
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจ าปี 2563 

ประเภท ทุนเพ่ือการออมทรัพย์

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

ทุกระดับช้ัน  ทุนละ 1,000.00  บาท จ านวน 241 ทุน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี

ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กรกฎ  สุขสบาย 26 ด.ช. จิรวัฒน์ รัตนศีล

2 ด.ญ. กรชพร กิมภากรณ์ 27 ด.ญ. จิรัญญา แก่นค าเป๊ก

3 น.ส. กรวรรณ รุ่งอรุณกิจ 28 นาย เจตนิพิฐ จันทร์ใส

4 ด.ญ. กฤชญนา จุ่มปี 29 ด.ญ. เจษฎ์นภา ชิณะวงศ์  ค าพุทธ

5 นาย กฤษกร ใจวงศ์ 30 น.ส. ชนกชนม์ เดือนจันทร์

6 ด.ญ. กวินทิพย์ กรีแก้ว 31 ด.ญ. ชนัญญ์ทิชา กันยะ

7 ด.ญ. กวินธิดา ห้าวหาญ 32 ด.ญ. ชนัญธิดา ศรีวิทะ

8 น.ส. กวิสรา ศักด์ิบูรณาเพชร 33 ด.ญ. ชนันธร สายน  าเย็น

9 น.ส. กวิสรา วนรัตน์วิจิตร 34 ด.ญ. ชนากานด์ รินเขียว

10 ด.ญ. กัญญาภัค หอมหวล 35 นาย ชนายุทธ ทองค า

11 น.ส. กัญญาภัทร ดิชวงศ์ 36 ด.ญ. ชนิตา กัณฑารัตน์

12 ด.ญ. กัญวรา แซ่ย่าง 37 น.ส. ชมมณี รุจิจนากุล

13 ด.ช. กันตณัฐ พิชวงศ์ 38 นาย ชยังกรณ์  กุณฑลบุตร

14 นาย กานต์ แถวสุวรรณ 39 ด.ญ. ชลชญาน์ นันต๊ะราช

15 ด.ช. กิตติวินท์ ตุ้ยตามพันธ์ 40 น.ส. ชลลดา อังกาบสุวรรณ

16 น.ส. กุลนิษฐ์ วงค์สูง 41 ด.ช. ชวิน สุวรรณ์ปรีดา

17 ด.ญ. กุลรดา  รังสิยานนท์ 42 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ กรัณย์วัฒนกุล

18 ด.ช. เกริกวิทย์ ค าจันทร์ 43 ด.ญ. ชัญญานุช วรรณะ

19 ด.ญ. คณัสนันท์ อรรถาวร 44 ด.ช. ชิตวัน ดาวเลิศ

20 ด.ญ. คล่ืนฟ้า อินทจักร 45 ด.ญ. ญาดา มานิยม

21 ด.ช. จตุรภัทร จันที 46 ด.ญ. ญาดา กาฬปักษิณ

22 นาย จักรภัทร สุขค า 47 ด.ญ. ฐาณิชา มูลจา

23 ด.ญ. จันทรรัตน์ สิงห์ค า 48 นาย ณชพล เรือนพันธ์

24 ด.ช. จิตตพัฒน์ แสงทอง 49 ด.ช. ณฐพงศ์ สุขกูล

25 ด.ญ. จิรภิญญา สุภารัตน์ 50 ด.ช. ณฐวัฒน์ ใบเหลือง

รายช่ือผู้ได้ทุนเพ่ือการออมทรัพย์ หน้า 1 ถึง 5



ทุกระดับช้ัน  ทุนละ 1,000.00 บาท จ านวน 241 ทุน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

51 น.ส. ณภัทรจิรา สิงห์ปัน 79 น.ส. ธนัชพร ธนันชัย

52 ด.ช. ณัชพล มูลตา 80 น.ส. ธนัญญา ไชยยนตร์

53 นาย ณัฏฐ์ ประสิทธ์ิวรากูล 81 ด.ญ. ธนาภา ศิริเรือง

54 ด.ญ. ณัฏฐ์กานดา ทิตย์สุรินทร์ 82 ด.ช. ธรรมรัตน์ หนูค าปัน

55 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ หม่ืนศรีธิ 83 ด.ช. ธรรศ พานเพชรสุขุม

