
 

 

 

 

ประกาศโครงการทุนการศึกษา เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

ที่  คทค. 724/2564 

เรือ่ง ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสมัภาษณ ์

ทุนการศึกษา เครอืเจริญโภคภณัฑ ์ประเภททุนนวตักร 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้ด าเนินการคัดกรองผู้สมัครขอรับ

ทุนการศึกษา เพ่ือเขา้รบัการสมัภาษณจ์ากจ านวนทั้งส้ิน 115 ราย แลว้น้ัน 

   

 บดัน้ีการสมัภาษณไ์ดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ โครงการทุนการศึกษาฯ จึงเห็นสมควรใหป้ระกาศ

รายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณ์ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ ์ประเภททุนนวตักร ประจ าปีการศึกษา 

2564 จ านวน 74 ราย (รายนามแนบทา้ยเอกสาร) โดยผูผ่้านการสมัภาษณ์จะตอ้งเขา้รบัการประเมิน

ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงจะจดัใหม้ีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

ทั้งน้ี ผูท่ี้มีรายช่ือในประกาศขา้งตน้ จะไดร้บัการติดต่อกลบัทางโทรศพัท ์เพ่ือนัดหมายวนั เวลา

ส าหรบัการประเมินในรอบต่อไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 

 

 

 

                        (รองศาสตราจารย ์ดร.เรืองศกัด์ิ แกว้ธรรมชยั) 

                             รองกรรมการผูจ้ดัการ โครงการทุนการศึกษา 

ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์ร           

                       เครือเจริญโภคภณัฑ ์

  



 

 

 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  
ประเภททุนนวัตกร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล ำดบัท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกลุ สถำบนักำรศึกษำ 

1 นางสาว ปรติา อุตทอง โรงเรยีนบา้นตอรงั 

2 เดก็ชาย อานสั มามสีา โรงเรยีนบา้นแมจ่ัว๊ะ 

3 เดก็หญงิ จรยิาพร  ใจค า โรงเรยีนแม่ต ๋าตาดควนัวทิยาคม 

4 เดก็หญงิ หทัยา พุ่มมรดก โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

5 เดก็หญงิ ศริภสัสร เมนกุล โรงเรยีนดงขยุวทิยาคม 

6 นางสาว ณชัรดิา ยาวเิรงิ โรงเรยีนปอวทิยา 

7 นาย ฉตัรชยั มุ่งด ี โรงเรยีนบา้นหว้ยแกดอนหนัหนองหญา้มา้ 

8 นางสาว ศุภดา ชุ่มชื่น โรงเรยีนศรรีตันวทิยา 

9 เดก็หญงิ อรจริา แดงแท ้ โรงเรยีนบางสะพานน้อยวทิยาคม 

10 เดก็หญงิ พมิลพร ชุมหล่อ โรงเรยีน ชะอวด 

11 เดก็หญงิ ตรมีรูต ิ เผอืกสม โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา 

12 เดก็หญงิ ปพชิญา ยะขตั ิ โรงเรยีนชมุชนบา้นสบเปา 

13 เดก็หญงิ จฬิาภรณ์ สอนศร ี โรงเรยีนนิคม3 (กรมประชาสงเคราะห)์ 

14 เดก็หญงิ ญาณทศั   นางเมาะ โรงเรยีนทาเหนือวทิยา 

15 นาย ศรายุทธ อนิทรจ์นัทร ์ โรงเรยีนวดัวหิารเบกิ (กาญจนานุกลู) 

16 เดก็หญงิ เปรมวภิา พลอยหวงับุญ โรงเรยีนบางลีว่ทิยา 

17 เดก็หญงิ ณฏัฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรยีนศรยีาภยั 

18 นางสาว นิรุชา หน่อแกว้ โรงเรยีนพริยิาลยัจงัหวดัแพร่ 

19 นาย ปฎพิล แซ่ว ี โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั 

20 เดก็หญงิ ณฏัฐธดิา พรา้กอ้น โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช 

21 นางสาว อโรชา ดอกค า โรงเรยีนชมุชนบา้นสบเปา 

22 เดก็หญงิ จุรพีร ภู่กรรทอง โรงเรยีนทรายมลูวทิยา 

23 นางสาว อญัชล ี พลิกึ โรงเรยีนบา้นตอรงั 

24 เดก็ชาย กฤษฎา สรรเสรญิ โรงเรยีนวดัวหิารเบกิ (กาญจนานุกลู) 

25 เดก็หญงิ สชุานาฏ แกว้สว่าง โรงเรยีนบางกล ่าวทิยา รชัมงัคลาภเิษก 

26 เดก็หญงิ ปนดัดา เวยีงดนิด า โรงเรยีนบา้นหนองดนิด า(ครุราษฎรผ์ดุงวทิย)์ 

27 เดก็หญงิ กานตต์มิา อนิทศร ี โรงเรยีนนิคม3 (กรมประชาสงเคราะห)์ 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  
ประเภททุนนวัตกร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล ำดบัท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกลุ สถำบนักำรศึกษำ 

