด.ญ. ศรัณย์พร ส าลี

222 C591511 นางสาว อาทิตยา โคตวงศ์

223 C591513 นาย ณฐันนท์ อตุเลศิ

224 C591514 ด.ญ. สพุรรณษา สายวงศ์เปียง

225 C591515 ด.ญ. วมิลสริิ ขนรกลุ

226 C591516 นาย หิรัณย์ อ านวยผล

227 C591518 ด.ญ. มลฤดี ตราชทูองแก้ว

228 C591519 นาย นภดล สมจิตชมไพร

229 C591520 นางสาว วนิดา กลางเกทาร

230 C591522 ด.ญ. นิปัทม์ บษุบงก์

231 C591524 นางสาว กนัภา(แบล๊ะแซ) เสน่ห์อนรัุกษ์

232 C591525 ด.ญ. บวรลกัษณ์ บญุเรือง

233 C591526 ด.ช. เกษม อ่วมตาก

234 C591527 นางสาว อริสา แซ่ลอ่



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

235 C591529 ด.ช. ภานพุงศ์ ลาช่อง

236 C591530 นางสาว พชัชา จบหิมเวศน์

237 C591531 นางสาว จิราภา เนียมก้อน

238 C591533 นางสาว ปนดัดา ชนัษา

239 C591534 ด.ญ. ธิดารัตน์ งามเชย

240 C591535 นางสาว พทุธา -

241 C591536 นางสาว สเิรียม สองยางเจริญสขุ

242 C591537 นางสาว เกสรา วรรณเสวี

243 C591538 นาย อิทธิพล สถิตย์สาละวนิ

244 C591539 ด.ช. วรีชยั มงคลชยัครีี

245 C591541 ด.ช. นนัทวฒัน์ งามใบศรี

246 C591542 ด.ญ. ขนิษฐา มะลอิ่อง

247 C591543 ด.ช. วรากร แก้วตาล

248 C591544 ด.ญ. พลอยอ าไพ บวัเชย

249 C591545 ด.ญ. ภโวทยั ชมุภู

250 C591547 ด.ญ. นริศรา อดุหนนุ

251 C591550 ด.ญ. ศศธิร ทองชิต

252 C591551 ด.ญ. มนสกิารณ์ ประเสริฐศรี

253 C591552 ด.ญ. กญัญาวี แก้วสนิชยั

254 C591554 นาย รัฐพงศ์ ข าเจริญ

255 C591555 ด.ญ. รุจิรา อินทรารัตน์

256 C591557 ด.ญ. นงนภสั สาปาน

257 C591558 ด.ญ. พิยดา เขียวมจัฉะ

258 C591559 ด.ช. ชมุพล ขนุราวธุ

259 C591560 ด.ช. รุจิภาส ผิวสงู

260 C591561 ด.ญ. พลอยนภสั อินทรพลอย



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

261 C591562 ด.ญ. บงัอร เพ็งกระจ่าง

262 C591564 ด.ญ. สโรชา ฝ่ายพนอม

263 C591565 ด.ญ. พชัราภา เหลอืงชาลี

264 C591569 ด.ญ. วาทินี ลรัีตนชยั

265 C591570 นาย ศกัดิ์สทิธ์ิ สงิห์สา

266 C591571 ด.ญ. น า้ฝน เรืองศรี

267 C591574 ด.ญ. ศรัญญา มากอง

268 C591575 ด.ญ. สภุามาส สมมารถ

269 C591576 ด.ญ. ศศปิรียา ช่ืนดา่นกลาง

270 C591578 ด.ญ. ชตุมิณฑน์ สามญัช่ืน

271 C591579 ด.ญ. เจนจิรา แก้วงาม

272 C591580 ด.ญ. วรรณวสิา การินทร์

273 C591581 ด.ญ. เกตแุก้ว ย้อยผกัแวน่

274 C591582 ด.ญ. ณฐัณิชา นนสนัเทียะ

275 C591583 ด.ญ. รัชธิชา ปริวนัตา

276 C591584 ด.ช. สริภพ ทองขาว

277 C591585 ด.ญ. กนกวรรณ ใจเทีย่ง

278 C591586 ด.ช. วฒิุชยั ค าชยั

279 C591587 ด.ญ. ภาวณีิ ชินรัตน์

280 C591588 ด.ช. พลวฒัน์ ไปรแดน

281 C591589 ด.ช. สรุศกัดิ์ นะราศรี

282 C591591 ด.ญ. ปัทมา สขุขา

283 C591593 ด.ช. ชาคริต กาญจนะ

284 C591594 ด.ญ. ธารารัตน์ รัตนะ

285 C591595 ด.ช. ธีรภทัร์ แซ่ดา่น

286 C591596 ด.ญ. ยวุธิดา เทพบรรทม



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

287 C591597 นางสาว ณฐัธิชา จ านงจิต

288 C591598 ด.ญ. แพรวพรรณ มรกต

289 C591599 ด.ญ. ชลธิชา ทวสีขุ

290 C591600 ด.ญ. สนิุสา ทองทิพย์

291 C591602 ด.ญ. จิตตมาศ รอดมา

292 C591603 ด.ญ. ปิยภา ชศูรีหรัญ

293 C591604 นางสาว พทัธิรา นาแก้ว

294 C591605 ด.ญ. อภิสรา ชนะข า

295 C591606 นางสาว เมสนีิ ทองพนงั

296 C591607 ด.ญ. สภุาวดี สชีมุ

297 C591608 ด.ญ. ณภสัวรรณ แขวงขาว

298 C591610 นางสาว จนัทร์ชนก ชศูรี

299 C591612 นาย พีรพล พิมเสน

300 C591613 นางสาว วชัราวลี ขาวเขียว

301 C591614 นางสาว เตตะวนั พรมศรี

302 C591616 นางสาว ศรีประไพ รุญหนั

303 C591617 นาย ยอดสน เร่ิมทอง

304 C591618 นางสาว ธนารีย์ สงัฆารมย์

305 C591619 นางสาว กมลชนก สตุนัศรี

306 C591620 นางสาว เมษา บวัเทศ

307 C591621 นางสาว สธิุตา จีนนะ

308 C591622 นาย ทาร์สรท(ีธเนศ) ทองสี

309 C591623 นางสาว เปรมดี ถวยสงูเนิน

310 C591625 นางสาว จิราภรณ์ วชิยั

311 C591627 นาย รัฐชยั ออนเอ่ียม

312 C591628 นางสาว กนกวรรณ ปราบวชิิต



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

313 C591629 นาย ธนกฤต ค าภิรานนท์

314 C591630 นางสาว พรวลยั จีนอินทร์

315 C591631 นางสาว อษุา สุ่มทอง

316 C591632 นางสาว มนสันนัท์ ฝาชยัภมิู

317 C591634 นางสาว เดยีร์ ทิพวลัย์

318 C591635 นางสาว จนัทร์แรม ลงุละ

319 C591636 นางสาว อ าพร -

320 C591637 นางสาว อนนัทญา เพชรทิพย์

321 C591638 นางสาว เขมวฑิรู ตึง๋พนัธุ์

322 C591642 นางสาว วรรณฎา นชุอดุม

323 C591645 นางสาว มณีรัตน์ ค าหลิ่ม

324 C591646 นางสาว พทุธะแก้ว เสริมมงคลพนัธ์

325 C591647 นางสาว เพ็ญนภา อุ่นฟ้า

326 C591648 นางสาว มกุรอมี เซ็ง

327 C591649 นางสาว อาดลีะห์ หอสวุรรณ

328 C591650 นางสาว รอฟีลา อาบู

329 C591651 นางสาว บิสมินลา มะสาแม

330 C591652 นาย ฟารุ สอืนิ

331 C591653 นางสาว นรูไฮซา มามะ

332 C591654 นางสาว องัคณา วาหบั

333 C591657 นางสาว อาวาตฟิ หะยีวานิ

334 C591660 นางสาว นรูฟาซีแกน อาแว

335 C591661 ด.ญ. นาดยีา ตาเยะ

336 C591664 นางสาว นรีูซนั ลี

337 C591666 ด.ญ. นสุซีลา ดอเลาะ

338 C591667 ด.ญ. อนันีร์ เจะโมง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

339 C591668 ด.ญ. นซีูลา มาหิเละ

340 C591669 ด.ญ. นรูอาซีละห์ กาเจ

341 C591671 ด.ญ. ซูไฮดา สะแม

342 C591672 ด.ญ. โนร์อามีรา เจ๊ะแว

343 C591675 ด.ญ. อามีเนาะห์ มะอีแต

344 C591677 ด.ญ. นรูฮายาตี สะตาปอ

345 C591678 ด.ญ. พทุธมาศ ศาสคณุ

346 C591679 ด.ญ. วริศรา หวงัด า

347 C591680 ด.ญ. ซูกรีนา ดอเลาะ

348 C591686 ด.ญ. รูสมี บินดอเล๊าะ

349 C591689 ด.ญ. นรููลยาสมีน หะมะ

