
รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทวิชาการ (เรียนดี) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงอังคณา เรือนแก้ว ม.1/1 3.78  
2 เด็กหญิงชนิภรณ์ ผ่องแผ้ว ม.1/1 3.57  
3 เด็กหญิงสิรินทรา ตาลี ม.1/1 3.87  
4 เด็กหญิงอภิสรา เงินเสาร์ ม.1/1 3.98  
5 เด็กชายศุภณัฐ ค าสุข ม.1/1 3.97  
6 เด็กหญิงกมลชนก ค าจม ม.1/1 3.82  
7 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เป็งใจ ม.1/1 3.54  
8 เด็กหญิงสุพรรษา กันทะดา ม.1/1 3.97  
9 เด็กหญิงณัฐธิตา ดวงสุริยะ ม.1/1 3.92  
10 เด็กหญิงพรไพลิน วนาลียืนยง ม.1/1 3.93  
11 เด็กหญิงณัฐชยา ทันธะโชติ ม.1/1 4.00  
12 เด็กหญิงกาญจนาพร ธิต๊ะ ม.1/1 3.99  
13 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ก๋องแก้ว ม.1/1 3.87  
14 เด็กหญิงสุวิภา แงะโว๊ะ ม.1/2 3.90  
15 เด็กหญิงสาธิกา แซ่ม้า ม.1/2 3.51  
16 เด็กหญิงเพชรรัตน์ รักไพรสายเพชร ม.1/2 3.76  
17 เด็กชายณัฐภาส สุจิตพงษ์ ม.1/2 3.69  
18 เด็กหญิงลลิตา มาดี ม.1/2 3.62  
19 เด็กหญิงจิตรกัญญา บรรทา ม.1/3 3.94  
20 เด็กหญิงวรัญญา ปู่ปั๋น ม.1/3 3.75  
21 เด็กหญิงมัลลิกา บิโข่ ม.1/4 3.75  
22 เด็กหญิงนันธวดี ค าปาต๋า ม.1/4 3.77  
23 เด็กหญิงศรสวรรค์ วงศ์ศุภเชษฐ์ ม.2/1 4.00  
24 เด็กหญิงกรนันท์ อินตาเต็ม ม.2/1 4.00  
25 เด็กหญิงปัฐมาภรณ์ กองแปง ม.2/1 3.81  
26 เด็กหญิงอัจฉริยา ปะละมะ ม.2/1 3.63  
27 เด็กหญิงปารีณา จินะโต้ง ม.2/1 3.62  
28 เด็กชายปรวัฒน์ วงศ์วาร ม.2/1 3.53  
29 เด็กหญิงสุพรรษา คุ้มครอง ม.2/1 3.65  



ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
30 เด็กหญิงพันธิตรา กล่ินอ าพล ม.2/1 3.62  
31 เด็กหญิงนันท์นลิน กันทะค า ม.2/1 3.80  
32 เด็กหญิงธนัญญา ศรีสุวรรณ  ม.3/1 3.68  
33 เด็กหญิงปภาวรินท์ ดวงค ามูล ม.3/1 3.85  
34 เด็กหญิงปณิตตรา โลแก้ว ม.3/1 3.79  
35 เด็กหญิงพีรดา โกนมูล ม.3/1 3.87  
36 เด็กหญิงเรวดี ปู่ป้า ม.3/1 3.73  
37 เด็กหญิงฐิตินันท์ ค ามาสาร ม.3/1 3.87  
38 นางสาวพันธร พงศธรคีรี ม.4/1 3.56  
39 นางสาววรรณษา  จูแวน ม.4/1 3.55  
40 นายนนท์นิพัทธ์  เสนากุล ม.4/1 3.77  
41 นางสาวพนิดา  หล้าเสาร์ ม.4/1 3.75  
42 นางสาวปราณี  เลาว้าง ม.4/1 3.66  
43 นางสาวจันทร์จิรา  แก้วตุ่น ม.4/3 3.57  
44 นางสาวศิศุกาล  ปู่หล้า ม.4/3 3.70  
45 นางสาวพิชญา  สิทธิโม่ง ม.4/3 3.77  
46 นางสาวฐิตินันท์  รินแต้ว ม.4/3 3.92  
47 นางสาวนันทิดา ตุ่นกุนา ม.5/1 3.81  
48 นายกิตติวัฒน์ จันทะอินทร์ ม.5/1 3.78  
49 นางสาวสิรินธร สายชลร าไพ ม.5/1 3.97  
50 นางสาวรัชนี สุขแดง ม.5/1 3.67  
51 นางสาวพิมพิกา วังแก๋ ม.5/1 3.70  
52 นางสาววรรณิภา แก้วบุญตัน ม.5/1 3.75  
53 นางสาวกนิษฐา ทาหนัก ม.5/1 3.60  
54 นายพิพัฒน์ ธรรมขัน ม.5/1 3.90  
55 นายปฎิภาณ แสนค าเพีย ม.5/1 3.94  
56 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ม.5/1 3.67  
