
ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.สุวิจกัขณ์ ชยัสิทธ์ิสงวน รร.ดรุณาราชบรีุ นางยพุา        เผือกหอม คป.ราชบรีุ

2 ด.ญ.ณัฐณิชา สุดเจริญ รร.วีรศิลป์ นายมานะ     สุดเจริญ ส่วนบริหารฯ 6

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.ภคพงษ์ หม่ืนพาลี เทศบาล 1 (ทา่เรือ พระแทน่) นายอนุวฒัน ์   หม่ืนพาลี คบ.สองพ่ีนอ้ง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.1 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ที ่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

ช้ัน ป.1 ทุนทัว่ไป   1  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที ่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.นนัทิชา คงทอง รร.วีรศิลป์ น.ส.ณัฐญา        สิริเวชชะพนัธ์ คส.13

2 ด.ญ.ถิรดา บุสดี รร.วดัดอนไก่เต้ีย น.ส.อรพิน        ประสมศรี คบ.เพชรบุรี

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.ธนทั นิวาศะนงัศ์ รร.เมืองสมุทรสงคราม น.ส.กชพรรณ      กรณีสุข คบ.ด าเนินสะดวก

2 ด.ญ.กญัญาภทัร พรานเจริญ รร.ยูเ่ฉียว น.ส.ณัฐฐิชา         โสพล สชป.ท่ี 13

3 ด.ช.ศุภนฐั ยิม้สมบูรณ์ รร.วีรศิลป์ นางวรรณา           ยิม้สมบูรณ์ คบ.นครปฐม

4 ด.ญ.ธราทิพย์ บุญช่วย รร.บา้นหวัวงั น.ส.ทิพยว์รรณ    มีเถิง คบ.สองพ่ีน้อง

5 ด.ช.อคัรชยั สนัติสุข รร.อนุบาลท่าม่วง นายเอกชยั           สนัติสุข ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

ช้ัน ป.2 ทุนทั่วไป   5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.2 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.ภูรินฐั ฤทธ์ิสุวรรณ รร.อนุบาลสมุทรสาคร นายมนฐัพงษ ์      ฤทธ์ิสุวรรณ สชป.13

2 ด.ช.เสฏฐวุฒิ กลัยา รร.หรรษาสุจิตตวิ์ทยา นายสมาน          กลัยา คบ.สองพ่ีน้อง

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.ดิฐวฒัน์ เทพธนู รร.บา้นท่าฝาง น.ส.กมลลกัษณ์  เลิศเกียรติเดชา คบ.ปราณบุรี

2 ด.ช.ณัฐชานนท์ แกว้บวัดี เทศบาล 3 (บา้นบ่อ) นายปรีชา            แกว้บวัดี คบ.กาญจนบุรี

3 ด.ญ.กานตธิ์ดา ช่วยพิชยั อนุบาลนนทบุรี นายพลเทพ        ช่วยพิชยั คบ.บางเลน

ช้ัน ป.3 ทุนทั่วไป   3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.3 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.กฤตภาส วงศโ์สภา รร.วดับางชา้งเหนือ นายปราบไพรี      วงศโ์สภา คบ.นครปฐม

2 ด.ญ.กิรณา จิตตั้งสกลุ รร.วีรศิลป์ นางปนิดา             จิตตั้งสกลุ สหกรณ์

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.ณัฐชานนท์ วรกลุพชัรวฒัน์ รร.วีรศิลป์ น.ส.ณัฐพชัญ ์   พชัรพรสิทธ์ิ สชป.13 

2 ด.ช.ชนมช์นก นวมน่ิม รร.อรุณประดิษฐ นายบุญเลิศ        นวมน่ิม สชป.13 

3 ด.ช.ภูวเดช รัตนไตร รร.ราชวินิต น.ส.ธญัญธร      นอ้ยสุวรรณ์ กรมชลประทาน

4 ด.ญ.ทกัษอร ศรีมลู รร.วราวฒัน์วิทยา นายพิษณุ           ศรีมลู สชป.13 

5 ด.ญ.กวินธิดา หม่ืนพาลี รร.อนุชนศึกษา นายอนุรัตน์       หม่ืนพาลี คบ.สองพ่ีนอ้ง

6 ด.ช.ปกรณ์ วงษแ์กว้ รร.อ านวยวิทย์ น.ส.ปวีณา         วงษแ์กว้ หุ้นหน้ีไมเ่คล่ือนไหว