350 C591693 ด.ญ. นนัทนา คงจลุ

351 C591698 ด.ญ. โนรอยัน์ โตะลาลา

352 C591699 ด.ญ. ซูรายา เจ๊ะสนิ

353 C591700 นางสาว นรีูซนั ยาเร๊าะสาลี

354 C591701 นางสาว ชลธิชา แวงเลศิ

355 C591702 ด.ญ. สรุารักษ์ เขตชมภู

356 C591705 ด.ญ. วภิาวนีิ สขุเพชร

357 C591706 นางสาว ปนดัดา ราชรินทร์

358 C591707 นางสาว สจิุนนัท์ บตุรมาตา

359 C591708 ด.ช. ธวชัชยั ราชคม

360 C591709 ด.ญ. กานดา ไทยบญุทา(มลูยะ)

361 C591710 นางสาว วาสติา ใจปิง

362 C591712 ด.ญ. พรรวษา สมศรี

363 C591713 ด.ญ. ธมลวรรณ ยศวงค์

364 C591714 นางสาว ชญาพร ใจปิง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

365 C591715 ด.ญ. ณฐัณิชา ศริิรัตน์

366 C591716 ด.ญ. วยิะดา ช่ืนคล้าย

367 C591717 ด.ญ. วนิิตา อทุธิยา

368 C591718 นางสาว ดวงฤทยั แน่นอดุร

369 C591719 ด.ญ. ปรีญารัตน์ ค าชะนะ

370 C591722 ด.ช. พิระพดั หอมลา

371 C591726 ด.ญ. ปณิตา นาดี

372 C591727 ด.ญ. กญัญารัตน์ กสุะรัมย์

373 C591728 ด.ญ. ณฐัวรรณ คะทดรัมย์

374 C591729 ด.ญ. รุจิรารัตน์ บ้านเป้า

375 C591730 นางสาว อนสุรา ยินดี

376 C591731 ด.ญ. วไิลวรรณ ดาบจนัทร์

377 C591733 ด.ญ. ปาริชาติ บตุตานนัท์

378 C591734 นางสาว อธิพร หนองเหลก็

379 C591736 นางสาว ดวงเนตร พรมงาม

380 C591737 ด.ญ. สวุรรณา จนัทา

381 C591739 ด.ญ. ปภาวดี บวัดง

382 C591740 ด.ญ. ศริิภสัสร เจริญศริิ

383 C591741 ด.ช. จกัรพนัธ์ ยินดรัีมย์

384 C591742 ด.ญ. ณฐัฑริกา พรค าเดช

385 C591743 ด.ญ. วรนชุ ศรีพฒุ

386 C591744 นาย ศกัรินทร์ ด ารงพนัธ์

387 C591745 ด.ช. พทุธรักษา อ่อนบญุ

388 C591748 ด.ญ. นนัทิตา ภูง่าม

389 C591749 นางสาว วไิลวรรณ โชตชิ่วง

390 C591751 ด.ญ. ภทัรภร คงหาญ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

391 C591752 ด.ญ. อรทยั สวนเจริญ

392 C591753 ด.ช. สริุนทร์ พิทกัษ์ครุฑ

393 C591755 นาย อ าพล พรมชาติ

394 C591757 นางสาว สาวติรี พวงงาม

395 C591760 ด.ญ. ระพีพฒัน์ นาสะกาด

396 C591761 นางสาว กนกพร กลมเกลยีว

397 C591762 ด.ญ. ภาสนีิ โคทา

398 C591763 ด.ญ. บตุรสกร ป้องพฒุ

399 C591767 ด.ญ. นิสรีน เปาะวอ

400 C591768 ด.ญ. แวยาวารี จะปะกียา

401 C591771 ด.ญ. นรุอานีตา ยโูซะ

402 C591772 นางสาว อารียะห์ ปเูต๊ะ

403 C591773 ด.ช. ฟิรมาน กาหลง

404 C591775 นางสาว สรุนาน สาและ

405 C591777 นางสาว นสุรี วานิ

406 C591780 นางสาว ทิพย์เกศร ศรีนอก

407 C591781 นางสาว ธิฌา ศรีทองคง

408 C591782 ด.ญ. ศวติา หีตหนู

409 C591785 นางสาว ฟาดนีา วาจิ

410 C591789 ด.ญ. ศริิวมิล สารี

411 C591790 ด.ช. อรรถพล ไวยไมตรี

412 C591791 ด.ช. จิรายุ ยิ่งเจริญ

413 C591794 ด.ญ. อินทิรา แซ่ซิม้

414 C591797 ด.ช. จกัรพงษ์ ธนาวงษ์

415 C591798 ด.ญ. ลภสัรดา ปรีชล

416 C591799 ด.ช. อรรถพล เรือนแก้ว



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

417 C591802 นางสาว สรัญญา สงิห์แก้ว

418 C591803 สามเณร ชยัรัตน์ สารารัตน์

419 C591804 ด.ญ. เบญจพร สทิธิกรรม

420 C591805 ด.ญ. รุ่งนภา ผกากอง

421 C591807 ด.ญ. ณฐัธิดา กาติ๊บ

422 C591809 ด.ญ. ศจิุกา สนชาวไพร

423 C591810 ด.ญ. พนัธิตรา ผิวขาว

424 C591811 นาย อดเิทพ พฒุอ่อน

425 C591812 ด.ญ. ศศวิมิล ยะกนัโท

426 C591813 ด.ญ. แสงดาว ค าลอื(มานะธรรม)

427 C591816 ด.ช. ปาทาน ชาญน า้

428 C591817 ด.ญ. สภุาวณีิ สมประดษิฐ์

429 C591818 ด.ญ. บษุยา ตลุา

430 C591819 นางสาว อลสิา อบเชย

431 C591820 ด.ญ. กนัยา ละอองทอง

432 C591821 ด.ญ. วลยัลกัษณ์ ก าจาย

433 C591822 ด.ญ. พชัราภา มิตรวงค์

434 C591823 ด.ญ. สวุรรณศา แรงกล้า

435 C591824 ด.ญ. พิยดา โสบผอม

436 C591825 ด.ช. ประสาน บญุทองเสน

437 C591826 ด.ญ. วชิชกุร สมภกัดี

438 C591827 ด.ญ. สริิยพุา น้อยสมวงษ์

439 C591830 นางสาว พนิดา ทองเลก็

440 C591832 นางสาว นชุนาฎ มลยัทอง

441 C591835 ด.ญ. ฟ้าใส ยิม้ใย

442 C591836 ด.ญ. สภุสัสร นิลห้อย



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

443 C591839 ด.ญ. จรรจนา ค าแวน่

444 C591841 ด.ญ. พฒันา ทองค า

445 C591844 ด.ญ. สริิลกัษณ์ เกตแุก้ว

446 C591846 ด.ช. นฐัชยา จนัทร์มลูตรี

447 C591848 ด.ญ. สปุราณี เกิดธูป

448 C591849 ด.ญ. สพุตัรา มัน่ดี

449 C591852 ด.ญ. อาทิตยา ภกัละ

450 C591853 นางสาว พรธิตา กลิ่นฉาง

451 C591854 ด.ญ. อลชิชา สงิห์โสภา

452 C591857 ด.ญ. กญัชนก เป็งเส้า

453 C591858 นางสาว เกียรตยิาพร แสนด ารง

454 C591860 นาย ไชยวฒัน์ นนัทะวงศ์

455 C591861 นาย จกัรพรรณ์ เป็งปัญญา

456 C591863 ด.ญ. กญัญ์วรา มิตตสัสะ

457 C591864 นางสาว สภุาวดี เนตรคม

458 C591866 ด.ญ. ฟ้าสวา่ง เตา่หนู

459 C591868 ด.ญ. นทีกานต์ สมบตัิ

460 C591869 ด.ญ. เกตน์นิภา ชยัชนะ

461 C591870 ด.ญ. กนกวรรณ ราชดา

462 C591871 ด.ญ. นริศรา พระสวา่ง

463 C591872 ด.ช. ชาคริต อินนอก

464 C591873 ด.ญ. วธิดา ทวศีรี

465 C591874 ด.ญ. วารุณี ขานวงศ์

466 C591879 ด.ช. วายุ บตุรแสน

467 C591881 นางสาว มนญัญา สาโก

468 C591882 ด.ญ. กรรนิตา หมึวงั



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

469 C591883 นางสาว จิราภรณ์ โทหนองตอ

470 C591884 ด.ญ. น า้ฝน ประทมุเมศ

471 C591886 ด.ช. ชยณฐั กงซุย

472 C591887 ด.ญ. ศศญิาภรณ์ ดงไธสง

473 C591889 นางสาว นลนิทิพย์ นรชาญ

474 C591890 ด.ญ. พรนภา สตัะโส

475 C591891 นางสาว รัตตกิาล ไม่ยาก

476 C591895 นางสาว ธิดารัตน์ แสนยะ

477 C591897 ด.ญ. หทยัรัตน์ ไพรัตน์

478 C591899 นางสาว ทิพย์เกสร ค าลอืไชย

479 C591901 ด.ญ. วยิดา บญุโฑ

