
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง  ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

(กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) 
---------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนอุดมดรุณี มีโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยขอรับเงินสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน หรือ 3,000 บาท/ปีการศึกษา ตามความเห็นชอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โรงเรียนอุดมดรุณี ได้พิจารณายกเว้นเก็บเงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 
กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน และได้ยื่นค าร้องขอยกเว้นการเก็บเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

 
หมายเหตุ 

1 ด.ญ.พิมพ์ชนก  สอนนุ้ย ม.1/1  
2 ด.ญ.พัชรา  มั่นหมาย ม.1/1  
3 ด.ญ.ณัฐชยา  แก้วพันธ์ ม.1/1  
4 ด.ญ.นัทริกา  เอ่ียมอ้น ม.1/1  
5 ด.ญ.ธัญจิรา  จันทร์เทศ ม.1/1  
6 ด.ญ.ณัฐนรี  น้อยศรี ม.1/1  
7 ด.ญ.ชนิดา  มีปรางค์ ม.1/2  
8 ด.ญ.นิมาลัย  กอไม้ ม.1/2  
9 ด.ญ.อภิชญาดา  เขียวสอาด ม.1/2  

10 ด.ญ.กนกพร  มันพร้าว ม.1/3  
11 ด.ญ.กิตติมา  บัวป้อม ม.1/3  
12 ด.ญ.สุกานดา  นระปัญญา ม.1/3  
13 ด.ญ.จีรนันท์  เลี่ยมวัฒนสุธา ม.1/4  
14 ด.ญ.อริสา  บุญรอด ม.1/6  
15 ด.ญ.มัลลิกา  เทพกุญชร ม.1/6  
16 ด.ญ.สุนันทา  เชิดชูพันธ์ ม.1/7  
17 ด.ญ.รัตติกาล  ค าบุศย์ ม.1/7  
18 ด.ญ.ช่อทิพย์  เจริญดี ม.1/7  
19 ด.ญ.นลพรรณ  เหยี่ยมสันเทียะ ม.2/1  
20 ด.ญ.สุธีกานต์  โหมดไทย ม.2/1  
21 ด.ญ.ฑิฆัมพร  ก้อนเกตุ ม.2/1  
22 ด.ญ.อนุธิดา  ไกรกิจราษฎร์ ม.2/1  
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

หมายเหตุ 

23 ด.ญ.ยุวนาถ  ปิ่นแก้ว ม.2/1  
24 ด.ญ.วันธิตา  วรรณบุตร ม.2/2  
25 ด.ญ.พิรญาณ์  สิงห์บุระอุดม ม.2/3  
26 ด.ญ.สุกัญญา  ไกรทอง ม.2/3  
27 ด.ญ.ชนกานต์  จันตรี ม.2/5  
28 ด.ญ.เกวลิน  สินจันทร์ ม.2/5  
29 ด.ญ.ดลลชา  คงเนียม ม.2/5  
30 ด.ญ.รุ่งนภา  สวัสดี ม.2/6  
31 ด.ญ.กชมน  แอบยิ้ม ม.2/6  
32 ด.ญ.รักชนก  กลิ่นประทับ ม.2/8  
33 นางสาวจิรกานต์  ฉิมเสือ ม.3/1  
34 นางสาวกนกรัตน์  ดวงอินทร์ ม.3/1  
35 ด.ญ.วัชรินทร์  ทองสุข ม.3/2  
36 ด.ญ.พัตรพิมล  กลิ่นทุ่ง ม.3/5  
37 เด็กหญิงธนัชพร  ศิลป์ชัย ม.3/5  
38 ด.ช.หัสชัย  รอดมี ม.3/9  
39 ด.ญ.รัชชประภา  ศักดิ์เพชร ม.3/9  
40 นางสาวกชพร  มาตรสิงห์ ม.4/2  
41 นางสาวอภิญญา  จ ารูญ ม.4/2  
42 นางสาวปรีฌาภา  พลจันทร์ ม.4/5  
43 นางสาวผกามาศ  ไชยะสุโข ม.4/4  
44 นางสาวสุนิษา  ศรีฟ้า ม.4/4  
45 นางสาววรินทร  เฮ็งศิริ ม.4/4  
46 นางสาวธนมาศ  บุญประเสริฐ ม.4/3  
47 นางสาวพุธิตา  สอนทุ่ง ม.4/1  
48 นางสาวเบญญา  เปรมปรีดิ์ ม.4/1  
49 นางสาวฐิติภร  สีนวน ม.5/1  
50 นางสาวพิมลวรรณ  ปานทุ่ง ม.5/1  
51 นางสาวเนตรนภา  น้อยหล่อง ม.5/1  
52 นางสาวขวัญนภา  ภู่แก้ว ม.5/1  
53 นางสาวกัญญารัตน์  เกิดเชื้อ ม.5/1  
54 นางสาวกัญญพัชร  แจ้งนคร ม.5/2  
55 นางสาวกาญจนาธิป  บุญชู ม.5/3  
56 นางสาวภัทราพร  ทับศูนย์ ม.5/3  
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

หมายเหตุ 

57 นางสาวมนทกานต์  มิ่งประเสริฐ ม.5/4  
58 นายกิตติพัฒน์  จันทร์ตรี ม.5/7  
59 นางสาวพิจิตรา  ดีเรือง ม.5/7  
60 นางสาวพิมพ์ประพาพร  ปั้นทิม ม.5/8  
61 นางสาวนิภาภัทร  ปาลพันธุ์ ม.5/8  
62 นางสาวพิมพาภรณ์  จันทร์โพธิ์ ม.6/3  
63 นางสาวทิติมา  เผือกสงค์ ม.6/4  
64 นางสาวนันทิตา  โนขัดติมา ม.6/7  

 
ล าดับที่ 

 

ชื่อ – สกุล นักเรียนที่ได้รับ 
ยกเว้นเก็บเงิน 1,500 บาท 

ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2563 

 
ชั้น 

หมายเหตุ 

1 ด.ญ.ศศิวิมล  บางจาด ม.1/6  
2 ด.ญ.สุดารัตน์  ครุธนวล ม.2/4  
3 ด.ญ.ฐิติประภา  กอนผึ้ง ม.2/8  
4 ด.ญ.ศรัณยา  เมฆด ารงค์ศรี ม.3/7  
5 ด.ญ.กัญสุดา  สอนเจริญ ม.3/7  
6 ด.ญ.มัชฌิมา  รอดแก้ว ม.3/7  
7 ด.ญ.นันท์นลิน  อรุณวงศ์ ม.3/7  
8 นางสาวนงนภัส  อินทร์เรือง ม.4/2  
9 นางสาวแพรพลอย  ทรัพย์ไทย ม.4/4  

10 นางสาวสิวลี  พุ่มพวง ม.4/4  
11 นางสาวศริิประภา  กอนผึ้ง ม.4/1  
12 นางสาวจีรนันท์  มะโนนึก ม.4/1  
13 นางสาวจีรนัยน์  มะโนนึก ม.4/3  
14 นางสาวขนิษฐา  จุลพันธ์ ม.5/2  
15 นางสาวนวรัตน์  น้อยอิน ม.5/5  
16 นางสาววลัยรัตน์  บุญสิงห์ ม.5/5  
17 นางสาวประณัยยา  สุวรรณทา ม.6/3  
18 นางสาวสุพรรษา  อ่ิมทอง ม.6/3  

             ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
  
 
 

                                                    (นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์)  
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 


