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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

                              กองทุนการศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2561 

  

 กองทุนการศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ปัจจุบันมีจ านวน 14  กองทุน  ได้แก่ 

 1.   กองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (กองทุนแนะแนว)   ริเริ่มจัดต้ังโดย  
ผู้อ านวยการธงชัย  จักกาบาตร์  และนางวิภาพร ศรีอินทร์  หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ซึ่ง
ได้ระดมทุนจากการบริจาคของครู อาจารย์และบุคคลภายนอก  และจากการหารายได้ของงานแนะแนว 
2 .กองทุนเพื่อการศึกษาภาวะไพบูลย์  ริเริ่มจัดต้ังโดย  ผู้อ านวยการวัฒนา  ภาวะไพบูลย์   
3 .กองทุนเพื่อการศึกษาชูชีพ – วราศัย  พาหา  ริเริ่มจดัต้ังโดย  คุณชูชีพ และ คุณ วราศัย  พาหา  โดยการ
ประสานงานจากผู้ช่วยผู้อ านวยการวิมลศรี  สุมิตสวรรค ์
4. กองทุนเพื่อการศึกษาองอาจ  สุขแสงสวุรรณ  ริเริ่มจัดต้ังโดย  ผู้อ านวยการองอาจ  สุขแสงสุวรรณ  
5.กองทุนเพื่อการศึกษาวิมลศิลป์   จัดต้ังเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์อดิศัย  วิมลศิลป์ ผู้ล่วงลับ 
6. กองทุนเพื่อการศึกษารักษ์ย่อง  จัดต้ังโดยครูภมร  รกัษ์ย่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจากกองทุน
มาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
7.  กองทุนเพื่อการศึกษาทับคล้าย  จัดต้ังโดยนายวิชาญ  ทับคล้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจาก
กองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
8.  กองทุนเพื่อการศึกษาพรรณเชษฐ์ จัดต้ังโดยนางสาวเบญจวรรณ  พรรณเชษฐ ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ดอกผลจากกองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
9. กองทุนเพื่อการศึกษาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เริ่มก่อต้ังในปีการศึกษา 2555  มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจากกองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมี  ความประพฤติดี 
10. กองทุนเพื่อการศึกษารุ่งอดุลพิศาล เริ่มก่อต้ังในปีการศึกษา 2556 โดยครูชูหวน รุ่งอดุลพิศาลครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจาก กองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
11. กองทุนเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารุ่นที่ 4 ปี 2523 ประธานรุ่น คือ นายสุทน สังสี
แก้ว  เริ่มก่อต้ังในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557  เริ่มต้นจ านวนเงิน 28,599 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจาก
กองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
12. กองทุนเพื่อการศึกษาดะรีพัตร์ โดย ครูเสริมขวญั  ดะรีพัตร์ ครชู านาญการโรงเรียน  
พรหมพิรามวิทยา เริ่มก่อต้ังในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เริ่มต้นด้วยจ านวนเงิน  10,000 บาท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจากกองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
13. กองทุนเพื่อการศึกษาครูสมบัติ  ก่ิงศักด์ิ โดยครูสมบัติ  ก่ิงศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนพรหม
พิรามวิทยา ในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการเริ่มก่อต้ังในวันที่ 30 กันยายน  
2557 เริ่มต้นด้วยจ านวนเงิน  60,089 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจากกองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี 
 14. กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาครบรอบ 36 ปี โดยคณะศิษย์เก่า 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  เริ่มก่อต้ังในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยตัวแทนศิษย์เก่า คือ นายทวีศักด์ิ  
เขม้น น าเงินมามอบให้นายบุญศักด์ิ  ไมตรีจิตร์ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเริ่มต้นด้วยจ านวนเงิน  
438,991.26 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดอกผลจากกองทุนมาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและมี 

                  ความประพฤติดี 
                  15. กองทุนพจสัณห์  เริ่มก่อต้ังในปี 2561 โดย ครูพงษ์ศักด์ิ พจสัณห์ ด้วยจ านวนเงิน 10,000 บาท 
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           ปัจจุบันได้น าเงินจากกองทุนน าไปฝากไว้ที่สวัสดิการออมทรัพย์ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  และน าดอกผลจาก
กองทุนน ามาเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน และความประพฤติดี   ซึ่งมีดอกเบี้ยในปีการศึกษา  2561 ดังน้ี 

ที่ ชื่อกองทุน 

เงินต้นน าฝากใน
สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงเรียนพรหมพิราม
วิทยา(บาท) 

ดอกเบี้ย 

ได้รับเมื่อ 31 ม.ค.61 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจน
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  

271,954 12,237.93 ดอกเบี้ยปันผล ร้อยละ 
4.50บาทต่อปี 

2 กองทุนเพื่อการศึกษาภาวะไพบูลย์   14,368 646.56  

3 กองทุนเพื่อการศึกษาชูชีพ – วราศัย  
พาหา   

10,878 489.51  

4 กองทุนเพื่อการศึกษาองอาจ   
สุขแสงสุวรรณ   

10,878 489.51  

5 กองทุนเพื่อการศึกษาวิมลศิลป์    21,756 979.02  

6 กองทุนเพื่อการศึกษารักษ์ย่อง 100,428 4,429.26  

7 กองทุนเพื่อการศึกษาทับคล้าย 5,438 244.71  

8 กองทุนเพื่อการศึกษาพรรณเชษฐ์ 8,618 387.81  

9 กองทุนเพื่อการศึกษาสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

26,978 1214.01  

10 กองทุนเพื่อการศึกษารุ่งอดุลพิศาล 20,838 937.71  

11 กองทุนเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียน
พรหมพิรามวิทยารุ่นที่ 4 

38,649 1,514.20  

12 กองทุนเพื่อการศึกษาดะรีพัตร์ 10,017 450.76  

13 กองทุนเพื่อการศึกษาครูสมบัติ  กิ่งศักด์ิ 62,276 2802.42  

14 กองทุนพจสัณห ์ 10,000 337.50  

 รวม 613,076 27,160.91  

หมายเหตุ   ในปีการศึกษา 2561 ดอกเบี้ยกองทุนทั้งหมด  27160.91บาท โรงเรียนได้ไปเป็นทุนการศึกษา เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพรหมพิราม ชื่อโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(ทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 637-0-11236-4  
ส่วนกองทุนเพ่ือการศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาครบรอบ 36 ปี เงินดอกเบี้ยจ านวน 13218.09 บาทอยู่ในสมุดบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม เลขที่  020134515111  
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ที่มา : งานแนะแนวโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    12  มีนาคม  2561 

                                              รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา 
                                           ต้ังแต่ 17  พฤษภาคม  2561 
 

 

วัน เดือน ป ี ผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

  บาท ส.ต.  