480 C591903 นาย สริุยนัต์ ยืนพทุธา

481 C591904 ด.ญ. ภริูชญา สงิห์ศร

482 C591905 ด.ญ. ศศกิานต์ จนัทากดู

483 C591906 ด.ช. ณฐัพล มาทาจนัทกึ

484 C591907 ด.ญ. อมัรา พยอม

485 C591908 ด.ญ. วราพร อาจหาญ

486 C591909 ด.ญ. ปริยากร ไชยายงค์

487 C591910 นางสาว จินตนา จตรุพิธสขุสกลุ

488 C591911 นางสาว เจริญพร จรูญมงคลกลุ

489 C591912 นาย สมบตัิ เงินรุ่งระวี

490 C591913 ด.ญ. รัตกิานต์ จรรยาวบิลูย์

491 C591915 นางสาว ผึง้ -

492 C591918 ด.ญ. ศริิยากรณ์ ท้องฟ้างามตา

493 C591920 ด.ช. สงกรานต์ อนโุลม

494 C591924 นางสาว จิราลกัษณ์ มีเบญจรงค์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

495 C591925 ด.ญ. โชตกิา ใจกอบกู้

496 C591928 ด.ญ. ศริประภา ทิพอ่ิน

497 C591930 นาย วรีาวฒิุ ศาสตร์วลี

498 C591936 ด.ญ. เอือ้งวนา ทองอินทร์

499 C591940 ด.ญ. อารียา พนมเถกิง

500 C591941 ด.ช. ไพบลูย์ บวัลอย

501 C591942 นางสาว ฟ้ารุ่ง จรัสปราดเปรือง

502 C591943 ด.ช. ชณุวณั บญุมา

503 C591944 ด.ญ. จิตรานชุ วนาประสาทพร(ทเูกาะ)

504 C591945 ด.ญ. พรชิตา กวนินโคทร

505 C591946 นาย โชคชยั ปองยิ่งยงกลุ

506 C591947 ด.ญ. พลอยพรรณ โสมมนสัเจริญ

507 C591949 ด.ญ. อษุณิษา อปุชยั

508 C591951 ด.ญ. วลิาสนีิ กล้าหาญ

509 C591952 ด.ช. ธนภทัร พรมจรรย์

510 C591956 ด.ญ. มยัมเุน๊าะห์ บาดง

511 C591957 ด.ญ. นรูอยันี กานา

512 C591958 ด.ญ. ซียานี ดาโอะ

513 C591961 ด.ญ. จาทตัยา ทองสงค์

514 C591962 ด.ญ. สนิุดา หาโส๊ะ

515 C591965 ด.ญ. รุจาภา ระหาร

516 C591970 ด.ญ. ลาวณัย์ สนุทรบญุ

517 C591971 ด.ญ. ศศวิภิา บญุทว่ม

518 C591974 ด.ญ. พรทิพา ลาหล้าเลศิ

519 C591975 ด.ญ. ฉตัรพร สวุรรณภา

520 C591976 ด.ญ. วยิะดา สระกาศ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

521 C591979 ด.ญ. บษุดี ยทุธ์ิสนอง

522 C591980 นางสาว ศริิลกัษณ์ พิมพายพั

523 C591981 ด.ญ. อรวรรณ แก้วมัน่

524 C591982 ด.ญ. สปุรียา ศรีพทุธา

525 C591984 ด.ญ. พลอยชมภู ก่ิงเมือง

526 C591985 นางสาว อรัญญา ปานสวุรรณ์

527 C591987 ด.ญ. สพุรรษา สขุเอมโอช

528 C591991 นางสาว กรชนก พดัเย็นใจ

529 C591994 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ ธาระถ้อย

530 C591995 ด.ญ. ทรายเงิน ทองจนัดี

531 C591996 ด.ญ. ปณุยนชุ ยิม้เนียม

532 C591998 ด.ช. มงคลชยั ไชโย

533 C591999 นาย ดนสุรณ์ ไกรษร

534 C592000 ด.ญ. ภทัราวดี สนุทรสวสัดิ์

535 C592001 นางสาว ธัญญพทัธ์ สมวงษ์

536 C592003 ด.ญ. ธณาภรณ์ ไหวพริบ

537 C592004 ด.ช. วรชาติ สาคร

538 C592005 ด.ญ. จิดาภา วรรณศริิ

539 C592007 ด.ช. สทิธิพร บญุมา

540 C592009 ด.ญ. ปิยะธิดา ทองสทิธ์ิ

541 C592013 ด.ช. นิรัชชา สมงาม

542 C592014 ด.ญ. อทิตยิา สผีึง้

543 C592015 นางสาว นดัดานชุ บญุวงศ์

544 C592016 ด.ญ. กญัญารัตน์ บวัทอง

545 C592017 ด.ญ. ประกายแก้ว เปรมจิตร์

546 C592018 ด.ญ. สมุาลี แจ้งกระจ่าง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

547 C592019 ด.ญ. เพชรรดา รักขตวิงค์

548 C592020 ด.ญ. พชัรพร ศรีมาวงษ์

549 C592021 ด.ญ. พรชิตา ด้วงพรม

550 C592022 นางสาว กาญจนา สามขนุทด

551 C592023 ด.ญ. ประฑิตตา เพ็ชรักษ์

552 C592024 ด.ญ. สพุรรษา ภมิูแกด า

553 C592026 ด.ญ. อญัชญา สรุะเสน

554 C592028 ด.ญ. สกุญัญา บญุเป็ง

555 C592033 ด.ญ. กมลชนก ดา่งเกษี

556 C592034 ด.ญ. รัตตยิากรณ์ เครืออุ่น

557 C592035 ด.ญ. ธิดารัตน์ เสาร์เทพ

558 C592036 ด.ช. วรีภทัร ขนัเวช

559 C592037 ด.ญ. ศศนิา ใจศรี

560 C592038 ด.ญ. อนญัญา พทุธสอน

561 C592039 ด.ช. อนสุรณ์ ชยัพรม

562 C592041 นางสาว กลุจิรา ปันดอน

563 C592042 ด.ช. อภิวฒัน์ ธิแก้ว

564 C592043 นางสาว จีรารัตน์ สมเป็ง

565 C592044 ด.ญ. จิรวรรณ ปันทะช้าง

566 C592048 นางสาว เมษยา ก าบงั

567 C592052 ด.ญ. นิภากรณ์ รองหานาม

568 C592056 ด.ญ. พณัณิตา สกลุวงศ์

569 C592057 ด.ญ. เยาวดี เพียค า

570 C592058 ด.ญ. ปริศนา วงหาร

571 C592059 ด.ญ. ญาดาภรณ์ สร้อยสระ

572 C592060 ด.ช. ธรรมรักษ์ บญุหนกั



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

573 C592061 นางสาว วาริสา จนัทคาส

574 C592062 ด.ญ. ขวญัจิรา ดอกจนัทร์

575 C592064 ด.ญ. อภสัยากร ยอดทองหอม

576 C592065 ด.ญ. สธุาทิพย์ ชนะชยั

577 C592066 ด.ญ. จิราพร ศรีสะอาด

578 C592069 ด.ช. วรยศ นนทะโคตร

579 C592070 ด.ญ. พลอยพรรณ แก้วศรี

580 C592071 ด.ญ. ศริินทิพย์ วงัครีี

581 C592072 ด.ช. วทญัญู เนตรแสงศรี

582 C592075 นางสาว สร้อยฟ้า สวุเิศษ

583 C592078 ด.ญ. จิรนนัท์ มาพงษ์

584 C592080 ด.ญ. นิตยิา กลุมอญ

585 C592081 ด.ญ. เบญจพร(ศศธิร) ม่วงอ่อน

586 C592083 นางสาว กญัญารัตน์ คงเก่ง

587 C592085 ด.ญ. พนิดา ผดงุชาติ

588 C592087 ด.ญ. ศรุตา จนัทะกรณ์

589 C592089 นางสาว เปรมวดี ทองน่วม

590 C592092 ด.ญ. ตรีกวนิท์ ศรนารายณ์

591 C592095 นางสาว ปลุพร แสงดารา

592 C592097 ด.ญ. อรวรรณ ข่วงทิพย์

593 C592098 ด.ญ. วชัลาวลี สาริศรี

594 C592099 ด.ญ. กิตยิา บตุรเพ็ง

595 C592104 ด.ญ. สโรชา จนัทร์หอม

596 C592105 ด.ญ. แก้วตา สขุสวสัดิ์

597 C592106 นางสาว สธิุดา มณีุส้อย

598 C592107 ด.ญ. ปนดัดา ลัน่ครีี



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

599 C592109 นางสาว สธุาศณีิ ใจดี

600 C592110 ด.ญ. จฑุารัตน์ มีนาคม

601 C592111 นาย กฤษณะ ศรีสมัพนัธ์

602 C592112 ด.ญ. จิรวรรณ จินดามณีุ

603 C592113 นางสาว พรรพษา แก้วมณี

604 C592118 ด.ญ. ชลดา จนัทร์แดง

605 C592119 ด.ญ. อริสรา สารกิจ

606 C592120 นางสาว ขวญันารี ค ารุณ

