งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

รายละเอียดทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพล ประจาปีการศึกษา 2560
ตาราง สรุปทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพล
ประจาปีการศึกษา 2560
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

รายการ
ทุนสถาปนาโรงเรียน
ทุนด้วยรักและแบ่งปัน
ทุนสายใยรักแก่ศิษย์
ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพล รุ่นที่ 40
ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพล รุ่นที่ 33
ทุนคุณวัชรินทร์ ตันติชัชวาลวงศ์
ทุนคุณกรกนก ธรรมเป็นจิตต์
ทุนคุณปภาวรินท์ ลาเสือ
ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนพล
รวมทั้งสิ้น

จานวน (ทุน)
45
6
30
1
2
7
1
2

ยอดเงิน (บาท)
45,000
90,000
41,265
3,000
6,000
12,000
2,000
2,000

94 ทุน

201,265 บาท

ตาราง แสดงรายนามผู้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพล
ประจาปีการศึกษา 2560
รายนามผู้มอบเงินบริจาคสนับสนุน ทุนสถาปนาโรงเรียนพล
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

กองทุนสวัสดิการโรงเรียนพล
ศิษย์เก่าโรงเรียนพล รุ่นที่ 33 (คุณธนาภร ถารัตน์ ตัวแทนศิษย์เก่า)
คุณพลอยนภัส ภัทรนภัทรศรี (ห.จ.ก.เสรีภัณฑ์พานิชย์)
ร้านเกียรติเมืองพล
คุณนันทิมา ไชยโภชน์ (ร้านไบโอฟรุ้ตตี้)
ห.จ.ก.โบ๊ทบุ๊ค
คุณครูดรุณี หงษ์ทอง
คุณเตียง อังควิศิษฐพันธ์ ร้านสหกรณ์โรงเรียนพล

จานวนเงิน
(บาท)
10,000
4,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

9
10
11
12
13
14
15
16

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีพลรัตน์
คุณชาญยุทธ ศรีสุวอ ร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนพล
ร้านเจเจซาวด์
คุณสุทธิศักดิ์ ยอดมานะพงศ์ (ร้านสวัสดีคอมพิวเตอร์)
คณะผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนพล
ร้าน ช. โฆษณา
ร้านสายันต์การช่าง
บริษัทฟิวชั่นโปร จากัด
รวม

3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
45,000

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพล ประจาปีการศึกษา 2560
1.1 ทุนสถาปนาโรงเรียน
จานวน 45 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 45,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงอทิตยา บุญดี
เด็กชายพงศกร ทาร่อน
เด็กหญิงกรกนก สุดโลก
เด็กหญิงสุชาณัฐ ระมนตรี
เด็กหญิงณัฐชยา พรมเกตุ
เด็กชายพิพัฒพล มืดอินทร์
เด็กหญิงเจตปรียา แช่มเชื้อ
เด็กหญิงวริสรา นาดี
เด็กหญิงธันวามณี คงสัตย์
เด็กหญิงนงนุช พรมศาสตร์
เด็กหญิงปนัดดา วิชาเกวียน
เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วคาหอม
เด็กหญิงอาภัสรา ภูมิแสนโคตร
เด็กหญิงชาติรส ชิดโคกสูง
เด็กชายธนากร นาชัยลาน
นางสาวจิราวดี แสงบารุง
เด็กหญิงสุวรรณณี กลิ่นศรีสุข
เด็กหญิงจังคนิภา ดีเสียง

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

เด็กชายชลชัย คาสาย
เด็กหญิงปริฉัตร มะณี
เด็กหญิงอัจฉราพร หงษ์สิงห์ทอง
นางสาวยุวดี จิรวัฒนผล
นายพีระพงษ์ แก่นมาลี
นางสาวแพรวา โยแก้ว
นางสาวสุภกร จินานิกร
นางสาวอริสา บุตรดี
นายสุภัทรพงษ์ ศรีทาสร้อย
เด็กชายพรบดินทร์ ปัชชาเขียว
นางสาวนฤมล เอมโอษฐ์
นายชนาธิป ศรีเพชร
นางสาวพลอยไพลิน ผ่องพันธ์
นางสาววิลาวัลย์ สาลีงาม
นางสาวกรรณภิรมย์ ศรีษะนาราช
นายวีระพล แก่นศรี
นางสาวมาชารี มั่งสมบัติ
นายวัชระ มณีทัพ
นายอรรถกร ประไมยะ
นางสาวนิธิพร นาดี
นายปริญญา ยิ่งยืน
นางสาวพัชริดา พันชาติ
นางสาวศิริรักษ์ จันทหอม
นางสาวอารียา สุดธง
นางสาวอรทัย ด้วงศาลา
นายดุริยะ ศรีลม
นายทักษิณ สันโดด