20 มี.ค.61 ยอดเงินยกมา 94,727 80  

17 พ.ค.61 ครูปวีณา  โพธิ์จันทร์ น าเงินตกหล่นทีมีผู้มา
ส่ง  แต่ไม่มีเจ้าของมารับ 861   

29 มิ.ย.61 นางสาวเบญจวรรณ  พรรณเชษฐ์ 3,000   

29 มิ.ย.61 นางสาวเพทาย  มั่นสีเขียว (ศิษย์เก่าพ.ว.) 1,000   

29 มิ.ย.61 นายด ารงค์  บุญรอด 30,000   

29 มิ.ย.61 นางสาวปราณี  เกิดเช้ือ 3,000   

29 มิ.ย.61 ครูรุจี  พีระพันธุ ์ 5,000   

30 มิ.ย.61 ดอกเบ้ีย 139 42  

16 ก.ค.61 ครูสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์ 10,000   

25 ก.ค.61 นายอดิศักดิ์  จันทร์เกษม 1,000   

25 ก.ค.61 นายเอกชัย สนมฉ่ า (ศิษย์เก่าพ.ว.) 5,000   

1 ส.ค.61 ดร.บุญศักด์ิ  ไมตรีจิตร์ 2,000   

1 ส.ค.61 ครูพงษ์ศักดิ์  พจสัณห์ 1,000   

2 ส.ค.61 ครูวิภาพร  ศรีอินทร์ 3,000   

2 ส.ค. 61 ครูบุษรินทร์  ปั้นทอง 2,000   

7 ส.ค.61 คุณจีระชาติ  แก้วประดิษฐ์ 1,000   

9 ส.ค.61 ครูพจนารถ  จ านงค์วัย 2,000   

26 ก.ค.61 สหกรณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 20,000   

5 พ.ย.61 ครูพชรพร  มั่นหาญ 5,000   

13 พ.ย.61 ครูสุนทรี  วัดทอง 2,000   
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รายการเบิกจ่ายเป็นทุนการศึกษา 
 

วัน เดือน ป ี รายการทุนการศึกษา จ านวนเงิน หมายเหตุ 

  บาท ส.ต.  

22 พ.ค.61 มอบทุนคุณวลัยลักษณ์ อินทร์งาม 8,000 บ.ให้น.ส.
นฤมล จงศิริ ม.6/1 

8,000   

25 พ.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนม.1 จ านวน 30 ทุน  
และ ม.4 จ านวน 2 ทุนรวม32 ทุน 

32,000  คัดกรองจากโรงเรียนเดิม 

8 ส.ค.61 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจ านวน 101 คน 101,000  วันแม ่

7 ม.ค.62 ทุนศิษย์เก่าพ.ว.คุณอฤทัย หงส์เทศ และคุณไกรสีห์ 
เพชรพรประภาสจ านวน 55 ทุนและทุนของครูสุนทรี 
วัดทองมอบให้ นายนฤเบศ คร้ามสมอ ม.6/2 จ านวน 
2,000 บ.และทุนของครูวัชรี มะโพงเพ็ง จ านวน 
4,000บาทมอบให้นักเรียนม.1/1 จ านวน 3 คน 

61.000  ทุนครูวัชรี มะโพงเพ็งมอบ 
1.ด.ญ.ปิยะพร 1/1 2,000 บ. 
2.ด.ญ.วิชญาพร1/1 1,000 บ. 
3.ภรทิพย์1/1 1,000บ. 

14 ม.ค.62 ทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทุกช้ันเรียน 13 ทุน 13,000   

วัน เดือน ป ี ผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

  บาท ส.ต.  

28 พ.ย. 61 ครูวัชรี มะโพงเพง 4,000   

20 ธ.ค.61 คุณสุธาสินี  สราญรมย์ 2,000   

25 ธ.ค.62 น.ส.จิดาภา เป๊ะอยู่ 1,000   

29 ธ.ค.61 คุณอฤทัย หงษ์เทศ ศิษย์เก่าพ.ว. 50,000   

31 ธ.ค.61 คุณไกรสีห์ เพชรพรประภาส 5,000   

31 ธ.ค.61 ดอกเบ้ียธนาคาร 77 46  

30 ม.ค.62 ดอกเบ้ีย 14 กองทุนของโรงเรียน 27,160 91  

 รวม 280,966 59  
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 รวม 215,000   

หมายเหตุ  เงินคงเหลือในสมุดบัญชธีนาคารกรุงไทย ช่ือ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(ทุนการศึกษา) จ านวน 
65,699.59 บาท วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 

 

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา  ท่ีได้รับการคัดกรองจากโรงเรียนเดิม  
มอบทุนวันท่ี 28 พฤษภาคม  2561   

 

ที ่  ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียนเดิม 
จ านวนเงินทุน

(บาท) 

1 ด.ญ. ศุภกานต์ อุ่นใจ ม.1/1 วัดนาขุม 1,000 

2 ด.ญ. สิรินทรา วงจีน ม.1/1 วัดทับยายเชียง 1,000 

3 ด.ช. รอบรู ้ จุ้ยเสือ ม.1/1 วัดทับยายเชียง 1,000 

4 ด.ช. สืบสกุล สุวรรณฤทธ์ิ ม.1/1 เทศบาล1(จิ้นตง) 1,000 

5 ด.ญ. กนกพร กล่อมกล่ านุ่ม ม.1/1 เทศบาล1(จิ้นตง) 1,000 

6 ด.ญ. ปิยะพร ราศ ี ม.1/1 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

7 ด.ญ. วิชญาพร นาคพุ่ม ม.1/1 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

