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ประกาศโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศกึษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………………………………………………………………. 
 ตามที่ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ก าหนดการจัดงานพิธีไหว้ครู  และมอบทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความขาดแคลน
ทุนทรัพย์ นักเรียนที่เจ็บป่วยมีโรคประจ าตัว และนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน ในทุกระดับชั้น 
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยก าหนดให้มีการมอบทุนขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 
เวลา 10.30 น.-11.30 น. ณ หอประชุมกริชบงกช โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นั้น 
 ในการนี้ ทางโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ขอประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับ
ทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 78 ราย ดังนี้ 

1. ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.1-ม.6  จ านวน 12 ทุน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 

1 ด.ญ.อุษา  ธัญญเจริญ ม.1/3        3,000  

2 ด.ญ.แพรวา  ทองสุข ม.2/1        3,000  

3 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญสนอง ม.2/2        3,000  

4 ด.ญ.จันทกานต์  ทับทิมศรี ม.3/1        3,000  

5 น.ส.นันทิชา  บุญสนอง ม.4/1        3,000  

6 น.ส.อทิตยา  จันกลั่น ม.5/2        3,000  

7 นางสาวจันจิรา  ยอดรัก ม.6/1        3,000  

8 ด.ญ.อารียา  เหลียวตระกูล ม.2/3        1,000  
9 ด.ช.ศิวะวงศ์  มูลต้น ม.3/2        1,000  
10 ด.ญ.สุภาวด ี อ่างทอง ม.3/3        1,000  
11 นายชยพล  อู่คงคา ม.5/1        1,000  
12 น.ส.บุญยนุช  ทองค าเนื้อทองดี ม.6/1        1,000  

 
2. ทุนนักเรียนที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้น ม.1-ม.6  จ านวน 51 ทุน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 
1 ด.ช.วิจักษ์  พุ่มภาชี ม.1/3        3,000  
2 ด.ญ.ปิ่นนภา  น้อยทอง ม.2/1 3,000 
3 ด.ญ.ไปรยา  ทองคุ้ม ม.2/3        3,000  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 
4 ด.ญ.ปิ่นทอง  กลิ่นฉ่ า ม.3/1        3,000  
5 ด.ช.ธวัชชัย  หมิ่นทร ม.3/2        3,000  
6 ด.ญ.วีนัท  บุญประเสริฐ ม.3/3        3,000  
7 นายธนวัฒน ์ พ่วงเอ่ียม ม.4/1        3,000  
8 นายพีรภัทร์  สร้อยทอง ม.4/2        3,000  
9 น.ส.อัจฉรา  ปานข า ม.5/1        3,000  
10 นายชลชาติ  แก้วนิ่ม ม.5/2        3,000  
11 นายภีรศักดิ์  ยะเสน ม.6/1        3,000  
12 น.ส.กัญยารัตน์  พุทธโกสัย ม.6/2        3,000  
13 ด.ช.เจษฎา  ยุ่นชัยภูมิ ม.1/1        1,000  
14 ด.ญ.วิยะดา  รุณเรศ ม.1/2        1,000  
15 ด.ญ.พงศ์พัชรา  มณีวรรณ์ ม.1/3        1,000  
16 น.ส.ไพลิน ชูฉ่ า ม.4/2        1,000  
17 น.ส.ประภัสสร โพธิ์อยู่ ม.6/1        1,000  
18 ด.ญ.เสาวลักษณ์  มีเกิด ม.1/1          700  
19 ด.ช.สุรศักดิ์  โพธิ์เนียม ม.1/1          700  
20 ด.ญ.สุชาวด ี จันทร์แห่ว ม.1/1          700  
21 ด.ญ.มุขดา  เมืองเจริญ ม.1/2          700  
22 ด.ญ.รัชดาภรณ ์ บุญพยูง ม.1/3          700  
23 ด.ญ.ปัญจิรา  สิงห์ประสาท ม.1/3          700  
24 ด.ช.พชรพล  พลโต ม.1/3          700  
25 ด.ญ.หทัยกานต์  เพชรสะอาด ม.1/3          700  
26 ด.ญ.นภัสสร  เลาะสูงเนิน ม.1/3          700  
27 ด.ญ.ธิติการณ์  มาขวา ม.2/1          700  
28 ด.ช.พรรษกร  อ่วมจุ้ย ม.2/1          700  
29 ด.ญ.บุญทิพา  ไพรศรี ม.2/2          700  
30 ด.ช.อนาวิล  พาที ม.2/2          700  
31 ด.ช.สุทธโิชค  สุระ ม.2/3          700  
32 ด.ช.ศิรภัทร  สิงห์สาธร ม.2/3          700  
33 ด.ช.ธรรมนูญ  ทิมพูล ม.3/1 700 
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3. ทุนนักเรียนที่เจ็บป่วย มีโรคประจ าตัว  จ านวน 7 ทุน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 