607 C592124 ด.ญ. สมฤทยั จนัทภาโส

608 C592125 นาย อบัดลุเลาะห์ ศรีบญุคง

609 C592126 ด.ญ. ชลดิาภรณ์ ดษิฐโรจน์

610 C592127 ด.ญ. ดารุณี สกลุดี

611 C592128 ด.ญ. ชาลสิา สภุาจนัทร์

612 C592129 ด.ญ. ชนกวนนัท์ แก้วหนู

613 C592130 นางสาว พรไพลนิ พละกลุ

614 C592131 ด.ญ. สพิุชฌาย์ แก่นทอง

615 C592132 ด.ญ. ธัญญารัตน์ บุ้งทอง

616 C592134 นางสาว อรฎา เพ็ชรนุน่

617 C592136 นาย มนสั มะลกิา

618 C592140 นางสาว มสัยา แซ่ตนั

619 C592141 ด.ญ. สภุาพร สายทองแก้ว

620 C592142 นางสาว บสุริน หดัขะเจ

621 C592143 นางสาว มสันีย์ แอจิ

622 C592144 ด.ญ. ซารีนา ยีกบัจี

623 C592145 นางสาว ณิชา บญุจนัทร์

624 C592146 ด.ญ. ลาตพ๊ีะ สหุลง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

625 C592147 ด.ญ. ฮมัดยีะห์ เจะและ

626 C592148 นาย ชยัวฒัน์ แก้วทอง

627 C592153 ด.ญ. วชัรีภรณ์ พิทกัษ์สขุ

628 C592154 ด.ญ. กลุชะลี ไตรสกลุ

629 C592156 ด.ญ. อธิตยา มากมลู

630 C592157 นางสาว มาริสา เดมิคลงั

631 C592158 ด.ญ. ญานิศา ชยัปัญหา

632 C592159 ด.ญ. บญุชิตา แดงวไิล

633 C592160 ด.ญ. ฟาเดยี สวุาหล า

634 C592164 ด.ญ. แพรวรุ่ง เทียมมงคล

635 C592166 ด.ช. ววิฒัน์ อนมุอญ

636 C592167 ด.ญ. ผกาพรรณ(ผกาพนัธุ์) มหานิล

637 C592168 ด.ญ. วริฉตัร ปานจฬุา

638 C592169 ด.ญ. นิภาพร หนนุเพชร

639 C592170 ด.ช. ยทุธนา สามารถ

640 C592172 ด.ญ. พีรดา แนวค า

641 C592173 ด.ญ. วงเดอืน ชนัษา

642 C592174 ด.ญ. อมัพวลัย์ หีบพิมาย

643 C592176 ด.ญ. ศริิกนัยา ชยัมงคล

644 C592177 ด.ญ. สกุญัญา รุจิพฒุ

645 C592178 ด.ญ. รัฏฐภรณ์ นกทอง

646 C592180 ด.ญ. กลุปริยา ยวุะวาสน์

647 C592181 ด.ช. ชชัวาล หตัถแพทย์

648 C592183 นางสาว อภิญญา บวัอินทร์

649 C592184 ด.ญ. ชนา สร้อยทอง

650 C592186 ด.ญ. พิยะดา จนัทร์หอม



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

651 C592188 ด.ญ. อลสิา แสงรัมย์

652 C592189 ด.ช. อานนท์ สายแวว

653 C592191 ด.ญ. อารีรัตน์ กะการดี

654 C592193 ด.ญ. นยันา จลุหอม

655 C592194 ด.ญ. ศศนิิภา ไพเราะ

656 C592196 นาย อดศิร คุ้มเงิน

657 C592199 ด.ญ. ณฐัธิดา แพนลา

658 C592201 ด.ญ. จริญา แสนพนัดร

659 C592203 ด.ญ. เกศแก้ว โยธะการี

660 C592204 ด.ญ. ลาวณัย์ ไพรบงึ

661 C592205 ด.ญ. กฤตมิา บาลี

662 C592206 ด.ช. จกัรกฤษณ์ เกษสวสัดิ์

663 C592207 ด.ญ. ชลธิชา สสีลวย

664 C592208 ด.ช. จิณณธรรม เพ็ชรหงษ์

665 C592209 ด.ญ. ศศกิมล จนัดาผล

666 C592210 ด.ญ. ศศธิร ประกอบสขุ

667 C592211 ด.ช. อโณทยั โพธิวเิศษ

668 C592213 ด.ช. วรีภทัร สมสาย

669 C592215 ด.ญ. สรุางคณา กะฐินเทศ

670 C592216 ด.ช. วารินทร์ กลิ่นสสีขุ

671 C592225 ด.ช. ไม้เมือง ยองขอด (วชิาเงิน)

672 C592226 นางสาว ฐิตนินัท์ มณีวรรณ

673 C592228 นางสาว ก่ิงแก้ว เงินค า

674 C592229 ด.ญ. กญัญารัตน์ ค้างครีี

675 C592230 ด.ญ. นิดานชุ ค้างครีี

676 C592231 ด.ญ. เขมจิรา ฟ้าคลึง้



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

677 C592232 ด.ญ. สโรชา รักเปรมจิต

678 C592233 ด.ญ. สพุรรษา บวับญุมา

679 C592234 ด.ญ. ณฐัชา จนัทร์ภชูงค์

680 C592235 ด.ญ. ธัญชนก รักเรือง

681 C592236 ด.ญ. ป่ินแก้ว หนขูนุนาง

682 C592237 ด.ญ. สกุญัญา สะใบ

683 C592239 ด.ช. จากรณ์ จ าเริญสม

684 C592240 ด.ญ. นพทัธร บวับงัใบ

685 C592241 นาย พงษ์ศลิป์ อบเชย

686 C592243 นางสาว ณฐัริกา จิตจง

687 C592244 นางสาว กสุมุา ผอ่งแผ้ว

688 C592245 ด.ญ. อภิษฐา คมสนั

689 C592246 ด.ญ. นชุจรี กองกลุ

690 C592247 ด.ญ. กญัญารัตน์ สาลี

691 C592248 ด.ญ. พรทิพย์ เทพบตุร

692 C592250 นางสาว สกุญัญา สรุารักษ์

693 C592252 ด.ญ. ปาริชาติ เนียมนิยม

694 C592253 ด.ญ. นฤมล ชนิูล

695 C592254 ด.ช. ณฐัพล เมืองประทบั

696 C592255 ด.ญ. อทิตยิา อินทาราม

697 C592258 ด.ญ. เญาวรัตน์ ฉลาด

698 C592259 ด.ญ. พิมพิศา อภิโมทย์

699 C592261 ด.ญ. ปิยวรรณ บญุคล้าย

700 C592262 นางสาว อมรรัตน์ ฤกษ์ดี

701 C592263 ด.ญ. ณฐัณิชา เซ่งจิว

702 C592266 ด.ญ. อรัญญา มากทรัพย์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

703 C592267 ด.ญ. สพุรรณี ทองมาก

704 C592268 นางสาว เสาวรส ศกึมาก

705 C592270 ด.ญ. กนัทนา น้อยชาตรี

706 C592272 นางสาว แกมกมล อไุร

707 C592273 ด.ช. ณฐัวฒิุ ตัง้อยู่

708 C592274 ด.ญ. อารียา ตัง้อยู่

709 C592275 ด.ญ. ณฐันิชา ไชยศลิป์

710 C592276 ด.ช. อนวุตัร เพชรสวุรรณ์

711 C592278 ด.ญ. นิตยิา แรงจบ

712 C592279 ด.ช. สราวธุ แสนเสร็จ

713 C592282 นางสาว ณิชานนัท์ เชิดดอก

714 C592286 ด.ญ. เอกนภา ตอ่ต้น

715 C592287 ด.ญ. สพุรรษา หอมหวล

716 C592290 ด.ญ. กนกอร เฉลยีวไวย์

717 C592291 ด.ญ. ธนิดา โพธิข า

718 C592292 ด.ช. ปิยะเชษฐ์ สร้อยงาม

719 C592294 ด.ญ. จนัทร์จิรา แซ่เซียว

720 C592298 ด.ญ. หทยัภทัร ทองประดบั

721 C592299 ด.ญ. ทกัษิณา สงิห์ชยั

722 C592302 นาย นฤพล พรมศกัดิ์

723 C592304 ด.ญ. สชุาดา สมคัรสมาน

724 C592305 ด.ช. เจษฎา โพนเมือง

725 C592306 ด.ญ. สกุลัยา ประสยีา

726 C592307 ด.ญ. อรกาญจน์ วงษ์ค าหาญ

727 C592308 ด.ญ. กวนิทิพย์ ยอดทองหอม

728 C592309 ด.ญ. วรรณภา ปัคมา



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

729 C592310 นางสาว ปลติา ทมุมา

730 C592313 ด.ช. กิตตศิกัดิ์ สนีาม

731 C592314 ด.ญ. วลิาภา ทองเฟ่ือง

732 C592315 ด.ญ. เจนจิรา ยางสม

733 C592317 นางสาว ช่อลดา สร้อยพลู

734 C592318 ด.ญ. อริยา โสภามาตร

735 C592320 ด.ญ. ปิยะธิดา ประถายะตงั