8 ด.ญ. ปาณิสรา จันทร์สีทอง ม.1/2 วัดหนองหม้อแกง 1,000 

9 ด.ญ. ณัชชา แตงกวา ม.1/2 ประชาสามัคค ี 1,000 

10 ด.ญ. ทรงศริ ิ อินมา ม.1/2 ประชาสามัคค ี 1,000 

11 ด.ญ. ปวริศา แตงแย้ม ม.1/2 วัดท่าช้าง 1,000 

12 ด.ญ. สุธีธิดา ห้อยกร ม.1/2 เทศบาล1(จิ้นตง) 1,000 

13 ด.ช. อรุณพิพัฒร์ บางเฟ่ือง ม.1/3 วัดนาขุม 1,000 

14 ด.ญ. อนันตญา พันธ์ศักด์ิ ม.1/3 วัดนาขุม 1,000 

15 ด.ญ. สุกัญญา เณรพิทักษ์ ม.1/3 วัดนาขุม 1,000 

16 ด.ช. อิทธิพล หวาเกตุ ม.1/3 วัดท่าช้าง 1,000 

17 ด.ญ. สุกัญญา พงษ์เผื่อน ม.1/3 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

18 ด.ช. อนุชา ใยสุ่น ม.1/4 วัดหนองหม้อแกง 1,000 

19 ด.ญ. วรนุช กลั่นจะโปะ ม.1/4 ศึกษากุลบุตร 1,000 



6 
 

สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

20 ด.ญ. รัญธิดา แก้วสระสุข ม.1/4 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

21 ด.ช. จิรายุส ผ่องใส ม.1/4 วัดนาขุม 1,000 

22 ด.ญ. กัญญาณัฐ วงรอบ ม.1/4 วัดนาขุม 1,000 

ที ่  ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียนเดิม 
จ านวนเงินทุน

(บาท) 

23 ด.ญ. ธันยพร วันเท่ียง ม.1/4 วัดทับยายเชียง 1,000 

24 ด.ญ. พิมพ์ญาดา มากพันธ์ ม.1/5 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

25 ด.ช. ธนภัทร ค าหงษา ม.1/5 วัดหนองหม้อแกง 1,000 

26 ด.ช. สุรยุทธ คงเจริญ ม.1/5 เทศบาล1(จิ้นตง) 1,000 

27 ด.ช. คณิน สุขนอก ม.1/5 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

28 ด.ช. พงษ์พัฒน์ หยอมแหยม ม.1/6 บ้านบึงธรรมโรง 1,000 

29 ด.ช. สโรจ จางวางสิน ม.1/6 วัดท่าช้าง 1,000 

30 ด.ช. ศุชาติ คร้ามสมอ ม.1/6 เทศบาลพิรามอุทิศ 1,000 

31 น.ส. จุฑามาศ ทองยาใจ ม.4/3 วัดสนามไชย 1,000 

32 น.ส. ณัฐสินี ชุร ี ม.4/5 วัดวังวน 1,000 

 
ท่ีมา  งานแนะแนว 
วัน เดือน ปี 12 มีนาคม 2561 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

 

                           รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
                                  มอบทุนการศึกษาวันที่  10  สิงหาคม  2561 
 

