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ลาํดบั ทะเบยีน

1 007053

2 010130

3 010862

4 011230

5 011369

6 011550

7 011657

8 012084

9 012260

10 012270

11 012417

12 012427

13 012611

14 012645

15 012992

16 013130

17 013254

18 013444

19 013613

20 013633

21 013693

22 013700

23 013725

24 013764

25 014065

26 014107

27 014191

28 014206

29 014239

30 014279

31 014438

32 014482

33 014510

34 014525

35 014554

36 014713

37 014744

38 014819

39 014869

นายสนัต ิแพฝึกฝน ด.ญ.นาดา แพฝึกฝน โรงเรยีนอนัวารุล้อสิลาม

นายวริตัน์ นางาม ด.ช.อคันี นางาม โรงเรยีนเพชรรชัต ์ในพระอุประถมัภ์

นายโชคด ีหลวงนา ด.ช.ธนภทัร หลวงนา โรงเรยีนอนุบาลพนสัศกึษาลยั

นายไชยนคร ชชูนื ด.ญ.ชรสิรา ชชูนื โรงเรยีนบางคลูดั

นายพรรษพล นยัรตันารกัษ์ ด.ช.วรพทัธ ์นยัรตันารกัษ์ โรงเรยีนอมาตยกุล

นายอมรพล ทองนามาบ ด.ญ.สรุางคณา ทองนามาบ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษาฯ

นายพลากร หริญัคาํ ด.ญ.พรทพิา หริญัคาํ โรงเรยีนอนุบาลนิรมล

นายสมชาย เหลอืงศลิธรรม ด.ช.พรีพฒัน์ เหลอืงศลิธรรม ศูนยพ์ฒีนาเดก็ก่อนวยัเรยีนวชริราชวทิยายน

นายธรีธรรม เครอืนาค ด.ช.ธรีดนย ์เครอืนาค โรงเรยีนสาธติปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคศรอียุธยา

นายรุจธร อภชิาตสิขุสกุล ด.ช.ธนนัทร์ฐั อภชิาตสิขุสกุล โรงเรยีนศรวีทิยาปากนํา

นายไพศาล เอยีมสถติย์ ด.ช.พงศกร เอยีมสถติย์ โรงเรยีนเปรมประชาวฒันา

นายจารกึ ดวงมณี ด.ช.ถริวฒัน์ ดวงมณี โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

สบิเอกสรชา พนัธไ์ชย ด.ช.ภาณุวชิญ ์พนัธไ์ชย โรงเรยีนสารสาสน์สมทุรสาร

นายคมศกัด ิชยานนัท์ ด.ช.ธภีพ ชยานนัท์ โรงเรยีนจารุวฒันานุกูล

นายพุฒพิงษ์ สาตรแสง ด.ช.นราวชิญ ์สาตรแสง โรงเรยีนเทศบาลตําบลเวยีงเทงิ

นายสรุเดน่ โกวทิาธร ด.ญ.อนุตตรยี ์โกวทิาธร โรงเรยีนพญาไท

นายกติพิร อุทศิ ด.ช.ณฏัฐกฤต อุทศิ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทพิย์

นางสาววราภรณ์ แจม่จาํรสั ด.ญ.อภชิญา ทมิพวงทอง โรงเรยีนซางตาครูส้คอนแวนท์

นายอทิธกิร วงศธ์ญัเดช ด.ช.ยุคลเดช วงศธ์ญัเดช โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นายบุญสบื รางเรมิ ด.ช.ธนภทัร รางเรมิ โรงเรยีนมลูนิธปิากเกรด็วทิยา

นายเศกฤทธ ิวธุกาลบรรจง ด.ญ.ศุทธสิรา วธุกาลบรรจง โรงเรยีนอนุบาลทบัแกว้

นายสนนัยศ จนัเศรณี ด.ช.วรรณกร  จนัเศรณี โรงเรยีนอนุบาลคหกรรมศาสตรเ์กษตร

นายธานี เฟืองนคร ด.ญ.ธญัพชิชา เฟืองนคร โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

นายฐานวฒัน์ ธนฐติภิูรนีนท์ ด.ญ.ธญัญารตัน์ ธนฐติภิูรี โรงเรยีนวรรตัน์ศกึษานนทบุรี

นายมาโนชญ ์สาสน์วนิิจฉยั ด.ช.นิพพชิฌน์ สาสน์วนิิจฉยั โรงเรยีนอนุบาลสารนิ

นางสาวบุญช ูรอดเทศ ด.ญ.ชลลดัดา แกว้เกอืญาติ โรงเรยีนราชนีิบน

นางศรินิทร ทองดอนหนั ด.ช.ณฐวฒัน์ ทองดอนหนั โรงเรยีนอยูเ่ยน็วทิยา

นายอาํนวย มณีวรรณ์ ด.ญ.วรรณกร มณีวรรณ์ โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นางสาวจนัทรท์พิย ์ลอ้อศัจรรย์ ด.ช.ชโยทศิ จามลกุิล โรงเรยีนอนุบาลบา้นรมิคลอง

นายเฉลมิ พมิพไ์ฉไล ด.ญ. ยุวาร ีพมิพไ์ฉไล โรงเรยีนราชนีิ

นายสมศกัด ิน้อยชม ด.ญ.ปุณิกา น้อยชม โรงเรยีนสารสาสน์ธนบุรี

นายเกษม กรีตริุจริากุล ด.ญ.ญาณิกา กรีตริุจริากุล โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศนิมติใหม่

นายธรีะยุทธ ์มงักรณ์พลอย ด.ญ.กวนิทพิย ์มงักรณ์พลอย โรงเรยีนอนุบาลบา้นรมิคลอง

นายชาญวทิย ์ฉิมพลอย ด.ช.ธนพล ฉิมพลอย โรงเรยีนรตันกุลอนุบาล

นายณรงคศ์กัด ิพดัฟูทรพัย์ ด.ญ.สพุชิญา พดัฟูทรพัย์ โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายเกยีรตศิกัด ิเชอืเจน่ ด.ญ.รววีรรณ เชอืเจน่ โรงเรยีนอนุบาลนกน้อย

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

อนุบาล

นายประทุม ยอดบุตรดี ด.ช.นนธวชั ยอดบุตรดี โรงเรยีนรตันบณัฑติวทิยา

นายบุญนาค แสละวงษ์ ด.ช.อามนี แสละวงษ์ โรงเรยีนอรรถวทิย์

นายมณฑล คาํหอม ด.ช.พศนิ คาํหอม โรงเรยีนอุดมวทิยา (ราชบุร)ี
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สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

40 014921

41 014939

42 014943

43 015015

44 015022

45 015025

46 015029

47 015610

48 015671

49 015726

50 015869

51 015921

52 015930

53 015946

54 015961

55 015999

56 016212

57 016413

58 016771

59 017183

60 017205

61 017325

62 017556

63 017620

64 017655

65 017672

66 017678

67 017716

68 017781

69 017809

70 017815

71 018214

72 018316

73 018381

74 018628

75 018834

76 018951

77 019038

78 019277

79 019321

80 019340

นายสมเดช การอว่ม ด.ญ.นิษฐส์ดุา การอว่ม โรงเรยีนเซนตโ์ยเซพทพิวลั

นายอมร ขนัสาลี ด.ช.กนัตพงศ ์ขนัสาลี โรงเรยีนอนุบาลโรจน์จริาภา

นายคมกรชิ สทุธสินิธุ์ ด.ช.ศรณัยภ์ทัร สทุธสินิธุ์ โรงเรยีนประถมปรดีาภรณ์

นายพรายนํา พงษ์กลาํ ด.ญ.พรรณลดา พงษ์กลาํ โรงเรยีนลาซาล

นายประพนัธ ์กลนิจนัทร์ ด.ช.อศัวราช กลนิจนัทร์ โรงเรยีนอนุบาลธรรมาภรณ์

นายภาณุพฒัน์ รอดเชอื ด.ญ.ณฐัณิชา รอดเชอื โรงเรยีนซางตาครูส้คอนแวนท์

นายนฐัวฒุ ิไชยเวช ด.ช.นนันนนน์ ไชยเวช โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัโบสถ์

นายสรุเชษฐ ์นาแพง ด.ช.กนัตณฐั นาแพง โรงเรยีนพญาไท

นายเอกชยั สายวงศ์ ด.ญ.ไปรญากร สายวงศ์ โรงเรยีนราชนีิบน

นายปรญิญา เสยีงจกัรสาย ด.ช.ปรณิ เสยีงจกัรสาย โรงเรยีนชลประทานวทิยา

วา่ทรีอ้ยตรศีวิกร รกัน้อย ด.ช.พทัวฒุ ิรกัน้อย โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบุรี

นายสมมารถ จชูงั ด.ญ.ดารนิทร ์จชูงั โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายอรยิะ คงบวัษร ด.ญ.มนญัชยา คงบวัษร โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายณฐัวฒุ ิยนืยง ด.ญ.ณฐัณิชา ยนืยง โรงเรยีนมาเรยีลยั

นายวรีะยุทธ ศลิาคุปต์ ด.ญ.ณฐัชยา เรอืงโรจน์ โรงเรยีนสมถวลิ หวัหนิ

นายอารษะ พุทธานุ ด.ญ.อยัยาปรณิ พุทธานุ โรงเรยีนพชิญศกึษา

นายสรุพล กลนิขจร ด.ญ.ชญานิศา ปิยะเนติ โรงเรยีนขจรทรพัยอ์าํรุง

นายรชักร ปานหอทอง ด.ญ.กญัญาภคั ปานหอทอง โรงเรยีนโสมาภา

นายเอกชยั บุญหลา้ ด.ช.เตชทตั บุญหลา้ โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายโชคชยั งามนิมติร ด.ญ.ชชัฎาภรณ์ งามนิมติร โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นางพรพรรณ พงษ์พนัธ์ ด.ญ.พรทพิา พงษ์พนัธ์ โรงเรยีนอนุบาลโรจน์จริาภา

นางธนิษฐา คงพกุิล ด.ช.คณิศร คงพกุิล โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศรม่เกลา้

นายพงศอ์นนัท ์ศรสีรุาช ด.ญ.ธนัยพร ศรสีรุาช ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นดงแขวน

นายทรงเดช วรเดช ด.ญ.ณฏัฐฎิา วรเดช โรงเรยีนโสมาภาพฒันา

นายสทิธพิงษ์ หาญนอก ด.ช.ปญัญวฒัน์ หาญนอก โรงเรยีนเทศบาลอากาศอาํนวย(ชุมชนอุปถมัภ)์

นายเชยีวชาญ มาสสร ด.ช.ชนิาธปิ มาสสร โรงเรยีนจนัทรวทิยา

นายเลอพงษ์ แยม้เกต ด.ช.พาศลิป์  แยม้เกต โรงเรยีนอนุบาลธรีานุรกัษ์

นายสทุธพิงษ์ ดาํดา ด.ช.กฤตพสั คาํดา โรงเรยีนเปรมประชาวฒันา

นายวชัระ กวยศริกุิล ด.ญ.วรนิชุดา กวยศริกุิล โรงเรยีนอนุบาลบูรณะศกึษา

นายณฐัพล พงึนุสนธิ ด.ญ.ภทัรภร พงึนุสนธิ โรงเรยีนสากลศกึษา บางบวัทอง

นางรุจริา จรญูภญิโญสวสัดิ ด.ญ.ปญัญน์ภสั จรญูภญิโญ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศธนบุรี

นายนิรุต วรศานต์ ด.ช.ธาวนิ วรศานต์ โรงเรยีนภารตวทิยาลยั

นายยงยุทธ เมธวีรรณกุล ด.ญ.พมิพช์นก เมธวีรรณกุล โรงเรยีนแพรกษาวเิทศศกึษา สงักดัเทศบาลตําบลแพรกษา

นายนทัธพงศ ์ดาํรงสริวิฒันกุล ด.ญ.ธนัยพร ดาํรงสริวิฒันกุล โรงเรยีนดรุณาราชบุรี

นายสมชาย เลศิไตรภพ ด.ญ.กริณา เลศิไตรภพ โรงเรยีนอนุบาลแสงโสม

นายอาคม ทองเมอืง ด.ญ.กญัญาณฐั ทองเมอืง โรงเรยีนดาํเนินวทิยา

นายพงศพ์สิษิฐ ์ตงัววิฒัน์จนิดา ด.ญ.ชญาภา ตงัววิฒัน์จนิดา โรงเรยีนอสัสมัชญัลาํปาง

นายไพบูลย ์จนัทรเ์จรญิ ด.ญ.พรลภสั จนัทรเ์จรญิ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกีษา

นายโชตนิรนิท ์โชคชยัเศรษฐ์ ด.ช.กฤศณฎัฐ ์โชคชยัเศรษฐ์ โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายจรญั คาํพุฒ ด.ญ.ภูรชิญา คาํพุฒ โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง

นายมณฑล ลมิทองคาํ ด.ญ.ภทัรรพ ีลมิทองคาํ โรงเรยีนนาคประสทิธิ
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สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

81 019359

82 019482

83 019504

84 019596

85 019656

86 019658

87 020444

88 020517

89 020625

90 020881

91 021266

92 021276

93 021481

94 021507

95 021610

96 021666

97 022329

1 007830

2 010027

3 010178

4 010535

5 011067

6 011563

7 011585

8 011712

9 012014

10 012048

11 012076

12 012631

13 012934

14 013023

15 013445

16 013546

17 014641

18 014895

19 015079

20 015141

21 015713

22 015762

นายปิยะชยั สขุปลงั ด.ญ.ณวรรณ สขุปลงั โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายยนืยง ทองคาํรอด ด.ช.หฤษฎ์ ทองคาํรอด โรงเรยีนพวงคราม

นายจรีศกัด ิจริวรรณวงศ์ ด.ญ.จรรยาพร จริวรรณวงศ์ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุทยัธานี

นายปรญิญา บุญเปียม ด.ญ.ณิชาภา บุญเปียม โรงเรยีนอนุบาลนนทบุรี

นายประมวล ลมิพรรตัน์ ด.ช.นรวชิญ ์ลมิพรรตัน์ โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์ฯฝา่ยประถม

นายศานิต โมราวงษ์ ด.ช.ธชัพงษ์ โมราวงษ์ โรงเรยีนเลศิปญัญา

นายมงคล กานดาํรงรกัษ์ ด.ญ.พชิามญชุ ์กานดาํรงรกัษ์ โรงเรยีนพรประสาทวทิยา

นายสมชาย เสยีงดงั ด.ญ.อุรสัยา เสยีงดงั โรงเรยีนกนัตวรรณ

นายจริะเดช ทองแยม้ ด.ช.นนทพิทัธ ์ทองแยม้ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศมนีบุรี

นายโฆษติ ลมิเจรญิ ด.ช.บรบิูรณ์ ลมิเจรญิ โรงเรยีนศริมิงคลศกึษา

นายไพโรจน์ ใหญ่สวสัดวิงษ์ ด.ญ.ศุภมาศ ใหญ่สวสัดวิงษ์ โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั

นายสกล รตันกจิ ด.ช.โนวา วรีภทัร รตันกจิ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายพรีะ เหมอืนทอง ด.ญ.พรประภา เหมอืนทอง โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง

นายจณิพส เนืองกระโทก ด.ช.กอ้งภพ เนืองกระโทก โรงเรยีนวดับางโฉลงใน

นายปรเมศร ์รอดเทศ ด.ช.ศวิฒัม ์รอดเทศ โรงเรยีนวดัลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถมัภ)์

นายปรดีา ปานมณี ด.ช.ปรรณกร ปานมณี โรงเรยีนจารุวฒันานุกูล

นายไพบูลย ์มหูะหมดั ด.ช.กติกวนิ มหูะหมอั โรงเรยีนบางชนั (ปลมืวทิยานุสรณ์)

นายสวุฒัน์ นาคประเสรฐิ ด.ช.สริวิชิญ ์นาคประเสรฐิ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์

นายณรงค ์จอ้ยสงูเนิน ด.ญ.ณษา วไิลรตัน์ โรงเรยีนโสมาภา

นายพสิษิฐ ์เศรษฐวงศช์ยั ด.ญ.สพุนิดา เศรษฐวงศช์ยั โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวลั

นายธนพฒัน์ ดอกบวั ด.ญ.กติตชิญาห ์ดอกบวั โรงเรยีนวฒันพฤกษา

นางสาวระพพีรรณ พนัธว์เิศษ ด.ญ.กานตส์นีิ วเิชยีรปญัญา โรงเรยีนวดัอมรนิทราราม

นายสนุทร สงัขป์่ า ด.ญ.นิกษ์นิภา สงัขป์่ า โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นางสาวพมิลรตัน์ ทพิจร ด.ช.ธนทั กุลชาติ โรงเรยีนอนุบาลสมฤทยั

นางมณฑริา ลมิรุง่ยนืยง ด.ญ.กมลมาศ ลมิรุง่ยนืยง โรงเรยีนราชนีิบน
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ประถมศกึษาปีท ี1

นายชยันาท พวงมณี ด.ช.ชยันนท ์พวงมณี โรงเรยีนสากลศกึษา บางบวัทอง

นายณรงค ์บุญศรี ด.ช.ฉลองชยั บุญศรี โรงเรยีนอนุบาลดวงประทปี

นายศตวรรษ นิลวรรณ์ ด.ช.ศตคุณ นิลวรรณ์ โรงเรยีนเฉลมิไฉไลวทิยา

นางสาวเสาวลกัษณ์ ราบเรยีบ ด.ช.ภูรนิทร ์ภู่ขาํ โรงเรยีนธรรมมสิลาม ทา่อฐิ

นายศาศวตั อาศยัราช ด.ญ.ญาณิดา อาศยัราช โรงเรยีนสารสาสน์สขุสวสัดิ

นางสาวภรทพิย ์ออ่นสกุล ด.ญ.ภคัวลญัชญ ์  ประกาศ โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นายลขิติ เผอืกนิสยั ด.ช.พลวรรฒน์ เผอืกนิสยั โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศชลบุรี

นางสาวรชัฎาพร เชาวลติ ด.ช.นภนต ์เชาวลติตระกูล โรงเรยีนอนุบาลสารนิ

นายกณัฐธ์นิต คงชาตรี ด.ญ.ธมนวรรณ คงชาตรี โรงเรยีนมารยีอ์ุปถมัภ์

นายจตุพล อุนทุโร ด.ช.คุณานนท ์อุนทุโร โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์

นายพทิยุตม ์วสบุูรณ์ ด.ช.พชฎ วสบุูรณ์ โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นายสขุสนัต ์พวงสอน ด.ญ.เกวลนิ พวงสอน โรงเรยีนอนุบาลสารนิ

นายอดศิกัด ิแสงรกัษ์ ด.ช.ปณัณธร แสงรกัษ์ โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นายณฐัวฒุ ิเฮงตระกูล ด.ญ.นนณลลัน์ เฮงตระกูล โรงเรยีนอนุบาลโชคชยั ลาดพรา้ว



หนา้ท ี4 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

23 015776

24 015936

25 015996

26 016053

27 016487

28 017709

29 017941

30 018878

31 019276

32 019469

33 019774

34 019903

35 021190

36 021214

37 021235

38 021623

39 021635

40 021745

1 007128

2 007424

3 007533

4 010437

5 010652

6 011248

7 011328

8 011587

9 011661

10 011676

11 012306

12 012320

13 012764

14 013311

15 013328

16 014081

17 014093

18 014123

19 014233

20 014350

21 014705 นางแสงอรุณ เปรมมางกูร ด.ช.พงศพศั เปรมมางกูร โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นางกฤตญิา ไกรธรรม ด.ช.ธนกฤต ไกรธรรม โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศมนีบุรี

นายสรวย รอดกลนิ ด.ช.ธนพล รอดกลนิ โรงเรยีนวดับางบวัทอง

นายสมภพ เจยีสมบุญ ด.ญ.ทพิยส์ลาล ีเจยีสมบุญ โรงเรยีนขมุทองวทิยา

นายบุญยนื ชติเชดิ ด.ช.ศุภกร ชดิเชดิ โรงเรยีนอยูเ่ยน็วทิยา

นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ด.ญ.สรลัชนา สมดุลยกนก โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั

นายมานิตย ์นาคประเสรฐิ ด.ช.นวรตัน์ นาคประเสรฐิ โรงเรยีนวดับางพดูใน (นนทวทิยา)

นายประสทิธ ิแป้ งเทา ด.ช.ณชัพล แป้ งทา โรงเรยีนตงัพริุฬหธ์รรม

นายภกัด ีจนัทรเ์ทศ ด.ช.มาวลิ จนัทรเ์ทศ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นายประกาย สุม่สวุรรณ ด.ช.อนรรฆ สุม่สวุรรณ โรงเรยีนธนินธรวทิยา

นายมณเทยีร เจรญิใจ ด.ญ.ฐติริตัน์ เจรญิใจ โรงเรยีนสารสาสน์สมทุรสาร

นายนิพนธ ์นิตยส์วุรรณ์ ด.ช.ธนัวา นิตยส์วุรรณ์ โรงเรยีนมลูนิธปิากเกรด็วทิยา

นายยรรยงค ์แสนคลงั ด.ช.วสพุล แสนคลงั โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา

นายสายชล จนัแกว้บุญมี ด.ช.พชัรพล จนัแกว้บุญมี โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศมนีบุรี

นายสถติพงษ์ ตนะวไิชย ด.ช.ชยากร ตนะวไิชย โรงเรยีนโสมาภานุสสรณ์

นายสมเกยีรต ิเกดิแกว้ ด.ช.ศราวฒุ ิเกดิแกว้ โรงเรยีนบรรจงรตัน์

นายไพรชั เรอืงกจิ ด.ญ.จริชัยา เรอืงกจิ โรงเรยีนอนุบาลนนทบุรี

นายศริพิงษ์ ตระกูลสมจติต์ ด.ช.รงัสมินัตุ ์ตระกูลสมจติต์ โรงเรยีนการญัศกึษา

นายสทิธพิล พนัธุว์ภิาค ด.ญ.มณีรตัน์ พุม่พศิ โรงเรยีนพรพระรว่งประสทิธิ

นางสาวพชัร ีดวงจาํ ด.ญ.ธญัชนก ศลิาเกตุ โรงเรยีนพรชยัวชิชาลยั

นางสาวกชพร วงัพมิลู ด.ญ.ปารภรี ์ภูผา โรงเรยีนประถมปรดีาภรณ์

นางสาวลกัษณ์ขณา ปานมี ด.ช.ณฐัดนยั มนัอาํ โรงเรยีนอนุบาลสโุขทยั

ประถมศกึษาปีท ี1 40

ประถมศกึษาปีท ี2

นายองอาจ คุณาวนากจิ ด.ช.เปรมอนนัต ์คุณาวนากจิ โรงเรยีนซางตาครูส้ศกึษา

นายพจน์ สงิหเพชร ด.ช.เพชร สงิหเพชร โรงเรยีนปรชัชาธร

นางสาวจนัจริา พนสันาชี ด.ช.ภควตั ศศวิมิลตระกูล โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบวัทอง

นายอรรคพล เปรมโคกสงู ด.ญ.อตกิานต ์เปรมโคกสงู โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นางสาวณฐัพชัร ์บุญถงั ด.ญ.ณฐอร ขาวมนัคง โรงเรยีนสถาพรศกึษา

นางสาวจรีภา วฒันาพพิฒัน์ ด.ญ.สลญิพฒัน์ ชาญวารนิทร์ โรงเรยีนอนุบาลบางสะพาน

นายอธปิตัย ์ชดิปราง ด.ญ.ภณัฑวิา ชดิปราง โรงเรยีนเทศบาล 4 ประถมสาธติเทศบาลเมอืงอา่งทอง

นายจริกฤต ประเสรฐิศกัดิ ด.ญ.ณญาดา ประเสรฐิศกัดิ โรงเรยีนสวนบวั

นางสาวจตุพร ประคาํเพชร ด.ญ.ปวรศิา ฉตัรทอง โรงเรยีนอนุบาล อบต.เทพารกัษ์

นายวชริพงษ์ ปรชีาพงคม์ติร ด.ช.นิตธิาดา ปรชีาพงศม์ติร โรงเรยีนประสาทวทิยานนทบุรี

นายวชริะ แสงฉาว ด.ช.วชิชากร แสงฉาว โรงเรยีนป้ วยฮวั

นายอนนัต ์เหมอืนสมหวงั ด.ช.สญัญพงศ ์เหมอืนสมหวงั โรงเรยีนซางตาครูส้ศกึษา

นางโชคด ีเขยีวพานิช ด.ช.ธรีะโชค เขยีวพานิช โรงเรยีนวดัราชบูรณะ

นายฉตัรชยั นาคประเสรฐิ ด.ญ.ชนมพ์ชิา นาคประเสรฐิ โรงเรยีนวดับงึทองหลาง

นางศริวิรรณ วรเดช ด.ช.ปณัณวฒัน์ วรเดช โรงเรยีนไผทอุดมศกึษา

นายอุดร ปิกเกษม ด.ช.เดชาธร ปิกเกษม โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นางศศอินงค ์พลอยเกษมสขุ ด.ญ.มนณรตัน์ พลอยเกษมสขุ โรงเรยีนสองภาษาลาดพรา้ว



หนา้ท ี5 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

22 014941

23 015964

24 016041

25 016076

26 016493

27 016772

28 017274

29 018350

30 019268

31 020702

32 020775

33 021247

34 021389

35 021603

1 009103

2 010268

3 010436

4 011241

5 011301

6 011468

7 011547

8 011903

9 012200

10 012399

11 012443

12 013021

13 013179

14 013421

15 014084

16 014158

17 014297

18 014461

19 014752

20 014851

21 014859

22 015127

23 015282

24 015329

25 015908

นายเสร ีศรขรรค์ ด.ช.ภูวนนท ์ศรขรรค์ โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายวรวทิย ์แพรภทัรประสทิธิ ด.ช.บุณณวทิย ์แพรภทัร โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี

นายสนัต ิบูรณประพฤกษ์ ด.ญ.สปุระวณ์ี บูรณประ โรงเรยีนอุดมศกึษา

นางชลธชิา ทองแสง ด.ญ.มนสันนัท ์ทองแสง โรงเรยีนปาณยา พฒันาการ

นางสทุธลิกัษณ์ ชยัสงิหาญ ด.ญ.ปานเนตร ชยัสงิหาญ โรงเรยีนเพลนิพฒันา

นายเดชา สทิธกุิล ด.ญ.พชิญดา สทิธกุิล โรงเรยีนกฤตศลิป์ วทิยา

นายประพนัธ ์พุทโธ ด.ญ.ปุญญศิา พุทโธ โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นางวนัเพญ็ โรจนศริประภา ด.ญ.พชิญาภา นิลชว่งศรี โรงเรยีนราชนีิ

นายอนุนาท เสอืสมงิ ด.ช.กษเิดช เสอืสมงิ โรงเรยีนอมาตยกุล

นายชยัวฒัน์ สทุธปิระภา ด.ช.จติรทวิสั สทุธปิระภา โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายพงศกร ธรรมวราภรณ์ ด.ช.ธนะชยั ธรรมวราภรณ์ โรงเรยีนเพชรเกษม (จตุรงคส์งครามอนุสรณ์)

นายพพิฒัน์ แยม้ดี ด.ช.พรีะพฒัน์ แยม้ดี โรงเรยีนสนัตเ์สรมิวทิย์

นายเสว ีฟุ้งเฟืองวรชยั ด.ญ.ณฐันร ีฟุ้งเฟืองวรชยั โรงเรยีนวรรตัน์ศกึษานนทบุรี

นายบรรจบ สายสงวน ด.ญ.อลสิา สายสงวน โรงเรยีนเฟืองฟ้ าวทิยา

นายประเดมิ เปรมใจ ด.ช.ณฐัพล เปรมใจ โรงเรยีนเอกดรุณ

นายไชยโรจน์ ผลาพรหม ด.ญ.อจัฉรา ผลาพรหม โรงเรยีนอนุบาลขอนแก่น

นายปกรณ์ สทิธวิงศ์ ด.ช.นิธพิฒัน์ สทิธวิงศ์ โรงเรยีนพระตําหนกัสวนกุหลาบ

นายศริพิจน์ อรณัยะปาล ด.ญ.นิรนิทร ์อรณัยะปาล โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์

นายสมศกัด ิอรุณพทิรู ด.ช.พรีภาส อรุรพทิรู โรงเรยีนราชวนิิต

นายประสงค ์คงเทยีน ด.ช.เมธานนัท ์คงเทยีน โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี

นายสวสัด ิใจยุ ด.ช.จริภทัร ใจยุ โรงเรยีนนราธปิพทิยา

นายสมบตั ิศรมีลู ด.ญ.ธญัพร ศรมีลู โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

นายเกรยีงไกร วงษ์ดษิฐาไทย ด.ญ.ศขิะญาดา วงษ์ดษิฐาไทย โรงเรยีนสารสาสน์เอกตรา

นายอภวิชัร ์บุญยนื ด.ช.ธนภทัร บุญยนื โรงเรยีนอนุบาลสงิหบุ์รี

นายเฉลมิชยั ทองเรอืง ด.ญ.สายชล ทองเรอืง โรงเรยีนอุดมศกึษา นนทบุรี

นางสาวสนุทร ีมากคลา้ย ด.ช.ณฐัจกัร บวันวล โรงเรยีนนนัทนวรวทิย์

ประถมศกึษาปีท ี2 35

ประถมศกึษาปีท ี3

นายจาํเนียร วงษ์ทา้ว ด.ญ.ชนกนนัท ์วงษ์ทา้ว โรงเรยีนสวนอกัษร

นายสมชาย สอาดเอยีม ด.ช.ศุภากร สอาดเอยีม โรงเรยีนปญัจทรพัย์

นายกติศิกัด ิลายประดษิฐกร ด.ญ.กชพร ลายประดษิฐกร โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายกฤชณทั คาํฝาย ด.ช.ธรีธ์วชั คาํฝาย โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายอนุสรณ์ สนธสิวุรรณ ด.ช.ภาวตั สนธสิวุรรณ โรงเรยีนทรงวทิยศ์กึษา

นายปิยชน ศรน้ีอย ด.ช.บุณยกร ศรน้ีอย โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบวัทอง

นางสาวพรทพิย ์พนันาดี ด.ช.พชัรพล สจีาํปา โรงเรยีนขวญัฤทยัพฒันวชิช์

นายวรีะชยั เยน็ใจ ด.ช.วทญั  ูเยน็ใจ โรงเรยีนการเคหะทา่ทราย

นายประสทิธ ิบุตรโสภา ด.ญ.ฐติา บุตรโสภา โรงเรยีนพพิฒันา

นางสาวคะรนิยา พนัธุพ์ฤกษ์ ด.ญ.รมยน์ลนิ ตทีอง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นางสาวชมพนุูท กาวาฮารา ด.ญ.นารา จารุสถาพร โรงเรยีนผดุงกจิวทิยา

นายวรีะพล สขุชนื ด.ช.ธาวนิ สขุชนื โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายอภชิาต ิวงษ์สมบตัิ ด.ญ.ปวณ์ีธดิา วงษ์สมบตัิ โรงเรยีนทองทาบพทิยา
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

26 015909

27 015987

28 017157

29 017669

30 018407

31 019191

32 019509

33 019899

34 019909

35 020021

1 005093

2 007971

3 008818

4 010297

5 010505

6 010685

7 010707

8 010999

9 011204

10 011318

11 011322

12 011467

13 011500

14 011600

15 011741

16 011817

17 012150

18 012300

19 012660

20 012949

21 013026

22 013262

23 013314

24 013399

25 013641

26 013972

27 014005

28 014277

29 014281

นายพรชยั งามศริเิลศิสกุล ด.ญ.ชญัญา งามศริเิลศิสกุล โรงเรยีนราชนีิ

นายสนัต ิไวยโรจน์ ด.ช.นฐัรฐั ไวยโรจน์ โรงเรยีนวดัวจิติรการนิมติร

นายวชิยุตม ์อาํนวยพนิิจ ด.ช.ญฐัชนนท ์อาํนวยพนิิจ โรงเรยีนพระแมป่ระจกัษ์

นางสาวสพุณิ พฤกษาชยัพร ด.ช.ภฤศ ทาหาร โรงเรยีนปญัญาศกัดิ

นายพฒันา สนิทรพัย์ ด.ญ.วมิลสริ ิสนิทรพัย์ โรงเรยีนแสงอรุณ

นางสาวสริารมย ์ละอองแกว้สขุ ด.ช.ววิรรธน์ ละอองแกว้สขุ โรงเรยีนทานตะวนัไตรภาษา

นายชนินทร ์เอนกศรี ด.ช.ชานน เอนกศรี โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีเซเวยีร์