736 C592321 ด.ช. ณรงค์กรณ์ จรัสจรรย์

737 C592322 ด.ญ. วภิา ประเสริฐศลิป์

738 C592323 ด.ญ. น า้ทิพย์ ชาวดร

739 C592325 ด.ญ. ปณิตา พินิจมนตรี

740 C592326 ด.ช. อภิสทิธ์ิ โชคบณัฑิต

741 C592330 นางสาว นลนิทิพย์ บตุรวงษ์

742 C592333 ด.ญ. สรีุรัตน์ บรีุงาม

743 C592334 ด.ญ. ธารทิพย์ ประโพธ์ิศรี

744 C592335 ด.ญ. วรียา ประทมุทอง

745 C592337 ด.ญ. กาญจนา เหรียญทอง

746 C592339 ด.ญ. พณัณิตา กลุสงิห์

747 C592340 นางสาว อยัดา โสมอินทร์

748 C592345 ด.ช. ธนพนธ์ สนีอก

749 C592346 นางสาว อาภาภรณ์ ชยัอ ามาตย์

750 C592347 ด.ญ. สวุรรณี สดศรี

751 C592348 นางสาว กญัญารัตน์ สวา่งเวช

752 C592349 ด.ญ. ปาณิสรา พรมโคตร

753 C592351 นางสาว พรชนก โคอินทร์

754 C592352 นางสาว วธิดา จนัทรสงิหาญ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

755 C592353 ด.ญ. กลุธิดา หน่อสง่า

756 C592354 ด.ญ. ธาริกา สทีา

757 C592355 นางสาว ชลธิชา ดงชมภู

758 C592356 ด.ญ. วชิราภรณ์ อนรัุกษ์

759 C592357 นางสาว วรนชุ สทิธิดา

760 C592358 นาย วฒันากร ภาระเวช

761 C592365 ด.ญ. ศนัสนีย์ นามอาษา

762 C592368 ด.ญ. ศริินธารา วเิศษศรี

763 C592369 ด.ช. ธนภทัร อ่อนสพีนั

764 C592371 ด.ญ. กาญจนาพร วงศ์ษา

765 C592372 ด.ญ. เกษมณี บตุรสาระ

766 C592374 ด.ญ. สจิุตรา เนตรวงษ์

767 C592375 ด.ช. เกรียงศกัดิ์ แก้วผา

768 C592378 ด.ช. ไพศาล พิมพ์ยงค์หลาย

769 C592383 ด.ญ. จิราวรรณ เชือ้ค าจนัทร์

770 C592384 ด.ญ. อรนนัท์ อนมุาศ

771 C592386 ด.ญ. อรทยั ชยัมา

772 C592388 ด.ญ. สนุนัทา พิมหานาม

773 C592391 ด.ญ. เพชราภรณ์ สทีะ

774 C592392 ด.ญ. รินรินี ชาวนา

775 C592393 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ วงศ์หา

776 C592394 ด.ญ. กลุธิดา สมหา

777 C592395 ด.ญ. นชุจรีย์ แสวงนาม

778 C592396 นาย อมัรินทร์ ขนัตรีสะพงัหลวง

779 C592397 ด.ช. เจษฎา พรมสวุรรณ

780 C592399 ด.ญ. ก่ิงกาญจน์ วเิศษ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

781 C592400 ด.ญ. พิศมยั สถิตสขุ

782 C592402 ด.ญ. ธิยดา ผิวเงิน

783 C592403 ด.ญ. นวลระหง บญุจลุ

784 C592404 ด.ญ. นิรมล เจริญศลิป์

785 C592406 ด.ช. นฐัพงษ์ ใจงาม

786 C592407 ด.ญ. ธนชัชา วเิศษวสิยั

787 C592408 ด.ญ. พิทยารัตน์ ศริิเวช

788 C592409 ด.ญ. สกุญัญา พิพฒัน์

789 C592411 นางสาว วรินธร ก่ิงพิมาย

790 C592412 ด.ช. กิตตพิศ มีทรัพย์

791 C592413 ด.ญ. ณิชนนัท์ ผาลพิฒัน์

792 C592414 ด.ช. สหรัฐ ละดาห์

793 C592415 ด.ญ. สธีุรดา รัตโน

794 C592416 ด.ญ. จริยา นามศรี

795 C592417 ด.ญ. ณฐัณิชา บญุพิมพ์

796 C592421 ด.ญ. พรวภิา พิมพ์ทอง

797 C592422 นางสาว ณฐัชาภรณ์ การพนัธ์

798 C592423 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ นามผล

799 C592424 ด.ช. ก้องภพ เนือ้อ่อน

800 C592425 ด.ญ. จฑุาพฒัน์ เข็มเคน

801 C592426 ด.ช. เกียรตศิกัดิ์ สธุรรมมา

802 C592427 ด.ญ. อรวรรณ สพุรรณนนท์

803 C592429 ด.ญ. ปนดัดา สร้อยทอง

804 C592432 ด.ญ. ณฐัฐาพร กลัยาวสิทุธ์ิ

805 C592433 ด.ญ. สริิมา เลง็สทิธ์ิ

806 C592435 นางสาว สริิภา แก้วกลงึกลม



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

807 C592436 ด.ญ. ปวลัภา แพงศรี

808 C592439 ด.ญ. สริิกญัญา มงคณุพล

809 C592443 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ ชาญสมร

810 C592444 นางสาว อริสา โสชาลี

811 C592445 ด.ญ. เกศรินทร์ ค าเณร

812 C592446 ด.ญ. วธัญญา บญุเอก

813 C592450 ด.ช. เจษฎา เดชอดุม

814 C592451 ด.ช. ธีรภทัร์ โตน่วธุ

815 C592452 ด.ญ. อสมาภรณ์ แสงกระจ่าง

816 C592454 ด.ญ. ศริิกานต์ ค าจนัทร์

817 C592457 นางสาว วชัราภรณ์ ศรชยั

818 C592459 ด.ญ. พฤนพร เดชาตวิงศ์ ณ อยธุยา

819 C592460 นางสาว สนิุษา ตภีิราช

820 C592461 นางสาว สพิุชญา พุ่มจนัทร์

821 C592463 ด.ญ. วาสนา มีแววแสง

822 C592464 ด.ญ. อนนัทพร สงิห์แสน

823 C592465 ด.ช. มงคล พรมฆ้อง

824 C592467 ด.ญ. พชรพร สู้ มี

825 C59263 ด.ญ. สปุรียา บญุสนิท

826 C59266 นางสาว ศศกิานต์ ฉิมา

827 C59267 ด.ช. ภมิูพฒัน์ เชือ้ผาเตา่

828 C59272 ด.ช. อาทิตย์ บญุมี

829 C59274 นางสาว สดุารัตน์ พว่งขวญั

830 C59275 นางสาว อรุณรัตน์ แตงโสภา

831 C59276 ด.ช. อภิชาติ ปัถะพี

832 C59278 ด.ญ. รุจิกร ม่วงเกลีย้ง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

833 C59280 ด.ญ. สทุธิกมล จนัทร์สทิธ์ิ

834 C59281 ด.ช. จินดาสวสัดิ์ นนัทวนั

835 C59284 ด.ช. กมล สขุศรี

836 C59286 นางสาว ณฐัธิดา แก้วกระจ่าง

837 C59287 ด.ญ. สภุาวดิา เกตแุก้ว

838 C59290 ด.ญ. วราพร ชยัเมือง

839 C59291 ด.ญ. จิดาภา เพชรยาดี

840 C59292 นาย บญุฤทธ์ิ เสตะพนัธ์

841 C59294 นางสาว สายฝน กมทุสวุรรณกลุ

842 C59296 ด.ญ. อรัญญา เซ่ียงฝงุ

843 C59298 ด.ญ. ปานชนก เวชแพทย์

844 C59304 ด.ญ. พรชิตา รัตนพลแสน

845 C59306 ด.ญ. รัชดา พลดงนอก

846 C59307 ด.ญ. สกุญัญา สงิสธุรรม

847 C59311 ด.ช. มานพ วนิทะไชย

848 C59312 ด.ญ. ศภุลาวลัณ์ จรัสเอ่ียม

849 C59314 ด.ญ. พิชญาภา ข าอิง

850 C59315 นางสาว จามจรีุ อืนมงั

851 C59318 นางสาว อรษา จ่าหล้า

852 C59321 นางสาว ชลลดา จนัทาอ่อน

853 C59322 ด.ญ. ศศธิร จนัทนมลูตรี

854 C59323 ด.ญ. มณีรัตน์ นามพล

855 C59324 นางสาว อรวรรณ วงศรีลา

856 C59325 ด.ญ. วชิชดุารัตน์ ทองโคตร

857 C59326 ด.ญ. ปรีชญา อินธิพนัธ์

858 C59327 นางสาว สภุาพร พืน้ผล



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

859 C59329 ด.ญ. ธัญลกัษณ์ เทพรังสทิธ์ิ

860 C59331 ด.ช. บญุพิทกัษ์ พลอยเพ็ชร์