7 ด.ญ.ธญัญช์ยา อน้พนัธ์ รร.อนุชนศึกษา นางณัฐกนัต ์     บูรณอุดมทรัพย์ คบ.ราชบุรีฝ่ังซา้ย

8 ด.ญ.ณัฐชญา สุดเจริญ รร.วีรศิลป์ นายมานะ         สุดเจริญ ส่วนบริหารฯ 6

9 ด.ญ.ขา้วทิพย์ แสงบ ารุงทรัพย์ รร.อนุบาลณัฐกฤตา นางเคลีย           แสงบ ารุงทรัพย์ คบ.บางเลน

ช้ัน ป.4 ทุนทั่วไป   14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.4 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

10 ด.ช.กนัตพิชญ์ สุรินทร์ชมพู รร.วีรศิลป์ นางรติรัตน์         สุรินทร์ชมพู อุทกวิทยา

11 ด.ช.ปองภพ เทพธนู รร.บา้นท่าฝาง น.ส.กมลลกัษณ์  เลิศเกียรติเดชา คบ.ปราณบุรี

12 ด.ญ.นฤมล ชูอินทร์ รร.นารีวิทยา น.ส.วนัศิริ           สุขเป่ียม คบ.ราชบุรีฝ่ังซา้ย

13 ด.ช.กณัฑอ์เนก รักบุญ รร.อนุบาลท่ามว่ง นายโกศล            รักบุญ คบ.เข่ือน

14 ด.ช.ภูวเดช จตุักลู รร.วีรศิลป์ นายภูวนารถ       จตุักลู คบ.สชป.13

ช้ัน ป.4 ทุนทั่วไป   14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.กรวิชญ์ แช่มรัมย์ รร.วดัสามง่าม นายสมศกัด์ิ          แช่มรัมย์ คบ.ก าแพงแสน

2 ด.ญ.ณปภชั จุลมญัลิก รร.วีรศิลป์ น.ส.มานิตา          ชยัวนารมย์ สหกรณ์ฯ

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ชิดชนก น่ิมนวล รร.สมศกัด์ิวิทยา นายชูชาติ              น่ิมนวล คบ.ท่ามะกา

2 ด.ช.พงศกร เสนะวีระกุล รร.ยูเ่ฉียว นายธระพงษ ์       เสนะวีระกุล อุทกวิทยา

3 ด.ช.นิวฒิั บุญครุฑ รร.วดัทพัหลวง นายนาวี                บุญครุฑ คบ.นครปฐม

4 ด.ช.นรินทร์โชติ ศกัด์ิกลัยาวดี รร.วดัพระปฐมเจดีย์ นายนนัทพล         ศกัด์ิกลัยาวดี คบ.นครปฐม

5 ด.ญ.ปริศรา แตงเปล่ียน รร.วีรศิลป์ นายประดิษฐ์         แตงเปล่ียน คบ.ก าปพงแสน

6 ด.ช.พิพฒัน์ นยันา รร.สารสาสน์ท่ามะกา นายพรทวีศกัด์ิ       นยันา สกก.13

ช้ัน ป.5 ทุนทั่วไป   6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.5 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน
ขอ้มูลผูป้กครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ธญัวรัตน์ แยม้สารี รร.บา้นท่ายาง นายอ านาจ         แยม้สารี สชป.14

2 ด.ญ.ลกัษมพร พรมแยม้ใหญ่ รร.วดัสามง่าม นายชยัยทุธ์ิ        พรมแยม้ใหญ่ คบ.ก าแพงแสน