ที ่   ชื่อ สกุล ชั้น จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 ด.ช. สืบสกุล สุวรรณฤทธ์ิ ม.1/1 1,000  
2 ด.ญ. กนกพร กล่อมกล่ านุ่ม ม.1/1 1,000  
3 ด.ญ. สุวพิชญ์ เจ๊กจั่น ม.1/1 1,000  
4 ด.ญ. ปวริสา แตงแย้ม ม.1/2 1,000  
5 ด.ช. ฐิติกร กรมเวช ม.1/2 1,000  
6 ด.ญ. ณัชชา แตงกวา ม.1/2 1,000  
7 ด.ญ. สุกัญญา พงษ์เผื่อน ม.1/3 1,000  
8 ด.ช. ธีรวัฒน์ เพ็ชรมา ม.1/3 1,000  
9 ด.ญ. ธนัชพร เข่ือนสอง ม.1/3 1,000  
10 ด.ช. ปวริศร บุญผ่อง ม.1/4 1,000  
11 ด.ญ. วรนุช กลั่นจะโปะ ม.1/4 1,000  
12 ด.ช. ศักด์ิดา ดีสะตา ม.1/4 1,000  
13 ด.ญ. ออมอัญ โอภาส ม.1/5 1,000  
14 ด.ญ. นภาศร หมื่นอาษา ม.1/5 1,000  
15 ด.ช. สรยุทธ คงเจริญ ม.1/5 1,000  
16 ด.ญ. สุพัตรา งามศร ี ม.1/6 1,000  
17 ด.ช. ศุชาติ คร้ามสมอ ม.1/6 1,000  
18 ด.ช. ศโรจ จางวางสิน ม.1/6 1,000  
19 ด.ญ. กิตติญา มูลล ี ม.2/1 1,000  
20 ด.ญ. กมลรัตน์ หอมขจร ม.2/1 1,000  
21 ด.ญ. สุภาพร พันทวี ม.2/1 1,000  
22 ด.ญ. ศิรดา สมก าเนิด ม.2/1 1,000  
23 ด.ญ. จุฑารัตน์ ขุนทอง ม.2/1 1,000  
24 ด.ช. วรัท มีใยเย่ือ ม.2/2 1,000  
25 ด.ช. ปกรณ์ ชิตประเสริฐ ม.2/2 1,000  
26 ด.ช. เกียรติศักด์ิ แตงงาม ม.2/2 1,000  
27 ด.ช. ณัฐนันท์   ค ามา ม.2/3 1,000  
28 ด.ญ. มาริสา สังชัย ม.2/3 1,000  
29 ด.ญ. วราภรณ ์ เอ่ียมเอ้ือยุทธ์ ม.2/3 1,000  
30 ด.ญ. อรพินทร์ ทองแพง ม.2/3 1,000  
31 ด.ญ. สิริขวัญ นาคทอง ม.2/3 1,000  
32 ด.ญ. รัตนา สังชาตร ี ม.2/4 1,000  
33 ด.ญ. รัตนวลี นพรัตน์ ม.2/4 1,000  
34 ด.ญ. กนกวรรณ สุขเกตุ ม.2/5 1,000  
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35 ด.ญ. พัชนาภรณ์ สาระบัน ม.2/5 1,000  
36 ด.ญ. ภิญญดา พงษ์ตระกูล ม.2/5 1,000  
37 ด.ญ. ภัทรกันย์ อินสอน ม.2/6 1,000  
ที ่   ชื่อ สกุล ชั้น จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
38 ด.ญ. ณัฐวดี งามเจริญ ม.2/6 1,000  
39 ด.ช. พนาไพร ยอดเพชร ม.2/6 1,000  
40 ด.ช. ภูวดล ค าฤาชา ม.2/7 1,000  
41 ด.ช. ธนกฤต กาบดี ม.2/7 1,000  
42 ด.ญ. จิราภรณ ์ เนียมสุวรรณ ม.2/7 1,000  
43 ด.ญ. กาญจนา อยู่ทิพย์ ม.3/1 1,000  
44 ด.ญ. ญาดา พุกพลอย ม.3/1 1,000  
45 ด.ญ. ไวรษณวี ศรีเมือง ม.3/1 1,000  
46 ด.ญ. อริสา บางไธสง ม.3/2 1,000  
47 ด.ญ. จิระนันท์ เอ่ียมเจริญ ม.3/2 1,000  
48 ด.ช. พีรพัช แก้วฤทธ์ิ ม.3/2 1,000  
49 ด.ช. จีรศักด์ิ ปราบุตร ม.3/3 1,000  
50 ด.ช. พีรพล มังสา ม.3/3 1,000  
51 ด.ช. วันเฉลิม กรฤทธ์ิ ม.3/3 1,000  
52 ด.ช. วีระพล ทับวิชา ม.3/4 1,000  
53 ด.ญ. ภนิดา บุญยะ ม.3/4 1,000  
54 น.ส. วรรณนิษา จันทร์คนึง ม.3/4 1,000  
55 ด.ญ. สุพรรษา อินเปล่ง ม.3/5 1,000  
56 ด.ช. อดิเทพ สุโภชน์ ม.3/5 1,000  
57 ด.ช. จีรเดช คงมั่น ม.3/6 1,000  
58 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ พ่วงสาตร์ ม.3/6 1,000  
59 ด.ญ. นิตยา เอ่ียมเจริญ ม.3/6 1,000  
60 ด.ญ. ทัศนียวรรณ ดวงมณี ม.3/6 1,000  
61 น.ส. อภิญญา แตงกวา ม.4/1 1,000  
62 น.ส. อโณทัย ภูแข่งศร ี ม.4/2 1,000  
63 น.ส. กชกร ทองม่วง ม.4/2 1,000  
64 นาย ณัฐพงษ์ ทองมุข ม.4/2 1,000  
65 น.ส. ดวงหทัย คงชศูร ี ม.4/3 1,000  
66 น.ส. ภัทรนิษฐ ์ ผิวชา ม.4/3 1,000  
67 น.ส. จุฑามาศ ทองยาใจ ม.4/3 1,000  
68 น.ส. วรวรรณ พงษ์ศร ี ม.4/4 1,000  
69 นาย กิตติพงษ์ พยัคมี ม.4/4 1,000  
70 น.ส. ประภัสสร เดือนกลาง ม.4/4 1,000  
71 นาย ธนพัฒน์ กลิ่นธูป ม.4/5 1,000  
72 นาย เจษฎากร อุ่นวงศ์ ม.4/5 1,000  
73 นาย เจษฎาพร แก้วอ้น ม.4/5 1,000  
74 น.ส. ชลธิชา มาสอน ม.5/1 1,000  
75 น.ส. พัชรมัย ทองภิรมย์ ม.5/1 1,000  
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76 นาย ธนรัตน์ สุขเกตุ ม.5/1 1,000  
77 น.ส. บุษกร เจ๊กจั่น ม.5/2 1,000  
78 นาย วรพล ขัตสุระ ม.5/2 1,000  
ที ่   ชื่อ สกุล ชั้น จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
79 น.ส. วิไลลักษณ์ สุขเปี่ยม ม.5/3 1,000  
80 น.ส. สุทธิดาวรรณ มากกูล ม.5/3 1,000  
81 นาย พงศภัค บุญเสน ม.5/3 1,000  
82 นาย พิพัฒน์ สระทองขม ม.5/4 1,000  
83 นาย วศิน จ าปาศักด์ิ ม.5/4 1,000  
84 นาย ศรัณย์ อินสารีย์ ม.5/4 1,000  
85 น.ส. ธัญรดี มามี ม.5/5 1,000  
86 นาย วิศรุต สาระจันทร ์ ม.5/5 1,000  
87 น.ส. วาริน หอมเงิน ม.5/5 1,000  
88 น.ส. ลัดดา เมฆฉาย ม.6/1 1,000  
89 นาย วลงกรณ ์ ชูสาย ม.6/1 1,000  
90 น.ส. รุ่งทิวา โท้แก้ว ม.6/1 1,000  
91 น.ส. อิศรักษ ์ มัทเรศ ม.6/2 1,000  
92 น.ส. พัชราภรณ ์ กันทับทิม ม.6/2 1,000  
93 น.ส. อรัญญา นันชะดา ม.6/2 1,000  
94 น.ส. ศิริลักษณ ์ บุญเหลือ ม.6/3 1,000  
95 น.ส. สุกัญญา ข าคม ม.6/3 1,000  
96 น.ส. เขมฤทัย น่วมไกรนอก ม.6/3 1,000  
97 น.ส. รุ่งทิวา จันทร์เปรม ม.6/4 1,000  
98 น.ส. พัชริกา ทองมี ม.6/4 1,000  
99 น.ส. รุ่งนภา อินเปล่ง ม.6/5 1,000  
100 นาย ประดิษฐ์ อยู่ทิพย์ ม.6/5 1,000  
101 นาย ณัฐพล คงปาน ม.6/5 1,000  

 
ท่ีมา  งานแนะแนว 
วัน เดือน ปี 12 มีนาคม 2561 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า คุณอฤทัย  หงษ์เทศ และคุณไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส 
                              มอบทุนการศึกษา วันที่  9  มกราคม  2562 

 

