
รายช่ือผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจ าปี 2564

 ประเภท ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก

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

ระดับช้ันอนุบาล จ านวน  35  ทุน ๆ ละ 1,000.- บาท มีรายช่ือดังน้ี

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 ด.ช. กรณ์กวินท์ ทองสุข 19 ด.ช. ปรีดิวัฒน์ สิทธิ

2 ด.ญ. กัญญาดา อินต๊ะมา 20 ด.ญ. ปวิชญา ผลผ่อง

3 ด.ญ. กัญญาภัค หอมหวล 21 ด.ญ. ปัณฑิตา มาลีเดช

4 ด.ญ. กัญวรา แซ่ย่าง 22 ด.ญ. ปิยธิดา ศรีค าอ้าย

5 ด.ช. กิตติภณ กันทะลือ 23 ด.ญ. พิมญาดา สารข้าวค า

6 ด.ช. กิติภูมิ ไชยยวง 24 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ตาไฝ

7 ด.ช. จิรกร วงค์ษา 25 ด.ญ. ภคพร โอสถาพร

8 ด.ช. จิรวัฒน์ รัตนศีล 26 ด.ช. ภรัณยู อุดมศรี

9 ด.ช. ชนัสถ์นันท์ พิมลมาตร์ 27 ด.ญ. ภัคคมล ณ ล าปาง

10 ด.ช. ชลชนะ เเสนเกียง 28 ด.ช. รัชชานนท์ หวานค า

11 ด.ช. ชินภัทร พระภูมิ 29 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิญญะ

12 ด.ญ. ฐิติวรดา จ าปาทอง 30 ด.ช. วรกันต์ เมามูล

13 ด.ช. ณฐนนท์ ดอกไม้ 31 ด.ช. วรัชญ์ แก้วมา

14 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ เสาร์สุวรรณ 32 ด.ช. วีรวิชญ์ บัวเทศ

15 ด.ญ. ณัฐินี ปัญญาค า 33 ด.ญ. ศดานันท์ จันตาเป้ีย

16 ด.ญ. ณัทชลิดา สุภาษิต 34 ด.ช. ศุภศิษฎ์ กรัณย์วัฒนกุล

17 ด.ญ. นันท์นภัส ปันแก้ว 35 ด.ช. หัตถ์เทวา ขาวสวย

18 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ค ามีเด

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 109 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาท มีรายช่ือดังน้ี 

1 ด.ญ. กฤติญา สิงห์วรรณ์ 5 ด.ญ. กัลยกร ก่ิงแก้ว

2 ด.ญ. กวินทิพย์ กรีแก้ว 6 ด.ช. กิตติกวิน ชัยชนะ

3 ด.ญ. กวินธิดา ห้าวหาญ 7 ด.ช. กิตติกวิน บุญธรรม

4 ด.ช. กันตินันท์ ฟูต๋ัน 8 ด.ญ. กุลรดา รังสิยานนท์

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 1 จาก 8 



ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 109 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

9 ด.ญ. กุลรวี ดีมูล 36 ด.ญ. ณิชาดา ก้อนสุรินทร์

10 ด.ช. ขันติยะ ทิพจร 37 ด.ช. ดนุพงษ์ หลวงตุ้ย

11 ด.ช. คุณากร ขุนทอง 38 ด.ช. ติณณภพ การบูรณ์

12 ด.ช. จตุรภัทร จันที 39 ด.ญ. ทิวาภรณ์ แสนค าหล่อ

13 ด.ญ. จารุวรรณ พิมพ์นวล 40 ด.ช. ธนกรณ์ ชัยน้อย

14 ด.ช. จิรภัทร พิชัยพงค์ 41 ด.ช. ธนกฤต ช่างพูด

15 ด.ญ. จิรภิญญา ตาค า 42 ด.ช. ธนกฤต แสนค า

16 ด.ญ. ฉัตรปวีณ์ เกษณรงค์ 43 ด.ช. ธนกฤติ หมูค า

17 ด.ช. ชนัญญู กองจันทร์ 44 ด.ช. ธนทัต ดอกไม้

18 ด.ช. ชยรพ จันทเรียน 45 ด.ช. ธนพัทร สุขสงวน

19 ด.ช. ชัพวิชญ์ แอบค า 46 ด.ช. ธนวิชญ์ ท้าวค ามา

20 ด.ช. ชาญวิทย์ จันต๊ะตึง 47 ด.ญ. ธนันทภัททร์ นิลวรรณ์

21 ด.ช. ชิณยาวัสส์ ทรัพย์ทวีพันธ์ 48 ด.ช. ธรรศ พานเพชรสุขุม
22 ด.ช. ชิติพัทธ์ พรมฆ้อง 49 ด.ญ. ธวิวรรณ ค าสาย

