
รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2564

ประเภท ทุนเรียนดี
*****************

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 จ านวน 80 ทุน มีผู้ขอ จ านวน  95  คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 ด.ญ. กมลชนก มายาง 27 ด.ญ. ณัฐณิชา หังชาติ

2 ด.ช. กฤติเดช ปัญญาบุญญฤทธ์ิ 28 ด.ช. ณัฐนนท์ ใจมุข

3 ด.ช. กฤติเดช กาวิละ 29 ด.ญ. ณัฐนรี หงษ์ทอง

4 ด.ญ. กวินธิดา ขันไชย 30 ด.ช. ณัฐนันท์ อัครจินดา

5 ด.ญ. กัญญาณัฐ ปันท้าว 31 ด.ญ. ณัฐศาภรณ์ แก้วษา

6 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล 32 ด.ช. ทัชชกร บริรักษ์

7 ด.ญ. กุลจิรานัฐ บุญสูง 33 ด.ช. ธรรมชาติ อยรังสฤษฎ์กูล

8 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ไชยวงค์ 34 ด.ช. ธราภูมิ เสาวภาคย์

9 ด.ญ. เกวลี กฤษณะวณิช 35 ด.ช. ธิติวุฒิ ด้ันเมฆ

10 ด.ญ. คณพร ศรีเทพ 36 ด.ช. ธีทัต เหย่าตระกูล

11 ด.ช. คามิลล์ เทโบลต์ 37 ด.ญ. นภสร เทพวงค์

12 ด.ช. คุณานนต์ คงสมัย 38 ด.ช. นราธิป คุณยศย่ิง

13 ด.ช. จิรศักด์ิ อธิกร 39 ด.ช. ปฐวีทรรศน์ วีรดิษฐกิจ

14 ด.ญ. จิรัชญา ดวงปัญญา 40 ด.ญ. ปรรณณฐภัค ชัยนา

15 ด.ช. เจษฎาภรณ์ จันทร์ทอง 41 ด.ญ. ปริมรดา กันทารักษ์

16 ด.ญ. ชญานิน เทพสุวรรณ์ 42 ด.ญ. ปริยากร ทวีหอม

17 ด.ญ. ชยุดา บัวหยู่ 43 ด.ญ. ปฤษญพร ปัญญาราษฎร์

18 ด.ญ. ชลชญาน์ ตันต๊ะราช 44 ด.ช. ปวรปรัชญ์ สมบุตร

19 ด.ญ. ชลณฎา ปานพาน 45 ด.ญ. ปวริศา   อินต๊ะมูล

20 ด.ญ. ชัญญานุช วรรณะ 46 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ศรีประดิษฐ์

21 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พุทธปวน 47 ด.ญ. ปาณิศรา สารชัย

22 ด.ญ. ญาดา กาฬปักษิณ 48 ด.ช. ปุญญพัฒน์ วงศ์สายใจ

23 ด.ญ. ณภาภัช ชินวัตร 49 ด.ช. ปุณณวิช วานิชพิพัฒน์

24 ด.ญ. ณัฎฐ์ชุดา เงินค าคง 50 ด.ญ. พรรณระวี ศรีจันทร์

25 ด.ญ. ณัฎฐณิชา จันทร์สะอาด 51 ด.ช. พัชรธร ศักยาภินันท์

26 ด.ญ. ณัฎฐยาวรรณ สาสนกุลวงษ์ 52 ด.ญ. พิจักขณา สิทธิเจริญ

รายชือ่ผูส้มคัรขอทนุ ประเภททนุเรยีนด ีหนา้ 1 จาก 6



ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 จ านวน 80 ทุน มีผู้ขอ จ านวน  95  คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

53 ด.ญ. พิชชาภา เป็งมูล 75 ด.ญ. วรวลัญช์ จิตต์รุ่งเรือง

54 ด.ญ. พิชชาภา สามตา 76 ด.ญ. วิมลสิริ จาริมกวง

55 ด.ญ. พิชานันท์ กันทะ 77 ด.ช. วีรภทร จรุงพันธ์

56 ด.ช. พิธาน ธนินธีรกุล 78 ด.ช. ศิรวิชญ์ จินาวา

57 ด.ญ. พิมพ์ชญา วุฒิชมภู 79 ด.ญ. ศิริมณฑ์ ดวงจิต

58 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ศิริมงคลทรัพย์ 80 ด.ช. ศุภกร บวรกุลธนา

59 ด.ญ. พิมราวรรณ ช่อเส้ง 81 ด.ญ. ศุภนิดา บุญทา

60 ด.ญ. ภัททราพร ค าโพธ์ิ 82 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เขียวดี

61 ด.ญ. ภาณุมาส หงษ์รัตน์ 83 ด.ญ. สาวิกา แก้วกาบค า

62 ด.ช. ภาณุวิชญ์ วงค์ปันสี 84 ด.ช. สิทธา สมบูรณ์

63 ด.ช. ภูเบศ ใบแสง 85 ด.ช. สิปปกร เฉนะ

64 ด.ช. ภูมิภูริ ศิริปัน 86 ด.ช. สุพศิน พิกุลเคหา

65 ด.ญ. รดา วีรศิริกุล 87 ด.ช. สุรนาถ ลือดารา

66 ด.ญ. รดา นิธิสุวรรณรักษา 88 ด.ช. สุรวิชญ์ อินใจ

67 ด.ช. รพีพงษ์ ณ น่าน 89 ด.ญ. อรนลิน อินต๊ะวิชัย

68 ด.ช. รวิสุต สุตัน 90 ด.ญ. อรุชิดา ถาน้อย

69 ด.ญ. รสริน ละออ 91 ด.ญ. อลิชา อินทารส

70 ด.ช. รัชตธร ค าฝ้ัน 92 ด.ญ. อัศราภรณ์ เข่ือนแก้ว

71 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร เสาร์แก้ว 93 ด.ญ. อิงกมล ธีรวโรดม

72 ด.ญ. ลัลล์ลลิล ตันจ้อย 94 ด.ญ. อิสรีย์ ผลภาค

73 ด.ช. วรรณกร หงษ์โต 95 ด.ญ. ไอรดา ทาวิทะ

74 ด.ญ. วรรณวนัช ตันติเพชราวรรณ์

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จ านวน 50 ทุน มีผู้ขอจ านวน 43 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 ด.ช. กฤชรัช ธวัชวีระกุล 5 ด.ช. คุนากร ปู่ด้วง

2 ด.ช. กฤตภาส ชัยเพ็ชร 6 ด.ช. จักรพงษ์ พอใจ

3 ด.ญ. กวินธิดา ทาแก้ว 7 ด.ช. จิรเดช ค าปัน

4 ด.ญ. กัญญาวีร์ โนจา 8 ด.ญ. ญาณิศา สุทธิวงศ์

รายชือ่ผูส้มคัรขอทนุ ประเภททนุเรยีนด ีหนา้ 2 จาก 6



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จ านวน 50 ทุน มีผู้ขอจ านวน 43 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

9 ด.ญ. ฐิติชญาน์ ประกอบไวทยกิจ 27 ด.ญ. พัจนภา จันทรเถร

10 ด.ช. ณฐนน มีโพธ์ิ 28 ด.ญ. พิชญธิดา วิลัยพรรณ

11 ด.ช. ณภัทร จีนาราช 29 ด.ช. ภัทริศ พัฒนา

12 ด.ช. ณัชพล มูลตา 30 ด.ช. รฐนนท์ ค าร้อง

13 ด.ช. ณัฎฐิชัย ชุติภาดา 31 ด.ช. รวิภาส ต้ังสกุลวัฒนา

14 ด.ญ. ณัฐชานันท์ อมรสุทธิกุลชัย 32 ด.ญ. รัญชนา ขัตติยะ

15 ด.ช. ณัฐดนัย สถาวรวิจิตร 33 ด.ญ. รุ่งณัชญา ศิรินิยมชัย

16 ด.ช. ณัฐพงษ์ กาวิชัย 34 ด.ช. รุจิรตันติ รุจิรตันติอังกูร

17 ด.ญ. ธนพร ทาระแก้ว 35 ด.ญ. ลภัสรดา วิสุทธ์ิธนานนท์

18 ด.ญ. ธนภร ศรีวิชัย 36 ด.ญ. วรรณวนัช ค าตุ้ย

19 ด.ญ. ธนัญชกร ศาสตระรุจิ 37 ด.ญ. วรวลัญช์ ด าค า

20 ด.ช. ธรรมรัตน์ หนูค าปัน 38 ด.ญ. วราภรณ์ ดวงค า

21 ด.ญ. ธีราภรณ์ ขันพา 39 ด.ญ. ศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์