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ศศิยาณัฐ แกว้คชชา รร.อนุบาลราชบุรี นางณษรรัต        แกว้คชชา คป.ราชบุรี

2 ด.ญ.ณัฐชนิกาน ชวนะเวช รร.วดัดอนไก่เต้ีย นายชาคริต          ชวนะเวช คบ.เพชรบุรี

3 ด.ช.ธนโชติ ขนัทอง รร.บา้นห้วยยาง นายธชรัฐ           วนัทอง คส.13

4 ด.ญ.ธนัยช์นก บุญมี รร.ปรีดาวิทย์ นายบุญยงั          บุญมี คบ.สองพ่ีน้อง

5 ด.ญ.จุฑามาศ สุขสมยั รร.วดัสาลวนาราม นายจรัล              สุขสมยั คป.กาญจนบุรี

6 ด.ช.ณัฐพงษ์ สิริสถิตย์ รร.อนุบาลปราจีนบุรี น.ส.จีรนนัท ์      จนัจีน สชป.11

7 ด.ช.วศิน แสงนิล รร.อนุบาลกุยบุรี นางวิภา              ภมรสูตร คบ.ปราณบุรี

ช้ัน ป.6 ทุนทั่วไป   7 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ป.6 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ณัฐศิตา สารีวงศ์ รร.พระแท่นดงรัง นายอิศรา           สารีวงศ์ คบ.สองพ่ีน้อง 

2 ด.ญ.ณัฐณิชา สนัติสุข รร.วิสุทธรังษี นายเศกสรร       สนัติสุข สชป.13

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ช.สิทธิเดช บุญจงเจริญศิริ รร.ทมร. นายสมศกัด์ิ         บุญจงเจริญศิริ สชป.13

2 ด.ช.ภสัสร์ญาณ ม่วงพนัธ์ รร.พระปิยะฯ นายจารุวฒัน์       ม่วงพนัธ์ สชป.13

3 ด.ช.พงษพิ์พฒัน์ เงินดิษฐ์ รร.ทมร. น.ส.เนตรดาว      นางแยม้ กรมชลประทาน

4 ด.ช.ณัฐภทัร พูพิชชากร รร.สารสิทธ์ิพิทยาลยั นายอานนท ์       พูพิชชากร คบ.เข่ือนแม่กลอง

5 ด.ญ.สุชาวดี วงศเ์อ่ียม รร.วีรศิลป์ นายสุทธิพงศ ์     วงศเ์อ่ียม คส.13

ช้ัน ม.1 ทุนทั่วไป   5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.1 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ธนพร นวมอ าพนัธ์ รร.เบญจมราชูทิศ นายสุรพงษ ์     นวมอ าพนัธ์ คบ.ราชบุรีฝ่ังขวา

2 ด.ญ.ธารทิพย์ แสงบ ารุงทรัพย์ รร.สาธิต ม.เกษตร นางเคลีย           แสงบ ารุงทรัพย์ คบ.บางเลน 

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.ภคัธีมา ศึกอร่าม รร.สาธิตราชภฎัเพชรบุรี นายวีระพล          ศึกอร่าม คป.ประจวบฯ

2 ด.ญ.รุจิรา จิตติชานนท์ รร.มธัยมฐานบินก าแพงแสน นายสมชาย          จิตติชานนท ์   คบ.บางเลน 

3 ด.ช.จกัรพนัธ์ ทองโชติ รร.สหบ ารุงวิทยา นายสุชาติ            ทองโชติ คบ.ก าแพงแสน

4 ด.ญ.ศกุนิชญ์ ล้ิมเจริญ รร.วิสุทธรังษี นางสุพตัรา          ออกเวหา รถขดุ

5 ด.ช.ภูริ พูพิชชากร รร.สารสิทธ์ิพิทยาลยั นายอานนท ์        พูพิชชากร คบ.เข่ือน

6 ด.ช.กฤชฐา วงศโ์สภา รร.นาคประสิทธ์ิ นายปราบไพรี     วงศโ์สภา คบ.นครปฐม

7 ด.ช.ปฏิพทัธ์ มัน่ใจ รร.วิสุทธรังษี นายเอกพณ          มัน่ใจ สชป.13

8 ด.ช.รัชตะ สุขสงวน รร.ทมร น.ส.ภทัราวรรณ   จนัดา คป.สมุทรสงคราม

ช้ัน ม.2 ทุนทั่วไป   8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.2 ทุนเรียนด ี2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.อนนญัพร อินทรไพบูลย์ รร.วิสุทธรังษี นายอนุชา  อินทรไพบูลย์ ค.ส.13