นายณรงค ์เจนนุวตัร ด.ญ.ศศพิชัร ์เจนนุวตัร โรงเรยีนอยูเ่ยน็วทิยา

นายฒนฐั บรรทกจิ ด.ช.วรีภทัร บรรทกจิ โรงเรยีนไตรรตันาภริกัษ์

นายสมพร เนียมรกัษา ด.ช.นวพล เนียมรกัษา โรงเรยีนอนุบาลจาํเนียรวทิยา

นายอาํนาจ แนขนุทด ด.ญ.ณฐักฤตา แนขนุทด โรงเรยีนแยม้จาดวชิานุสรณ์

นางนงลกัษณ์ คงวงศส์ภุคั ด.ช.ณฐัพชัร ์คงวงศส์ภุคั โรงเรยีนราชวนิิต

นายไพบูลย ์แกว้ภกัดี ด.ญ.รมัภารจัน์ แกว้ภกัดี โรงเรยีนอนุบาลบางใหญ่ (สพป.นนทบุร ีเขต 2)

นายพษิณุ คงเจรญิ ด.ญ.อรชพร คงเจรญิ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศมนีบุรี

นายอมร ปานกําเหนิด ด.ช.ธนกร ปานกําเหนิด โรงเรยีนวลรีตัน์วทิยา

นายธวชัชยั ใจโปรง่ ด.ช.ณกร ใจโปรง่ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

วา่ท ีร.อ.ศริพิงษ์ สนานคุณ ด.ญ.ฟ้ าใส สนานคุณ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษาฯ

นายประยุทธ ชดิเชดิ ด.ช.จริายุ ชดิเชดิ โรงเรยีนเปรมประชาวฒันา

นายสมบตั ิดอกบวังาม ด.ญ.ธนัยาภรณ์ ดอกบวังาม โรงเรยีนพระตําหนกัสวนกุหลาบ

นายวรีวฒัน์ สรุพงษ์ ด.ช.วรีภทัร สรุพงษ์ โรงเรยีนชาญรตัน์วทิยา

นายสมชาย จริสชัฌกร ด.ช.ธนเดช จริสชัฌกร โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายบุญธรรม นรภตัร์ ด.ญ.รวนินัท ์นรภตัร์ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศศกึษา

นายโกศล พุทธอนิทร์ ด.ญ.ณฐักุล พุทธอนิทร์ โรงเรยีนประสาทวทิยานนทบุรี

นายอาคม วสกิชาติ ด.ญ.พุทธดิา วสกิชาติ โรงเรยีนทวิไผง่าม

นายอนุชา หงษ์ประเสรฐิ ด.ช.พฒันพล หงษ์ประเสรฐิ โรงเรยีนวดัจนัทรใ์น

นายรงัสมินัต ์วรีะสยั ด.ญ.กญัญาณฐั วรีะสยั โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายสมประสงค ์หมนืสายญาติ ด.ช.ศุภกร หมนืสายญาติ โรงเรยีนกสณิธรวทิยา

นายกติตพิงศ ์บวัประเสรฐิ ด.ช.อศัมเ์ดช บวัประเสรฐิ โรงเรยีนประทุมอนุสรณ์

นางสาวนภสัรพ ีมนิโด ด.ช.ธนชัชนม ์มนิโด โรงเรยีนอกิเราะสามญัศกึษา

นางศริวิรรณ อคัรวงษ์ ด.ช.สพล อคัรวงษ์ โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

ประถมศกึษาปีท ี3 35

ประถมศกึษาปีท ี4

นายสทิธชิาต ิรุง่เรอืงมา ด.ญ.ชนิดาภา รุง่เรอืงมา โรงเรยีนศริมิงคลศกึษา

นายประจติร กําไรเลศิ ด.ญ.วรรณจติ กําไรเลศิ โรงเรยีนปรยิากร

นางสนุทรยิา ทาบุจิ ด.ช.ชลธร ชโูซ ทาบุจิ โรงเรยีนประสานมติร

นายประจกัษ์ จนัดาํ ด.ช.ปฐว ีจนัดาํ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

นายปราโมชย ์ขาํระหงษ์ ด.ช.ศุภกร ขาํระหงษ์ โรงเรยีนเจรญิศลิป์

นายปิยะไพร สมิมา ด.ญ.กรรจณา สมิมา โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม

นายวริุฬหว์ฒุ ิเสยีมไหม ด.ช.กติตพิทัธ ์เสยีมไหม โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก

นายพริุฬห ์ศริลิกัษณ์ ด.ช.ณภทัร ศริลิกัษณ์ โรงเรยีนบา้นหวัเขาตาคลี

นายไววทิย ์ธรรมาวฒุกุิล ด.ช.พสักร ธรรมาวฒุกุิล โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ



หนา้ท ี7 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

30 014321

31 014384

32 014462

33 014485

34 014512

35 014579

36 014659

37 014678

38 014712

39 014809

40 014915

41 014926

42 014955

43 014960

44 015006

45 015030

46 015092

47 015116

48 015133

49 015680

50 015784

51 015933

52 015981

53 015991

54 016213

55 019744

56 021526

57 021683

58 021710

59 022130

1 006311

2 006324

3 007165

4 008285

5 008320

6 008344

7 009386

8 010274

9 010697 นายบรรเทาว ์ชมภู่ ด.ช.ณฏัฐพล ชมภู่ โรงเรยีนกําจรวทิย์

นายถวลัย ์หมนืกลา้ ด.ญ.สริกิร หมนืกลา้ โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง

นางฤด ีวมิลมาลา ด.ช.สทิธนินท ์วมิลมาลา โรงเรยีนบูรณะศกึษา

นายสาํรวย นวลละออง ด.ช.สรุพศั นวลละออง โรงเรยีนอนุบาลพบิูลเวศม์

นายประยุทธ  พทิกัษ์นภา ด.ช.ปณัณวชิญ ์พทิกัษ์นภา โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา

วา่ทรีอ้ยตรธีรณินทร ์ศุภกุล ด.ช.วรธร ศุภกุลธาดาศริิ โรงเรยีนญาโณทยั

นายสมคดิ ทองคาํ ด.ช.กรวชิญ ์ทองคาํ โรงเรยีนมณีวฒันา

นางสาวจุฑารตัน์ บุญจนัทร์ ด.ช.จติตพิฒัน์ ทะแยง โรงเรยีนเตรยีมปรญิญานุสรณ์

นายศรายุทธ คอนเอม ด.ญ.ศศลิดา คอนเอม โรงเรยีนเอกชยั

นายเอกสทิธ ิขนุสนิท ด.ญ.รุง่ทวิา ขนุสนิท โรงเรยีนวดัพกุิลเงนิ

ประถมศกึษาปีท ี4 59

ประถมศกึษาปีท ี5

นายวชัชรนิทร ์เอยีมดว้ง ด.ญ.พทัธนนัท ์เอยีมดว้ง โรงเรยีนโสมาภานุสสรณ์

นายสวุทิย ์ปิตคิุปต์ ด.ญ.วนชัพร ปิตคิุปต์ โรงเรยีนจารุวฒันานุกูล

นายยอด ศรอีาจ ด.ช.กฤตพินธ ์ศรอีาจ โรงเรยีนเปียมสวุรรณวทิยา

นางสาวอารยีร์ตัน์ รกัษาศลิป์ ด.ญ.อารษิา ปนัสาํรอง โรงเรยีนมาเรยีลยั

นายศริพิล ตวิวงศ์ ด.ช.ศุภณฐั ตวิวงศ์ โรงเรยีนอนุบาลปทุมธานี

นายอธคิม ศรไสว ด.ญ.แพรวพรรณ์ ศรไสว โรงเรยีนศรรีตัโนภาศ

นายนราศกัด ิวงษ์กวน ด.ช.นราภทัร วงษ์กวน โรงเรยีนวดัมกุฏกษตัรยิาราม

นายปิยะพงษ์ เปรมจติร์ ด.ช.รชัตธร เปรมจติร์ โรงเรยีนกองทพับกอุปถมัภ ์เพชราวธุวทิยา

นายณฐัภกร โลหะมาศ ด.ญ.ณชัชวกร โลหะมาศ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายณรงค ์สงิหข์นุทด ด.ญ.ลภสัรดา สงิหข์นุทด โรงเรยีนศรวีทิยาปากนํา

นายเกยีรตภิูม ิพลายเพช็ร์ ด.ญ.ชญาดา พลายเพช็ร์ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบอน

นายสมชาย ศรสีทุธิ ด.ช.รุจกิร ศรสีทุธิ โรงเรยีนปญัญาศกัดิ

นายเกษม สระทองฮกั ด.ญ.ปญัญพร สระทองฮกั โรงเรยีนราชนีิ

นายประวทิย ์เลา่ระบอืกจิ ด.ช.ณ ภทัร เลา่ระบอืกจิ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นายจกัรนิ ขนุชู ด.ญ.เปรมยุดา ขนุชู โรงเรยีนพรอ้ม

นางอมราวด ีบุญสนิ ด.ญ.ณฐัวด ีบุญสนิ โรงเรยีนประสาทวทิยานนทบุรี

นายณฐัวฒุ ิพุม่พานทอง ด.ช.พงศกร พุม่พานทอง โรงเรยีนพระตําหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล

นายสาธติ จนัทรช์ดิฟ้ า ด.ญ.นนัทพชัร ์จนัทรช์ดิฟ้ า โรงเรยีนเจยีนหวั

นายประพาศ โบดขนุทด ด.ช.พลพล โบดขนุทด โรงเรยีนขมุทองวทิยา

นายจกัรกฤษ แสงกระจา่ง ด.ช.รชัชานนท ์แสงกระจา่ง โรงเรยีนอนุบาลสธุธีร

นายชยัพชิติ นามประเทอืง ด.ช.คงกฤช นามประเทอืง โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัโบสถ์

นายสมศกัด ิจนัทอง ด.ช.วชริวทิย ์จนัทอง โรงเรยีนวดัอมรนิทราราม

นายวสนัต ์แบนน้อย ด.ญ.โสภษิฐร์ดา แบนน้อย โรงเรยีนมาเรยีลยั

นายอุดม พรมบุตร ด.ญ.วลิาสนีิวลัย ์พรมบุตร โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา

นายธราวฒัน์ ทมิทอง ด.ญ.ณฐัญา ทมิทอง โรงเรยีนอสัสมัชญั คอนแวนต ์สลีม

นายมชียั สขุทพิยค์งคา ด.ญ.แทนรกั สขุทพิยค์งคา โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั

นายบุญเชดิ บุราคร ด.ญ.พรรณปพร บุราคร โรงเรยีนกรุงเทพพทิยา

นายอนรรฆ สตุะโท ด.ญ.อรวรรยา สตุะโท โรงเรยีนนพรตัน์พฒันศาสตร์

นายอส ิสนิภมร ด.ช.พสธุาร สนิภมร โรงเรยีนอนุราชประสทิธิ
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

10 011518

11 011717

12 011759

13 011802

14 011874

15 012292

16 012671

17 012704

18 012738

19 012982

20 013657

21 013689

22 013694

23 013947

24 014009

25 014085

26 014541

27 014577

28 014607

29 014699

30 014719

31 014739

32 014795

33 014875

34 014936

35 014957

36 014986

37 015230

38 015396

39 015922

40 018322

41 018389

42 018952

43 021363

44 021474

45 021879

1 007029

2 008218

3 008385

นายบูรณ์สทิธ ิจนัทรก์ระจา่ง ด.ญ.ศริบิูรณ์ จนัทรก์ระจา่ง โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