861 C59332 ด.ญ. อารดา แวน่วงษ์

862 C59335 ด.ญ. วาสนา เพ็งพฒิุ

863 C59336 ด.ญ. นภสัสร ศรีสวสัดิ์

864 C59337 นางสาว สชุาดา ค าตนั

865 C59338 ด.ญ. เปมิกา พาลขีนั

866 C59339 ด.ญ. ภวนิท์รัตน์ นาทรัพย์

867 C59340 ด.ช. กฤตภิมิู สดุใจ

868 C59343 ด.ช. ศกัดิ์สทิธ์ิ โมราลาย

869 C59348 ด.ช. กลุเดช ค าคเูมือง

870 C59350 นางสาว นจุนาถ จิตรสนัเทียะ

871 C59356 นางสาว ธันย์ชนก คงทอง

872 C59357 ด.ญ. ชตุมิา คงแทน่

873 C59360 ด.ญ. จิตรานชุ เพ็ญสมบรูณ์

874 C59361 ด.ญ. ปภาดา พรหมพฤกษ์

875 C59362 ด.ญ. สรนนัท์ มหาแก้ว

876 C59363 ด.ญ. ณฎัฐชา ราชเสนา

877 C59365 ด.ญ. พลอยสวย อมรวศนิกลุ

878 C59366 ด.ญ. พิกลุ กมลาสน์กมทุ

879 C59370 นางสาว ฤทยั แซ่วา่ง

880 C59372 ด.ญ. สายฝน ยะรินทร์

881 C59375 นางสาว พรนภา อายี

882 C59376 นางสาว อนงค์ เชหม่ือ

883 C59379 ด.ญ. ณิชากร มาเยอะ

884 C59380 ด.ญ. สนิุสา จเูปอะ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

885 C59386 ด.ญ. อนนัตยา มะโนวงค์

886 C59388 ด.ญ. ขวญัจิรา -

887 C59389 ด.ญ. ณฐัพร ดวงสวุรรณ

888 C59392 นางสาว ทกัษอร แสนแก้ว

889 C59394 นางสาว เขมิกา ปาข่า

890 C59395 ด.ญ. นภสัสร ค าวงัพฤกษ์

891 C59396 นางสาว ธิดารัตน์ ต้นนาค

892 C59397 นางสาว มะลิ ใจเพ็ญ

893 C59399 ด.ญ. ใจรดา พรมเพ็ชร์

894 C59401 นางสาว ตะวนั ธนาภมิูพนัธ์

895 C59402 นาย ผดงุเกียรติ มานพชยั

896 C59403 ด.ช. อดศิร ดสีมปรารถนา

897 C59404 ด.ญ. อจัฉริยาพร หสักิจ

898 C59405 นางสาว พชันี พลเตโชดม

899 C59407 ด.ญ. ศศิกุาล ปู่ หล้า

900 C59408 ด.ญ. บญุสติา ธรรมสอน

901 C59409 นางสาว อฟันาน คงสมทุร

902 C59410 ด.ช. รพีพทัร ปราบโรค

903 C59412 นาย ประสพชยั รอดเข็ม

904 C59413 ด.ญ. ธนพร จินดารัตน์

905 C59414 ด.ช. ธนกฤต ช่วยเกลีย้ง

906 C59415 ด.ญ. นพมาศ นิคะ

907 C59416 ด.ญ. มลธิตา หนเูหมือน

908 C59417 ด.ญ. ดนีา ปรังเจะ

909 C59418 ด.ญ. เกวลนิ ชมุฤทธ์ิ

910 C59419 ด.ญ. ฮารีฉะ จนัทะวงศ์



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

911 C59421 นางสาว ศศวิมิล บญุรอด

912 C59422 ด.ญ. สมิตานนั บญุแก้วศรี

913 C59427 ด.ญ. ชนิดา หนองใหญ่

914 C59429 ด.ญ. พลอย จบเจนใจ

915 C59430 ด.ญ. วรรณนิภา หิรัญบ าเรอ

916 C59431 นางสาว จฑุารัตน์ การะเกตครีี

917 C59432 นางสาว สะซุย -

918 C59433 นางสาว จฑุารัตน์ อร่ามฤทยักลุพนา

919 C59435 นางสาว วมิลพร คมัภีร์พาณิชย์

920 C59437 ด.ญ. จิรัชยา แก้วกล้า

921 C59439 ด.ญ. น า้ฝน โม่งวนั

922 C59440 ด.ญ. ชิดนภา ทนตรา

923 C59441 นางสาว กิตตกิา แสวงผล

924 C59442 นาย สมชาติ -

925 C59443 นางสาว วรรัตน์ ตนัยศ

926 C59444 นางสาว จนัทร์เพ็ญ บ าเพ็ญทรนง

927 C59445 นางสาว กานต์ธิดา (จิคอื) ทวพีานพนัธ์

928 C59446 นางสาว กิตพิร วฒันไพรครีี

929 C59447 ด.ช. ชาญณรงค์ ท ามาก

930 C59448 นางสาว ลลีาวดี งามยิ่ง

931 C59449 นางสาว จนัทร์จิรา นวลเลื่อน

932 C59451 ด.ช. ธนดล ค าแหง

933 C59453 นางสาว ทศันีย์ คงวจิารณ์

934 C59455 ด.ญ. ภาสนีิ วรัิชวา

935 C59456 ด.ช. ปิยะชาติ เรืองอ าพนัธ์

936 C59457 ด.ญ. อิสริยา แซ่ตัน๊



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

937 C59459 ด.ช. จลุภทัร หนดูี

938 C59461 ด.ญ. มนสันนัท์ สามทองกล ่า

939 C59462 ด.ญ. นรมน ธนะรักษ์

940 C59463 ด.ญ. ศภุาวรรณ อินทรเจิม

941 C59464 ด.ญ. หนึง่ฤทยั บวัเจก

942 C59465 นางสาว รุ่งทิพย์ วงษา

943 C59469 ด.ญ. ปิยะดา หาดกระโทก

944 C59470 ด.ญ. ชญาพร ค ารังษี

945 C59472 ด.ญ. รัชนีกร วทิย์ไธสง

946 C59476 นางสาว นพมาศ จิตสธุรรม

947 C59477 ด.ญ. สริินทรา คลงัฤทธ์ิ

948 C59478 นางสาว ดวงเนตร ค าแปลง

949 C59479 นางสาว เสาวลกัษณ์ คงคารักษ์

950 C59480 นาย รพีพฒัน์ มุง่โนนบอ่

951 C59482 ด.ช. จกัรกริช อยา่งถึง

952 C59483 ด.ญ. กณัฐิกา พรหมพิมาย

953 C59486 ด.ญ. กนกวรรณ เมืองแก้ว

954 C59487 ด.ญ. อนิสา หอมทอง

955 C59489 นางสาว อรพินท์ แก้วสขุศรี

956 C59490 นางสาว อรหทยั ระย้า

957 C59491 ด.ญ. สกุญัญา จตุกิะ

958 C59492 นางสาว ศรินญา โกมล

959 C59493 ด.ช. อภิชยั ชรูาษฎร์

960 C59494 ด.ญ. สภุสัสรา บญุค า

961 C59495 ด.ญ. ณฐักานต์ สทุิน

962 C59496 ด.ญ. พชัรี คงหวาน



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

963 C59497 ด.ช. เมธาวี หนแูก้ว

964 C59498 ด.ญ. ทิพย์วรรณ ไผเ่ถ่ือน

965 C59499 นางสาว กานต์สนีิ เดชนาค

966 C59500 ด.ญ. ฐิดารัตน์ เกิดศรี

967 C59501 นางสาว สภุาวณีิ อยู่โต

968 C59502 นางสาว วรัชยา พุ่มน้อย

969 C59503 ด.ญ. ณฐัพร ฤทธ์ิบ ารุง

970 C59505 ด.ญ. ธนวรรณ คุ้ยสพุรรณ์

971 C59509 ด.ญ. จิราภรณ์ น่ิมนวล

972 C59511 นางสาว วรรณิษา บญุยนนัท์

973 C59512 ด.ญ. จีรานนัท์ เลาะหะมาน

974 C59513 นาย ธนภพ น้อยขนัธ์

975 C59514 ด.ญ. กรองกาญจน์ ขนัทอง

976 C59518 นางสาว ฟาตมีะห์ บือราเฮง

977 C59519 นางสาว ฮายาตี แซรอโซะ

978 C59520 ด.ญ. ฟาตมีะห์ ม๊ะ

979 C59521 ด.ญ. นาเดยี เจะแมะ

980 C59522 ด.ญ. นรุุลฟาซีลา บือราเฮง

981 C59524 ด.ญ. ซารีนา ศรีตลุาการ

982 C59527 ด.ญ. ซูรียานา ยะเสาะ

983 C59528 ด.ญ. รูสนีตา ดอืราแม

984 C59531 ด.ญ. อสัยะห์ อีซอ

985 C59534 ด.ญ. ชนาภา ใจปิง

986 C59536 ด.ญ. เกตธิดา อินปา

987 C59538 ด.ญ. ศภุาวรรณ แซ่เล้า

988 C59543 ด.ญ. อญัชสา บญุประสม



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

989 C59546 ด.ญ. ขวญัจิรา เหรียญทอง

990 C59547 ด.ญ. ดาวมณี เจียมรัมย์

991 C59549 ด.ญ. อนิต้า อนัซารี