23 ด.ช. ชุติเดช ภู่เจริญไพศาล 50 ด.ญ. ธัญชนก สุริยะวงค์

24 ด.ช. ญาณวรุตม์ ดอนปา 51 ด.ญ. ธัญชนก กองเกิด

25 ด.ญ. ญาณ์วีร์ วังช่วย 52 ด.ญ. ธัญมน ป่ินทอง

26 ด.ญ. ฐาณิชา มูลจา 53 ด.ญ. ธัญยพร แก้วค ามา

27 ด.ช. ฐิติพันธ์ จันทร์งาม 54 ด.ญ. ธิชานันท์ เต้าทอง

28 ด.ช. ณฐวัฒน์ ใบเหลือง 55 ด.ช. ธิติสรรค์ ปัญญาเรือง

29 ด.ญ. ณพิชญา กันมา 56 ด.ญ. ธีร์ธาร สาระไชย

30 ด.ช. ณภัทร มูลวอ 57 ด.ช. ธีรพงศ์ แสนศิริ

31 ด.ญ. ณัฐกานต์ ธรรมมา 58 ด.ช. ธีรวัฒน์ เหรา

32 ด.ญ. ณัฐณิชา จันผิว 59 ด.ช. นพเก้า ปัญญาเพ่ิม

33 ด.ช. ณัฐดนัย ถาแม่วาง 60 ด.ช. นรวิชญ์ มันทเล

34 ด.ช. ณัฐวรรธน์ เรือนฝายกาศ 61 ด.ช. นวพล อุปพันธ์

35 ด.ญ. ณิชชยา ยุคลธง 62 ด.ช. นัทธวัฒน์ บุญเท่ียง

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 2 จาก 8 



ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 109 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

63 ด.ญ. นันท์นิชา ใบบัว 87 ด.ช. ภาสกร สุริยะใหญ่

64 ด.ญ. บุณยนุช อินต๊ะทา 88 ด.ช. ภูริวัฒน์ จันทรมานนท์

65 ด.ญ. เบญญาภา หอแก้ว 89 ด.ญ. ยอดขวัญ ฟ้าสาร

66 ด.ช. ปฏิพล ไมตรีสัมพันธ์ 90 ด.ญ. รมย์ชลี ภักดีฤทธิบุตร

67 ด.ช. ปฏิภพ โยธา 91 ด.ช. ระพีพัฒน์ กุณภา

68 ด.ญ. ปราณปรียา ผมขาว 92 ด.ช. รัชพล ทรายค า

69 ด.ญ. ปรายรุ้ง สายแก้ว 93 ด.ช. รัฐนันท์ ชุมแสง

70 ด.ญ. ปริษา คุณาพรรักษ์ 94 ด.ญ. รัตนิชา วรัชญาสกุล

71 ด.ญ. ปาฑิตตานันท์ ตากันธา 95 ด.ญ. รินรดา ค าเจียงเงิน

72 ด.ญ. ปารย์การย์ สนธิสวัสด์ิ 96 ด.ญ. วริศรา ทัศเกตุ

73 ด.ญ. ปาลิตา ขันไชย 97 ด.ช. วสุธันย์ โตจีน

74 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีสังข์ 98 ด.ญ. ศรัณพร มงคลศาสตร์

75 ด.ช. เป็นหน่ึง รวมจิตต์ 99 ด.ญ. ศศิชา  ปันหม่ืน

76 ด.ญ. พรีมนภัทร ปัญญา 100 ด.ช. สฐิรวิศ จันตาค า

77 ด.ช. พัชรพล บัวลาแก้ว 101 ด.ญ. สิรินดา พ่ึงพุ่มแก้ว

78 ด.ช. พัทธนันท์ คะณาค า 102 ด.ญ. สิรีธร  เสมอใจ

79 ด.ญ. พิชชาภา จันทร์ศิริ 103 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ ค าวังสวัสด์ิ

80 ด.ญ. พิมพ์รวี อินต๊ะรังษี 104 ด.ช. อดุลย์ สวัสดิยากร

81 ด.ญ. พิมพ์ลภัทร เผ่ือนค า 105 ด.ช. อติภพ หม่ืนรังษี

82 ด.ญ. พิมวิมล ปัญญาเรือน 106 ด.ช. อติเรก ผัดผ่อง

83 ด.ช. พีรวิชญ์ ทิตย์สุรินทร์ 107 ด.ช. อติวิชญ์ ปินตานา

84 ด.ช. ภรันยู แสนกัน 108 ด.ญ. อภิชญา สุนทรพิธ

85 ด.ช. ภวัต พงษ์จันเขียว 109 ด.ช. อภิวิชญ์ เกีรติสกุลเจริญ

86 ด.ช. ภัทรพงศ์ ชนะวงษา

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน  68  ทุน ๆ ละ 2,000 .- บาท มีรายช่ือดังน้ี

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 ด.ญ. กชพร กิมภากรณ์ 2 ด.ช. กฤตเมธ สมประสิทธ์ิ

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 3 จาก 8 



ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 68 ทุน ๆ ละ 2,000 .- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

3 ด.ช. กฤษณ์กวิน วิริยา 30 ด.ญ. นฤภร คุณยศย่ิง

4 ด.ช. กิตติวินท์ ตุ้ยตามพันธ์ 31 ด.ญ. นารีญา ไชยวรรณ์

5 ด.ช. คงเดช สารขาว 32 ด.ช. ปฐพี มาตันบุญ

6 ด.ช. จิราวัฒน์ แก้ววงค์วาลย์ 33 ด.ช. ประกัน สุการาม

7 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ต๊ะปวน 34 ด.ญ. ประฏิมาวรรณ ไชยเมืองยอง

8 ด.ญ. ฉัตรนันทน์ จันทโรจนีย์ 35 ด.ญ. ปวริศา ภักดี

9 ด.ช. ชนธัญ คงอยู่ 36 ด.ญ. ปวิตตา สิทธิราช

10 ด.ญ. ชนัญธิดา วงศ์ฝ้ัน 37 ด.ญ. ปาริฉัตร จินะ

11 ด.ญ. ชนิกานต์ ณ สกุล 38 ด.ช. ปิยะพงษ์ กิติกา

12 ด.ญ. ชมพูนุช สมหล้า 39 ด.ช. พร้อมพงษ์ แจโพ

13 ด.ช. ชวนากร ใจเร็ว 40 ด.ญ. พลอยพรรณ ทองสุข

14 ด.ช. ชาญชานนท์ ชัยลังกา 41 ด.ช. พสิษฐ์ พรมพราย

15 ด.ญ. ฐิติวรดา พาเรือง 42 ด.ช. พันธกิจ ตาม่ัน

16 ด.ช. ณัฏฐชัย ดวงดี 43 ด.ญ. พิชญา ค าปาแฝง

17 ด.ญ. ณัฐณิชา ฤทธ์ิสนอง 44 ด.ช. ภัทรดนัย มีปัญญา

18 ด.ช. ณัฐดนัย เตชาติ 45 ด.ญ. ภัทราพร สุริยา

19 ด.ช. ณัฐนันท์ นันต๊ะเสน 46 ด.ช. ภาคิน อินต๊ะ

20 ด.ช. ณัฐพล กันทะวงค์ 47 ด.ช. ภาณุพงศ์ เมืองมูล

21 ด.ช. ณัฐมงคล เชียงตา 48 ด.ช. ภานุพงษ์ วิลัย

22 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ สีม่ี 49 ด.ช. ภูริวัจน์ ค าไชย

23 ด.ญ. ณิชาภัทร หลวงตุ้ย 50 ด.ญ. มณธิรา แดงค าดี

24 ด.ช. ธนภูมิ ไชยวันดี 51 ด.ญ. เมตตา เผ่ือชาติ

25 ด.ญ. ธนากานต์ กาวิชัย 52 ด.ญ. ลภัสรดา วงศ์ชายค า

26 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ คุณประดิษฐ์ 53 ด.ช. วชิระ เช้ือชุม

27 ด.ช. ธันยบูรณ์ อ าพันธ์ศรี 54 ด.ญ. วรรษมน ไชยมงคล

28 ด.ช. ธีรดนย์ วันหวัง 55 ด.ญ. วรางคณา จูหม่ืน

29 ด.ช. นราวิชญ์ กันทะสอน 56 ด.ช. วสันต์ กันทา

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 4 จาก 8 



ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 68 ทุน ๆ ละ 2,000 .- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

57 ด.ญ. วิชญาพร ไขยค า 63 ด.ช. อัฑฒกร กัณฑารัตน์

58 ด.ญ. ศศิกานต์ ธนะขว้าง 64 ด.ช. อานุภาพ บัวเรียว

59 ด.ช. ศุภสัณห์  สุวรรณนัง 65 ด.ช. อินทิรา ตาสีมูล

60 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ แก่นทอง 66 ด.ญ. อิยะวดี เมืองใจ

61 ด.ญ. สายสาละวิน ป้อมมะโน 67 ด.ญ. อุทุมพร อาวรณ์

62 ด.ช. อดิชาติ ใจสวน 68 ด.ญ. อุบลวรรณ มาลัย

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4,ปวช,ปวส,อนุปริญญา  จ านวน  87 ทุน ๆ ละ 2,500.- บาท มีรายช่ือดังน้ี 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กนก รินค า 19 นาย ชัชพงศ์ ก๋าเคร่ือง

2 นาย กฤตยชญ์ พาณิชย์ธนกิจ 20 นาย ชัชวาล เจริญเมือง

3 น.ส. กวินทรา ธิเขียว 21 นาย ชิตพล สายค ามูล

4 น.ส. กาณต์ธิดา รัตนา 22 น.ส. ชุติชาญจน์  สุขจิตร์

5 นาย กิตติทัต กันทิยะ 23 น.ส. ฐาปนี ชินะใจ

6 น.ส. กุลธิดา ใจกิม 24 น.ส. ฐิติพร อุประชัย

7 นาย เกียรติพงษ์ บุญอินทร์ 25 น.ส. ณัฐณิชา กันทะวงค์

8 น.ส. ขัติยาภรณ์ แก้ววรรณา 26 นาย ณัฐนันท์ เหงาจ้ิน

9 น.ส. เขมณัฏฐ์ วดีศิริศักด์ิ 27 นาย ณัฐวัตร เสาร์แปง

10 นาย จักรภัทร สุขค า 28 น.ส. ณัฐศจี ภักดีสุขอนันท์

11 น.ส. จารวี พนาวรารัตน์ 29 นาย ทวีณัฐ อุทรา

12 นาย จารุเดช มาวิมล 30 น.ส. ธณิชชานันท์ เจริญเมือง

13 น.ส. จิราภรณ์ อยู่เจริญ 31 นาย ธนกร ปัญญาต่วน

14 นาย จิรายุ แก่นค าเป๊ก 32 นาย ธนภัทร หอมไกล

15 น.ส. เจสิตา  มณีจันทร์ 33 น.ส. ธนัญญา ไชยยนตร์

16 นาย ชนาธิป เสาวมาลย์ 34 น.ส. ธัญวรัตม์ สุวรรณจันทร์

17 น.ส. ชนิภรณ์ จุมวุฒิสิ 35 นาย ธีรศักด์ิ ใสญาติ

18 น.ส. ชวิศา เตชะตน 36 น.ส. นภัสอร หลานชัย

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 5 จาก 8 



ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4,ปวช,ปวส,อนุปริญญา  จ านวน  87 ทุน ๆ ละ 2,500.- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

37 น.ส. นรีกานต์ รัตนค าพจน์ 63 นาย ฤทธิฤกษ์ ศรีค ามูล

38 น.ส. นฤภร ใบสนธ์ 64 นาย วรนนท์ ตินันท์

39 น.ส. นัญชนก จองค า 65 น.ส. วรางคณา สล่าปัน

40 นาย นิติภูมิ สิงห์โทราช 66 น.ส. วีรยาร์ แก้วมน

41 นาย ประชาธิป วงค์ลอดแก้ว 67 นาย ศักด์ิชัย นุชทิพย์

42 นาย ปริวัตร ปานอินทร์ 68 นาย ศิริรัชภูมิ กาวิชา

43 นาย ปรีชากรณ์ ดอกหลวง 69 นาย ศุภกร รอบรู้

44 นาย ปุณมนัส ศรีเพ่งโคตร 70 นาย ศุภกร กล้าหาญ

45 นาย พณิชพล กันธิมา 71 นาย ศุภวิชญ์ มาระดา

46 นาย พสุธร อินช่ืน 72 น.ส. ศุภาพิชญ์ ทองแก้ว

47 น.ส. พัชราภา ปัญญา 73 น.ส. ศุภิสรา ใจบาล

48 นาย พัสกร ค าสร้อย 74 นาย สรวิชญ์ ศรีโกศักด์ิ

49 น.ส. พิชญาภา  จินามอย 75 นาย สิทธิชล แสงปินตา

50 น.ส. พิมพ์วรีย์ สมเกตุ 76 นาย สุภนิช ช่ืนชอบ

51 นาย พีรณัฐ ค าสุรีย์ 77 นาย สุวิชา วรรณสุ

52 นาย พีรภัทร เป็งมูล 78 น.ส. โสภิศา ทรัพย์เหม

53 นาย พุทธานุภาพ สายแก้ว 79 น.ส. หทัยชนก สุภาวงค์

54 น.ส. ภคพร ปันใจดี 80 นาย อนุวัฒน์  กันตีวงศ์

55 นาย ภาสกร ชัยยะ 81 น.ส. อรณัชชา เพชรอุดมพร

56 นาย ภูมินทร์ เสาร์โลธา 82 น.ส. อรปรียา ปูเรือน

57 นาย ภูมิรพี วีระพันธ์ 83 นาย อัครพล เกียรติยศไกรลาศ

58 นาย ภูริพัฒน์ วังมูล 84 นาย อัครวินท์ สุขสม

59 นาย มรุเดช อาษา 85 น.ส. อัจฉราภรณ์ วรรณชัยสน

60 นาย รักไทย ใจมิภักด์ิ 86 น.ส. อัฐภิญญา ไชยสกุล

61 นาย รังสฤษฏ์ พัทธนันท์ 87 นาย อิทยศ เครือด้วง

62 น.ส. รัตนาภรณ์ อ่ินค า

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 6 จาก 8 



ระดับอุดมศึกษา  จ านวน  98  ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท มีรายช่ือดังน้ี 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กรกฎ สุขสบาย 28 นาย ตะวัน สุรีย์

