
รายชื่อผู้ไดร้ับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจ าปี 2563

ประเภท ทุนเรียนดี

*************

ระดบัประถมศึกษาปีที ่2 - 3 ทุนละ 1,500.00 บาท จ านวน 24  ทุน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล 13 ด.ญ. พรรณระวี ศรีจันทร์

2 ด.ญ. จิรภิญญา ตาค า 14 ด.ญ. พัฒน์นรี ศรีลิมปนนท์

3 ด.ญ. ชญานิน เทพสุวรรณ์ 15 ด.ญ. พิชชาภา สามตา

4 ด.ญ. ชลณฎา ปานพาน 16 ด.ญ. พิมพ์นิภา จิตตพุฒวงศ์

5 ด.ญ. ชุติภัทรา ปัญญาผาบ 17 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ศิริมงคลทรัพย์

6 ด.ญ. ณัฐณิชา หังชาติ 18 ด.ญ. ภัททราพร  ค าโพธิ์

7 ด.ญ. ณัฐรดา ชมแสง 19 ด.ช. ภูบดินทร์ กันทะ

8 ด.ช. ทัชชกร บริรักษ์ 20 ด.ช. ภูมิภูริ ศิริปัน

9 ด.ช. ธนกรณ์ ชัยน้อย 21 ด.ญ. รดา นิธิสุวรรณรักษา

10 ด.ญ. ธัญวลัย ทาระษา 22 ด.ช. วรกร ใจอ้าย

11 ด.ญ. ปทิตตา ค ามีมูล 23 ด.ช. ศุภกร บวรกุลธนา

12 ด.ญ. ปริษา คุณาพรรักษ์ 24 ด.ช. สุรนาถ ลือดารา

ระดบัประถมศึกษาปีที ่4-6  ทุนละ 1,500.00 บาท จ านวน 54 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไป

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กฤตนันท์ ชัยมินทร์ 11 ด.ญ. ณปภัสร์ บัวใส

2 ด.ญ. กวินธิดา ทาแก้ว 12 ด.ญ. ณภาภัช ชินวัตร

3 ด.ญ. กัลยกร กิ่งแก้ว 13 ด.ญ. ณัฎฐณิชา จันทร์สะอาด

4 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ไชยวงค์ 14 ด.ญ. ณัฏฐ์ชุดา เงินค าคง

5 ด.ช. คณาคุณ ปัญญาเทพ 15 ด.ช. ณัฐนนท์ ใจมุข

6 ด.ช. คุณากร ขุนทอง 16 ด.ช. ณัฐนันท์ อัครจินดา

7 ด.ช. คุนากร ปูด้่วง 17 ด.ญ. ณัฐ์ปภัสร หาญเมืองใจ

8 ด.ช. จิรเดช ค าปัน 18 ด.ญ. ณัฐศาภรณ์ แก้วเกษา

9 ด.ญ. ชยุดา บัวหยู่ 19 ด.ญ. ด.ญ.พิชญานิน ยอมใบ

10 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พุทธปวน 20 ด.ช. ธนกฤต ทาระแก้ว

รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี หน้า 1 ถึง 6



ระดบัประถมศึกษาปีที ่4-6 ทุนละ 1,500.00 บาท จ านวน 54 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไป (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

21 ด.ญ. ธัญญาภรณ์  เตชะอุดมเดช 38 ด.ญ. ภาวรินทร์ ปัญญากาศ

22 ด.ช. ธีมม์ แสนทน 39 ด.ญ. รดา จัตุรัตน์

23 ด.ช. นาเทุนทร์ แก้วเกาะสะบ้า 40 ด.ช. รพีพงษ์ ณ น่าน

24 ด.ช. ปฐวีทรรศน์ วีรดิษฐกิจ 41 ด.ญ. รสริน ละออ

25 ด.ช. ปภังกร ช่วงชัย 42 ด.ช. รัชตธร ค าฝ้ัน

26 ด.ญ. ปรรณส์ิ ไชยจารุวณิช 43 ด.ญ. วราภรณ์ ดวงค า

27 ด.ญ. ปริยากร ประเสริฐศร 44 ด.ช. วีรภัทร จรุงพันธ์

28 ด.ญ. ปริยากร ทวีหอม 45 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินาวา

29 ด.ญ. ปรีชญาภา สีหานาม 46 ด.ญ. ศุภนิดา บุญทา

30 ด.ช. ปวรปรัชญ์ สมบุตร 47 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เขียวดี

31 ด.ช. ปุณณวิช    วานิชพิพัฒน์ 48 ด.ญ. สาริศา สุทธิอาจ

32 ด.ญ. พิชญากร อินต๊ะรักษา 49 ด.ญ. สาวิกา แก้วกาบค า

33 ด.ญ. พิมพ์พรรณ วงศ์เจริญ 50 ด.ช. สิปปกร  เฉนะ

34 ด.ญ. พิมราวรรณ ช่อเส้ง 51 ด.ช. สุพศิน พิกุลเคหา

35 ด.ช. ภคพล เผือกจันทึก 52 ด.ญ. สุพิชญา มอญเพ็ชร

36 ด.ช. ภัทรพงศ์ ชนะวงษา 53 ด.ช. เอกนรินทร์ ไชยทองค า

37 ด.ช. ภาณุวิชญ์ วงค์ปันสี 54 ด.ญ. ไอรดา ทาวิทะ

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1-3 ทุนละ 2,000.00 บาท จ านวน 48 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไป

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กฤตภาส ชัยเพ็ชร 9 ด.ญ. ญานิศา สุทธิวงศ์

2 ด.ช. กฤษณ์กวิน วิริยา 10 ด.ญ. ฐิติชญาน์ ประกอบไวทยกิจ

3 ด.ญ. กวินนาถ พงษ์เมษา 11 ด.ช. ณภัทร จีนาราช

4 ด.ญ. กัญญาวีร์ โนจา 12 ด.ญ. ณัฏฐณิชา รอดอารีย์

5 ด.ช. คุณานนต์ คงสมัย 13 ด.ช. ณัฏฐิชัย ชุติภาดา

6 ด.ญ. จีรวรรณ ของก  า 14 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สิงห์สันต์

7 ด.ญ. ฉัตรสุดา ทองอ่อน 15 ด.ช. ณัฐนล สวัสดี

8 ด.ญ. ชวัลภร วิภาพรรณ 16 ด.ญ. ณิชาภัทร หลวงตุ้ย

รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี หน้า 2 ถึง 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1-3 ทุนละ 2,000.00 บาท จ านวน 48 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไป (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

17 ด.ช. ทีฆทัศน์ สมุหทัย 33 ด.ญ. ปัณณธร สารชัย

18 ด.ญ. ทิชาพร บุญด่านตก 34 ด.ญ. พัชรดา เทวาดิเทพ

19 ด.ช. ธนญชัย แม่นย า 35 ด.ญ. พิชญธิดา วิลัยพรรณ

20 ด.ญ. ธนภร ศรีวิชัย 36 ด.ช. พิชญุตม์ คงพิทักษ์

21 ด.ญ. ธนัชพร อุทรา 37 ด.ช. พิชญุตม์ สุระนาถ

22 ด.ญ. ธันย์ชนก ปัญญาแก้ว 38 ด.ช. ภัทริศ พัฒนา

23 ด.ญ. ธีราภรณ์ ขันพา 39 ด.ช. ภาณุพงศ์  ธรรมเขตต์

24 ด.ญ. นภัสสร ยาวุฑฒิ 40 ด.ช. รฐนนท์ ค าร้อง

25 ด.ญ. นมิดา เจริญเกษ 41 ด.ช. รวิภาส ตั งสกุลวัฒนา

26 ด.ญ. นรีกานต์ รัตนค าพจน์ 42 ด.ญ. รัญชนา ขัตติยะ

27 ด.ญ. นันทัชพร บุญเฮง 43 ด.ญ. รุ่งณัชญา ศิรินิยมชัย

28 ด.ญ. นารดา กัณทะวรรณา 44 ด.ช. วิศววิท ชาวเชื อ

29 ด.ญ. นิลยา จันทึง 45 ด.ญ. ศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์

30 ด.ญ. นีรินธนา ปินตาโมงค์ 46 ด.ช. สองเกษม อูปจันทร์

31 ด.ช. บุณยกาญจน์ หาญประกอบสุข 47 ด.ญ. สิรภัทร ฟองมูล

32 ด.ญ. บุณยาพร พรมมินทร์ 48 ด.ช. สิรวิชญ์ ตั งตรงทรัพย์

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4-6 ทุนละ 2,500.00 บาท จ านวน 44 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กมลนัทธ์ วิรัตน์เกษม 10 นาย ชยพัทธ์ อัคคะเดชอนันต์

2 น.ส. กวิสรา เกตุแก้ว 11 น.ส. ชัญชนา วิภาสกุลเด่น

3 น.ส. กัญญาณัฐ กิติสิทธิ์ 12 น.ส. ณัฐณิชา งามพสุธาดล

4 น.ส. กัลยรัตน์ มาธุระ 13 น.ส. ณัฐวดี พิละกัญทา

5 น.ส. กานต์ธิดา นันทขว้าง 14 น.ส. ทอฝัน อินเหลา

6 น.ส. กิตตินัดดา วิภูสัตยา 15 นาย ทัตพิชัย ยาวินัง

7 น.ส. กุลรัศมิ์ พุฒิมณีพงศ์ 16 น.ส. ธมลวรรณ ผุยผัน

8 น.ส. ชญานิศ จงสกุลศิริ 17 น.ส. ธัญขวัญ สิโรรส

9 น.ส. ชนันรัตน์ ธิป่าหนาด 18 ด.ญ. ธัญญารัตน์ ค าปวน

รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี หน้า 3 ถึง 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4-6 ทุนละ 2,500.00 บาท จ านวน 44 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