28 เดก็หญงิ กญัจนพร  กระจ่างทมิ โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา 

29 เดก็ชาย รฐัภูม ิ กลบัประสทิธิ ์ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพญ็ 

30 เดก็หญงิ ชนนัชดิา เเซ่ทา้ว โรงเรยีนบา้นสองเเคว 

31 นาย ภริาย ุ ปรกึไธสง โรงเรยีนบา้นตอรงั 

32 เดก็หญงิ ณชัชาวยี ์ บวัเขม็ โรงเรยีนศรนีคร 

33 เดก็หญงิ เกสรา ศรศีุภวนิจิ โรงเรยีนบญุคุม้ราษฎรบ์ ารุง 

34 นางสาว จนัทราทพิย ์ เเซ่โย ่ โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ 

35 เดก็ชาย พงศธร ชจูอหอ โรงเรยีนบา้นบุ(ประชารฐัพฒันา) 

36 นางสาว ใบบวั ค าวงั โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ 

37 นาย ล ้ายุค วงัจอมใจ โรงเรยีนบา้นแม่สลดิหลวงวทิยา 

38 เดก็หญงิ ณชัชา จนัทรอ์ยู ่ โรงเรยีนบญุคุม้ราษฎรบ์ ารุง 

39 เดก็ชาย รวโีรจน์ แคทอง โรงเรยีนพุทธชนิราชพทิยา 

40 เดก็หญงิ ตวงพร ฉวพีกัตร ์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

41 เดก็หญงิ ชโรธร  ชสูวุรรณ ร.รไทยรฐัวทิยา65(วงัไทรติง่) 

42 เดก็หญงิ ปรชิญา จนัทรต๊์ะพนัธ ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นสบเปา 

43 นางสาว วาสนา แซ่จาง โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ 

44 เดก็หญงิ ณฐัรกิา  ฉลอมประโคน บุญคุม้ราษฎรบ์ ารุง 

45 เดก็หญงิ ธญัวรตัม ์ หมื่นพรมมา โรงเรยีนวดัวงัเเดง 

46 เดก็หญงิ บุญญาภา ขจรภยั โรงเรยีนบญุคุม้ราษฎรบ์ ารุง 

47 เดก็ชาย กชกร คนเลก็ โรงเรยีนวดัจกัรสหี ์

48 เดก็ชาย พทิวสั ใจหลกั โรงเรยีนบา้นสนัปง 

49 นางสาว บวัลอย ธนพรรุ่งโรจน์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

50 นาย อ าพล สนุภาสถาพร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

51 นางสาว ศริริตัน์  อมัพุธ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

52 นาย ภูมนิทร ์ ค ารศัม ี วทิยาลยัเทคนิคกาฬสนิธุ ์

53 นาย ธนาพงษ ์ จนัทรภ์า วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ 

54 นางสาว สชุญัญา ซอ้นสมบตั ิ โรงเรยีนนาหมื่นพทิยาคม 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  
ประเภททุนนวัตกร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล ำดบัท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกลุ สถำบนักำรศึกษำ 

55 นางสาว วรรณนิสา  สวุนัลา วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ 

56 นางสาว วภิาวรรณ จนัทะวงค ์ วทิยาลยัเทคนิคกาฬสนิธุ ์

57 นางสาว ปนดัดา สอนนวล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

58 นางสาว สวุรรณา ยาง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

59 นาย นพกร แซ่เติน๋ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

60 นางสาว จติรานุช อ่อนหวาน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

61 นางสาว อาทติยา โชคคา้ วทิยาลยัเทคนิคพมิาย 

62 นาย ชนิวฒัน์ นาคแกว้ วทิยาลยัเทคนิคโคกส าโรง 

63 นางสาว สธุมิา  บรสิทุธิ ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาฉะเชงิเทรา 

64 นางสาว เดอืนเพญ็ อุเทน โรงเรยีนนาหมื่นพทิยาคม 

65 นางสาว รชันก เพรศิพริง้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

66 นาย กฤษฎา   ธรรมเมอืงมลู วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย 

67 นาย อธวิฒัน์ ณะศร ี วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงใหม่ 

68 นางสาว นนัทพร ปันแสน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

69 นางสาว จุฬาลกัษณ์ ปรานอดโิชค วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

70 นาย ณฐัวุฒ ิ หอยแกว้ วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย 

71 นางสาว ปรศินา ช่อทพิยค์รี ี วทิยาลยัการอาชพีป่าซาง 

72 นางสาว กฤตยิา รอดเพชร วทิยาลยัเทคโนโลยปีระจวบครีขีนัธ ์

73 นาย วธิสิรรค ์ ดกู ี วทิยาลยัการอาชพีป่าซาง 

74 นาย จกัรภพ จนัไปล่ครบุร ี โรงเรยีนพมิพร์ฐัประชาสรรค ์
 