ประถมศกึษาปีท ี5 45

ประถมศกึษาปีท ี6

นายกฤตวิฒัน์ สงวนรกัษา ด.ญ.ทพิยมาศ สงวนรกัษา โรงเรยีนวดัพระปฐมเจดยี์

นางสาวกุสมุา ผดุงธรรม ด.ช.ปวรศิร กลนิพานิช โรงเรยีนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นายสมชาย ประเพณี ด.ช.กุลธวชั ประเพณี โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

นายมณฑล ถาวรพนัธ์ ด.ช.อนิทชั ถาวรพนัธ์ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นางสาวปุณชญา พุม่หริญั ด.ช.ปรตัถกร พุม่หริญั โรงเรยีนทรงวทิยศ์กึษา

นายวสิตูร เนียมนิล ด.ช.อรรถพล เนียมนิล โรงเรยีนอนุบาลบางกรวย(วดัศรปีระวตั)ิ

นายวรีะพล สขุถนอม ด.ญ.กานตธ์รีา สขุถนอม โรงเรยีนวดัเบญจมบพติร

นายเกษม ลมิรุง่ยนืยง ด.ญ.ธนมาศ ลมิรุง่ยนืยง โรงเรยีนราชนีิบน

นายวรพจน์ ศรปิีนแกว้ ด.ญ.วรกานต ์ศรปิีนแกว้ โรงเรยีนชุมชนไมตรอีุทศิ

นายอานนัท ์มากธนัญา ด.ช.กฤษณ์ มากธนัญา โรงเรยีนพญาไท

นายสถาพร นนัทไพบูลย์ ด.ช.นนัทพฒัน์ นนัทไพบูลย์ โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายวฒันชยั อนิปา ด.ช.สเุมธ อนิปา โรงเรยีนอาํนวยวทิย์

นายณวฒัน์ ใยอมิ ด.ญ.ปญัจรตัน์ ใยอมิ โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา

นายศริพิงษ์ กมทุวณิช ด.ช.ยศกร กมทุวณิช โรงเรยีนวดัวมิตุยาราม

นายสบุนิ พมิพภ์าค ด.ญ.วราล ีพมิพภ์าค โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายวรีกติต ิบุญมี ด.ญ.วรีดาภา บุญมี โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั

นายชุมพร ศรเีพง็ ด.ช.ศุภวชิญ ์ศรเีพง็ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์

นางชุตมิา วโรดมสถาน ด.ญ.กญัวรา วโรดมสถาน โรงเรยีนทรงวทิยศ์กึษา

นายประเสรฐิ บุญรตัน์ ด.ช.กนัตพฒัน์ บุญรตัน์ โรงเรยีนซางตาครูส้ศกึษา

นายสมชาย ทงัทอง ด.ช.ธนทัภทัร ทงัทอง โรงเรยีนอนุบาลสระบุรี

นายสมภพ สขุสาํราญ ด.ช.ยศธกร สขุสาํราญ โรงเรยีนศริจินัทรศ์กึษา

นายเสณี พุม่เรอืง ด.ญ.พชัรญิา พุม่เรอืง โรงเรยีนไผทอุดมศกึษา

นายพรชยั อยูย่ง ด.ช.วรพล อยูย่ง โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี

นายวริตัน์ กจิไกรลาศ ด.ช.ภูรนิท ์กจิไกรลาศ โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุรี

นายสมเกยีรต ิเรอืงศรี ด.ญ.ปณัฑติา เรอืงศรี โรงเรยีนนพรตัน์พฒันศาสตร์

นายชยัวฒัน์ สวสัดวิรนนัท์ ด.ช.อธพิชัร ์สวสัดวิรนนัท์ โรงเรยีนดรุณาราชบุรวีเิทศศกึษา

นายสมพงษ์ ขขูนุทด ด.ช.สขุธชั ขขูนุทด โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศน์สวุรรณภูมิ

นายโสภณ พญิกจิ ด.ช.ณภทัร พญิกจิ โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา

นางนนัทา สทุธเิลศิอรุณ ด.ญ.ณิชากร สทุธเิลศิอรุณ โรงเรยีนราชนีิ

นายอาํนาจ ศรตีองออ่น ด.ช.เธยีรวชิญ ์ศรตีองออ่น โรงเรยีนราชวนิิต

นายแสงอรุณ ดอกบวั ด.ช.ธนนัทร์ฐั ดอกบวั โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

นายรงัสรรค ์ทงัทอง ด.ญ.พาขวญั ทงัทอง โรงเรยีนสายอกัษร

นายวจิารณ์ จนัทรแ์พง ด.ญ.ธมลวรรณ จนัทรแ์พง โรงเรยีนชุมชนวดักําแพงใต้

นายวชริพล ชวนสนิท ด.ญ.วชริาภรณ์ ชวนสนิท โรงเรยีนมารยีว์ทิยา นนทบุรี

จา่อากาศเอกศริวิฒัน์ สรุมา ด.ช.ศวิกร สรุมานนท์ โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายสนิุพนธ ์เลอีงเชอืง ด.ญ.ขวญัสริ ิเลอืงเชอืง โรงเรยีนเทพพทิกัษ์

นายสมพงษ์ กําจดัภยั ด.ญ.พรรพษา กําจดัภยั โรงเรยีนมารยีว์ทิยา เซนตแ์มรี

นายวโรรส พลดร ด.ช.วรกร พลคร โรงเรยีนวดัราชบูรณะ
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

4 008501

5 009793

6 009947

7 009981

8 010227

9 010282

10 010453

11 010542

12 010643

13 010980

14 010990

15 011019

16 011052

17 011110

18 011419

19 011674

20 011702

21 011780

22 012113

23 012144

24 012272

25 012310

26 012373

27 012547

28 012553

29 012855

30 012857

31 013135

32 013159

33 013321

34 013404

35 013426

36 013440

37 013472

38 013514

39 013534

40 013617

41 014089

42 014095

43 014250

44 014428

นายธาดา เมอืงสวุรรณ ด.ญ.ปารชิาต เมอืงสวุรรณ โรงเรยีนดรุณววทิยศ์กึษา

นายณรงคฤ์ทธ ิปานรอด ด.ช.พรีเดช ปานรอด โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายสมาน แอบองิ ด.ญ.ภญิญาพชัร ์แอบองิ โรงเรยีนวนัคร ู2502

นายบญัชา มะคนมอญ ด.ญ.ชนิดา มะคนมอญ โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา

นายวเินตร รอ้ยแกว้ ด.ญ.ปพชิญา รอ้ยแกว้ โรงเรยีนราชนีิ

นายชาตร ีโกสมุภศ์ริิ ด.ช.พงษ์พชิญ ์โกสมุภศ์ริิ โรงเรยีนศริวิทิยา

นายวสนัต ์เตยีนมผีล ด.ช.วรีณฐั เตยีนมผีล โรงเรยีนป้ วยฮวั

นางพชัรร์มณ ณ ภูเกต็ ด.ญ.พชัญช์สิา ณ ภูเกต็ โรงเรยีนปรชีานุศาสน์

นางกญัจนา ตุลารตันพงษ์ ด.ญ.อรญา ตุลารตันพงษ์ โรงเรยีนราชนีิ

นายไมตร ีสพุาลี ด.ญ.เขมกิา สพุาลี โรงเรยีนสมศกัดวิทิยา

นายขจร บุญงาม ด.ญ.ธญัชนก บุญงาม โรงเรยีนอมัพรไพศาล

นายจาํรสั บวัขาว ด.ญ.ณฐัธยาน์ บวัขาว โรงเรยีนราชนีิ

นายเยยีน เสนะจาํนงค์ ด.ช.ณฐนนท เสนะจาํนงค์ โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

นายสชุาต ิแมน้ดว้ง ด.ช.กวนิภพ แมน้ดว้ง โรงเรยีนบางคลูดั

นางศรรีตัน์ มสีโุข ด.ช.ตนุภทัร มสีโุข โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายณรงฤทธ ิสปุระภากุล ด.ญ.กุลชลดิา สปุระภากุล โรงเรยีนสารสาสน์ธนบุรี

นายจรีศกัด ิคาํกงิ ด.ญ.อณัณา คาํกงิ โรงเรยีนจนิดาศกึษา

พนัจา่เอกวสนัต ์แสงรจูี ด.ช.พงศกร แสงรจูี โรงเรยีนสาธติละอออุทศิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ

นายสพุรชยั ตะโกพร ด.ช.ดนุเดช ตะโกพร โรงเรยีนภูมสิมทิธ์

นางจนัทรจ์ริา อชัชะพฤกษ์ ด.ญ.อรณิชา อชัชะพฤกษ์ โรงเรยีนสากลศกึษา บางบวัทอง

นายณรงค ์จอมสงา่ ด.ช.ณฐันนท ์จอมสงา่ โรงเรยีนกสณิธร เซน็ตปิ์เตอร์

นายสาธติ เจรญิธรรม ด.ญ.ธารา เจรญิธรรม โรงเรยีนแสงโสม

นายประพนธ ์อรุณแสง ด.ญ.อมลวรรณ อรุณแสง โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

นายวฒุชิยั บวรชยานนท์ ด.ญ.วรชัยา บวรชยานนท์ โรงเรยีนประถมพฤกษา

วา่ทรีอ้ยตรปีระภสัสร กณะสตุ ด.ญ.ศุภชัญา กณะสตุ โรงเรยีนราชวนิิต

นายบุญเชดิ เปลยีนสวุรรณ ด.ญ.ธนวรรณ เปลยีนสวุรรณ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศนิมติใหม่

นายสายนัต ์พุทโธ ด.ญ.ณฐัธดิา ปญัญาพฒันกุล โรงเรยีนจนิดาศกึษา

นายประเวทย ์ขนัธสวุรรณ ด.ญ.ณฐัชยา ขนัธสวุรรณ โรงเรยีนเปรมประชาวฒันา

นางพจนา อา่งแกว้ ด.ญ.ธนพร อา่งแกว้ โรงเรยีนราชนีิ

นายรงัสรรค ์เสยีงสวรรค์ ด.ช.ธนกฤต เสยีงสวรรค์ โรงเรยีนลาซาล

นางสชุาดา ทะนนัใจวนิ ด.ญ.สชุญา ทะนนัใจวนิ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศสายไหม

นายวรีะ มฮูาํหมดักาเซม็ ด.ช.วรีภทัร มฮูาํหมดักาเซม็ โรงเรยีนอกิเราะสามญัศกึษา

นายมะนุ วงศด์ยีงิ ด.ช.มงคล วงศด์ยีงิ โรงเรยีนวดัพระปฐมเจดยี์

นางเพชรดา ขาวสอาด ด.ช.ชนินทร ขาวสอาด โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

นางสาวจารุวรรณ จจูอ้ย ด.ญ.วรศิรา จจูอ้ย โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์

นางสาวโชตกิา ธนภทัรว์รกุล ด.ช.กฤษกรณ์ รุง่เรอืง โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั

นายนพดล เขยีนดี ด.ช.ศุภากร เขยีนดี โรงเรยีนอยูเ่ยน็วทิยา

นายพชิยั นวลงาม ด.ญ.เพชรรตัน์ นวลงาม โรงเรยีนบา้นนาสว่ง

นายธวชั เอยีงกุญชร ด.ช.สปิปภาส เอยีงกุญชร โรงเรยีนกฤตศลิป์ วทิยา

นายธนยศ ธรรมยศ ด.ช.ธกร ธรรมยศ โรงเรยีนวทิยานนท์

นายพล ฟูปลมื ด.ช.พหล ฟูปลมื โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี



หนา้ท ี10 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

45 014647

46 014698

47 014754

48 014893

49 015000

50 015071

51 015426

52 015807

53 016017

54 016043

55 017654

56 018240

57 018397

1 003736

2 006822

3 007447

4 007499

5 007623

6 009309

7 010052

8 010204

9 011305

10 011542

11 011554

12 011579

13 011722

14 011833

15 011948

16 011949

17 011952

18 012148

19 012273

20 012315

21 012361

22 012364

23 012385

24 012488

25 012770

26 013087

นายวสนัต ์รอดโต ด.ญ.พมิพนิ์ภา รอดโต โรงเรยีนสวุรรณารามวทิยาคม

นายประสงค ์ภาคแกว้ ด.ญ.กรชนก ภาคแกว้ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

นายวชิาญ ฤทธสิาํเรจ็ ด.ช.ปวรศิ ฤทธสิาํเรจ็ โรงเรยีนปญัญาวรคุณ

นายมงคล แสงยะรกัษ์ ด.ญ.อรณิชา แสงยะรกัษ์ โรงเรยีนเศรษฐบุตรบําเพญ็

นางอุมาพร จุฑานพรตัน์ ด.ญ.อารว ีจุฑานพรตัน์ โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์

นายบณัฑติ กฤตชยัวรวฒัน์ ด.ช.วรวชิ กฤตชยัวรวฒัน์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นายศรณัยก์ร เกยีวกลาง ด.ช.ณฐัวรรษ เกยีวกลาง โรงเรยีนลกูรกัเชยีงของ

นางวชัราภรณ์ รกัตะบุตร ด.ช.รชต รกัตะบุตร โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายธงชยั วรรณทอง ด.ญ.ธนัยพร วรรณทอง โรงเรยีนราชวนิิต บางแกว้

นางธนญัชนก เพง็สวา่ง ด.ช.อษัฏางค ์ปินนิล โรงเรยีนศรบุีณยานนท์

นายเชดิ ชนืจนิดา ด.ช.รณวร ชนืจนิดา โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ บดนิทรเดชา

นายพฤฒพิงษ์ สละกลม ด.ญ.พรีดา สละกลม โรงเรยีนศกึษานารี

นายสพุรชยั กจิสนุทร ด.ญ.พชิชาภา กจิสนุทร โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายถนอมศกัด ิดบุีกดาํ ด.ญ.สวุรรณภูม ิดบุีกคาํ โรงเรยีนบรมราชนีินาถราชวทิยาลยั

นายยอด เดชะคมัพร ด.ช.ววิรรธนา เดชะคมัพร โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายนิพนธ ์บุญแกว้ ด.ญ.ปวรศิา บุญแกว้ โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์

นายภูเบศ หริญัณราวฒุิ ด.ช.ภูวกร หริญัณราวฒุิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายวรีะวธุ กลนิบุบผา ด.ญ.ปุณยวรี ์กลนิบุบผา โรงเรยีนโยธนิบูรณะ

นายขวญัชยั เอยีมอรา่ม ด.ญ.ยุราวลัย ์เอยีมอรา่ม โรงเรยีนสารวทิยา

นายคงชยั พว่งลา ด.ญ.ชนิกานต ์พว่งลา โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

มธัยมศกึษาปีท ี1

นายปิยะ กรตัสวุรรณ ด.ช.ฐติวิฒัน์ กรตัสวุรรณ โรงเรยีนโคกกะเทยีมวทิยาลยั

นายธวชั ภู่ประดษิฐ์ ด.ช.ลาํธาร ภู่ประดษิฐ์ โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายโกเมศ จุลอุภยั ด.ญ.พชัราภา จุลอุภยั โรงเรยีนสตรเีศรษฐบุตรบําเพญ็

นายสมเกยีรต ิจนัทรด์ี ด.ญ.สภุาวติา จนัทรด์ี โรงเรยีนสตรเีศรษฐบุตรบําเพญ็

นายประดษิ อมิสาํราญ ด.ญ.วาว ีอมิสาํราญ โรงเรยีนสงิหบุ์รี

นายมนู แจง้ประดษิฐ์ ด.ญ.ภคพร แจง้ประดษิฐ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซพทพิวลั

นายจริยุทธ พุม่ผกา ด.ช.เอกภทัร ์พุม่ผกา โรงเรยีนเปรมประชาวฒันา

นายจริะพล ทองโท ด.ช.พงศป์ณต ทองโท โรงเรยีนปิยะจติวทิยา

นายนพพล พงึภู่ ด.ญ.อุษา พงึภู โรงเรยีนวดัใหมล่าํนกแขวก

นายธนกฤต แสงแกว้ ด.ญ.ญาณิศา แสงแกว้ โรงเรยีนประสาทวทิยานนทบุรี

นายวษิณุ หวงัอบัดุลเลาะ ด.ญ.ชนิกา หวงัอบัดุลเลาะ โรงเรยีนบา้นเจยีรดบั

ประถมศกึษาปีท ี6 57

นายสมศกัด ิสมิาลยั ด.ญ.สณิุชญา สมิาลยั โรงเรยีนรงัษวีทิยา

นายเอกวรี ์ขาํนวล ด.ญ.อรจริา ขาํนวล โรงเรยีนการญัศกึษา

นายสญัชยั ภู่ไพโรจน์ ด.ช.ปิยวฒัน์ ภู่ไพโรจน์ โรงเรยีนนาคประสทิธิ

นายปญัญา ชาตวิฒันา ด.ช.ภทัรกร ชาตวิฒันา โรงเรยีนนาคประสทิธิ

นางสวุรรณี เปรมเดช ด.ช.ปภงักร เปรมเดช โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายรงัสรรค ์เศรษฐวงศ์ ด.ช.ศรณัยธ์ร เศรษฐวงศ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

นายสมยศ มนัดี ด.ญ.ฐานทรพัย ์มนัดี โรงเรยีนเพชรถนอม

นายจตุรงค ์คาํคง ด.ช.อตวิชิญ ์คาํคง โรงเรยีนรตันบณัฑติวทิยา



หนา้ท ี11 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

27 013170

28 013280

29 013797

30 014013

31 014036

32 014152

33 014174

34 014283

35 014316

36 014356

37 014487

38 014523

39 014526

40 014550

41 014651

42 014763

43 015019

44 015243

45 015704

46 015712

47 016301

48 016792

49 016835

50 017558

51 017634

52 019782

53 021240

54 021672

1 008811

2 008841

3 009146

4 009481

5 009638

6 009682

7 009960

8 010023

9 010128

10 010232

11 010328

นายสมพร ศรพร ด.ช.ณภทัร ศรพร โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม

นายวเิชยีร แจง้ไผ่ ด.ญ.ธนาภา แจง้ไผ่ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล

นายสงัเวย อยูม่ว่ง ด.ช.ยอดรกั อยูม่ว่ง โรงเรยีนวรีสนุทร

นายพรีศกัย ์อรรคฮาต ด.ช.ธรียุทธ อรรคฮาต โรงเรยีนเทพศรินิทรร์ม่เกลา้

นายมชียั ทเีจรญิ ด.ญ.ปิยษา ทเีจรญิ โรงเรยีนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นายปราโมทย ์เก่งกาจ ด.ญ.อภชิญา เก่งกาจ โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร

มธัยมศกึษาปีท ี1 54

มธัยมศกึษาปีท ี2

นางจติตรา บุญเกดิ ด.ช.จติตชิยั บุญเกดิ โรงเรยีนวดัราชบพธิ

นายสทุธ ิประทปีรมัย์ ด.ญ.ธญัชนก ประทปีรมัย์ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

นายมานิตย ์จนัทรค์วง ด.ช.มนญัชยั จนัทรค์วง โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายวนัด ีเทพธุลี ด.ญ.กานตธ์ดิา เทพธุลี โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์

นายทนิกร ศรวีงษา ด.ช.อฑัฒวชิญ ์ศรวีงษา โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

นายสมชาต ิมชีนึูก ด.ช.ชาญภูม มชีนึูก โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นางสาวกญัจน์รตัน์ รตันพนัธ์ ด.ช.ภคพล ตน้สาลี โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร

นายณฐัพงษ์ จนัทเดช ด.ช.กุมภาพนัธ ์จนัทเดช โรงเรยีนนนทบุรวีทิยาลยั

นางพนิตชา บุญจฑติย์ ด.ญ.พชิญช์นก สายสาธร โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายปฐมพงศ ์เจยีมอยู่ ด.ช.อภสิทิธ ิเจยีมอยู่ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงั

นางเนตรนภา สมพงษ์ ด.ญ.วรรณภา สมพงษ์ โรงเรยีนสมทุรปราการ

นายการนัย ์แกว้สขุ ด.ช.นนัทพิฒัน์ แกว้สขุ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ นนทบุรี

นายจริศกัด ิวงศส์วา่ง ด.ญ.นนัทน์ภสั วงศส์วา่ง โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ ราชบุรี

นายปรชีา แยม้พนัธุเ์กษร ด.ญ.อรปรยีา แยม้พนัธุเ์กษร โรงเรยีนปากเกรด็

นายพชิาต ิสพิพนะโกศล ด.ช.พรีณฐั สพิพนะโกศล โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นางอุษาวด ีวฒุศิกัดิ ด.ญ.พรนภธาร แพรศ่ริริกัษ์ โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นางเรอืงรุง่ คงเป็นสขุ ด.ญ.จดิาภา คงเป็นสขุ โรงเรยีนสตรนีนทบุรี

นายณฐัธนนท ์จาํปาศริิ ด.ญ.ศรินุิช จาํปาศริิ โรงเรยีนวฒันพฤกษา

นายพงศธร ววิฒัน์ ด.ญ.อสัมาวต ีววิฒัน์ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)  2

นายจารุวฒัน์ ทพิยป์ญัญา ด.ช.จารุภทัร ทพิยป์ญัญา โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายเทดินรนิทร ์ทองลี ด.ช.รชต ทองลี โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

นางภชัชภร พชิติพรรณ ด.ช.ณภทัร พชิติพรรณ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายจริพงศ ์อมาตยกูล ด.ญ.ฟ้ าใส อมาตยกูล โรงเรยีนบางบวัทอง

นายเกษตร แสนหลา้ ด.ญ.ธญัชนิต แสนหลา้ โรงเรยีนสมทุรสาครบูรณะ

นายกติต ิศรกีนก ด.ญ.พริญาณ์ ศรกีนก โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์คอนแวนต์

นายพสิษิฐ ์ไพรสนัต์ ด.ญ.ณิชกานต ์ไพรสนัต์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั

นายสราวฒุ ิศรสีวสัดิ ด.ญ.อรวรรณ ศรสีวสัดิ โรงเรยีนดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง

นายประกติ โตอสัมิ ด.ญ.กงิกาญจน์ โตอสัมิ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบอน

นางมกุดา เตชานุวตัร์ ด.ญ.มชัมน เตชานุวตัร์ โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี

นางจนิดาหรา เกดิทา่ไม้ ด.ญ.วนีกุล เกดิทา่ไม้ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นางบุษบา ศุภธนาเศรษฐ์ ด.ช.สปุวณ์ี หะรารกัษ์ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

จา่อากาศเอกนรนิทร ์พรายศรี ด.ช.ธนกฤต พรายศรสีขุ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นายวษิณุ เชาวเ์พช็ร์ ด.ญ.ณฐัชนก เชาวเ์พช็ร์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุรี



หนา้ท ี12 จาก 21
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

12 010434

13 010511

14 010684

15 010713

16 010932

17 010971

18 011121

19 011184

20 011244

21 011290

22 011300

23 011304

24 011308

25 011339

26 011344

27 011372

28 011597

29 011670

30 011693

31 011699

32 011738

33 011739

34 011827

35 011955

36 012109

37 012149

38 012155

39 012375

40 012533

41 012672

42 012729

43 012844

44 012948

45 013149

46 013185

47 013187

48 013287

49 013393

50 013433

51 013490

52 013688

นายอดศิกัด ิเรอืงศริปิิยะกูล ด.ช.ณฏัฐกฤต เรอืงศริปิิยะกูล โรงเรยีนนนทบุรพีทิยาคม

นายจริพงษ์ เรอืงโรจน์ ด.ญ.จรินฏั เรอืงโรจน์ โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายพศิาล แกว้คราม ด.ญ.วลิาสนีิ แกว้คราม โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

นายสมปอง ไวมงคุณ ด.ญ.รชัฏาภรณ์ ไวมงคุณ โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายนิวฒัน์ โสภา ด.ช.สรุยิวฒัน์ โสภา โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2

นายจาํนงค ์คงสทุธิ ด.ช.ธนภูม ิคงสทุธิ โรงเรยีนวดัราชบพธิ

นางบุษกร ทรพัยเ์จรญิ ด.ญ.กริณา ทรพัยเ์จรญิ โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

นางพรปวณ์ี สุม่สม ด.ญ.พชิญาภา สุม่สม โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์

นายวโิรจน์ แกว้กอง ด.ญ.กติตกิานต ์แกว้กอง โรงเรยีนราชวนิิต นนทบุรี

นางอาภาภทัร โต๊ะซา ด.ญ.กฤตมณ โต๊ะชา โรงเรยีนสตรนีนทบุรี

นางรุจรีตัน์ จองสทิธมิหากุล ด.ช.ชนิดนยั จองสทิธมิหากุล โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นายเกรยีงศกัด ิศรสีขุ ด.ญ.ณฏัฐกิา ศรสีขุ โรงเรยีนราชนีิ

นายชาญชยั เหมอืนเอยีม ด.ญ.นภสันนัท ์เหมอืนเอยีม โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นางธญัทพิย ์มนัเจรญิทวิตัถ์ ด.ญ.วารสิา ศรชีนื โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นางปรยีนนัท ์บุญเตชะธ ด.ช.ภูมพิฒัน์ บุญเตชะธ โรงเรยีนนวมนิทราชนูทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายพรีพงษ์ ฮวาง ด.ญ.พุทธพร ฮวาง โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภช บางเขน

นางนงลกัษณ์ อุย้ออ่ง ด.ญ.วรรณะกมล อุย้ออ่ง โรงเรยีนสตรวีทิยา

นางสชุาดา เสยีงสวรรค์ ด.ช.ภทัราวธุ เสยีงสวรรค์ โรงเรยีนราชวนิิต บางแกว้

นายกรเทพ ปิยะพนัธ์ ด.ญ.สายทพิย ์ปิยะพนัธ์ โรงเรยีนขจรโรจน์วทิยา

นายสยาม เกดิโภคา ด.ช.ณฐัพล เกดิโภคา โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ

นางนงลกัษณ์ จนัทรน์าค ด.ช.ณฐัดนยั เกดิโภคา โรงเรยีนทวธีาภเิศก

นายสมพงษ์ จุน่หวัโทน ด.ช.กฤตเมธ จุน่หวัโทน โรงเรยีนลาซาล

นายพุฒภิคั ภู่ประเสรฐิ ด.ช.ธนพชิญ ์ภู่ประเสรฐิ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2

นายเรงิศกัด ิเบา้อู๋ ด.ญ.ประภาสริ ิเบา้อู๋ โรงเรยีนสมทุรปราการ

นายสมเกยีรต ิวงิวร ด.ญ.อรณิชา วงิวร โรงเรยีนสมทุรสาครวทิยาลยั

นายฆชาวธุ พุม่น้อย ด.ญ.ฐาณิฏา พุม่น้อย โรงเรยีนสระบุรวีทิยาคม

นายธงชยั รวีจิติร ด.ญ.อนญัญา รวีจิติร โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห์

นายณฏัฐภพ วริตัน์ชยับุตร ด.ช.วรสัสรร วริตัน์ชยับุตร โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบอน

นางวรรณวนชั ลาํวริยิะกุล ด.ญ.นพตัสรณ์ ลาํวริยิะกุล โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

นางสาวอารยี ์ศรสีขุ ด.ช.เมธาพร ลมิรสธรรม โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นางปราณี โอฬารกจิเรอืงชยั ด.ช.กติตนินัท ์โอฬารกจิ โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี

นายธานินทร ์พลูเพมิ ด.ช.ธนภทัร พลูเพมิ โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั

นายจริะศกัด ิรกัราช ด.ญ.ชนิษฏา รกัราช โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นางญาดา การตัน์ ด.ช.นนัทพิฒัน์ การตัน์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ บดนิทรเดชา

นายมนตร ีนิลวรรณ์ ด.ญ.พรรษา นิลวรรณ์ โรงเรยีนสมทุรปราการ

นายนิมติร อจัฉรยิวงศเ์มธี ด.ช.ภาสวญิญ ์อจัฉรยิวงศเ์มธี โรงเรยีนอมาตยกุล

นางสาวกฤษณา กมลวฒัน์ ด.ญ.ธญัชนก เจยีรนยั โรงเรยีนโยธนิบูรณะ

นายชยัพร มณีพงษ์ ด.ญ.ภคพร มณีพงษ์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม

นายรณชยั ศรมีลู ด.ช.ศริมิงคล ศรมีลู โรงเรยีนเทพลลีา

นายเทวนิทร ์ชาวศรี ด.ช.นาวนิ ชาวศรี โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์

นางธนวรรณ รตันะวงศกุ์ล ด.ช.อธภิทัร รตันะวงศกุ์ล โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

53 013733

54 013898

55 013910

56 013986

57 013995

58 014186

59 014274

60 014360

61 014413

62 014575

63 014576

64 014672

65 014856

66 015018

67 015061

68 015067

69 015106

70 015265

71 015377

72 015814

73 016010

74 016089

75 016219

1 001425

2 005653

3 008599

4 008802

5 009649

6 009817

7 009914

8 010076

9 010099

10 010159

11 010332

12 010347

13 010628

14 010730

15 011057

16 011092

นางสธุดิา คุม้ป้ อม ด.ช.อนนต ์คุม้ป้ อม โรงเรยีนนนทบุรวีทิยาลยั

นายสถติ สลอีอ่น นายพงศกร สลอีอ่น โรงเรยีนดาราสมทุร

นายศรสีวสัด ิฉิมโฉม ด.ช.ศุภณฐั ฉิมโฉม โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นายประทปี โพธอิาศยั ด.ญ.ภทัรวลัล ิโพธอิาศยั โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตําหนกั

นายสเุทพ ฮวบเอยีม ด.ช.ราชภูม ิฮวบเอยีม โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม

นายภญิโญ แจง้เจรญิ ด.ช.อภเิดช แจง้เจรญิ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล

นายเสนีย ์ภู่ระหงษ์ นายวนภพ ภู่ระหงษ์ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายจรีพงษ์ อรุณมาศ ด.ญ.จรีาภรณ์ อรุณมาศ โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง

นายสมศกัด ิรอดเทศ นางสาวโสภาพรรณ รอดเทศ โรงเรยีนฐานปญัญา

นายวโิรจน์ สงัขป์่ า นายชนาเมธ สงัขป์่ า โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายถวลิ สรุะมานนท์ ด.ญ.มทันียา สรุะมานนท์ โรงเรยีนสาธติ มศว. ประสานมติร(ฝา่ยประถม )

นายสกล พลูเจรญิ ด.ญ.ธนญัญา พลูเจรญิ โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์คอนแวนต์

นายสโุรจน์ ยงวฒันา นางสาวหทยัชนก ยงวฒันา โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์

นางสาวกรรณิการ ์กมิาพร ด.ช.เอเปค ตตยิากติติ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นางสชุาดา โกวทิทวเีกยีรติ ด.ญ.กกกร โกวทิทวเีกยีรติ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

นายทวชียั กุศลสทิธารถ ด.ช.เสฏฐนนัท ์กุศลสทิธารถ โรงเรยีนดรุณพฒัน์

นางอุษา สพุนิศรี ด.ญ.พนิตอนงค ์สพุนิศรี โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศรงัสติ

นายชชัวาล อนิทโช ด.ญ.ฐตินินัท ์อนิทโช โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2

นายชชัชยั ชวีะถาวร ด.ช.อภศิกัด ิชวีะถาวร โรงเรยีนวดันวลนรดศิ

มธัยมศกึษาปีท ี2 75

มธัยมศกึษาปีท ี3

นายอมัพาโชค จนัทรก์ระพอ้ นางสาวดวงกมล จนัทรก์ระพอ้ โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม

วา่ท ีร.ต.เดน่ณรงค ์สมัมาคาม ด.ญ.ชนกนนัท ์สมัมาคาม โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นายสทิธกิร มาละวรรณโณ ด.ช.ศุภกร มาละวรรณโณ โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นายบรรจบ จงขะวะดี ด.ญ.กลัยรกัษ์ จงขะวะดี โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายพชิ ชเูกอื ด.ญ.มธุรนิ ชเูกอื โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั รงัสติ

นายชนาธปิ เชยีงทอง ด.ช.ชลบดนิทร ์เชยีงทอง โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศธนบุรี

นายอานนท ์สมีว่ง ด.ช.พงศพ์ล สมีว่ง โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นายพงศก์ฤษฏ ์คาํราชา ด.ญ.พชิญส์ณีิ คาํราชา โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายไวพจน์ โตรุง่ ด.ช.สรุศกัด ิโตรุง่ โรงเรยีนอาํนวยวทิย์

นายชาญวทิย ์ศรสีวา่ง ด.ญ.มขุรณิ ศรสีวา่ง โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม

นายสมเกยีรต ิพวงแกว้ ด.ญ.ทตัชญา พวงแกว้ โรงเรยีนอุดมศกึษา

นางธญัมน วชิติตานนท์ ด.ช.กฤตย ์วชิติตานนท์ โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

นายธนพล เอยีมแสง ด.ช.ศุภกร เอยีมแสง โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นายชาตร ีฉิมแกว้ ด.ช.ธนภณ ฉิมแกว้ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี) 4