2 นายพงศศิ์ริ อ่อนนาง รร.ท่ามะกาวิทยาคม นางมุกดา  อ่อนนาง คบ.นครปฐม

3 น.ส.ฐานิดา กูอ้จัริยกุล รร.วิสุทธรังษี นายมาโนช  กูอ้จัฉริยกุล คบ.พนมทวน

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 ด.ญ.พชัรินทร์ เปล่งไปล่ รร.กาญจนานุเคาะห์ นายพีระยทุธ์  เปล่งไปล่ คบ.เข่ือนแม่กลอง

2 น.ส.กชกร สุวรรณฉิม รร.วิสุทธรังษี นายไพสน  สุวรรณฉิม ส่วนบริหารฯท่ี6

3 ด.ญ.พชัรพร รัตนไตร รร.ราชิวินิต น.ส.ธญัญธร  น้อยสุวรรณ์ กรมชลประทาน

4 นายจิณณวตัร กองแกว้ รร.วิสุทธรังษี นางสมศรี  กองแกว้ คป.กาญจนบุรี

5 น.ส.สมิตา  เนืองวงษ์ รร.กาญจนานุเคาะห์ นายมลเทียน  เนืองวงษ์ คป.กาญจนบุรี

6 น.ส.อมรรัตน์ กล่อมจิต รร.วิสุทธรังษี นายก าพลศกัด์ิ  กล่อมจิต อุทกวิทยา

7 ด.ญ.ณัฐณิชา พานกุหลาบ รร.สองพิทยาคม นายธีรศกัด์ิ  พานกุหลาบ อุทกวิทยา

8 ด.ช.ธรรมนูญ จนัทร์ทรา รร.ก าแพงแสนวิทยา นางสุภิญญา  ใคร่ครวญ คบ.ก าแพงแสน

ช้ัน ม.3 ทุนทั่วไป   8  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
หลักฐานของผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.3 ทุนเรียนด ี 3 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
หลักฐานของผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.เมธาวี อ่ิมฤทยั รร.วิสุทธรังษี นางพรหมพร  อ่ิมฤทยั คส.13

2 น.ส.ณัฐณิชา เอ่ียมยงั รร.กาญจนานุเคราะห์ นายวีระ  เอ่ียมยงั คบ.พนมทวน

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นายวรภทัร จิตติชานนท์ รร.สาธิต ม.เกษตรก าแพงแสน นายสมชาย  จิตติชานนท์ คบ.ก าแพงแสน

2 น.ส.นฤภร พิมพป์ระสาน รร.ทมร. นายสมคัรไชย  พิมพป์ระสาน ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

3 นายกนก เน่ืองนุสนธ์ิ รร.พรมมานุสรณ์ นายกมลลาสน์  เน่ืองนุสนธ์ิ คบ.เพชรบุรี

ช้ัน ม.4 ทุนทั่วไป   3  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.4 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ศุภิสรา ทิพยม์โนสิงห์ รร.อุดมศึกษา นายธนวฒัน์  ทิพยม์โนสิงห์ อุทกวิทยา

2 นายสมภพ กลัยา รร.อู่ทอง นายสมาน  กลัยา คบ.สองพ่ีน้อง

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ธญัญาภรณ์ พูลสวสัด์ิ รร.วิสุทธรังษี นายนุพงษ ์ พูลสวสัด์ิ คบ.พนมทวน