ท่ี   ช่ือ สกุล ช้ัน 
จ านวน

ทุนการศึกษา 
1 ด.ช. สืบสกุล สุวรรณฤทธิ์ ม.1/1 1,000 

2 ด.ญ. ปิยะพร ราษ ๊ ม.1/1 1,000 

3 ด.ญ. ปัญญารัตน ์ ขยายฤทธิ์ ม.1/2 1,000 

4 ด.ญ. ณัชชา แตงกวา ม.1/2 1,000 

5 ด.ช. ทรงพล ทองบาง ม.1/3 1,000 

6 ด.ช. นพรัตน ์ ข ามี ม.1/3 1,000 

7 ด.ช. จิรายุส ผ่องใส ม.1/4 1,000 

8 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศิริเมือง ม.1/4 1,000 

9 ด.ช. นพกร ก้อนเงิน ม.1/5 1,000 

10 ด.ญ. กิตติยาพร แสงสว่าง ม.1/5 1,000 

11 ด.ช. รัฐธรรมนูญ อินอาด ม.1/6 1,000 

12 ด.ญ. กัลยา อุ่นวงศ์ ม.1/6 1,000 

13 ด.ญ. มนัสนันท์ นนท์ศรีเหว่า ม.1/7 1,000 

14 ด.ญ. ณัฐวดี สร้อยทอง ม.2/1 1,000 

15 ด.ญ. ปณัฐตา รุ่งรัศม ี ม.2/2 1,000 

16 ด.ญ. สมหทัย มีสีบัว ม.2/2 1,000 

17 ด.ช. ณัฐนันท์   ค ามา ม.2/3 1,000 

18 ด.ญ. วราภรณ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ์ ม.2/3 1,000 

19 ด.ญ. รัตนวลี นพรัตน ์ ม.2/4 1,000 

20 ด.ญ. นลินทิพย์ สร้อยวิชา ม.2/4 1,000 

21 ด.ช. ลาภิศ ปัญญการ ม.2/5 1,000 

22 ด.ญ. ภิญญดา พงษ์ตระกูล ม.2/5 1,000 

23 ด.ญ. นิตติยา ก้อนหม ี ม.2/6 1,000 

24 ด.ช. บุญฤทธิ์ ดาบุตร ม.2/7 1,000 

25 ด.ญ. ประภาศิริ แสงอาทิตย์ ม.3/1 1,000 
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26 ด.ช. ศุภกิตต์ พรหมทอง ม.3/2 1,000 

ท่ี   ช่ือ สกุล ช้ัน 
จ านวน

ทุนการศึกษา 

27 น.ส. พรทิชา สุริมา ม.3/3 1,000 

28 น.ส. วรรณณิษา จันทร์คนึง ม.3/4 1,000 

29 ด.ช. สยาม จันทร์ปัญญา ม.3/5 1,000 

30 ด.ญ. ศรัญญา โมเรือง ม.3/6 1,000 

31 น.ส. อภิญญา แตงกวา ม.4/1 1,000 

32 น.ส. ณัฐกฤตา แพงพฤกษ์ภูม ิ ม.4/2 1,000 

33 น.ส. ดวงหทัย เขตนอก ม.4/3 1,000 

34 นาย ศุจิภรณ์ ข าวงฆ้อง ม.4/4 1,000 

35 นาย กิติพงษ ์ พยัคม ี ม.4/4 1,000 

36 นาย จิรายุทธ มีนนท์ ม.4/5 1,000 

37 นาย เจษฎาพร อุ่นวงศ์ ม.4/5 1,000 

38 น.ส. ธารทิพย์ เกิดแก้ว ม.5/1 1,000 

39 น.ส. ชลธิชา มาสอน ม.5/1 1,000 

40 น.ส. ธนัชธร สุขแนบ ม.5/2 1,000 

41 น.ส. วิไลลักษณ์ สุขเปี่ยม ม.5/3 1,000 

42 นาย กิติมา แทนรินทร์ ม.5/3 1,000 

43 นาย วศิน จ าปาศักดิ์ ม.5/4 1,000 

44 นาย นพดล แช่มช้อย ม.5/4 1,000 

45 น.ส. ดาราวรรณ หมื่นจิตร์ ม.5/5 1,000 

46 นาย วิศรุต สาระจันทร์ ม.5/5 1,000 

47 น.ส. ลัดดา เมฆฉาย ม.6/1 1,000 

48 น.ส. ธนิตตา เกตุหล า ม.6/2 1,000 

49 น.ส. จิราพร พึ่งทรัพย ์ ม.6/2 1,000 

50 น.ส. นภา ประชุม ม.6/3 1,000 

51 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญเหลือ ม.6/3 1,000 

52 น.ส. วราภรณ์ เย่ียมงาม ม.6/4 1,000 

53 น.ส. พนิดา กรรมกร ม.6/4 1,000 

54 น.ส. สุภาพร ทองค านุช ม.6/5 1,000 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

55 น.ส. ยุพิน ดีอินทร์ ม.6/5 
1,000 

                          รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
                                       มอบทุนวันที่ 15 มกราคม 2562 
 

ท่ี   ช่ือ สกุล ช้ัน จ านวนเงินทุนการศึกษา 

1 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ค าปล้ืม ม.2/6 1,000 

2 ด.ช. ภูวดล ค าฤาชา ม.2/7 
1,000 

3 ด.ญ. พันณา เพ็ชรประกอบ ม.3/1 
1,000 

4 ด.ญ. อริสา บางไธสง ม.3/2 
1,000 

5 น.ส. ภัทรวดี ค าอินทร์ ม.3/3 
1,000 

6 นาย ธนดล ทองล้ าเลิศ ม.3/4 
1,000 

7 นาย อดิเทพ สุโภชน์ ม.3/5 
1,000 

8 น.ส. กัญญาภัค บุญมี ม.3/6 
1,000 

9 น.ส. นภัสวรรณ นาคคงค า ม.4/1 
1,000 

10 น.ส. สุภสุดา ทองนาคะ ม.4/2 
1,000 

11 น.ส. ณัฐพร กุลสอนนาน ม.4/3 
1,000 

12 น.ส. สุรนุช หนูบ้านเกาะ ม.5/2 
1,000 

13 น.ส. รักศิกา ศิลปชัย ม.6/1 
1,000 

 
ท่ีมา  งานแนะแนว 
วัน เดือน ปี 12 มีนาคม 2561 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                               รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
 