2 นาย กรกฤต สร้อยจักร 29 น.ส. ทยากานต์ อินต๊ะราช

3 นาย กฤษกร ใจวงศ์ 30 นาย ทวีวัฒน์ หงษ์พักตร์

4 น.ส. กฤษณียา กิติกุศล 31 นาย ธนภัทร มุนินทร์

5 น.ส. กัญญารัตน์ ขันแก้ว 32 น.ส. ธนัชพร ธนันชัย

6 น.ส. กัลยาณี ใบสุขันธ์ 33 นาย ธรรมรัฐ สินพุ

7 น.ส. กานต์สิณี ใจมุข 34 น.ส. ธัญชนก สันธิ

8 น.ส. กิตติญาภรณ์ เกรียวสนิท 35 น.ส. ธัญชนก ฟ่ันแจ้ง

9 นาย กิตต์ิธนัตถ์ รังสิยานนท์ 36 น.ส. ธัญวรัตม์ ดวงโปธา

10 นาย กิตติพงษ์ เดชบุญมาก 37 น.ส. ธัญสินี ศรีนุช

11 น.ส. กิตติยาภรณ์ จันทร์อินทร์ 38 นาย ธีร์ธวัช ค าวังพฤกษ์

12 น.ส. กุลนันทน์ วงค์สูง 39 นาย ธีรภัทร พุ่มทอง

13 นาย คุณากร ไชยมงคล 40 นาย ธีรวุธ สันทราย

14 น.ส. ฉัตชฎาภรณ์ หม่ืนค าตัน 41 น.ส. ธีริศรา หลวงแสน

15 น.ส. ชนัญธิดา เวชสุวรรณ 42 น.ส. นงนภัส ธิโนชัย

16 นาย ชนายุทธ ทองค า 43 นาย นภัทร ค าแสน

17 น.ส. ชนิกานต์ บุญมี 44 นาย นรวีร์ สายสืบ

18 น.ส. ชิชญา มาลัย 45 นาย นวพล ค ามา

19 นาย โชติพงษ์ รัตนารักษ์ 46 น.ส. บัวชมพู บัวถา

20 นาย ฐณัชชพงษ์ รัตนะ 47 น.ส. เบญจวรรณ ค ามา

21 น.ส. ณัฏฐณิชา อุประโจง 48 นาย ปกครอง ศิริตัน

22 น.ส. ณัฐกานต์ ยาโน 49 น.ส. ปณัฐชนก คุณยศย่ิง

23 น.ส. ณัฐนรี ตาโม 50 นาย ปรัชญา จันทร์จริง

24 นาย ณัฐพล ยอดแก้ว 51 น.ส. ปริศนา จาปัญญะ

25 น.ส. ณิชาภา เดชะธนโภคิน 52 น.ส. ปวิตรา วงค์ค า

26 น.ส. ดณิตา พรหมโสภณ 53 น.ส. ปวีณ์ธิดา หล่อดี

27 นาย ตรรกพงศ์ มานิตย์ 54 น.ส. ปารมี ปันอ้าย

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 7 จาก 8 



ระดับอุดมศึกษา  จ านวน  98   ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท มีรายช่ือดังน้ี (ต่อ)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ล าดับ ช่ือ-สกุล

55 น.ส. ปุณยพร ยาวะริน 77 นาย วัชรพงษ์ ไอถิน

56 น.ส. พรรณปพร พุทธวงศ์ 78 น.ส. วิจิตรา ไชยแก้ว

57 น.ส. พัทธนันท์ สมภมิตร 79 น.ส. วิชญาพร แสงสว่าง

58 น.ส. พิชญ์นรี สุทะ 80 น.ส. วิภาวี ใจรังษี

59 นาย พิชญ์ภูษิต ศรีสวัสด์ิ 81 น.ส. ศรันย์พร เวชโพธ์ิ

60 น.ส. พิมพ์ธิชา ทะจันทร์ 82 น.ส. ศศิปภา สุภาษิต

61 น.ส. พิมศิริ พูลเขตรกิจ 83 น.ส. ศศิพิมพ์ ขันทราษฏร์

62 น.ส. พีระดา เต๋จ๊ะนัง 84 น.ส. ศิริลักษณ์ ชนะดวงดี
63 น.ส. ภทรพรรณ สายธรรม 85 นาย ศุภควัต อุ่นสมบูรณ์กุล
64 น.ส. ภมรวรรณ ขันธรรม 86 น.ส. ศุภานัน พุทธิมา
65 นาย ภูเบศ อินทนนท์ 87 นาย สิรวิชญ์ สาสุจิตร์
66 นาย ภูมิเมษฐ์ สุมินทร์ 88 น.ส. สุชานันท์ ตุ่นวัน
67 นาย ภูริณัฐ ฟูต๋ัน 89 น.ส. สุทธิดา ไชยน้อย
68 น.ส. เมธาวี หอมหวล 90 นาย สุรพิชญ์ ตุ่นแก้ว
69 นาย ยุรเดช ค าอ่อน 91 น.ส. สุวดี เท่ียงธรรม
70 นาย รัชชานนท์ ตาลาน 92 นาย เสฏฐพงศ์ วรรณสมพร
71 น.ส. ลักขณา ไชยวุฒิ 93 น.ส. หทัยชนก จันต๊ะ
72 น.ส. ลักษิกา กัญญเทพ 94 น.ส. หัสยา ค ากันสิงห์
73 นาย ลัทธพล ใบชา 95 นาย อติวิชญ์ เมืองทรัพย์
74 น.ส. วรกมล โปรดศิลา 96 น.ส. อภิชญา วงศ์กันทา
75 นาย วรัญญา ทองหยอด 97 นาย อานุภาพ สุยะวา
76 น.ส. วราเรศ พรมมี 98 น.ส. อิศราพร นามวงค์

****

รายชือ่ผูไ้ดท้นุสนับสนุนการศกึษา ส าหรับบตุรของสมาชกิ หนา้ 8 จาก 8 