2 น.ส.วีรดา แตงเปล่ียน รร.วิสุทธรังษี นายประดิษฐ์  แตงเปล่ียน คบ.ก าแพงแสน

3 น.ส.ปาจรีย์ นวมน่ิม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ นายบุญเลิศ  นวมน่ิม สชป.13

4 นายอคัคเดช กูอ้จัฉริยกุล รร.วิสุทธรังษี นายมาโนช  กูอ้จัฉริยกุล คบ.พนมทวน

5 น.ส.สิรภทัร บุญธนสิริ รร.เฉลิมพระเกียรติ นางสร้อยมณี  จิตรีโภชน์ อุทกวิทยา

6 นายกริชเพชร สุขสงวน รร.ทมร. น.ส.ภทัราวรรณ  จินดา คป.สมุทรสงคราม

7 นายณัฐกร สิริสถิตย์ รร.ปราจีนกลัยาณี น.ส.จีรนนัท ์ วนัจีน สชป.11

ช้ัน ม.5 ทุนทั่วไป   7  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.5 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ศศิชา เน่ืองนุสนธ์ิ รร.พรหมมานุสรณ์ นายกมลลาสน์  เน่ืองนุสนธ์ิ คบ.เพชรบุรี

2 น.ส.ปริชมน มีสุข รร.เฉลิมพระเกียรติ นายสุนทร  มีสุข ปลดเกษียณ

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.มนสัชนนัท์ ยนิดียม รร.เบญจมราชูทิศ นายนคร  ยนิดียม คบ.ราชบุรีฝ่ังซา้ย

2 น.ส.จนัทิมา พรมแยม้ใหญ่ รร.พระปฐมวิทยาลยั นายชยัยทุธ์ิ  พรมแยม้ใหญ่ คบ.ก าแพงแสน

3 นายกิตติภาส พรพระแกว้ รร.ชลประทานวิทยา นายดุษฎี  พรพระแกว้ สชป.13

4 น.ส.น้องนุช ผดุงสุข รร.ราชินีบูรณะ นายสุประดิษฐ์  ผดุงสุข คบ.ท่ามะกา

5 น.ส.สิรภทัร  อ่อนนาง รร.ท่ามะกาวิทยาคม นางมุกดา  อ่อนนาง คบ.นครปฐม

6 น.ส.วริศรา กล่อมนาค รร.พรหมมานุสรณ์ นางสิรินทร์  กล่อมนาค คบ.ปราณบุรี

7 นายปุญญพตัน์ สิงตะบุตร์ รร.ศรัทธาสมุทร นายเก้ือกูล  สิงตะบุตร์ คป.สมุทรสงคราม

ช้ัน ม.6 ทุนทั่วไป   7  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ม.6 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นายธนวฒัน์ นยันา เทคนิคกาญจนบุรี นายพรทวีศกัด์ิ  นยันา สกก.13

2 นายกิตติธร  นวมอ าพนัธ์ เทคนิคราชบุรี นายสุรพงษ ์ นวมอ าพนัธ์ คบ.ราชบุรีฝ่ังขวา

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ปวช.1 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.พุทธรักษา ชวนสกุล ม.ราชมงคลพระนคร น.ส.พลบัพลึง  โอสภานนท์ บ านาญ

2 นายนรภทัร ดุจสนิท เทคนิคสมุทรสงคราม นางชนฐักานต ์ ดุจสนิท คป.สมุทรสงคราม

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.นฤภร ประชุมพวก อาชีวฯ ดรุณาราชบุรี นายมณฑล  ประชุมพวก คป.ราชบุรี

2 น.ส.ปภาวี นครพฒัน์ เทคนิคราชบุรี นายสายนั  นครพฒัน์ ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

3 นายวรรธชยั โพธิปิติ การอาชีพกาญจนบุรี นายสุรชยั  โพธิปิติ บ าเหน็จรายเดือน

4 นายกอ้งภพ กลสัลวิภาค การอาชีพกาญจนบุรี นายเกษมสนัต ์ กลสัวิภาค คบ.เข่ือนแม่กลอง