ท่ี ช่ือทุนการศึกษา ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน จ านวนเงินทุน 

1 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมารรุ่นท่ี 8 

น.ส.นิว  สุขม่ัน ม.6 18,000บ./ป ี

2 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน ์ น.ส.พิณพนาพร  บัวละออ ม.5 7,000 บ./ป ี

3 ทุนบริษัทนูบูนจ ากัด ด.ญ.ณัชณิชา  เทศทิม ม.3 400 บ./เดือน 

4 ทุนบริษัทนูบูนจ ากัด ด.ญ.อารีรัตน์  มากล่ิน ม.3 400 บ./เดือน 

5 ทุนบริษัทนูบูนจ ากัด ด.ญ.ธัญยลักษณ์  พ่วงสาตร์ ม.3 

 

400 บ./เดือน 

6 ทุนบริษัทนูบูนจ ากัด ด.ญ.ปิ่นมนัส วัฒนไพบูลย์ ม.1 800 บ./เดือน 

 

ท่ีมา  งานแนะแนว 
วัน เดือน ปี 12 มีนาคม 2561 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                  รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับอนุมัติเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ก.ย.ศ. 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช้ัน 

1 นายเก่งกิจ  แก้วนก ม.6/1 

2 น.ส.ลัดดา  เมฆฉาย ม.6/1 

3 น.ส.ธัญญเรศ  นันตา ม.6/1 

4 น.ส.ทัศนีย์  เท่ียงเกตุ ม.6/1 

5 นายวลงกรณ์  ชูสาย ม.6/1 

6 น.ส.สมัชญา  ยอดเกตุ ม.6/1 

7 น.ส.ศิรประภา  นาคมี ม.6/4 

8 นายปริญญา  บุญมี ม.6/1 

9 น.ส.ธนิตตา  เกตุหล า ม.6/2 

10 น.ส.สุวรรณภา  น้อยสี ม.6/2 

11 น.ส.พัชริกา  ทองมี ม.6/4 

12 น.ส.วาสนา  สินเมือง ม.6/2 

13 น.ส.อัณศยา  อุดมลาภ ม.6/3 

14 น.ส.กัลยกร  ฟักปล่ัง ม.6/3 

15 น.ส.พนิดา  กรรมกร ม.6/4 

16 น.ส.สุภาพร  ทองค านุช ม.6/5 

17 น.ส.นภัสศรัณย์  ปิ่นสกุล ม.6/4 

18 น.ส.ปิยะวดี  อาณารัตน์ ม.6/2 

19 น.ส.ศิรินภา  เมฆอิน ม.6/4 

20 น.ส.กัญช์ณิชา  รักษ์ธรรม ม.6/4 

21 น.ส.จิดาภา  เป๊ะอยู่ ม.6/4 

22 น.ส.วรัญญา  เกิดแดง ม.6/2 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                    รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับอนุมัติเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ก.ย.ศ.รอบสอง  
                                         ก.ค.61 จ านวน 33 ราย 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล  ช้ัน 

1 น.ส.สิรินุช  มั่นคง ม.4/1 

2 น.ส.ศศิวิมล  มีสีบัว ม.5/1 

3 น.ส.อริสา  ทองวงษ์ ม.5/1 

4 น.ส.กนกวรรณ  สุขเกตุ ม.5/1 

5 น.ส.กนกพรรณ  สุขเกตุ ม.5/1 

6 น.ส.ธิดารัตน์  บุญลอย ม.5/1 

7 น.ส.ธิดาทิพย์  บุญลอย ม.5/1 

8 น.ส.ศิรินภา  คุ้มค า ทม.5/1 

9 น.ส.พัชริดา  เงินแจ้ง ม.5/1 

10 น.ส.พัชราภรณ์  เงินแจ้ง ม.5/1 

11 น.ส.กษราวัลย์  ปีคุณ ม.4/1 

12 น.ส.ชนิดาภา  อุฤทธิ์ ม.5/3 

13 น.ส.ศิริลักษศ์  มั่นฤทธิ์ ม.5/1 

14 น.ส.อารยา  อ่อนค าพา ม.6/4 

15 น.ส.ชนาภา  ลุ่มภัก ม.5/2 

16 นายธนะรัตน์  สุขเกตุ ม.5/1 

17 นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสะอาด ม.6/3 

18 นายธนาธิป  ศรีเดช ม.5/2 

19 น.ส.จิราภา  มณีช่ืน ม.6/4 

20 น.ส.นริศรา  อ่างทอง ม.5/1 

21 นายอวิรุทธิ์  สิงห์กล่ิน ม.4/1 



16 
 

สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช้ัน 

22 นายภูริพัฒน์  ไชยนนัทน ์ ม.56/1 

23 น.ส.ธัญญาลักษณ์  ทุยเวียง ม.6/1 

24 น.ส.เพ็ญนภา  พุฒบาง ม.6/2 

25 น.ส.กมลชนก  ชาญชิต ม.6/2 

26 น.ส.มนัสวรรณ  ด้วงประดับ ม.6/5 

27 น.ส.อรไพลิน  ดอนพิมพา ม.6/1 

28 น.ส.รุ่งทิวา  โท้แก้ว ม.6/1 

29 น.ส.สุธิดาวรรณ  มากกูล ม.5/3 

30 น.ส.สุภาภรณ์  เทวา ม.6/1 

31 นส.สุพัตรา   เพ็ชรชื่น ม.6/1 

32 น.ส.นิตติยา  ศิริเมือง ม.6/4 

33 น.ส.มนัสดา  เพ็ชรจันทร์ ม.6/5 

 
             ท่ีมา  งานแนะแนว 
             วัน เดือน ปี 12 มีนาคม 2561 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                                          รายช่ือนักเรียนท่ีเป็นกู้ยืมรายเก่า ก.ย.ศ.  
                                   ปี 2561 จ านวน 20 ราย 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล  ช้ัน 

