
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง  ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

(กรณีผู้ปกครองมี พ่ี – น้อง ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) 
---------------------------------- 

 
 ตามที่โรงเรียนอุดมดรุณี มีโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยขอรับเงินสนับสนุน

จากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน หรือ 3,000 บาท/ปีการศึกษา ตามความเห็นชอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โรงเรียนอุดมดรุณี ได้พิจารณายกเว้นเก็บเงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 
กรณีผู้ปกครองมี พ่ี – น้อง ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณีและได้ยื่นค าร้องขอยกเว้นการเก็บเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

 
หมายเหตุ 

1 ด.ญ.ฐิติพร  สารค า ม.1/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
2 ด.ญ.ฐิติภา  สารค า ม.1/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
3 ด.ญ.พรไพลิน  ศรีบุญ ม.2/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
4 ด.ญ.พิไลวรรณ  ศรีบุญ ม.1/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
5 ด.ญ.คาร์เรน พริสเซส  พุ่มไม้ ม.2/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
6 ด.ญ.คริสตัล ชาสริน  พุ่มไม้ ม.1/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
7 ด.ญ.ศศิธร  อาษาดี ม.2/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
8 ด.ญ.ศศิประภา  อาษาดี ม.2/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
9 ด.ญ.ปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ ม.2/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 

10 ด.ช.พงศ์ปรีดา  เตชะสืบ ม.1/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
11 ด.ญ.พรรณนิภา  ช่างเสียง ม.3/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
12 ด.ญ.เพียงรวี  ช่างเสียง  ม.1/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
13 ด.ญ.ธัญลักษณ์  ค าปลื้ม ม.3/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
14 ด.ช.ภูมิภัทร  ค าปลื้ม ม.1/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
15 นางสาวจิดาภา  ปลูกสร้าง ม.3/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
16 ด.ช.รชต  ปลูกสร้าง ม.1/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
17 นางสาวชัญญานุช  ทับเนินทอง ม.3/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
18 ด.ช.ธนดล  ทับเนินทอง ม.1/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

หมายเหตุ 

19 นางสาวสุชญา  ผ่องใส ม.3/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
20 ด.ญ.สุชานาถ  ผ่องใส ม.1/2 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
21 ด.ญ.ณิชาภัทร  หนูหริ่ง ม.3/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
22 ด.ญ.ณัธกานต์  หนูหริ่ง ม.2/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
23 นางสาวณัชชา  ดาวกระจาย ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
24 ด.ญ.ณภัทร  ดาวกระจาย ม.1/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
25 นางสาวภคญาณ์  เกตุทอง ม.4/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
26 ด.ญ.คุณามัย  เกตุทอง ม.2/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
27 นายชิษณุพงศ์  โสฬส ม.4/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
28 ด.ญ.พรปวีณ์  โสฬส ม.3/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
29 นางสาวณัฎฐิตา  จิตร์ลัดดา ม.4/2 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
30 นางสาวณัฎฐากร  จิตร์ลัดดา ม.4/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
31 นางสาวอรณ์ปวีณา ภูมิจิรพัฒน์ ม.4/2 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
32 นางสาวพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ ม.4/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
33 นางสาวฌัชชา  กล่อมกมล ม.4/2 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
34 ด.ช.ณัฐภัทร  กล่อมกมล ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
35 นางสาวนันทิชา  อินชาญ ม.4/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
36 ด.ญ.รวิภา  อินชาญ ม.3/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
37 นางสาวพิชชาพร  เพ็งคล้าย ม.4/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
38 ด.ญ.ปุณญพร  เพ็งคล้าย ม.1/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
39 นางสาวจารุวรรณ  ทับทิม ม.4/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
40 ด.ญ.ธมนวรรณ  ทับทิม ม.1/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
41 นายธนวัช  แสงมาตร์ ม.4/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
42 ด.ญ.ธีมาพร  แสงมาตร์ ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
43 นางสาวศศิภา  ศิริวัลลภ ม.4/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
44 ด.ญ.ธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
45 นางสาววริศรา  จังกินา ม.4/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
46 ด.ญ.นริศรา  จังกินา ม.2/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
47 นายอัครวินท์  ชัยวรรณสุทธิ์ ม.4/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
48 ด.ญ.อรัชพร  ชัยวรรณสุทธิ์ ม.1/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