56 ด.ช. ณัฐดนัย สถาวรวิจิตร 84 ด.ญ. ธัญชนก ทองสุข

57 ด.ช. ณัฐดนัย ถาแม่วาง 85 ด.ญ. ธัญชนก กองเกิด

58 ด.ช. ณัฐนนท์ นันต๊ะเสน 86 ด.ญ. ธัญธร ขันสี

59 นาย ณัฐนันท์ เหงาจิ น 87 ด.ญ. ธัญรดา กุระนัย

60 ด.ช. ณัฐพงษ์ กาวิชัย 88 น.ส. ธันย์ญชนก สุขทรัพย์ศรี

61 ด.ช. ณัฐมงคล เชียงตา 89 ด.ญ. ธีร์พิชชา บุญลอย

62 น.ส. ณัฐริดา  ญาณะตาล 90 ด.ญ. นภัสร์นันท์ อัศเวศน์

63 น.ส. ณัฐศจี ภักดีสุขอนันท์ 91 นาย นรวีร์ สายสืบ

64 น.ส. ดณิตา พรหมโสภณ 92 ด.ช. นฤเบศ จินดาหลวง

65 นาย ดรณ์ สุวรรณประเทศ 93 ด.ญ. นฤภร คุณยศย่ิง

66 ด.ญ. ตรอง รัตนด ารงอักษร 94 ด.ญ. นวพร สุมินทร์

67 ด.ญ. ตะวันฉาย ชะนะญาติ 95 ด.ญ. นวลักษณ์ เถาตระกูล

68 ด.ญ. ทักษพรณ์ ดวงแสง 96 ด.ช. นันทพัทธ์ เงินก๋า

69 นาย แทน ศรีค าจักร์ 97 ด.ช. โนอาห์   แอ็บบล่ิง 

70 นาย ธนกร อินทรส 98 ด.ช. บัณฑิต ชัยชนะ

71 ด.ช. ธนกฤต ช่างพูด 99 ด.ญ. บุณยนุช อินต๊ะทา

72 ด.ช. ธนกฤติ หมูค า 100 นาย ปกครอง ศิริตัน

73 น.ส. ธนพร อ่ินแก้ว 101 ด.ช. ปฎิภาณ แก้วกัลยา

74 ด.ญ. ธนภรณ์ ทองมุข 102 นาย ปณิศ สุภารัตน์

75 ด.ช. ธนภัทร สุขสงวน 103 ด.ช. ปภังกร สมบัติ

76 นาย ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน 104 ด.ญ. ปภาวรินท์ ค ามีเด

77 นาย ธนวัฒน์ ตุ้ยแก้ว 105 ด.ญ. ปภาวิชญา เมืองมูล

78 น.ส. ธนัชชา โตวัฒน์นิมิต 106 ด.ญ. ปราณปรียา ผมขาว

รายช่ือผู้ได้ทุนเพ่ือการออมทรัพย์ หน้า 2 ถึง 5



ทุกระดับช้ัน ทุนละ 1,000.00 บาท จ านวน 241 ทุน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

107 นาย ปวริศ ศิริอ้าย 135 ด.ญ. พิชญธิดา ปัญโญกลาง

108 ด.ญ. ปวริศา ภักดี 136 ด.ญ. พิชญา ค าปาแฝง

109 ด.ญ. ปวิชญา ผลผ่อง 137 น.ส. พิชญาภา จินามอย

110 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ศรีประดิษฐ์ 138 ด.ญ. พิชญาภา สาระแปง

111 ด.ช. ปัญญากร เมืองสุข 139 ด.ญ. พิมพ์ชยา ธ ารงวรสิทธ์ิ

112 ด.ญ. ปัณชพัฒน์ บุญทวีศักด์ิ 140 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ดวงตา