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

1.2 ทุนด้วยรักและแบ่งปัน โดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 6 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 90,000 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ผู้มอบทุนการศึกษา

จานวน

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

1
2
3
4
5
6

เด็กหญิงกานดา ป้องสา
นางสาวณัฐพร ภูแม่นเขียน
นางสาวรวงข้าว พรมสาขา
นายไพศาล ทองพิทักษ์
นางสาวไอศ์ลดา ดอนเส
นางสาวสุกานดา กรรณิกา

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เงิน
(บาท)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

คุณดวงแข อรรณนพพร
คุณดวงแข อรรณนพพร
คุณดวงแข อรรณนพพร
คุณทิณภัทร แก้วกัญญา
คุณทิณภัทร แก้วกัญญา
คุณทิณภัทร แก้วกัญญา

1.3 ทุนสายใยรักแก่ศิษย์
จานวน 30 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 41,265 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

ชั้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายพิทักษ์พงศ์ พรหมอินทร์
นางสาวจันธิมา ปราบวิชิต
นายณัฐวุฒิ พรมมา
นายกัมปนาท พรมมา
นางสาวปทุมพร อาวะลี
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมนอก
นางสาวปนัดดา ศรีพา
นายจักรี โคตรประทุม
นางสาวศิริลักษณ์ เรียงรัตน์
เด็กชายนิติพงศ์ บุญเกิด
นางสาวภูสิณี พรมจันทร์
เด็กชายปราโมทย์ เส้นสินลา
นางสาววรฤทัย พลเยี่ยม
นางสาวอริญญา ศรีกะพา
นางสาวนิพัชชา โพธิ์เวียงคา
นางสาวไอศ์ลดา ดอนเส
เด็กชายทรงพล แก้วภักดี
นางสาวศิรประภา ปานชาลี

มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้มอบทุนการศึกษา

ผอ.สุรเชษฐ รูปต่า
คุณครูสุพัฒน์ นนทะเสน
คุณครูอรุณศรี พิมพ์เสน
คุณครูอรุณศรี พิมพ์เสน
คุณครูอรุณศรี พิมพ์เสน
คุณครูอรุณศรี พิมพ์เสน
คุณครูอรุณศรี พิมพ์เสน
คุณเพิ่มศักดิ์-คุณครูสุจินต์
คุณเพิ่มศักดิ์-คุณครูสุจินต์
คุณเพิ่มศักดิ์-คุณครูสุจินต์
คุณเพิ่มศักดิ์-คุณครูสุจินต์
คุณเพิ่มศักดิ์-คุณครูสุจินต์

เหมือนทองจีน
เหมือนทองจีน
เหมือนทองจีน
เหมือนทองจีน
เหมือนทองจีน

คุณครูประยงค์ ตรีกมล
คุณครูประยงค์ ตรีกมล
คุณครูประยงค์ ตรีกมล
คุณครูวิไลวรรณ ปราบวิชิตร์
คุณครูวิไลวรรณ ปราบวิชิตร์
คุณครูนวพร แสงเกตุ

จานวน
เงิน
(บาท)
3,265
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวจิรนันท์ นาคศรี
เด็กชายนรังสรรค์ ตื่นเต้นดี
เด็กชายสหรัถ พลศักดิ์เดช
เด็กชายนนทวัฒน์ เสียดไธสง

เด็กหญิงวิไลภรณ์ กังเขตุ
เด็กหญิงพรสวรรค์ อาตมา
นางสาวพลอยไพลิน ผ่องพันธ์

นายชัยวัฒน์ ทองพู
นายรัฐกร ลินทะมาต
นางสาวนุชนาถ ฤาชา
นายพงศกร วิลาสังข์
นางสาวกชกร หวานแท้

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูนิ่มนวล ปราบวิชิตร์
คุณครูนิ่มนวล ปราบวิชิตร์
คุณครูพิกุล วงศ์รัตนเพ็ญศิริ
คุณครูพิกุล วงศ์รัตนเพ็ญศิริ
คุณครูอัญชิษฐา โปรยไธสง
คุณครูอัญชิษฐา โปรยไธสง
คุณครูปัณฑมาพร พงษ์ธนู
คุณครูพนิดา สินโพธิ์
คุณครูจินตนา หางาม
คุณครูเพ็ญพิมล ชาวกล้า
คุณครูลภัสสรณ์ สิงห์เทพ
คุณครูลภัสสรณ์ สิงห์เทพ

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
500

1.4 ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพล รุ่นที่ 40
จานวน 1 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 3,000 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