57 นางสาวน  าทิพย์ ปู่เดือน ม.5/1 3.95  
58 นายภริต ปู่ดี ม.5/1 3.54  
59 นางสาวสุพัตรา ปันยาว ม.5/3 3.58  
60 นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มครอง ม.6/1 3.98  



ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
61 นางสาวณันฑกาญ โปธิมอย ม.6/1 3.75  
62 นางสาวพรนภา ปู่ต๊ิบ ม.6/1 3.82  
63 นางสาวแคทรียา ต๋ันเขียว ม.6/1 3.87  
64 นางสาวกัญญารัตน์ ค าปัน ม.6/1 3.60  
65 นางสาวพิมพ์พิไล ใจอ้าย ม.6/1 3.75  
66 นางสาวกนกพร เปะทัง ม.6/1 3.75  
67 นางสาวมนต์ทิรา พนาธิคุณ ม.6/1 3.62  
68 นางสาวกันติศา เสาค า ม.6/3 3.73  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงศศิวิมล ศรีจันทร์ ม.1/2 3.14  
2 เด็กหญิงณัฐวรรณ ชีวอ าไพโรจน์ ม.1/2 3.23  
3 เด็กหญิงอาทิตยา มิตรสาธิต ม.1/2 3.30  
4 เด็กชายศิรชัช จิตรมาลี ม.1/3 2.78  
5 เด็กชายณัฐกิต เรือนแก้ว ม.1/3 2.62  
6 เด็กหญิงรุจิรา แซ่ต๊ัน ม.1/3 3.30  
7 เด็กชายฐานันดร แดงช ารัมย์ ม.1/4 3.40  
8 เด็กหญิงปารัชา ป้อปัน ม.1/5 3.16  
9 เด็กชายปณิธาน มวนศักด์ิ ม.2/1 2.35  
10 นางสาวกุลธิดา  ตะบิ ม.4/1 3.59  
11 นางสาวฉันทยา  บวรสิกขการ ม.4/2 3.16  
12 นางสาวจิรัญญา  คะปานา ม.4/3 3.04  
13 นางสาวกฤษณา  กระสินธ์ิไพศาล ม.4/5 3.08  
14 นายสุริยัน ตันโน ม.5/1 3.89  
15 นางสาวจิรนันท์ อ าไพมาลี ม.5/1 3.98  
16 นางสาวธนพร ยืนยงวนาลัย ม.5/1 3.17  
17 นางสาวชนกนาถ เจริญสุข ม.5/1 3.41  
18 นางสาวปวีณา ปิดทัง ม.5/2 3.14  
19 นางสาวจีราพรรณ แก้วจา ม.5/3 3.17  
20 นายภานุพงค์ ปันค า ม.6/4 2.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทดนตรี (ร้องเพลง) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กชายอศิชาติ โคตรจรินทร์ ม.1/1 2.75  
2 เด็กชายภัทรพงษ์ หล้าเสาร์ ม.1/2 2.11  
3 เด็กหญิงกชพร ทรัพย์แต้ ม.1/2 3.03  
4 เด็กหญิงมัลลิกา ภีระมูล ม.1/3 3.23  
5 เด็กหญิงเกศกนก ยอดเงิน ม.1/4 2.70  
6 เด็กชายจิรชัย ปิ่นแก้ว ม.1/5 2.14  
7 เด็กชายกฤษกร ฤทธ์ิเรือนค า ม.3/1 3.37  
8 เด็กชายจิราวุฒิ เทพวงค์ ม.3/2 2.84  
9 นางสาวณัชชา  สุรินรังษี ม.4/1 3.58  
10 นางสาวปิ่นเพชร  พิพัฒน์กิจสกุล ม.4/3 2.25  
11 นางสาวชนิกา  มือแป ม.4/5 2.31  
12 นายพิทักษ์  เป็งหมู ม.4/6 2.75  
13 นางสาวโสรยา ปลื มใจ ม.6/4 3.11  
14 นางสาวจินดารัตน์ ทนันชัย ม.6/4 3.26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทดนตรี (ดุริยางค์) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงอริษา ทิพย์บุญราช ม.1/1 3.68  
2 เด็กหญิงอาฐิติยา เชอกอง ม.1/4 2.91  
3 เด็กหญิงนฤมาศ ผู่ป๋า ม.2/1 3.57  
4 เด็กหญิงพิชญา มาโชค ม.2/1 2.42  
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ก๋าวิน ม.2/3 2.72  
6 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขัติยะ ม.2/3 3.13  
7 นางสาวชนิสรา  ยานะค า ม.4/2 3.05  
8 นางสาวสิริญญา  จินาค า ม.4/2 2.35  