5 นายรัฐภูมิ สนิมทอง เทคนิคเพชรบุรี นายประวิทย ์ สนิมทอง คป.เพชรบุรี

6 นายพงศภคั ปภาพิมพน์้อย วิทยาลยัเกษตรกาญจนบุรี นายวรทศัน์  ปภาพิมพน์้อย สกก.13

7 นายวีระภทัร ไวยโภคี รร.หนองชุมแสงวิทยา นายประพนัธ์ศกัด์ิ  ไวยโภคี คบ.เพชรบุรี

8 นายรัชพล ไวยโภคี รร.หนองชุมแสงวิทยา นายประพนัธ์ศกัด์ิ  ไวยโภคี คบ.เพชรบุรี

ช้ัน ปวช.2 ทุนทั่วไป   8  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ปวช.2 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ศิริภทัร สีคิ้ม อาชีวฉะเชิงเทรา นายสุริยา  สีคิ้ม คบ.นครปฐม

2 นายจตุรภทัร พลรบ การอาชีพกาญจนบุรี นายสนัน่  พลรบ คบ.นครปฐม

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ฐิติมา โฉมศรี การอาชีพกาญจนบุรี นายธรรมนูญ  โฉมศรี ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

2 นายปวริศ เจริญทรง การอาชีพกาญจนบุรี นายวาสนา  ตนัตยานนท์ คบ.ท่ามะกา

3 นายจกัรชยั ศึกอร่าม เทคนิคประจวบฯ นายวีระพล  ศึกอร่าม คบ.ประจวบ

4 นายธนวฒัน์ บุญช่วย การอาชีพกาญจนบุรี น.ส.ทิพยว์รรณ  มิเดิง คบ.สองพ่ีน้อง

ช้ัน ปวช.3 ทุนทั่วไป   4  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน
ขอ้มูลผูป้กครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ปวช.3 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

ท่ี ช่ือ สกุล โรงเรียน
ขอ้มูลผูป้กครอง



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ชิดชนก หนูอินทร์ เทคนิคราชบุรี นายทุเรียน  หนูอินทร์ คบ.ท่ามะกา

2 นายวีรภทัร รัตนวิศ การอาชีพกาญจนบรี นายชยัวฒัน์  รัตนวิศ ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.อุรัสยา  เอ่ียมสะอาด เทคนิคกาญจนบุรี นายเสน่ห์  เอ่ียมสะอาด บ าเหน็จรายเดือน

2 นายพิสิษฐ์ ศิริธนจินดา การอาชีพกาญจนบุรี นางอนุชิดา  ศิริธนจินดา อุทกวิทยา

ขอ้มูลผูป้กครอง

ช้ัน ปวส.1 ทุนทั่วไป   2  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

โรงเรียน
ขอ้มูลผูป้กครอง

ท่ี ช่ือ สกุล

ท่ี ช่ือ สกุล

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ปวส.1 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

โรงเรียน



ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.นนัทิยา ห้วยหงษท์อง การอาชีพกาญจนบุรี นายธงชยั  ห้วยหงษท์อง ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

2 น.ส.สุภาวดี ไดฤ้กษง์าม การอาชีพเขายอ้ย นายยทุธนา  ไดฤ้กษง์าม คบ.ราชบุรีฝ่ังขวา

ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 น.ส.ณัฐวรา น้อยนิด การอาชีพกาญจนบุรี นางอรุณี  สิทธิประเสริฐ คส.13

2 น.ส.นภิสา ชุมพล เทคนิคกาญจนบุรี นายชยัยทุธ์  ชุมพล อุทกวิทยา

3 น.ส.พรนภา สนัติสุข อาชีวฯ กาญจนบุรี นายเอกชยั  สนัติสุข ฝ่ายเคร่ืองจกัรกลรถขดุ

4 นายณัฐพล น้อยนิด การอาชีพกาญจนบุรี นางอรุณี  สิทธิประเสริฐ คส.13

ช้ัน ปวส.2 ทุนทั่วไป   4  ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง

บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565

ช้ัน ปวส.2 ทุนเรียนด ี 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท


