
รายชื่อผู้สมคัรขอรับทุนการศึกษา สอ.มช. ประจ าปี 2563

ประเภท ทุนอุดหนุนการศึกษา 

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

ระดบัประถมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 34 คน รายชื่อดงัน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กวินธิดา ขันไชย 18 ด.ช. ธนวิชญ์ ท้าวค ามา

2 ด.ช. กิตติกวิน ชัยชนะ 19 ด.ญ. ธัญมน ปิน่ทอง

3 ด.ช. กิตติภูมิ สุภามูล 20 ด.ญ. ธัญยพร แก้วค ามา

4 ด.ญ. คณพร ศรีเทพ 21 ด.ช. นพเก้า ปัญญาเพิม่

5 ด.ช. จิรศักด์ิ อธิกร 22 ด.ญ. เบญญาภา หอแก้ว

6 ด.ช. ชนัญญู กองจันทร์ 23 ด.ญ. ปาฑิตตานันท์ ตากันทา

7 ด.ช. ชวกร ใจสักเสริญ 24 ด.ช. พงศ์ชยุตม์ สมประสิทธิ์

8 ด.ช. ชาญวิทย์ จันต๊ะตึง 25 ด.ญ. พลอยพรรณ ทองสุข

9 ด.ช. ชิณยาวัสส์ ทรัพย์ทวีพันธ์ 26 ด.ช. ภูริวัฒน์ จันทรมานนท์

10 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดา บุญเทีย่ง 27 ด.ญ. รันรดา อนุศาสนะนันทน์

11 ด.ญ. ณัฐกมล พิบูลย์ 28 ด.ญ. ลัลน์ณภัทร์ เสาร์แก้ว

12 ด.ญ. ณัฐณิชา จันผิว 29 ด.ช. วรรณกร หงษ์โต

13 ด.ญ. ณิชาดา ก้อนสุรินทร์ 30 ด.ญ. ศรัณย์พร มงคลศาสตร์

14 ด.ช. ดนุพงษ์ หลวงตุ้ย 31 ด.ช. ศักด์ิชัย นุชทิพย์

15 ด.ช. ทวีทรัพย์ เงาแก้ว 32 ด.ช. สาริน สารขัติย์

16 ด.ญ. ทิวาภรณ์ แสนค าหล่อ 33 ด.ญ. สุวิชญา บุญคิด

17 ด.ญ. ธนพร อินต๊ะรักษา 34 ด.ช. อติเรก ผัดผ่อง

ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 37 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ช. กรวิชญ์ สายอูนออน 6 ด.ช. ชวนากร ใจเร็ว

2 ด.ช. กฤติเดช กาวิละ 7 ด.ญ. ฐิติวรดา พาเรือง

3 ด.ช. ขันติยะ ทิพจร 8 ด.ญ. ณัฐณิชา ฤทธิส์นอง

4 ด.ญ. จิรัชญา ดวงปัญญา 9 ด.ช. ณัฐดนัย เตชาติ

5 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ต๊ะปวน 10 ด.ช. ณัฐภัทร วงค์ชัย

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 1 จาก 6



ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 37 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