113 ด.ญ. ปัณฑิตา มาลีเดช 141 ด.ญ. พิมพ์มาดา รังษีจันทร์

114 ด.ญ. ปารณีย์ นิเงิน 142 ด.ช. พีรณัฐ ปิงเเมือง

115 ด.ญ. ปารย์การย์ สนธิสวัสด์ิ 143 นาย พีรดนย์ สุขแสวง

116 ด.ญ. ปาลิดา สร้อยสุวรรณ 144 ด.ช. พีรภัทร ปัญญา

117 นาย ปิยะพันธ์ ขันนา 145 นาย พุฒิธาดา พร้อมเท่ียงตรง

118 ด.ญ. ปียาพัชร ปัญญานาค 146 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ปรีชาวนาพงศ์

119 ด.ช. ปุญญพัฒน์ วงศ์สายใจ 147 น.ส. แพรววนิต ใจซ่ือ

120 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีสังข์ 148 น.ส. ภคจิรา พ่ัวทัด

121 ด.ช. เป็นหน่ึง รวมจิตต์ 149 ด.ช. ภคพล โอสถาพร

122 ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ 150 น.ส. ภทรพรรณ สายธรรม

123 ด.ญ. พรนับพัน พรายจันทร์ 151 ด.ช. ภวัต พงษ์จันเขียว

124 น.ส. พราวฝนปลาย ทองผลา 152 น.ส. ภัทรวดี หล่อดี

125 นาย พลาธิป นาคศรี 153 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ศรีกันทา

126 ด.ช. พัชพล บัวลาแก้ว 154 ด.ช. ภาคิน อินต๊ะ

127 นาย พัชรพล ศรีดวงแก้ว 155 ด.ช. ภาณุดล อยู่ดี

128 ด.ญ. พัชราภา ปัญญา 156 ด.ญ. ภาณุมาส หงษ์รัตน์

129 ด.ช. พัฒน์พงษ์  หมอยา 157 น.ส. ภานุชนาฎ บุตรจา

130 น.ส. พัทธนันท์ สมภมิตร 158 ด.ช. ภานุพงษ์ วิลัย

131 ด.ญ. พิจักขณา สิทธิเจริญ 159 ด.ช. ภีมพศ ทองสุข

132 น.ส. พิจิตรา ใจชุ่มใจ 160 นาย ภูผา แก้วประดิษฐ์

133 ด.ญ. พิชชาภรณ์ กันธรีย์ 161 ด.ช. ภูมินันท์ ถาดง

134 ด.ญ. พิชชาภา จันทร์ศิริ 162 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ค ากอง

รายช่ือผู้ได้ทุนเพ่ือการออมทรัพย์ หน้า 3 ถึง 5



ทุกระดับช้ัน ทุนละ 1,000.00 บาท จ านวน 241 ทุน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

163 ด.ช. ภูมิรพี วีระพันธ์ 191 ด.ญ. วิชญาพร ไชยค า

164 ด.ช. ภูริณ เสรีวัฒนาชัย 192 ด.ช. วิชญาพร มูลวอ

165 นาย ภูริณัฐ ฟูต๋ัน 193 ด.ช. วีรวิชญ์ บัวเทศ

166 นาย ภูศณพิชญ์ ธุระสิทธ์ิ 194 นาย เวชพิสิฐ จันทรดี

167 น.ส. มนพร ค ารินทร์ 195 ด.ญ. ศดานันท์ จันตาเป้ีย

168 ด.ญ. มนัสนันท์ บัวค าปัน 196 นาย ศมกานต์ บุญปราบ

169 ด.ช. มัฆวาน ธงชัย 197 ด.ช. ศวัสกร  ณ เชียงใหม่

170 ด.ญ. มีนญาดา หาญณรงค์ 198 ด.ญ. ศศิกานต์ ธนะขว้าง

171 นาย เมธินันท์ กันจะนะวงศ์ 199 ด.ญ. ศิรษา วงภักดี

172 นาย ยศพนธ์ พันธวัฒน์ 200 ด.ช. ศิริรัชภูมิ กาวิชา

173 ด.ญ. โยษิตา เจริญบุญ 201 ด.ญ. ศุภจิตรา เสมอชีพ

174 ด.ช. รมย์ ภักดีฤทธิบุตร 202 นาย ศุภโชค วงศ์แก้ว

175 ด.ญ. รมิตา รักษ์เผ่าสุวรรณ 203 ด.ช. ศุภวิชญ์  มาระดา

176 นาย รัชชานนท์ ชัยอภิรัตนกูล 204 ด.ญ. สไบทอง ใบบัว

177 นาย รัชชานนท์ วงศ์สุวรรณ 205 นาย สรรเสริญ เตชัย

178 ด.ช. รัชชานนท์ ตุ่นแก้ว 206 น.ส. สรารินทร์ คิดการงาน

179 ด.ช. รัฐนันท์ ชุมแสง 207 ด.ญ. สายสายละวิน ป้อมมะโน

180 นาย รัฐพงศ์  โสภาวัน 208 ด.ช. สิทธา สมบูรณ์

181 ด.ญ. รินรดา ค าเจียงเงิน 209 ด.ช. สิรวิชญ์  ศรีโกศักด์ิ

182 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิญญะ 210 ด.ญ. สิริกาญจน์ นะพรานบุญ

183 ด.ช. วรกันต์ เมามูล 211 ด.ช. สิริดนย์ สงฆ์อุทก

184 ด.ญ. วรรณกานต์ สาคร 212 นาย สิริศักด์ิ สงวนศักด์ิ

185 ด.ญ. วรวลัญช์ จิตต์รุ่งเรือง 213 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ แซ่เตีย

186 น.ส. วรางคณา สล่าปัน 214 น.ส. สุทธิดา ไชยน้อย

187 ด.ญ. วริศรา กุลปาน 215 นาย สุทธิพงษ์   มังคละวงค์

188 น.ส. วลัยลักษณ์ ศรีวิชัย 216 ด.ญ. สุพัชญ์รดา อริยะ

189 ด.ช. วัชรากร มูลจรินทร์ 217 ด.ช. สุภนิช ช่ืนชอบ

190 นาย วิชญ์พล สุขเสถียร 218 นาย สุรพิชญ์  ตุ่นแก้ว

รายช่ือผู้ได้ทุนเพ่ือการออมทรัพย์ หน้า 4 ถึง 5



ทุกระดับช้ัน  ทุนละ 1,000.00 บาท จ านวน 241  ทุน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

219 ด.ช. สุรวิชญ์ อินใจ 231 ด.ช. อภิรภัทร พรมเสน

220 ด.ช. สุริยะพงษ์ ก้อนเปียง 232 ด.ช. อรรครัตน์ พันธจักร

221 นาย เสฏฐพงศ์ วรรณสมพร 233 ด.ญ. อรุชิดา ถาน้อย

222 ด.ญ. แสนดี มารีโอ ไบรอันควินน์ 234 ด.ช. อังกูร อุเทน

223 ด.ช. หัตถ์เทวา ขาวสวย 235 ด.ญ. อัญญาดา วงค์จันทร์ค า

224 ด.ช. อดิชาติ ใจสวน 236 น.ส. อาทิตยา สุวรรณ์

225 ด.ช. อติภพ หม่ืนรังษี 237 ด.ช. อานุภาพ  บัวเรียว

226 นาย อติวิชญ์ เมืองทรัพย์ 238 ด.ช. อิทธิคมน์ ค ามุงคุณ

227 ด.ช. อติวิชญ์ ปินตานา 239 นาย อิทยศ เครือด้วง

228 ด.ช. อธิป ปัญญาวิชัย 240 ด.ญ. อุทุมพร อาวรณ์

229 ด.ช. อนุวัฒน์  กันตีวงศ์ 241 นาย เอกพล สะอาดเอ่ียม

230 ด.ญ. อภิชญา สุนทรพิธ

***

หมายเหตุ : ตามประกาศรายช่ือผู้ได้รับการศึกษาประเภทเพ่ือการออมทรัพย์ ฉบับลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 243 ราย แต่
เน่ืองจากมีสมาชิกท่ีได้รับทุนลาออก 2 ราย จึงเหลือผู้ได้ทุน 241 ราย จ านวน 241 ทุน

รายช่ือผู้ได้ทุนเพ่ือการออมทรัพย์ หน้า 5 ถึง 5