1 ด.ญ.ภัทราวด ี ทองรอด ม.1/1        2,000  
2 ด.ช.กิตติธัช  แตงแก้ว ม.1/3        2,000  
3 ด.ช.นัทภูม ิ คายะ ม.1/3        2,000  
4 ด.ญ.ปาริฉัตร  โสดา ม.1/3        2,000  
5 ด.ช.วรากร  สินพลับ ม.2/1        2,000  
6 ด.ช.ณัฐดนัย  พรมมา ม.3/1        2,000  
7 ด.ช.อภิสิทธิ ์ ทองพวง ม.3/2        2,000  

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 
34 ด.ญ.พิมพิศา มีปัญญา ม.3/1          700  
35 ด.ญ.นวคุณ  สบายแท ้ ม.3/2          700  
36 ด.ญ.มุจิรา  เครื่องเทศ ม.3/2          700  
37 ด.ญ.ณิชา  บุญยืน ม.3/3          700  
38 ด.ญ.ณัฐธิดา  สมพร ม.3/3          700  
39 น.ส.ทวีพร  รอดกุล ม.4/1          700  
40 น.ส.โชติรส  บุญวิเศษ ม.4/1          700  
41 นายวุฒิชัย  อ่อนจันทร์ ม.4/1          700  
42 นายนนทกร  แก้วนิ่ม ม.4/2          700  
43 น.ส.สวุธิดา  จันทร์แห่ว ม.4/2          700  
44 นายวรวุฒ ิ ปัญญา ม.5/1          700  
45 นายสรศักดิ์  ภู่พูล ม.5/1          700  
46 นายสรพงศ์  ภู่พูล ม.5/1          700  
47 น.ส.กิ่งไผ่  ใหญย่งค์ ม.6/1          700  
48 น.ส.ปภาพินท์  อินทร์เพ็ญ ม.6/1          700  
49 น.ส.นรีกานต์  ค าพลอย ม.6/1          700  
50 น.ส.ณัฐชยา  บุญทอง ม.6/2          700  
51 น.ส.กัญยารัตน์  ทองประเสริฐ ม.6/2          700  
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4. ทุนนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน  จ านวน 8 ทุน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 
1 นายนพมนัส  อ ารุงแคว้น ม.5/1 1,200 
2 นายโชคอนันท์  ด้วงคง ม.6/1        1,000  
3 นายอภินันท์  ทองดี ม.6/1        1,000  
4 นายพงษ์พิสุทธิ์  รื่นอุรา ม.6/1        1,000  
5 น.ส.นัฐภรณ์  มนเฑียร ม.5/2        1,000  
6 นายกายสิทธิ์  ศรีเพ็ชร ม.5/2        1,000  
7 นายอนุรักษ์  บุญเกิด ม.5/2        1,000  
8 นายสหรักษ์  จันทร์นุ่ม ม.5/2        1,000   

 
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา เข้ารายงานตัวเพ่ือขอรับทุนการศึกษาเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายกิจจา  เอ่ียมระหงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 

 
 

 