992 C59552 ด.ญ. ไชยพร เจริญดี

993 C59557 ด.ญ. น า้ทิพย์ อาด า

994 C59560 ด.ญ. จนัจิรา บญุคง

995 C59561 ด.ญ. พทุธิชา สไตน์

996 C59562 ด.ช. ภานศุกัดิ์ กล้าณรงค์

997 C59564 ด.ญ. วราภรณ์ สายเลก็

998 C59565 ด.ญ. อธิตา แดงมณี

999 C59568 ด.ช. สทิธิศกัดิ์ เกิดศรี

1000 C59569 ด.ญ. เจนจิรา ม่วงใหม่

1001 C59570 ด.ญ. มกุตาภา ศริิวฒัน์

1002 C59571 ด.ญ. ชนฐัดา ทองแย้ม

1003 C59572 ด.ญ. สทุธิดา นาคอนเุคราะห์

1004 C59574 นางสาว ศริิเพ็ญ กลอ่มเกลีย้ง

1005 C59575 ด.ญ. อญัธิกา วงษ์อินทร์

1006 C59579 ด.ช. กฤตธัญญะ เลศิสวุรรณศริิ

1007 C59581 ด.ญ. ผกามาศ บวัผดั

1008 C59583 นางสาว ซูใบดะห์ วาเตะ

1009 C59584 ด.ช. ซูลกิฟลี แซปิสุ

1010 C59585 ด.ญ. ซารีนา ยโูซ๊ะ

1011 C59586 ด.ญ. ไซแลฆอ อาแวเลง็

1012 C59587 ด.ญ. มณฑินีย์ เลี่ยมเส้ง

1013 C59589 ด.ญ. ฟาตมีะห์ อาแว

1014 C59590 ด.ญ. มารียะห์ ยาโง



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1015 C59593 ด.ญ. พีรพร สาตร์เวช

1016 C59594 ด.ญ. ภคัจิรา สวสัดี

1017 C59596 ด.ญ. โสรญา บญุรอด

1018 C59597 ด.ญ. วรัญญา รอดทอง

1019 C59598 ด.ญ. ธนิสร พลเศษ

1020 C59599 นางสาว พรรณราย นระผล

1021 C59601 ด.ญ. ณฐัธิดา บญุมา

1022 C59604 ด.ญ. นาราสริิ แสงศรีจนัทร์

1023 C59608 ด.ญ. จนัทร์นภา วาเพ็ชร์

1024 C59609 ด.ญ. ศริิพร หนแูก้ว

1025 C59611 ด.ญ. สดุาพร ปาลวงค์

1026 C59614 ด.ญ. นนัทิชา ผอ่งผล

1027 C59615 ด.ญ. มกุดา ปรุงปลืม้

1028 C59616 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ ศรีทวี

1029 C59617 นางสาว ปวนัรัตน์ อ่อนกล้า

1030 C59618 ด.ญ. นิชานนัท์ จนัทพนัธ์

1031 C59622 ด.ช. สมศกัดิ์ ป้อมพงษ์

1032 C59625 นาย วราพฒัน์ เรืองสขุใส

1033 C59626 ด.ช. วงศพทัธ์ บวัปลีม้

1034 C59627 นางสาว วรรณวษิา ตนิะมาตร

1035 C59628 ด.ช. รัฐภมิู ปัน้ดา

1036 C59629 ด.ช. ศรัณยู สบืสวง

1037 C59630 นาย ธรรมศกัดิ์ ชิน้ทอง

1038 C59632 นางสาว นวพร สนุทร

1039 C59633 ด.ช. ภานพุงศ์ เนียมศรี

1040 C59634 ด.ญ. สชุญัญา วงค์ศรีดา



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1041 C59635 นางสาว สธุาสนีิ ฤกษ์งาม

1042 C59638 ด.ญ. ฐานิสา พลูพิพิธ

1043 C59639 นางสาว ณฐิัดา แก้วเนตร

1044 C59641 ด.ช. ฐิตกิร หาญรักษ์

1045 C59642 นางสาว ณิชา เจิมขวญั

1046 C59643 ด.ช. บารมี ชยัรังษี

1047 C59646 ด.ช. อรรถมาตร อ่อนทา

1048 C59647 นางสาว องัคณา กระเป๋าทอง

1049 C59648 ด.ญ. สดุารัตน์ แสงม่ิง

1050 C59650 ด.ญ. ดวงฤทยั นารี

1051 C59651 ด.ญ. ปริศนา ชาญศริิ

1052 C59654 นางสาว จนัทิพย์ เพชรรงค์เลี่ยม

1053 C59655 ด.ญ. ณิชกมล โปยทอง

1054 C59657 ด.ช. นครินทร์ ค าอาบ

1055 C59658 ด.ญ. ณฏัฐณิชา อินทร์มงคล

1056 C59659 ด.ช. ฐิตกิร สะปู

1057 C59660 นางสาว ณฐกมล บ ารุงบญุ

1058 C59662 นาย ต้นตระการ เพ็งภู่

1059 C59663 ด.ญ. ศริิฉาย พอ่คนตรง

1060 C59664 นางสาว สขุฤทยั ฝอยเพ็ชร

1061 C59665 ด.ญ. แพรไพรวรรณ จ าปาทอง

1062 C59666 ด.ญ. ธนวรรณ สงิห์มณี

1063 C59668 ด.ญ. ชนิดา พรมจกัร

1064 C59670 ด.ช. ธีรภทัร ลาดตะกั่ว

1065 C59672 ด.ญ. สกุญัญา จบศรี

1066 C59673 ด.ญ. จฑุามณี ศรีมาก



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1067 C59676 ด.ญ. พิณทิพย์ หลกัค าพนัธ์

1068 C59677 ด.ญ. ภชัราภา สเุพ็งค า

1069 C59678 ด.ญ. อมิตา ทาทิพย์

1070 C59680 ด.ญ. สายสมร โกมล

1071 C59681 ด.ญ. เบญจวรรณ์ กระบวนพาณิชย์

1072 C59682 นาย นฤเบศ ยืนยงพฒันาเลศิ

1073 C59686 ด.ช. ภานพุงศ์ รัตนาผาแดง

1074 C59687 ด.ญ. สจิุนดา กลุอาภรณ์

1075 C59691 นางสาว พณันิตา บรมสขุธารา

1076 C59693 นางสาว ชไมพร เงินรุ่งระวี

1077 C59701 นางสาว โรสมานี ดาโอ๊ะ

1078 C59702 นางสาว กนกวรรณ พลสวุรรณ

1079 C59704 นางสาว เพียงฟ้า เหลอืกนุ้ย

1080 C59706 ด.ญ. รุสนานี กาแม

1081 C59707 นางสาว ฐานิสา ยาวเิริง

1082 C59709 ด.ช. อบัดลุอาซิส ซามนั

1083 C59710 ด.ญ. ลาตฟีะห์ สะอะ

1084 C59712 ด.ญ. ซูวยับ๊ะ อเุซ็ง

1085 C59713 ด.ญ. ญาณิศา คล้ายหลง

1086 C59716 ด.ญ. ศริิลกัษณ์ เอนกศกัดิ์

1087 C59717 ด.ญ. พทุธรักษ์ บอ่ใหญ่

1088 C59720 ด.ญ. เปรมสนีิ อาทิตย์ตัง้

1089 C59721 ด.ญ. ฐิตมิา สขุเจริญ

1090 C59723 นาย สรายทุธ ตนัไล้

1091 C59724 ด.ช. พีรศภุ เจริญสง่

1092 C59725 ด.ญ. ธารน า้ เครือสนิธุ



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1093 C59726 ด.ญ. อารียา พลูประกอบ

1094 C59727 ด.ญ. ธนภรณ์ เทียมทิพย์

1095 C59729 ด.ญ. พีรกานต์ สบืเนียม

1096 C59730 นางสาว สธิุตา แซ่ใหล

1097 C59732 นางสาว สธิุดา บดุี

1098 C59734 ด.ญ. สมฤดี ทองใบใหญ่

1099 C59736 นางสาว ณฐัชยา สขุมล

1100 C59737 ด.ญ. ศลษิา ทองสกุ

1101 C59739 ด.ญ. ธิดาวรรณ ประสมสนิ

1102 C59740 ด.ช. อรรถพร สงัข์เงิน

1103 C59741 ด.ญ. เพ็ญนภา ศกัดี

1104 C59742 ด.ช. เจษฎา คชรักษ์

1105 C59743 ด.ญ. ม่ิงขวญั อนนัต์สลงุ

1106 C59744 ด.ญ. นนัทรัตน์ เพ็งเพชร

1107 C59745 ด.ช. ศรัณยู ดดัเพชร

1108 C59746 ด.ญ. กลุภรณ์ ขหนนุศรี

1109 C59747 ด.ญ. ศริิมา ช่ืนชมบญุ

1110 C59748 ด.ญ. พรนภา สาทประภา

1111 C59749 ด.ช. ศริดนยั ทะโป

1112 C59750 ด.ญ. วนิดา ค าขาว

1113 C59751 ด.ญ. อภิสรา วงศ์สงิห์

1114 C59752 ด.ญ. อลอินัต์ เป็นเครือ

1115 C59753 ด.ญ. อไุรวรรณ ศรีม่วง

1116 C59755 ด.ญ. กนัตพร สขุแดง

1117 C59756 ด.ญ. ศศธิร แสงสวุรรณ

1118 C59758 ด.ญ. มณัฑิตา โคตบตุตรี



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1119 C59761 ด.ญ. บญุญิสา ค าวชิิต