1 น.ส.ปนัดดา  จันทร์เพ็งเพ็ญ ม.5/1 

2 น.ส.ทิพย์กัลยา  สุขสังข์ ม.5/1 

3 น.ส.ชนาพร  นนท์ศรีเหว่า ม.5/1 

4 น.ส.วิภาพรรณ  เกนเกตกรณ์ ม.5/1 

5 น.ส.นภา  ประชุม ม.6/3 

6 นายศุภชัย  อินเปล่ง ม.6/5 

7 น.ส.รักศิกา  ศิลปะชัย ม.6/1 

8 น.ส.ชนิดา  แสงสุริยา ม.6/2 

9 น.ส.นฤมล  จงศิริ ม.6/1 

10 น.ส.กมลชนก  โพธิ์ศรี ม.6/2 

11 น.ส.อรัญญา  นันชะดา ม.6/2 

12 น.ส.เขมฤทัย  น่วมไกรนอก ม.6/3 

13 น.ส.อัจฉราวรรณ  บุตรษา ม.6/1 

14 น.ส.รุ่งนภา  ทองค า ม.6/1 

15 น.ส.ธนิตา  ชัยชนะ ม.6/1 

16 น.ส.พัชราภรณ์  กันทับทิม ม.6/2 

17 น.ส.วนัสนันท์  ทองเครือมา ม.6/1 

18 น.ส.พิมพ์ชนก  ชัยชนะทวีกิจ ม.6/2 

19 น.ส.บุญวรานันท์  สุขเกิด ม.6/1 

20 น.ส.อัญชลีพร  ใจพันธ์ ม.6/1 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

รายชื่อนักเรียนโครงการรับตรง 10 % มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 
ท่ีมา              งานแนะแนวโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี     14  มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ 

1 นายเจตพล  เสืออยู่สาย ม.6/1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
ซอฟท์แวร์ 

2 นางสาวกมลชนก  ชาญชิต ม.6/2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวธนิตตา  เกตุหล า ม.6/2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา(การ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา) 

4 นางสาวอัจฉราวรรณ  บุตรษา ม.6/2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัย
ชุมชน 

5 นางสาวกานต์ธีรา  บุญเสน ม.6/2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัย
ชุมชน 

6 นางสาวอรัญญา  นันชะดา ม.6/2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัย
ชุมชน 

7 นางสาวสุภาวดี  อิ่มเมือง ม.6/2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                       บัญชีรายช่ือนักเรียนโควตา (ระดับ ปวช.ม.3 ) ปีการศึกษา 2562 
                   โรงเรียน  พรหมพิรามวิทยา  อ าเภอ  พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
                                        ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล สาขา 

1 เด็กชายเอกอาทิตย์  แชมี สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

2 นายอัมรินทร์  กล่ินค า สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

3 นายศุภชัย  งิ้วดี สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

4 เด็กชายธนพล  คงสุวรรณ์ สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

5 เด็กชายอรรถพร  ทาใส สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

6 เด็กชายพุทธินันท์  เพ็ชรพล สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) 

7 เด็กชายอนวัทย์  ม่วงเนียม สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 

8 นายธนดล  ทองล้ าเลิศ สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 

9 นายณัฐวุฒิ  วงษ์สา สาขาวิชาโยธา 

                    บัญชีรายชื่อนักเรียนโควตา (ระดับ ปวส.ม.6 ) ปีการศึกษา 2562 
                   โรงเรียน  พรหมพิรามวิทยา  อ าเภอ  พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
                                        ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล สาขา 

1 นายวรพล  ชัยนาม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(สาขางานเครื่องมือกล) 

2 นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่ชุ่ม สาขาวิชาโยธา 

 
ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    14  มีนาคม  2562 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

                    บัญชีรายชื่อนักเรียนโควตา (ระดับ ปวช.ม.3 ) ปีการศึกษา 2562 
                   โรงเรียน  พรหมพิรามวิทยา  อ าเภอ  พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
                                     ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล สาขา 

1 นายศุภกิตต์  พรหมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 น.ส.วริศรา  นาคหวัง วิชาการตลาด 

3 นายธนากร  กาบดี คอมพิวเตอร์กราฟิก 

4 น.ส.มรกต  พรสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 

5 น.ส.ศศิประภา สระทองครืน การเลขานุการ 

6 น.ส.กาญจนา  อยู่ทิพย์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 

7 นายธีระศักดิ์  นาคทองอิน คอมพิวเตอร์กราฟิก 

8 น.ส.สโรชา  สวยวาปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 น.ส.จรัสพร  เสนาเพ็ง การบัญชี 

10 น.ส.อาริศา  ดีตรุษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 น.ส.ชญานิษฐ์  กรสนธิ์ การบัญชี 

12 น.ส.ฟ้าพราว  คุ้มค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13 นายกฤษณะ เอนกรัตนะทรัพย ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

14 น.ส.สุกัญญา อิสมาส อาหารและโภชนาการ 

15 น.ส.วิชญาดา  ช่องทอง การบัญชี 

16 น.ส.ชิติวรรณ คงรอด อาหารและโภชนาการ 

17 นางสาวศรัญญา  ปานเกิด วิชาการบัญชี 

18 นายพีรธัช  แก้วฤทธิ์ วิชาการบัญชี 



21 
 

สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

                 บัญชีรายชื่อนักเรียนโควตา (ระดับ ปวส.ม.6 ) ปีการศึกษา 2562 
               โรงเรียน  พรหมพิรามวิทยา  อ าเภอ  พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
                               ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล สาขา 

1 น.ส.พิยดา  มระกรณ์ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

2 น.ส.ราตรี  ขุนก าแหง วิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 

3 นางสาวสกาวใจ  ดวงแก้ว เลขานุการ 

4 นางสาวสุรัสวดี  ปานเกิด เลขานุการ 

5 นางสาววารุณี  กันอ่อง เลขานุการ 

6 นางสาวณัชชา  เงินยวง เลขานุการ 

7 นางสาวศิรินภา  เมฆอิน การโรงแรม 

8 นางสาวพัชริกา  ทองมี การโรงแรม 

9 นางสาวยุพิน  ดีอินทร์ ธุรกิจค้าปลีก 

10 นางสาวเสาวลักษณ์  พินเมือง การบัญชี 

11 นางสาวมณฑิชา  ขจรภิรมย์ การบัญชี 

12 นางสาวอริศรา  สระทองวี การบัญชี 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    14  มีนาคม  2562 