1 นางสาวกชกร หวานแท้

ชื่อทุน

ชั้น

ผู้มอบทุนการศึกษา

ทุนเพชรในพล

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณสุวรรณ ศรีบุษย์

จานวนเงิน
(บาท)
3,000

1.5 ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพล รุ่นที่ 33
จานวน 2 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 6,000 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

1 นางสาวกนกพรรณ เนตรแก้ว
2 นางสาวกฤติยา หล้าโน
3 นายธนัช ศรีนนท์

ชื่อทุน

ชั้น

ผู้มอบทุนการศึกษา

ทุน The best
สาย วิทย์-คณิต
ทุน The best
สาย ศิลป์-ภาษา
ทุน The best
สาย ศิลป์-ภาษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

จานวน
เงิน
(บาท)
3,000

มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

1,500

มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

1,500

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

1.6 ทุนคุณวัชรินทร์ ตันติชัชวาลวงศ์
จานวน 7 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 12,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อนักเรียน

ชั้น

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองดี
เด็กหญิงบุษยมาศ จาหวาน
นางสาวยุวดี จิรวัฒนผล
นางสาวพรรภัสษา นาสังข์
นางสาวอัญทิพภา บุญสพ
นางสาวนุศรา แดงบุญเรือง
นายพงศกร ไชยป่ายาง

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ผู้มอบทุนการศึกษา
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์
คุณวัชรินทร์

ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์
ตันติชัชวาลวงศ์

จานวนเงิน
(บาท)
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1.7 ทุนคุณกรกนก ธรรมเป็นจิตต์
จานวน 1 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

1 เด็กชายอัศดาวุธ จักจุ่ม

ชั้น

ผู้มอบทุนการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณกรกนก ธรรมเป็นจิตต์

จานวนเงิน
(บาท)
2,000

1.8 ทุนคุณปภาวรินท์ ลาเสือ ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนพล
จานวน 2 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 2,000 บาท
ที่

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ผู้มอบทุนการศึกษา

1 เด็กหญิงทัศนีย์ ชัยวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คุณปภาวรินท์ ลาเสือ
2 เด็กหญิงนิลดา เทพโคสา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
คุณปภาวรินท์ ลาเสือ
2. ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จานวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท/ปี
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวพิลาศิณีย์ บุตรวิชา

ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จานวนเงิน
(บาท)
1,000
1,000

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

3. ทุนการศึกษาบริษัทนูบูน จานวน 1 ทุน เดือนละ 800 บาท ต่อเนือ่ ง 9,600 บาท/ปี
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-สกุล
เด็กชายวชิระพล พรหล่อ

ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

จานวนเงิน (บาท)
800

4. ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ จานวน 3 ทุนๆ ละ 7,000 บาท/ปี ต่อเนื่อง 3 ปี
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอทิตยา บุญดี
นางสาวจารุวรรณ บุเหลา
นายจักรี โคตรประทุม

ชัน้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

5. ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จานวน 3 ทุนๆ ละ 6,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
เด็กชายณัฐวุฒิ สนิทเชื้อ
นายวิทวัส เศรษฐา
นางสาวขนิษฐา ขุ่มด้วง

ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

6. ทุนการศึกษาทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษายากจน (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย)
จานวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
1 เด็กหญิงสุชาณัฐ ระมนตรี
2 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระมนตรี

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

7. ทุนการศึกษา บริษัท BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO., LTD

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

7.1 ทุนเรียนดี จานวน 20 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 80,000 บาท ต่อเนื่อง 3
ปี
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปัสสา
เด็กหญิงอุไรริษา เตโพธิ์
เด็กชายจิระศักดิ์ กลจันทา
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุพรหมอินทร์
เด็กหญิงมธุรส เดชอุดร
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมนอก
เด็กชายสรเชษฐ จันทร์เสนา
เด็กชายทักษิณ มัตวงษ์
เด็กหญิงสุภาวดี ช่วยนา
นายทรงพล แก้วภักดี
นางสาวอาทิตยา นรา
นางสาวดุสิตา คาทุ่น
นางสาววรรณวิภา สมภาร
นางสาววาริณี สุรินทร์
นางสาววรรณวิษา นามลิวัน
นางสาวกฤตธีรา บุญทัน
นางสาวไอส์ลดา ดอนเส
นายณัฐวุฒิ มุริกา
นายอานนท์ เกิดเดช
นางสาวอาทิติยา หาดสูง

7.2 ทุนทีมกีฬาวอลเล่ย์บอลจานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
ที่
ชื่อทุน
1 ทีมกีฬาวอลเล่ย์บอล