19 น.ส. ธัญลักษณ์ ค าราพิช 32 น.ส. มุกมณี จิโน

20 น.ส. นภสร พุทธปวน 33 นาย รพีพงศ์ ทองพันธุ์

21 น.ส. ปภาวรินทร์ เซ็นแก้ว 34 นาย รัชชานนท์ ตาลาน

22 น.ส. ปราณันต์ เปียงบุญทา 35 น.ส. รัญชนา ใบชา

23 น.ส. ปรีณาพรรณ เสาร์เขียว 36 น.ส. รุ่งวาสนา พิละกันทา

24 น.ส. ปัญณพร กาวิล 37 น.ส. วรวัฒนา อินต๊ะใจ

25 นาย ปัณณธร บุญยัง 38 น.ส. วรินทิรา สุรินทร์

26 น.ส. ปัณณพร บุญมี 39 น.ส. ศศิกมล ใสนวน

27 ด.ญ. ไปรยา สุวรรณศรี 40 นาย ศิวกรณ์ พิมสาร

28 น.ส. พัทธภรณ์ อยู่นัด 41 นาย สราวุฒ สีจันทร์

29 น.ส. พิมพ์นารา ศรีสวัสด์ิ 42 น.ส. สายไหม ไชยค าหล้า

30 น.ส. เพลงธาร ไชยวรรณ 43 ด.ญ. หทัยชนก สุภาวงค์

31 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จ านงค์กิจ 44 นาย อชิระ ประสิทธิอ์ยู่ศีล

ระดบัอาชวีศึกษา ปวช. 1-3 ทุนละ 2,500.00 บาท จ านวน 2 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กันตินันท์ จันสองสี 2 นาย ภูริ ศรีโพธิ

ระดบัปวส. ,ปวท. ,อนุปริญญา ทุนละ 2,500.00 บาท จ านวน 3 ทุน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กิติพงษ์ เดชบุญมาก 3 นาย ทวีศักด์ิ กรเพ็ชร์

2 นาย ญาณวุฒิ แก้วพรหม

ระดบัอุดมศึกษา ทุนละ 3,00.00 บาท จ านวน 54 ทุน รายชื่อดงัตไ่ปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย  เกื อหนุน มูลสวัสด์ิ 3 น.ส. กานต์สิณี ใจมุข

2 นาย กฤตภาส ต๊ะพรหม 4 น.ส. กิรนันท์ มานะกุลชัยค า

รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี หน้า 4 ถึง 6



ระดบัอุดมศึกษา ทุนละ 3,000.00  บาท จ านวน 54 ทุน รายชื่อดงัตไ่ปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

5 น.ส. เขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร 30 นาย ปัจเจก จันทรเสนาวงค์

6 น.ส. จิตตา ป้อพลอย 31 น.ส. ปัทมพร เขียวฟู

7 น.ส. จิรชยา ละออ 32 น.ส. ปารีณา นิมาแสง

8 น.ส. จิรัชยา หลวงแสน 33 น.ส. พรรณนารา เสาวมาลย์

9 นาย เจตพล มูละจงกล 34 นาย พัทธดนย์ อนุขุน

10 น.ส. ชญานิศ สุนทราวัฒนา 35 น.ส. พาณิภัค วงศ์ชัย

11 น.ส. ชนิตา จิตประจง 36 น.ส. พีรดา เมืองมูล

12 นาย ชลัช  กมล 37 นาย พุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ

13 น.ส. ชาริสศา เลิศวัฒนวิลาศ 38 นาย ภัทรกร เดชะธนโภคิน

14 น.ส. ณัฐณิชา ประภา 39 น.ส. ภัทรภร โกฏิแก้ว

15 น.ส. ณัฐธิดา ค านวล 40 นาย ภูริณัฐ กาบย้อย

16 นาย ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์ 41 น.ส. มัญฑิตา  วงค์เป็ง

17 นาย เดชาธร สุวรรณคีรี 42 น.ส. รวิสรา ชุ่มเย็น

18 น.ส. ตะวัน ท าสวน 43 น.ส. ลออรัตน์ สมจันทร์

19 น.ส. ธัญชนก ฟัน่แจ้ง 44 น.ส. วรรธิดา ครอบเทียนชัย

20 น.ส. ธัญวรัตม์ ดวงโปธา 45 น.ส. วรัชญ์พร พงษ์ศิริ

21 น.ส. ธันย์ชนก มาสนอง 46 นาย ศิรชัช ชุมภูแก้ว

22 น.ส. นงนภัส ธิโนชัย 47 น.ส. ศุทธินี พูป่ระเสริฐศักด์ิ

23 นาย นนท์ปวิธ เขื่อนสุวรรณ 48 นาย สัก ไชยแก้ว

24 น.ส. นภสร เลิศมีมงคลชัย 49 นาย สิริภาส ยาวิชัย

25 น.ส. นภัสสร เสียงเพราะ 50 น.ส. อชิรญาณ์ ตรีวิ

26 น.ส. นัทธมน หวันจันทร์กูล 51 น.ส. อนัญญา ใจคอดี

27 น.ส. นิตา โตรอด 52 น.ส. อัญชนา สุวรรณ์

28 น.ส. ประวิชญา พิละกันทา 53 น.ส. อินทิรา อินทญาติ

29 น.ส. ปรียาภรณ์ ช านาญ 54 น.ส. อินทิวรา ดวงจิตชวกุล
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