9 นายเมธัส  คุ้มครอง ม.4/2 2.44  
10 นายณัฐวุฒิ  กันทะลือ ม.4/2 2.71  
11 นายธณรัฐ  ค าฟู ม.4/2 2.96  
12 นางสาวมณฑิณี  มาธุสรสวรรค์ ม.4/5 3.10  
13 นางสาวยุวภา  ปาง้วน ม.4/5 3.09  
14 นางสาวระพีพัฒน์ บือค า ม.5/1 3.25  
15 นายพงศภัทธ ภักดีเพิ่มพูน ม.5/1 3.63  
16 นางสาวธันยชนก นิปุณะ ม.5/1 3.54  
17 นางสาวอารยา ดังแก้ว ม.5/2 3.27  
18 นางสาวรติรส ค าวัน ม.5/3 3.08  
19 นางสาวนันทิยา สาระพันธ์ ม.5/3 2.62  
20 นางสาวสุนิสา ปู่ทอง ม.5/3 3.32  
21 นางสาวพัชรินทร์ ปู่ปา ม.5/3 3.09  
22 นายพงศกร กองชุ่ม ม.6/1 3.31  
23 นางสาวศิรัญญา บุปผาสายชล ม.6/2 2.48  
24 นายรัชชานนท์ ชัยชมช่ืน ม.6/3 3.29  
25 นางสาวไพรินทร์ หล้าเสาร์ ม.6/3 3.10  

 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทดนตรี (นักดนตรีสตริง) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กชายคาวบอย พันธุใจธรรม ม.1/1 3.18  
2 เด็กชายนิติภูมิ กระดังงาพยุง ม.1/5 3.34  
3 เด็กชายปฎิพล ปู่ใจ ม.3/1 3.54  
4 นางสาวอาทิตยา  เหมยฝน ม.4/3 2.57  
5 นายจารุกิตต์ิ  ตาบุญใจ ม.4/6 3.24  
6 นายอนุสรณ์ พิพัฒนกิจสกุล ม.6/3 3.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภท นาฏศิลป์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 นางสาวอรไพลิน  สุวจะ ม.4/1 2.75  
2 นางสาวจิตติมา  จุมปูวัน ม.4/1 3.42  
3 นางสาวศศิธร  จันทร์อิฐ ม.4/2 2.83  
4 นายยงยุทธ  มูลมั่ง ม.4/3 2.82  
5 นางสาวจิตลดา  กังผอ ม.4/6 3.12  
6 นางสาวกัณฑิกา รูดู ม.5/3 3.41  
7 นางสาวณีรนุช สุนันตา ม.6/2 2.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทกีฬา (ฟุตบอล) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กชานธนกร อินต๊ะ ม.1/2 2.23  
2 เด็กชายรณกร ปู่หล้า ม.1/3 3.20  
3 เด็กชายวรัญญู ปู่ปั๋น ม.1/3 3.01  
4 เด็กชายอภิรักษ์ คุ้มครอง ม.1/3 2.96  
5 เด็กชายสิทธินนท์ ภูมิภักด์ิ ม.1/4 2.52  
6 เด็กชายพีรเดช ประดิษฐ์วงษ์ ม.1/5 2.81  
7 เด็กชายเกียรติศักด์ิ การบูรณ์ ม.2/1 3.00  
8 เด็กชายชยากร สารเข้าค า ม.2/2 2.28  
9 เด็กชายพลพจน์ อุดมไพรวงศ์ ม.3/2 2.68  
10 นายชุติวัฒ  ใจ๋ยู้ ม.4/2 3.54  
11 นายจักรชัย  ขุนค า ม.4/2 3.77  
12 นายสราวุฒิ  ทาท า ม.4/2 2.84  
13 นายสุบิน  แก้วใจ ม.4/2 2.76  
14 นายกัมพล กัณนิกา ม.4/4 3.44  
15 นายจักรดุลย์  หมูค า ม.4/6 2.31  
16 นายปิยะณัฐ เกิดเป็ง ม.4/6 2.33  
17 นายเจตน์ ยอดมูล ม.4/6 2.35  
18 นายเตชากร ดีค า ม.6/1 2.90  
19 นายธารพกร มรรคเลิศ ม.6/4 3.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทกีฬา (เปตอง) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงพรนภา จิตสุข ม.2/1 3.62  
2 เด็กหญิงพรพิมล กาวิวงศ์ ม.2/1 3.48  
3 เด็กหญิงชฎารัตน์ รัตนนิทัศน์ ม.2/3 3.21  
4 เด็กหญิงปิยะพร แก้วแดง ม.2/4 2.35  
5 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ประชาชาติมติ ม.2/4 3.16  