22 ด.ญ. นภัสสร ยาวุฑฒิ 40 ด.ญ. สุพิชญา มอญเพ็ชร

23 ด.ญ. นันทัชพร บุญเฮง 41 ด.ญ. สุพิชญา แอ่นปัญญา

24 ด.ญ. นีรินธนา ปินตาโมงค์ 42 ด.ญ. โสพิชชาภา สีหานาม

25 ด.ญ. บุณญกาญจน์ หาญประกอบสุข 43 ด.ญ. อัศเจรรีย์ ศรีวิชัย

26 ด.ช. ปีติภัทร ปัญญานาค

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 /ปวช. / ปวส. /อนุปริญญา จ านวน 55 ทุน มีผู้ขอจ านวน 61 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กมลนัทธ์ วิรัตน์เกษม 8 น.ส. ชนันรัตน์ ธิป่าหนาด

2 น.ส. กริษฐา พวงทอง 9 นาย ชยพัทธ์ อัคคะเดชอนันต์

3 นาย ก้องเกียรติ เงินพะช่อ 10 น.ส. ชวัลภร วิภาพรรณ

4 นาย กันตินันท์ จันสองสี 11 น.ส. ชัญชนา วิภาสกุลเด่น

5 น.ส. กัลยรัตน์ มาธุระ 12 น.ส. ญาณิศา เกษรสุจริต

6 น.ส. กิตตินัดดา วิภูสัตยา 13 นาย ณชพล เรือนพันธ์

7 น.ส. จีรวรรณ ของก้ า 14 น.ส. ณัฏฐณิชา รอดอารีย์

รายชือ่ผูส้มคัรขอทนุ ประเภททนุเรยีนด ีหนา้ 3 จาก 6



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 /ปวช. /ปวส. /อนุปริญญา จ านวน 55 ทุน มีผู้ขอ จ านวน 61 คน

ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

15 น.ส. ณัฐธยาน์ สิงห์สันต์ 39 นาย พิชญุตม์ สุระนาถ

16 น.ส. ณัฐวดี พิละกัญทา 40 นาย พิชญุตม์ คงพิทักษ์

17 น.ส. ทอฝัน อินเหลา 41 น.ส. พิมพ์ญาดา ทองพันธ์ุ

18 นาย ทัตพิชัย ยาวินัง 42 น.ส. เพลงธาร ไชยวรรณ

19 น.ส. ไทรงาม ตันตรา 43 นาย ภาณุพงศ์  ธรรมเขตต์

20 นาย ธนญชัย แม่นย า 44 น.ส. ภิญญาพัชญ์ จ านงค์กิจ

21 น.ส. ธนัชพร อุทรา 45 นาย ภูริ ศรีโพธิ

22 น.ส. ธมลวรรณ ผุยผัน 46 น.ส. มุกมณี จิโน

23 น.ส. ธัญขวัญ สิโรรส 47 น.ส. รินทร์ปภัส ธารินโรจน์มณี

24 น.ส. ธัญญารัตน์ ค าปวน 48 น.ส. รุ่งวาสนา พิละกันทา

25 น.ส. ธันย์ชนก ปัญญาแก้ว 49 นาย ฤทธ์ิติกร กิติกา

26 นาย ธันวา ช่ืนมนุษย์ 50 น.ส. วรวัฒนา อินต๊ะใจ

27 น.ส. นมิดา เจริญเกษ 51 นาย วิศววิท ชาวเช้ือ

28 น.ส. นารดา กัณทะวรรณา 52 นาย วีรชน ปันเทียร

29 น.ส. ปภาวรินทร์ เซ็นแก้ว 53 น.ส. ศรัณย์รพี เหล็กยอง

30 น.ส. ประพิชญา ดาวราม 54 น.ส. ศศิกมล ใสนวน

31 น.ส. ปราณันต์ เปียงบุญทา 55 น.ส. ศศิวิมล รุจิวรกุล

32 น.ส. ปรีณาพรรณ เสาร์เขียว 56 น.ส. ศุภิสรา เทพมณี

33 นาย ปัณณธร บุญยัง 57 นาย สองเกษม อูปจันทร์

34 น.ส. ปัณณพร ก้อนใจ 58 น.ส. สายไหม ไชยค าหล้า

35 น.ส. ปารย์กมล ช้างน้อย 59 นาย สิรภพ สมทานี

36 น.ส. พนิตนันท์ สุกันทา 60 นาย อชิระ ประสิทธ์ิอยู่ศีล

37 น.ส. พราวรวี ศุทธากรณ์ 61 นาย เอกรินทร์ ไชยทองค า

38 น.ส. พัชรดา เทวาดิเทพ

รายชือ่ผูส้มคัรขอทนุ ประเภททนุเรยีนด ีหนา้ 4 จาก 6



ระดับช้ันปริญญาตรี จ านวน 55 ทุน มีผู้ขอ จ านวน 68 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กนกพล พุทธวงศ์ 29 น.ส. ธัญลักษณ์ ค าราพิช