11 ด.ช. ติณณภพ การบูรณ์ 25 ด.ญ. พิมวิมล ปัญญาเรือน

12 ด.ช. ธนัท พรหมจันทร์ 26 ด.ช. พีรทัศน์ โม่แก่น

13 ด.ญ. ธัญชนก สุริยะวงค์ 27 ด.ช. ภรันยู แสนกัน

14 ด.ช. ธัญวิสิษฏ์ โรจน์พานิชกุล 28 ด.ช. ภูริวัจน์ ค าไชย

15 ด.ญ. นภสร เทพวงค์ 29 ด.ญ. มณธิรา แดงค าดี

16 ด.ช. ปฏิภพ โยธา 30 ด.ญ. ยอดขวัญ ฟ้าสาร

17 ด.ญ. ปภาวรินท์ เตชะ 31 ด.ญ. รัตนิชา วรัชญาสุกล

18 ด.ญ. ปาริฉัตร  จินะ 32 ด.ญ. วราลี ใจรังษี

19 ด.ช. พชรพล จันทรเถร 33 ด.ช. วสันต์ กันทา

20 ด.ช. พร้อมพงษ์ แจโพ 34 ด.ช. วสุธันย์ โตจีน

21 ด.ช. พัทธนันท์ คะณาค า 35 ด.ช. ศิวกร นันต๊ะธง

22 ด.ช. พันธกิจ ตามั่น 36 ด.ช. อดุลย์ สวัสดิยากร

23 ด.ญ. พิชญ์สินี ดีออน 37 ด.ญ. อภิชญาพัชร์ บุญมาปะ

24 ด.ญ. พิมพ์รวี อินต๊ะรังษี

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 46 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ.  นัญชนก จองค า 12 ด.ช. ชาญชานนท์ ชัยลังกา

2 ด.ช. กฤตยชญ์ พาณิชย์ธนกิจ 13 ด.ญ. ญาณิศา เตชะตน

3 ด.ญ. กวินทรา ธิเขียว 14 ด.ช. ณัฐพล กันทะวงค์

4 ด.ช. กษมา เจริญกุล 15 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ สีมี่

5 ด.ช. จักรพงษ์ พอใจ 16 ด.ช. ทวีชัย หงษ์พักตร์

6 ด.ญ. จารวี พนาวรารัตน์ 17 ด.ช. ธนพิพัฒน์ ตาสีมูล

7 ด.ช. จิรวัฒน์ แก้ววงค์วาลย์ 18 ด.ญ. ธนากานต์ กาวิชัย

8 ด.ญ. จิราภรณ์ อยู่เจริญ 19 ด.ช. ธันยบูรณ์ อ าพันธ์ศรี

9 ด.ญ. ฉัตรนันทน์ จันทโรจนีย์ 20 ด.ช. ธีรดนย์ วันหวัง

10 ด.ญ. ชญานันท์ ฉัตรธรรมนาท 21 ด.ช. ธีระศักด์ิ ใสญาติ

11 ด.ญ. ชนัญธิดา วงศ์ฝ้ัน 22 ด.ช. นราวิชญ์ กันทะสอน

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 2 จาก 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 - 3 จ านวน 46 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

23 ด.ญ. นฤภร  ใบสนธ์ 35 ด.ญ. ภคพร  ปันใจดี

24 ด.ช. ประกัน สุการาม 36 ด.ญ. ภัทราพร สุริยา

25 ด.ช. ประชาธิป วงค์ลอดแก้ว 37 ด.ช. ภาณุพงศ์ เมืองมูล

26 ด.ญ. ประฎิมาวรรณ ไชยเมืองยอง 38 ด.ช. ภานุพงค์ เกษณรงค์

27 ด.ช. ปริวัตร ปานอินทร์ 39 ด.ญ. รภัสสา  อ้ายนันต์

28 ด.ญ. ปวริศา อินต๊ะมูล 40 ด.ญ. ลภัสรดา วงค์ชายค า

29 ด.ช. ปิยะพงษ์ กิติกา 41 ด.ช. วรภพ หล้าทิพย์

30 ด.ช. พสิษฐ์ พรมพราย 42 ด.ญ. วรรษมน ไชยมงคล

31 ด.ช. พสุธร อินชื่น 43 ด.ญ. วรางคณา จูหมื่น

32 นาย พีรณัฐ ค าสุรีย์ 44 ด.ญ. ศศิวิวล รุจิวรกุล

33 ด.ช. พีรพัฒน์ สุริยะบุญเรือง 45 ด.ช. ศุภสัณห์ สุวรรณนัง

34 ด.ช. พีรภัทร เป็งมูล 46 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ แก่นทอง

ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 43 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 น.ส.  นภัสอร หลานชัย 15 ด.ญ. ณัฐณิชา จินตนา