ชั้น
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/4
ม.1/5
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/5
ม.3/1
ม.3/3
ม.3/5
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/5
ม.6/1
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/7

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

8. ทุนด้วยรักและแบ่งปันครั้งที่ 2 จานวน 12 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอทิตยา บุญดี
เด็กหญิงกนกรส โคตา
เด็กหญิงอรวรรณ นาทอง
เด็กชายอัษฎาวุธ จักจุ่ม
เด็กชายภานุพงษ์ เอกคณะสิงห์
เด็กชายรตินันท์ เหลือล้น
นายพิทักษ์พงศ์ พรหมอินทร์
นายชนาธิป ศรีเพชร
นายจักรี โคตรประทุม
นายสุวัฒน์ ยวนใจ
นางสาววรฤทัย พลเยี่ยม
นางสาวอัณศยา เจริญกุล

ชั้น
ม.1/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.4/6
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/8
ม.6/2
ม.6/3

9. ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอทิตยา บุญดี
เด็กหญิงจอมขวัญ นุชิตภาพ

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

10. ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ จานวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐพร ภูแม่นเขียน

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

11. ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย จานวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญารัตณ์ สุวรรณไตร

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

12. ทุนการศึกษามูลนิธิสภากาชาดไทย จานวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวขนิษฐา ผาค้อ

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

13. ทุนอรรณนพพร จานวน 3 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอทิตยา บุญดี
เด็กหญิงมธุรส เดชอุดร
เด็กหญิงภัทราพร ลุนบง

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

14. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นนักเรียนผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
รายใหม่ ปีการศึกษา 2560 จานวน 23 รายๆ ละ 13,200 บาท/ปี เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 303,606 บาท

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

ตาราง แสดงรายชื่อนักเรียนผู้กู้เยืมเงิน (กยศ.) รายใหม่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ-สกุล
นายพงศกร วิลาสังข์
นางสาวกนกพรรณ เนตรแก้ว
นางสาวไอศ์ลดา ดอนเส
นางสาวชลธิชา มะลิยศ
นางสาวธัญลักษณ์ คามทิตย์
นางสาวสุพัตรา เรืองเสนา
นายณัฐวุฒิ มุริกา
นางสาวอณัศยา เจริญกุล
นางสาวอัณศยา เจริญกุล
นางสาวนุชนาถ ฤาชา
นายพงสกร ไชยป่ายาง
นายภูตะวัน ชิณศรี
นางสาวเกษราภรณ์ จันทร์ขาม
นางสาวสุนีย์รัตน์ อุนโล
นางสาวอารียา สุดธง
นางสาวกฤติยา หล้าโน
นางสาวอรทัย ด้วงศาลา
นางสาวอาทิตยา หาดสูง
นางสาวปวิตรา อะศูนย์
นางสาวปิยฉัตร จินกลาง
นายสวพล สีสัน
นายองอาจ มาคะรมย์
นางสาววาสนา สิงหศรี

ชั้น
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

ตารางสรุปรายการทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ประจาปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
ตาราง แสดงรายการทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

รายการ

จานวน
(ทุน)

จานวนเงิน
(บาท)

ที่

รายการ

จานวน
(ทุน)

จานวนเงิน
(บาท)

งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ โรงเรี ยนพล

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. ทุนการศึกษาทั่วไป
ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพล
- ทุนสถาปนาโรงเรียน
45
45,000
- ทุนด้วยรักและแบ่งปัน
6
90,000
- ทุนสายใยรักแด่ศิษย์
30
41,265
- ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพลรุ่นที่ 33
3
6,000
- ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนพลรุ่นที่ 40
1
3,000
- ทุนคุณวัชรินทร์ ตันติชัชวาลวงศ์
7
12,000
- ทุนคุณกรกนก ธรรมเป็นจิตต์
1
2,000
- ทุนคุณปภาวรินท์ ลาเสือ
2
2,000
ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย
2
10,000
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนด้วยรักและแบ่งปันครั้งที่ 2
12
60,000
ทุนการศึกษาบริษัทนูบูน
1
9,600
ทุนอรรณนพพร
3
3,000
ทุนมูลนิธิสภากาชาดไทย
1
3,000

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
3
ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
1
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
1
ทุนคุณเจษประพัฒน ธาราฉัตร
1
ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ
1
ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษา
3
จังหวัดขอนแก่น
1.13 ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
2
(สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์)
1.14 ทุนการศึกษาบริษัท BIG IDEA CORPORATE
20
ทุนทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอล
2
รวม
148
2. ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2.1 กยศ.รายใหม่
23
รวมทั้งสิ้น
171

21,000
10,000
3,000
2,000
5,000
18,000
7,000

80,000
20,000
452,865
303,600
756,465