2 น.ส. กมลชนก เตชัย 30 น.ส. ธันย์ชนก มาสนอง

3 น.ส. กมลธร อินสรรค์ 31 ด.ญ. ธันย์ญชนก สุขทรัพย์ศรี

4 นาย กษิดิศ ขันค านันต๊ะ 32 น.ส. นภสร พุทธปวน

5 น.ส. กัญญาณัฐ ดวงแก้ว 33 น.ส. นภัสสร เสียงเพราะ

6 น.ส. กัญญาณัฐ กิติสิทธ์ิ 34 น.ส. นลัทพรรษ์ โรจน์นวเสรี

7 น.ส. กุลรัศม์ิ พุฒิมณีพงศ์ 35 น.ส. นลินทิพย์ พวงสายใจ

8 น.ส. เกวลี มีจินา 36 น.ส. นางสาวปัทมาพร ภิวงศ์งาม

9 นาย เก้ือหนุน มูลสวัสด์ิ 37 น.ส. นิตา โตรอด

10 น.ส. เขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร 38 นาย นิติ ทองอ่อน

11 น.ส. จิรชยา ละออ 39 น.ส. ปภาวรินท์ ทองอินทร์

12 นาย เจตพล มูละจงกล 40 น.ส. ประวิชญา พิละกันทา

13 น.ส. ชญาณิศา ค ามูลใจ 41 นาย ปวริศ ศิริอ้าย

14 น.ส. ชญานิศ สุนทราวัฒนา 42 น.ส. ปวีร์ธิดา มาระวิชัย

15 น.ส. ชนิตา จิตประจง 43 น.ส. ปัณณพร บุญมี

16 น.ส. ชัญญานุช มณีวรรณ 44 นาย ปุญญพัฒน์ ออประยูร

17 น.ส. ณภัทรจิรา สิงห์ปัน 45 นาย พขร  บรรจง

18 น.ส. ณัฐณิชา งามพสุธาดล 46 นาย พัทธดนย์ อนุขุน

19 น.ส. ณัฐณิชา ประภา 47 น.ส. พัทธภรณ์ อยู่นัด

20 น.ส. ณัฐธิดา ค านวล 48 น.ส. พาณิภัค วงศ์ชัย

21 นาย ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์ 49 น.ส. พิจิตรา ใจชุ่มใจ

22 นาย เดชาธร สุวรรณคีรี 50 น.ส. พิชญานันท์ บุญสิทธ์ิ

23 น.ส. ตะวัน ท าสวน 51 น.ส. พีรดา เมืองมูล

24 นาย ทวีศักด์ิ กรเพ็ชร์ 52 นาย พุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ

25 น.ส. ทัชชนากานต์ อินสมพันธ์ 53 น.ส. ภัทรภร โกฏิแก้ว

26 นาย ธนบดี จงสกุลศิริ 54 นาย ภูริณัฐ กาบย้อย

27 น.ส. ธนพร อ่ินแก้ว 55 นาย ภูศณพิชญ์ ธุระสิทธ์ิ

28 นาย ธัชพล สินทา 56 น.ส. มนพร ค ารินทร์
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ระดับช้ันปริญญาตรี จ านวน 55 ทุน มีผู้ขอ จ านวน 68 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

57 น.ส. มาฆวดี ดวงจิตชวกุล 63 น.ส. วัศยา ฟองมาลา

58 น.ส. รวิสรา ชุ่มเย็น 64 นาย ศิรชัช ชุมภูแก้ว

59 นาย รัฐพงศ์  โสภาวัน 65 นาย ศุภวิชญ์ วงค์ยศ

60 น.ส. ลออรัตน์ สมจัทร์ 66 นาย ศุภวิชญ์ สุวรรณจันทร์

61 น.ส. วรนธิดา ครอบเทียนชัย 67 นาย สราวุฒ สีจันทร์

62 น.ส. วรัชญ์พร  พงษ์ศิริ 68 น.ส. อนัญญา ใจคอดี

*******

รายชือ่ผูส้มคัรขอทนุ ประเภททนุเรยีนด ีหนา้ 6 จาก 6