1120 C59766 ด.ญ. ป่ินเกล้า คงราช

1121 C59767 นางสาว รัตตกิาล นาคเสน

1122 C59768 ด.ช. บญุธิยา วงค์แสง

1123 C59770 นางสาว ดวงหทยั ชิณบตุร

1124 C59771 ด.ญ. อธีณา ศรียนัต์

1125 C59772 นางสาว รินลณี อุ่นวเิศษ

1126 C59774 นางสาว ชนนัดา พองพรหม

1127 C59777 ด.ญ. น า้หนึง่ ยะสรุาช

1128 C59778 ด.ช. ภทัรพงศ์ รัตนธนิยกลุ

1129 C59779 ด.ญ. โชตกิา คงนวล

1130 C59781 ด.ญ. นนัทิชา กะลอเอียด

1131 C59782 นางสาว กญัยาณี เจริญศกัดิ์

1132 C59783 ด.ญ. กลัยารัตน์ รองสวสัดิ์

1133 C59784 นางสาว ฤดมีาศ หวงัชแูก้ว

1134 C59785 ด.ญ. ฐิตพิร เม่งช่วย

1135 C59786 ด.ช. รัชชานนท์ ทวนทอง

1136 C59787 ด.ญ. สภุาพร รงค์ทอง

1137 C59788 ด.ญ. นนัทิกานต์ ทองผอม

1138 C59789 นางสาว บณุรดา ปล้องแก้ว

1139 C59791 นางสาว อมัพร ฉตัรจินดา

1140 C59792 ด.ญ. วนัวสิาข์ กาญจนเพ็ญ

1141 C59794 ด.ญ. อภิชญา ยอสม

1142 C59795 ด.ญ. อตกิานต์ แก้วน า

1143 C59796 นางสาว พจนี เจริญสง

1144 C59798 ด.ญ. วชัราภรณ์ ใจสมทุร



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1145 C59799 นาย ธีระศกัดิ์ พรหมวจิิตร

1146 C59801 นางสาว ปริญญา หล ายะ

1147 C59802 ด.ญ. สดุปรารถนา ยกกลิ่น

1148 C59803 นางสาว กรกมล แน่นอดุร

1149 C59805 ด.ญ. จิฬาพร ธงชยั

1150 C59807 ด.ช. ณฐัพงษ์ กนัยานนท์

1151 C59808 ด.ญ. ไปรยา พสัถาน

1152 C59810 ด.ช. รัฐธรรมนญู ชมภทูิพย์

1153 C59812 นาย ภคนิธร บญุรอด

1154 C59813 ด.ญ. ศทุธินี สทิธิข า

1155 C59814 ด.ญ. อรวี พุ่มพวง

1156 C59816 นางสาว สริิพร ฉิมมณี

1157 C59817 ด.ญ. จารุพร อ้อมแก้ว

1158 C59818 ด.ญ. สดุารัตน์ บวังาม

1159 C59820 ด.ช. อภินนัท์ สขุรมย์

1160 C59822 ด.ญ. วลรัีตน์ สขุสมโชติ

1161 C59824 ด.ญ. มจัฉา จิตร์หวงั

1162 C59827 ด.ญ. ชชิตา คณุมาศ

1163 C59830 ด.ญ. รุ้งนภา ราชชมภู

1164 C59831 ด.ญ. กญัญารัตน์ จมิู

1165 C59832 ด.ช. ธีรพนัท์ พรมมา

1166 C59833 ด.ช. ธิบดี โสแพทย์

1167 C59834 ด.ช. ภเูบศ ตอ๋งเรียน

1168 C59836 ด.ช. ณฐัพล วฒันา

1169 C59840 นางสาว ยลดา ถ่ินสถาน

1170 C59842 ด.ญ. สมหญิง ถ้วนถ่ี



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1171 C59843 ด.ญ. เดอืนสบิ อินตุ๊

1172 C59844 ด.ญ. อลษิา เพ็งยิม้

1173 C59845 ด.ญ. อภิชญา อรุณแจ้ง

1174 C59846 ด.ญ. อาภสัรา พรมสนั

1175 C59848 ด.ช. ภาณวุฒัน์ พลมาก

1176 C59849 ด.ช. ภานุ ค าแสน

1177 C59850 ด.ช. นนัทวฒัน์ ไม่ลกึดี

1178 C59851 ด.ญ. ดาราพร ศลิป์วลิาศ

1179 C59853 ด.ญ. เบญญาภา ศรีวเิชียร

1180 C59854 ด.ญ. จิราพร นาคพิน

1181 C59856 ด.ญ. กรองกาญจน์ ก่ิงทอง

1182 C59857 ด.ญ. นภสัสร รักแก้ว

1183 C59858 นางสาว พิมพิกา จนัทะแจ่ม

1184 C59859 นางสาว จนัทิรา รัชชะ

1185 C59860 นางสาว เกวลนิ อินทร์พวง

1186 C59861 ด.ญ. อรพร บพุศริิ

1187 C59864 นางสาว ณิชาภทัร เอ่ียมส าอางค์

1188 C59865 นางสาว เกษสพุตัรา จนัทร์โกมทุ

1189 C59867 ด.ญ. รตริส เรือนดี

1190 C59868 ด.ญ. ศภุาลกัษณ์ แสงทอง

1191 C59870 ด.ญ. อมุาพร นครจินดา

1192 C59871 ด.ญ. นพรัตน์ ค้าเจริญ

1193 C59872 ด.ญ. สรัิญญา ชใูจ

1194 C59874 นางสาว กสณิา ดาทอง

1195 C59875 ด.ญ. นิลยากร สนิษ์สอน

1196 C59876 ด.ญ. แพรพลอย เรืองผิว



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1197 C59882 ด.ญ. สรัุตน์ดา พตุชู

1198 C59883 ด.ญ. เหมือนฝัน ใหญ่มาก

1199 C59884 ด.ญ. จีราพร มาลา

1200 C59887 ด.ญ. จณิสตา สขุร่วม

1201 C59888 ด.ช. สมชาย งามแสง

1202 C59889 ด.ญ. วรัญญา สมุัน่

1203 C59890 นางสาว ศริิวรรณ แก้วสวา่ง

1204 C59894 ด.ญ. เทวธิดา หวานเมืองปัก

1205 C59896 ด.ญ. สทุธดา ทองขนัธ์

1206 C59897 ด.ช. ณฏัฐากร ตะกรุดวดั

1207 C59898 ด.ช. พงษ์ภีระ ปรีถวลิ

1208 C59899 ด.ญ. กรกนก บวัแก้ว

1209 C59900 ด.ญ. ดรุณี วเิศษจอมเขา

1210 C59903 นางสาว จิรนนัท์ ไชยผง

1211 C59904 นาย พรสวุรรณ จนัทร์เทพ

1212 C59905 นางสาว อณิฌา ประเสริฐสงัข์

1213 C59907 ด.ญ. ธชวรรณ จนัทาครีี

1214 C59908 ด.ญ. ชนกวนนั ค าล้วน

1215 C59909 นางสาว ณฐัวรรณ บญุภมิู

1216 C59910 นางสาว ชลธิชา สารินจา

1217 C59911 นางสาว วภิาวรรณ มะหาหิงษ์

1218 C59913 ด.ญ. สพุรรษา ธรรมวตัร

1219 C59916 ด.ญ. อญัชลี จรัณยานนท์

1220 C59917 ด.ญ. วรณนั พลูพฒันา

1221 C59926 ด.ญ. ชตุมิา แสนส าอางค์

1222 C59927 ด.ช. ฐาปณพุงศ์ จนัปุ่ ม



ล ำดับที่ รหสันักเรียนทุน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนทุนรหสั C59 
ที่ได้รับทุนเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ก่อนล่วงหน้ำ (จ ำนวน 1,500 บำท)

1223 C59928 ด.ช. พีรพฒัน์ ชยัเคน

1224 C59930 ด.ญ. จีรวรรณ ภนูวน

1225 C59931 ด.ช. ศริิพงศ์ ปัญญาทรง

1226 C59933 ด.ญ. เสาวนีย์ ค ามี

1227 C59935 ด.ญ. หงส์เหม รอดรวมมิตร

1228 C59936 ด.ญ. กนัตพร สายเนตร

1229 C59937 ด.ญ. ธนพร แสงสอ่ง

1230 C59940 ด.ญ. อารีย์ญา บญุค า

1231 C59941 ด.ญ. สนีินาฎ ธรรมวงศ์สนิ

1232 C59942 นางสาว อรยา กองแก้ว

1233 C59943 ด.ญ. บษุยา ดวงค า

1234 C59944 ด.ญ. สธิุดา ทา่หาญ

1235 C59945 ด.ญ. สริินยา แสงศรี

1236 C59946 ด.ญ. อแล๊ก เสนธาตุ

1237 C59948 ด.ญ. อรอมุา ทองกลุ

1238 C59950 ด.ญ. สพุตัรา วชิางาม

1239 C59951 นางสาว อริสรา ปักกาเว

1240 C59952 ด.ช. พรศริิ ถาบญุศรี