2 นาย กรวิชญ์ ส่งศรี 16 น.ส. ณัฐนรี ตาโม

3 น.ส. กฤษณียา กิติกุศล 17 นาย ณัฐพล ยอดแก้ว

4 น.ส. กัญญาณัฐ ดวงแก้ว 18 นาย ตะวัน สุรีย์

5 นาย กิตติทัต กันทิยะ 19 น.ส. ธณิชชานันท์ เจริญเมือง

6 นาย กุลธวัช ดีมูล 20 นาย ธนกร ปัญญาต่วน

7 น.ส. กุลธิดา ใจกิม 21 น.ส. ธัญวรัตม์ สุวรรณจันทร์

8 นาย เกียรติพงษ์ บุญอินทร์ 22 น.ส. เบญญาภา ดอกหลวง

9 น.ส. ขัติยาภรณ์ แก้ววรรณา 23 น.ส. ปวีร์ธิดา มาระวิชัย

10 น.ส. เขมณัฏฐ์ วดิศิริศักด์ิ 24 น.ส. ปุณยพร ยาวะริน

11 น.ส. ฉัตชฎาภรณ์ หมื่นค าตัน 25 นาย พณิชพล กันธิมา

12 น.ส. ชิชญา มาลัย 26 น.ส. พิมพ์วรีย์ สมเกตุ

13 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สุขจิตร์ 27 นาย พุทธานุภาพ สายแก้ว

14 น.ส. ณัฐณิชา กันทะวงค์ 28 น.ส. ภมรวรรณ ขันธรรม

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 3 จาก 6



ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6 จ านวน 43 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

29 น.ส. ภัทรสุดา จันตา 37 น.ส. ศุภิสรา ใจบาล

30 นาย ภาสกร ชัยยะ 38 นาย สุวิชา วรรณสุ

31 นาย มรุเดช อาษา 39 น.ส. โสภิศา ทรัพย์เหม

32 นาย รัชชานนท์ ค าพิโร 40 นาย อัครพล เกียรติยศไกรลาศ

33 ด.ญ. รัตนาภรณ์ อิ่นค า 41 นาย อัครวินท์ สุขสม

34 นาย ฤทธิฤกษ์ ศรีค ามูล 42 น.ส. อัฐภิญญา ไชยสกุล

35 น.ส. ศรันย์พร  เวชโพธิ์ 43 น.ส. อิศราพร นามวงค์

36 นาย ศุภกร รอบรู้

ระดบัอาชวีศึกษา ปวช. 1 - 3 จ านวน 15 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กนก รินค า 9 นาย ภูมินทร์ เสาโรธา

2 น.ส. กาณต์ธิดา รัตนา 10 นาย รักไทย ใจมิภักด์ิ

3 นาย ชวัลวิทย์ กันธะ 11 นาย รังสฤษฎ์ พัธทนันท์

4 นาย ณภัทร กันธวัฒนะ 12 นาย วรนนท์ ตินันท์

5 นาย นัทธพงศ์ คุณยศยิ่ง 13 นาย ศุภกร กล้าหาญ

6 นาย นิติภูมิ  สิงห์โทราช 14 นาย สิทธิชล แสงปินตา

7 น.ส. ปัณณพร ก้อนใจ 15 น.ส. อรปรียา ปูเรือน

8 น.ส. พลอยนารี จุมปาลี

ระดบัอาชวีศึกษาปวส.,ปวท. ,อนุปริญญา จ านวน 6 คน รายชื่อดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย เจนณรงค์   ทวีลาภ 4 นาย ธีรภัทร พุม่ทอง

2 นาย ธนาธิป สารขาว 5 นาย วชิรวิทย์ กาบค า

3 น.ส. ธัญสินี ศรีนุช 6 นาย สิรวิชญ์ สาสุจิตร์

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 4 จาก 6



ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 71 คน รายชื่อตอ่ไปน้ี

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 นาย กรวิชญ์ เจริญเมือง 30 นาย ธีร์ธวัช ค าวังพฤกษ์

2 น.ส. กัลยวรรธน์ ชนะพันธ์ 31 นาย ธีรวุธ สันทราย

3 น.ส. กัลยาณี ใบสุขันธ์ 32 นาย นภัทร ค าแสน

4 น.ส. กิตติญาภรณ์ เกรียวสนิท 33 นาย นวพล ค ามา

5 นาย กิตติพงษ์ รังสิยานนท์ 34 นาย นายธรรมรัฐ สินพุ

6 นาง กิตติยาภรณ์ จันทร์อินทร์ 35 น.ส. บัวชมพู บัวถา

7 นาย คุณากร ไชยมงคล 36 น.ส. เบญจวรรณ ปัญญาต่วน

8 นาย จิรภัทร มะโน 37 น.ส. เบญจวรรณ ค ามา

9 น.ส. จิรัชยา ก้อนแก้ว 38 น.ส. ปวิตรา วงค์ค า

10 น.ส. ชญาณิศา ค ามูลใจ 39 น.ส. ปัทมาพร ภิวงศ์งาม

11 น.ส. ชนัญธิดา เวชสุวรรณ 40 น.ส. ปารมี ปันอ้าย

12 น.ส. ชนิกานต์ บุญมี 41 นาย ปิยวัฒน์ สุตัน

13 น.ส. ช่อผกา บัวใส 42 น.ส. ปุญชรัศด์ิ กันทะเนตร

14 น.ส. ชัญญานุช มณีวรรณ 43 น.ส. พรรณปพร พุทธวงศ์

15 น.ส. ชิดตะวัน เตอะอ้าย 44 น.ส. พศิกา เรืองวรรณ์

16 นาย โชติพงษ์ รัตนารักษ์ 45 น.ส. พิชญ์นรี สุทะ

17 นาย ฐณัชชพงษ์ รัตนะ 46 นาย พิชญุตย์ ชัยวรรณ

18 น.ส. ฐิติมา ชินะใจ 47 นาย พิทวัส ใจแก้ว

19 น.ส. ณัฏฐณิชา อุประโจง 48 น.ส. พิมพ์ธิชา ทะจันทร์

20 น.ส. ณัฐกานต์ ยาโน 49 น.ส. พิมสิริ พูลเขตรกิจ

21 นาย ณัฐดนัย วีรพันธุ์ 50 นาย ภูเบศ อินทนนท์

22 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์หอม 51 น.ส. มีนาวัลย์ ทิพย์ปัญญา

23 น.ส. ดาราวรรณ เจริญเมือง 52 น.ส. เมธินี ลอจาก

24 นาย ตรรกพงค์ มานิตย์ 53 นาย ระมิงค์เมือง ดอกบัวแก้ว

25 นาย ธนภัทร มุนินทร์ 54 น.ส. ลักขณา ไชยวุฒิ

26 น.ส. ธัญชนก สันธิ 55 น.ส. ลักษิกา กัญญเทพ

27 น.ส. ธันชนก ไชยวันดี 56 น.ส. วรกมล โปรดศิลา

28 น.ส. ธันย์ชนก วุฒิสุววรณ 57 นาย วรวัฒน์ มูลสมบัติ

29 น.ส. ธิดา กิจสวัสด์ิไพบูลย์ 58 น.ส. วรัญญา ทองหยอด

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 5 จาก 6



ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 71 คน รายชื่อตอ่ไปน้ี (ตอ่)

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

59 น.ส. วราเรศ พรมมี 66 น.ส. สุชานันท์ ตุ่นวัน

60 นาย วัชรพงษ์   ไอถิน 67 น.ส. สุดารัตน์ สมพมิตร

61 น.ส. วิชญาพร แสงสว่าง 68 น.ส. สุวดี เทีย่งธรรม

62 น.ส. ศศิปภา สุภาษิต 69 น.ส. อภิชญา วงศ์กันทา

63 น.ส. ศศิพิมพ์ ขันทราษฏร์ 70 นาย อรรณพ  ราษฎร์ดี

64 นาย ศักดิภัทร อรรถกุลกันต์ 71 น.ส. อารีรัตน์ พินธุวัฒน์

65 น.ส. ศุภานัน พุทธิมา

รายชื่อผู้สมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษา หน้า 6 จาก 6