 

 

 

 

 



22 
 

สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

        รายช่ือนักเรียนรับตรงเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม TCAS รอบ 1 
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล คณะ สาขา 

1 นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา 

2 นางสาวจิราพร  พึ่งทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

3 นางสาวทัศนีย์  เท่ียงเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 

4 นางสาวรุ่งทิวา  โท้แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

5 นางสาวอรไพลิน  ดอนพิมพา วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นิติศาสตร์ 

6 นางสาวรุ่งนภา  ทองค า วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7 
นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์
กระจ่าง วิทยาการจัดการ วิชาการจัดการ 

8 นางสาวกมลชนก  โพธิ์ศรี เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตร์ 

9 นายรัชพล  ทิมแป้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 

10 นางสาวนภัสศรัณย์  ปิ่นสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

11 นางสาวบุณฑริกา  แสงอ่วม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น นิติศาสตร์ 

12 นางสาวจันทกานต์  สังข์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

13 นางสาวอุษณียาภรณ์  ยังพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 

14 นางสาวสุภาพร  ทองค านุช วิทยาการจัดการ การตลาด 

15 นายศุภชัย  อินเปล่ง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 นางสาวเพ็ญนภา  พุฒบาง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชน 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    14  มีนาคม  2562 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

      รายช่ือนักเรียนรับตรงเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ TCAS รอบ 1 
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล คณะ สาขา 

1 นายธีรภัทร์  ทัพถวิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬา 

2 นายธนากร  ขอนแก่น ครุศาสตร์ พลศึกษา 

3 นางสาวบุญวรานันท์ สุขเกิด ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4 นางสาวปภาวดี  วัฒนากลาง ครุศาสตร์ ภาษาไทย 

5 นางสาวศิรประภา  นาคมี ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

6 นางสาวสมัชญา  ยอดเกตุ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

7 นางสาวพรพรรณนา  สว่างแจ้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    14  มีนาคม  2562 

                   รายช่ือนักเรียนรับตรงเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบ 1 
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล คณะ สาขา 

1 นางสาวอัญชลีพร  ใจพันธ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
ส่ือสาร นิเทศศาสตร์ 

2 นายเก่งกิจ  แก้วนก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

3 นายภูริพัฒน์  ไชยนนัท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 

4 นายณราชัย  ขาวสวย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

5 นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์ ศึกษาศาสตร์ 
วิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย 

6 นายเจตพล  เสืออยู่สาย วิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    14  มีนาคม  2562 



24 
 

สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

                         รายช่ือนักเรียนรับตรงเข้าศึกษาสถาบัน อ่ืนๆ  
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ช้ัน 

สถาบัน หลักสูตร 

1 นางสาวกมลชนก  โพธิ์ศรี 6/1 มทร.ธัญบุร ี เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
สัตวศาสตร์ 

2 นางสาวสายสมร แก่นภักดี 6/1 ว.พยาบาลอุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตร์ 

3 
นางสาวเขมฤทัย 
 น่วมไกรนอก 

6/3 
ว.นาฏศิลป์สุโขทัย นาฏศิลป์ 

4 นางสาวนริศรา  อ่างทอง 6/1 ม.แม่โจ้ เกษตรป่าไม้ 

5 นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสะอาด 6/3 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ครุศาสตร์ภาษาไทย 

6 นายสหัสวรรษ เม่นอยู่ 6/4 มทร.วิทยาเขตพิษณุโลก สัตวศาสตร์ 

7 นางสาวพนิดา กรรมกร 
6/4 สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์
วิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

8 นางสาวสุกัญญา  ข าคม 6/3 ว.เทคโนโลยีภาคตะวันออก สาขาวิชาการตลาด 

 

                  รายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ WIL (โรงเรียนในโรงงาน)  
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ช้ัน 

สถาบัน หลักสูตร 
บริษัท/โรงงาน 

1 นายด ารงค์ชัย มาลาศรี 6/3 มทร.เชียงราย เทคนิคอุตสาหกรรม บ.สยามมิชลินจ ากัด 

2 
นางสาวกัญช์นิชา รักษ์
ธรรม 

6/4 มทร.เชียงราย เทคนิคอุตสาหกรรม บ.สยามมิชลินจ ากัด 

3 นายธนภัทร จิตอาพร 6/3 มทร.เชียงราย เทคนิคอุตสาหกรรม บ.สยามมิชลินจ ากัด 

4 นายครรชิต  หอมทอง 6/4 ว.เทคนิคปทุมธานี แมคคาทรอนิคส์ บ.สิงห์เบเวอเรจ จ ากัด 

5 นายเศรษฐพงศ์ พันสีทา 6/1 ว.เทคนิคปทุมธานี แมคคาทรอนิคส์ บ.สิงห์เบเวอเรจ จ ากัด 

 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    2  มีนาคม  2562 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

              รายช่ือนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ 3 ม. ( มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม )  
                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ช้ัน 

สถาบัน หลักสูตร 
บริษัท/โรงงาน 

1 นางสาววรัญญา  เกิดแดง 6/2 *ว.อีเทค การตลาด บริษัทเซนทรัลกรุ๊ป 

2 นางสาวทิพวัลย์  สุขกิต 6/2 *ว.อีเทค การตลาด บริษัทเซนทรัลกรุ๊ป 

3 นางสาววิลาวัลย์  ดีตรุษ 6/2 *ว.อีเทค การตลาด บริษัทเซนทรัลกรุ๊ป 

4 นางสาววันวิษา  ยิ้มยวน 6/1 *ว.อีเทค การตลาด บริษัทเซนทรัลกรุ๊ป 

5 
นางสาวภัทรสุดา คะชา
ธาร 

6/5 *ว.อีเทค การตลาด บริษัทเซนทรัลกรุ๊ป 

 

หมายเหตุ  * ว.อีเทค คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ต้ังอยู่ท่ี จ.ชลบุรี 

ท่ีมา             งานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
วัน เดือน ปี    2  มีนาคม  2562 
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สารสนเทศงานแนะแนว  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

 