6 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมขัน ม.5/2 3.12  
7 นางสาวรัชพร หวันแดง ม.5/5 2.96  
8 นายจิรายุ กันทะยวง ม.6/1 3.41  
9 นางสาวอุบลวรรณา ปัญญาปิน ม.6/1 3.01  
10 นายธันยบูรณ์ ปันยาว ม.6/1 2.75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทกีฬา (ตะกร้อ) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กชายนิมิต นิลแก้วเก่ง ม.1/1 3.85  
2 เด็กชายธีรภพ ปู่จันทร์ ม.1/2 3.13  
3 เด็กชายปัณณกร พรมสีดา ม.1/3 2.81  
4 เด็กชายสิทธินนท์ ภูมิภักด์ิ ม.1/4 2.52  
5 เด็กชายนิคม ศรีกุนะ ม.1/5 2.75  
6 เด็กชายจิรกิตต์ อ าไพมาลี ม.2/2 2.56  
7 เด็กชายนิพิฐพนธ์ กบิลศักด์ิ ม.3/1 3.46  
8 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ นิลแก้วเก่ง ม.3/3 2.95  
9 เด็กชายสกลเกียรต์ิ ปู่จันทร์ ม.3/3 2.68  
10 เด็กหญิงณกัญญา มูลใหญ่ ม.3/3 3.29  
11 เด็กชายกุลนันท์ บุปผาศรีโสภา ม.3/5 2.90  
12 นางสาวธนพร  จินาวงศ์ ม.4/3 2.75  
13 นายธงชัย   ปู่หล้า ม.4/3 3.02  
14 นางสาวอัญชนา  ปู่สุข ม.4/5 2.88  
15 นายอดิเทพ  ศรีสุข ม.4/5 3.03  
16 นายณัฐนันท์  วรรณทัย ม.4/6 2.58  
17 นางสาวพรชิตา สุภาพันธ์ ม.5/3 2.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภทกีฬา (วอลเล่ย์บอลชายหาด) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กชายวิทยา อานุไทย ม.1/5 2.38  
2 นางสาวจริญญา ตุ้ยเตียม ม.4/1 3.01  
3 นางสาวปิยาภรณ์ แก้วอูก ม.4/1 3.40  
4 นายอโนชา แก้วอูก ม.4/1 2.91  
5 นางสาวธัญพิชชา เกตุแก้ว ม.4/3 3.51  
6 นางสาวจันจิรา แก้วผัด ม.4/3 3.49  
7 นางสาวอาวันนา พยาชัย ม.4/3 2.80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนทุน ประเภท กรณีพิเศษ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น เกรดเฉล่ีย หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เป็ดมา ม.2/1 3.57  
2 เด็กหญิงอัฉริยา สุยะนาง ม.2/1 2.92  
3 เด็กชายสิทธินันท์ เรื่องวราหะ ม.2/1 2.41  
4 นายอัครเดช แก้วมา ม.4/6 3.42  
5 นายนนทชัย รินแก้ว ม.5/1 3.78  
6 นางสาวธมนวรรณ จูแวน ม.5/2 3.20  
7 นางสาวศุภนิช สุนันตา ม.5/2 3.39  
8 นางสาวกรองทอง อมรใฝ่ประไพ ม.5/2 2.86  
9 นางสาวปณิตา ปราบหงษ์ ม.5/2 2.71  
10 นายจีรศักด์ิ ต๋าใจ ม.5/4 3.08  
11 นายจักรพงศ์ ต๋าใจ ม.5/4 3.05  
12 นายกฤษถากร แสนสัจจะ ม.5/4 2.41  
13 นางสาวศิรภัสสร แง่มจันทร์ ม.5/4 2.76  
14 นางสาวอาภาพร โนแหย ม.5/5 3.33  
15 นางสาวนฤมล จันทร์แจ่ม ม.5/5 2.70  
16 นางสาวกุลณัฐ กาโน ม.5/5 3.08  
17 นางสาวนันท์ชนก ดวงสุข ม.6/2 2.28  
18 นางสาวมนต์ทิรา พนาธิคุณ ม.6/2 3.62  
19 นางสาวนิตยา บวรสิกขการ ม.6/2 3.52  
20 นางสาวสุชาดา ตะบิ ม.6/2 3.21  
21 นางสาวรัชฎาพร ปอโซโร ม.6/2 2.87  
22 นางสาวชญาดา เจริญวิวัฒน์กุล ม.6/3 3.55  
23 นางสาวสุชาดา กิจเจริญพัฒน์ ม.6/3 2.91  
24 นายพงษธร ใจยา ม.6/4 3.60  

 