หมายเหตุ 

49 นางสาวณัฐกฤตา  เพ็ชรคง ม.4/8 น้อง ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
50 ด.ญ.ณัฐชญาน์  เพ็ชรคง ม.2/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
51 นางสาวมาริสา  มีเพียร ม.5/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
52 นางสาวเมริสา  มีเพียร ม.5/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
53 นางสาวปิยมาศ  อ้ันใจ ม.5/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
54 ด.ญ.กัญญารัตน์  อ้ันใจ ม.2/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
55 นางสาวกัญญาพัขร  สกุลนา ม.5/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
56 ด.ญ.กวินธิดา  สกุลนา ม.3/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
57 นางสาวรุจิกร  อ้นป้อม ม.5/2 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
58 นางสาวณัฏฐากร  อ้นป้อม ม.4/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
59 นางสาวศุภดา  เลี่ยมวัฒนสุธา ม.5/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
60 นางสาวศุภนุช  เลี่ยมวัฒนสุธา ม.5/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
61 นางสาวชฎาพร  ศรีแสนสุข ม.5/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
62 ด.ญ.พิมพ์ลดา  ศรีแสนสุข ม.3/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
63 นางสาวเจนภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ ม.5/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
64 ด.ญ.เจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ ม.2/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
65 นายธีร์ธนัชย์  ใยดี ม.6/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
66 ด.ญ.สุพิชฌาย์  ใยดี ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
67 นายนพมัย  เป้ก้า ม.6/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
68 นางสาวนพรดา  เป้ก้า ม.4/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
69 นางสาวทรายขวัญ  แช่มช้อย ม.6/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
70 ด.ญ.ทิฆัมพร  แช่มช้อย ม.1/3 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
71 นางสาวพัชราภรณ์  มาจาด ม.6/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
72 ด.ญ.ณัฐชยา  มาจาด ม.2/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
73 นางสาววิลาสินี  ซอมขุนทด ม.6/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
74 ด.ญ.วรกมล  ซอมขุนทด ม.1/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
75 นางสาวพิยดา  จันทร์โพธิ์ ม.6/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
76 ด.ญ.ธญานี  จันทร์โพธิ์ ม.3/4 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
77 นางสาวธนภรณ์  พลดวล ม.6/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
78 ด.ญ.พรธนา  พลดวล ม.1/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
79 นางสาวณัชณิชา  ไพบูลย์กสิกรรม ม.6/5 น้อง ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
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ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
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ชั้น 

หมายเหตุ 

80 นายกฤษกร  วุฒิศิริศาสตร์ ม.6/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
81 ด.ช.วุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์ ม.3/8 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
82 นางสาวณัฐศิริ  ศิรินวล ม.6/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
83 ด.ญ.ศิริณัฐ  ศิรินวล ม.3/9 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
84 นางสาวณัฏฐณิชา  เขียวริด ม.6/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
85 ด.ช.ชวิน  เขียวริด ม.1/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
86 นายอมฤต  ธูปเทียน ม.6/7 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
87 ด.ญ.ภัสฐิญากร  ธูปเทียน ม.3/6 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
88 นางสาวณัชชา  เกตุสุวรรณ ม.6/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
89 ด.ช.ภานุวัฒน์  อุ่นเรือง ม.1/10 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
90 นางสาวจรรยารัตน์  จันทร์พันธ์ ม.6/5 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 
91 ด.ญ.อิสริญาภรณ์  พ้ัวลี ม.2/1 ช าระเงินแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 

 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  
 
 

                                                    (นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์)  
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 


