
 

 
 

 

ประกาศโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ที่ คทค. 715/2564 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ประจำปีการศึกษา 2564 

             

 ตามท่ีโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 

สิงหาคม 2564 แล้วนั้น โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้สมัครขอรับ

ทุนการศึกษา เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 95 ราย เรียบร้อยแล้ว (รายนามแนบท้ายเอกสาร) 

 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเห็นสมควรให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะได้รับการ

ติดต่อกลับจากผู้ประสานงานของโครงการทุนฯ เพ่ือแจ้งเวลานัดหมายเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 

 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย) 

     รองกรรมการผู้จัดการ โครงการทุนการศึกษา 

     สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร 

     เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 

RINRADA
Stamp
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล สถาบันการศึกษา 

1 นางสาว วรรณนิสา สุวันลา วิทยาลยัการอาชีพสังขะ 

2 นางสาว บัวลอย ธนพรรุ่งโรจน์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

3 นางสาว ปนัดดา สอนนวล วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

4 นาย อำพล สุนภาสถาพร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

5 นางสาว สุชัญญา ซ้อนสมบัติ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 

6 นางสาว ศิริรัตน์ อัมพุธ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

7 นางสาว จิตรานุช อ่อนหวาน วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

8 นางสาว สุวรรณา ยาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

9 นาย นพกร แซ่เติ๋น วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

10 นางสาว รัชนก เพริศพริ้ง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

11 นาย ชินวัฒน ์ นาคแก้ว วิทยาลยัเทคนิคโคกสำโรง 

12 นาย ภูมินทร ์ คำรัศมี วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธุ ์

13 นางสาว อาทิตยา โชคค้า วิทยาลยัเทคนิคพิมาย 

14 นางสาว กมลรัตน ์ อุคำพันธ ์ โรงเรียนนาไคร้พทยาสรรพ์ 

15 นาย กฤษฎา ธรรมเมืองมูล วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 

16 นาย ภัทรวุธ วาธง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

17 นางสาว สุธิมา บริสุทธิ์ วิทยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา 

18 นางสาว เดือนเพ็ญ อุเทน โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 

19 นางสาว ธิญาดา โพธิ์งาม วิทยาลยัอาชวีศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

20 นางสาว วิจิตตรา ธรรมรักษ์ วิทยาลยัอาชวีศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

21 นางสาว ปาริน ี ดรุณพันธ์ วิทยาลยัอาชวีศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

22 นาย อธิวัฒน ์ ณะศรี วิทยาลยัอาชวีศึกษาเชียงใหม่ 

23 นางสาว นันทพร ปันแสน วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

24 นางสาว จุฬาลักษณ ์ ปรานอดิโชค วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

25 นางสาว ภาสิน ี คันทะมาลย ์ วิทยาลยัอาชวีศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

26 นางสาว กฤติยา รอดเพชร วิทยาลยัเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 

27 นางสาว วิภาวรรณ จันทะวงค์ วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธุ ์

28 นาย ธนาพงษ ์ จันทร์ภา วิทยาลยัการอาชีพสังขะ 

29 นาย ณัฐวุฒ ิ หอยแก้ว วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 

30 นางสาว ชลิตา บุญอินทร์ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกลุ สถาบันการศึกษา 

31 นาย อนุวัฒิ มาหามะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 

32 นาย วิธิสรรค ์ ดูกี วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 

33 นางสาว ปริศนา ช่อทิพย์คีรี วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 

34 นาย จักรภพ จันไปล่ครบุร ี โรงเรียนพมิพ์รัฐประชาสรรค ์

35 เด็กหญิง พิมลพร ชุมหล่อ โรงเรียนชะอวด 

36 เด็กหญิง ศิรภสัสร เมนกุล โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

37 นางสาว ปริตา อุตทอง โรงเรียนบ้านตอรัง 

38 นาย ฉัตรชัย มุ่งดี โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 

39 เด็กหญิง ปพิชญา ยะขัต ิ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 

40 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา พร้าก้อน โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 

41 นาย ศรายุทธ อินทร์จันทร ์ โรงเรียนวดัวิหารเบิก (กาญจนานุกลู) 
42 เด็กหญิง หัทยา พุ่มมรดก โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 

43 นางสาว ศุภดา ชุ่มชื่น โรงเรียนศรีรตันวิทยา 

44 เด็กชาย กฤษฎา สรรเสริญ โรงเรียนวดัวิหารเบิก (กาญจนานุกลู) 
45 นาย ฐาปนันท ์ ดำสนวน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
46 เด็กชาย สุกมนิน พรมเทพ โรงเรียนยุราชวิทยาลัย 

47 เด็กหญิง ตรีมรูต ิ เผือกสม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

48 เด็กหญิง นิตยา แนมขุนทด โรงเรียนบ้านหนองสรวง 

49 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนบางปลามา้ "สูงสมุารผดุงวิทย์" 
50 นางสาว ณัชริดา ยาวิเริง โรงเรียนปอวิทยา 

51 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงสว่าง โรงเรียนศรียาภัย 

52 เด็กชาย อานัส มามีสา โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 

53 เด็กหญิง กฤษณา มณีเพชร ์ โรงเรียนวดัคิรีวิหาร(สมเดจ็พระวนัรัต อุปถัมภ์) 
54 นางสาว นิรุชา หน่อแก้ว โรงเรียนพริิยาลัยจังหวัดแพร ่

55 นาย ปฎิพล แซ่ว ี โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 

56 เด็กหญิง ญาณทัศ นางเมาะ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 

57 เด็กหญิง จริยาพร ใจคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 

58 นางสาว อโรชา ดอกคำ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 

59 เด็กหญิง เปรมวิภา พลอยหวังบุญ โรงเรียนบางลี่วิทยา 

60 นางสาว ณัฐธยาน ์ โลนันท์ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 
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ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกลุ สถาบันการศึกษา 

61 นางสาว ยุพาลักษณ ์ ดีบุตร โรงเรียนปอวิทยา 

62 นางสาว นันทิกานต ์ หนูน้อย โรงเรียนในเตาพิทยาคม 

63 เด็กหญิง สุฐิตา แมนหน ู โรงเรียนชะอวด 

64 นางสาว อัญชล ี พิลึก โรงเรียนบ้านตอรัง 

65 เด็กชาย พงศธร ชูจอหอ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 
66 เด็กหญิง ชโรธร ชูสุวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา65 (วังไทรติ่ง) 
67 เด็กหญิง ปริชญา จันทร์ต๊ะพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 

68 เด็กชาย พิทวัส ใจหลัก โรงเรียนบ้านสันปง 

69 นาย อธิวัฒน ์ โพธิรุกข ์ โรงเรียนผดุงนาร ี

70 นางสาว ผกาวัลย ์ จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนบ้านซึม (ศลีราษฎร์นุเคราะห์) 
71 เด็กหญิง เกสรา ศรีศุภวินิจ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 

72 นาย ภิราย ุ ปรึกไธสง โรงเรียนบ้านตอรัง 

73 เด็กหญิง สุชานาฏ แก้วสว่าง โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

74 เด็กหญิง ชนันชิดา เเซ่ท้าว โรงเรียนบ้านสองเเคว 

75 เด็กหญิง ณัชชา จันทร์อยู ่ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 

76 เด็กชาย รวีโรจน ์ แคทอง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

77 เด็กหญิง กัญจนพร กระจ่างทิม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

78 เด็กหญิง บุญญาภา ขจรภัย โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 

79 นาย ล้ำยุค วังจอมใจ โรงเรียนบ้านแมส่ลิดหลวงวิทยา 

80 เด็กหญิง ธัญวรัตม ์ หมื่นพรมมา โรงเรียนวดัวังเเดง 

81 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ์ วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนศรีนคร 

82 เด็กหญิง กานต์ติมา อินทศรี โรงเรียนนคิม3 (กรมประชาสงเคราะห์) 
83 นางสาว วรรณฤด ี แซ่โอ้ว โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 

84 เด็กหญิง จันทร์พร ขุนขนะใจ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 

85 เด็กชาย ศักดิ์สิทธ์ิ สมบูน โรงเรียนศรีนคร 

86 เด็กหญิง ตวงพร ฉวีพักตร ์ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ 

87 นาย กวีศักดิ์ อินาลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

88 เด็กหญิง ผกาวด ี สาบคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

89 เด็กหญิง จิฬาภรณ ์ สอนศร ี โรงเรียนนคิม3(กรมประชาสงเคราะห์) 
90 เด็กชาย รัฐภูม ิ กลับประสิทธ์ิ โรงเรียนเศรษฐบตุรบำเพ็ญ 
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ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกลุ สถาบันการศึกษา 

91 นางสาว นุจร ี แสงมณ ี โรงเรียนสักงามวิทยา 

92 เด็กหญิง จุรีพร ภู่กรรทอง โรงเรียนทรายมลูวิทยา 

93 เด็กชาย กชกร คนเล็ก โรงเรียนวดัจักรสีห ์

94 เด็กหญิง วรรวสา แสนยศ โรงเรียนนคิม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) 
95 เด็กชาย ปิยะ สุขค่า โรงเรียนวดัวังเเดง 

 