นางเยาวภา วงศถ์นอม ด.ช.ศุภณฐั วงศถ์นอม โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายสรุศกัด ิองิคสวุรรณกุล ด.ช.วรีภทัร องิคสวุรรณกุล โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม

นายสวุโรจน์ บุญเกงิ ด.ช.สทิธวรี ์บุญเกงิ โรงเรยีนราชวนิิต บางแกว้

ส.ต.ต.หญงิวชัร ีกองเงนิงาม ด.ญ.ณฐัรตัน์ กองเงนิงาม โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายวนัชยั พนัธุอ์ารยี์ ด.ญ.วรศิรา พนัธุอ์ารยี์ โรงเรยีนลาซาล

นายสชุาต ิใหมด่ี ด.ญ.วลิาสนีิ ใหมด่ี โรงเรยีนราชนีิ
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รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

17 011240

18 011404

19 011640

20 011665

21 011710

22 011783

23 011853

24 012018

25 012229

26 012301

27 012356

28 012383

29 012392

30 012438

31 012459

32 012733

33 012736

34 012938

35 013153

36 013246

37 013340

38 013349

39 013435

40 013611

41 013623

42 013626

43 013651

44 013955

45 014142

46 014211

47 014215

48 014238

49 014295

50 014411

51 014468

52 014493

53 014589

54 014590

55 014648

56 014681

57 014708

นายเสร ีวงคส์งวน ด.ญ.วรชัยา วงศส์งวน โรงเรยีนวดัพกุิลเงนิ

นายวรีะยุทธ บวัทอง นายวงศพ์ทัธ ์บวัทอง โรงเรยีนศริวิฒัน์วทิยา

นางศริเิพญ็ ศริวิฒัน์ ด.ช.ศริศิาสตร ์ศริวิฒัน์ โรงเรยีนหอวงั

นายสเุทพ คาํวเิศษ ด.ช.นฐันนัท ์คาํวเิศษ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายสมศกัด ิพรเลศินิมติ ด.ญ.ธมนวรรณ พรเลศินิมติ โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายสทุธา บุญประดษิฐ ด.ช.วรีพงศ ์บุญประดษิฐ์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั

นายวเิชยีร อมิแจง้ ด.ญ.ณฐัฌิา อมิแจง้ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายองอาจ ราหุลทตั ด.ญ.ปนสัยา ราหุลทตั โรงเรยีนอมัพรไพศาล

นายสรุพล ไสยเรอืง ด.ญ.สภุะกาญจน์ ไสยเรอืง โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

นายพลสทิธ ิพุฒซอ้น ด.ญ. ณฏัฐา พุฒซอ้น โรงเรยีนศกึษานารี

นายวนัชยั กองแกว้ นายฐติพิงศ ์กองแกว้ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นายปทุม ประเสรฐิศรี ด.ญ.ปณิสรา ประเสรฐิศรี โรงเรยีนนวมนิทราชนูทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายสรุชาต ิน้อยอยู่ นายกติตภิพ น้อยอยู่ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายสมพงษ์ ต่อสริกุิลชยั นายธนกร ต่อสริกุิลชยั โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นางธนาวรรณ สารกิบุตร นางสาววรีนารถ สารกิบุตร โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์

นายนิกร นาคะอนิทร์ นางสาวพชิชากร นาคะอนิทร์ โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายมงคล กรอบมขุ ด.ญ.วสิสตุา กรอบมขุ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายศุภชยั ทกัษณิ นางสาวนิชนนัท ์ทกัษณิ โรงเรยีนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นายสนุทร พงษ์สวสัดิ ด.ญ.นวธร พงษ์สวสัดิ โรงเรยีนโยธนิบูรณะ

นายสกล เขยีวมรกต นายภูวดล เขยีวมรกต โรงเรยีนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่น้อยอุปถมัภ)์

นายอดศิกัด ิหอมหวล ด.ช.ศกัดสิริ ิหอมหวล โรงเรยีนวดัราชบพธิ

นายศุภโรจน์ จนัใด ด.ญ.ณฐัลกัษณ์ จนัใด โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นางสาวขนิษฐา เงนิสมบตัิ ด.ญ.ปรมาภรณ์ เฉลมิจติต์ โรงเรยีนศกึษานารี

นายศรชยั วโิล ด.ญ.ภณิญาพชัญ ์วโิล โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์

นายมานพ ศลิอยู่ นายพสธร ศลิอยู่ โรงเรยีนไชยฉิมพลวีทิยาคม

นายบุญสบื นาคประเสรฐิ ด.ญ.ทกัษพร นาคประเสรฐิ โรงเรยีนราชวนิิต บางแกว้

นายจติกร ลอยเจรญิพร ด.ช.ชษิณุชา ลอยเจรญิพร โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายมานะ ทองออ่น ด.ช.พุฒเิมธ ทองออ่น โรงเรยีนราชวนิิต บางเขน

นางสาวปินบงัอร เตก็อารยี์ นางสาวอรสิรา เตก็อารยี์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นางกลัยกร เมฆโพธิ นายภูมปิรชั เมฆโพธิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ สวุรรณภูมิ

นายสมยศ ปินแกว้ ด.ญ.มนสัว ีปินแกว้ โรงเรยีนศกึษานารี

นางสายสมร ผกูพนัธ์ นางสาวสวติตา ผกูพนัธ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ สวุรรณภูมิ

นางสาวสมุติรตรา สขุเนาว์ ด.ช.ภูมนินัท ์อาจหงมิ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นายอรุณ รอ่งยดื ด.ช.พรรษา รอ่งยดื โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา2

นายเกยีรตศิกัด ิทองหยบิ นายธรีภทัร ทองหยบิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายไพบูลย ์วนัตา ด.ช.สโรจ วนัตา โรงเรยีนลาซาล

นางขวญัรกั อนุสทิธิ ด.ญ.พมิพว์ภิา อนุสทิธิ โรงเรยีนสาธติ มศว. ประสานมติร(ฝา่ยมธัยม )

นายณรงคช์ยั สลิาเวยีง นางสาวณฐัณิชา สลิาเวยีง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร

นายสมพงษ์ หนูหว่ง นายวรนิทร หนูหว่ง โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม

นางขวญัตา เผอืกพลู ด.ญ.สารศิา เผอืกพลู โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นายรชัพล นฤมล ด.ญ.นทัธมน นฤมล โรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะปิ



หนา้ท ี15 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

58 015089

59 015371

60 015754

61 015858

62 015951

63 015962

64 015979

65 016134

66 017618

67 018213

68 021744

1 003641

2 006396

3 008683

4 008959

5 009186

6 009254

7 009518

8 009610

9 009631

10 009643

11 009946

12 010025

13 010146

14 010192

15 010210

16 010735

17 010934

18 011007

19 011014

20 011069

21 011270

22 011310

23 011634

24 011689

25 011872

26 012047

27 012107

28 012299

นางพรศริ ิผอ่งศรี นางสาวชนนัพร ผอ่งศรี โรงเรยีนสาธติ มศว. ปทุมวนั

นายบุญชยั ฤกษ์นิมติกุล นายลพัธศพัท ์ฤกษ์นิมติกุล โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นายชชัวาลย ์เฉลมิทรพัย์ นายชาครติ เฉลมิทรพัย์ โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

นายสรุเชษฐ สขุสเุมฆ นางสาวสธุนีิ สขุสเุมฆ โรงเรยีนราชนีิบน

นายอคัคพงษ์ สทุธกุิล นายณฐัพล สทุธกุิล โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยันครพนม พนมพทิยพฒัน์

นายมนตร ีพนัธุรตัน์ นางสาวกตพร พนัธุรตัน์ โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั

นายหตัถชยั อูผ่ลเจรญิ นางสาวณฐัวด ีอูผ่ลเจรญิ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นายสชุาต ิชุม่ชนื นางสาวชลติา ชุม่ชนื โรงเรยีนบางมดวทิยา "สสีกุหวาดจวนอุปถมัภ"์

นายสมนดั รอดสาลี นางสาวจริชัญา รอดสาลี โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายสรุนิทร ์เดชสงคราม นายธนดล เดชสงคราม โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) ใน

นายนพรตัน์ ทองสมิา นางสาวบุษรตัน์ ทองสมิา โรงเรยีนหอวงั

นายสนัต ิววิฒันะมงคล นางสาวชุตภิา ววิฒันะมงคล โรงเรยีนราชนีิ

นางนิตยา บุญปิยทศัน์ นางสาวนภสัสร บุญปิยทศัน์ โรงเรยีนจติรลดา

นายสมยศ เตรยีมสกุล ด.ญ.ปราถนา เตรยีมสกุล โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

นายณฐัสทิธ ิวอ่งสวสัดิ นางสาววรญัญาภรณ์ วอ่ง โรงเรยีนหอวงั

นายสมพร ทองเพง่พศิ นายภาณุพนัธ ์ทองเพง่พศิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายพพิฒัน์ ดชัถุยาวตัร นายพรีศกัด ิดชัถุยาวตัร โรงเรยีนศขีรภูมพิสิยั

นายณฐัวฒุ ิพงึแสงจนัทร์ นายรชัชานนท ์พงึแสงจนัทร์ โรงเรยีนราชวนิิต บางแกว้

นายประดษิฐ โกศยัสนุทร นางสาวณฐัหชักรณ์ โกศยั โรงเรยีนโยธนิบูรณะ

นายทนุ เจรญิพทิกัษ์ นายทนนท ์เจรญิพทิกัษ์ โรงเรยีนทวธีาภเิศก

นายพรพทิกัษ์ เรอืงทรพัย์ นางสาววภิาทพิย ์เรอืงทรพัย์ โรงเรยีนปทุมคงคา สมทุรปราการ

นายประพรี ์สขุทาพจน์ นางสาวจริพชัร สขุทาพจน์ โรงเรยีนวดัราชโอรส

นายชงิชยั ศรอีอ่น นางสาวธญัวลยั ศรอีอ่น โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายพฒันา กปิญชรานนท์ นายไตรวชิญ ์กปิญชรานนท์ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นางสาวสมฤด ีจริะกุลกติติ ด.ช.ธรีภทัร ์เลศิลาํ โรงเรยีนพระกุมารรอ้ยเอด็

มธัยมศกึษาปีท ี3 68

มธัยมศกึษาปีท ี4

นายจาํรญูพนูศกัด ิรอดนําพา นายปรญิญา รอดนําพา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายจกัรช์ยั สดีาสมทุร์ นางสาวปนดัดา สดีาสมทุร์ โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์

นางสมจติต ์อนิสกุล นายชารฟี อนิสกุล วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์  มหาวทิยาลยัมหดิล

นายชเูกยีรต ิดาํสาํราญ นางสาวชาลสิา ดาํสาํราญ โรงเรยีนศกึษานารี

นายสรุสทิธ ิชกันํา ด.ญ.ศศศิ ชกันํา โรงเรยีนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นายน้อย หอมชนื ด.ญ.ชนิกานต ์หอมชนื โรงเรยีนศกึษานารี

นายบุญถม ทองนาค ด.ช.รกัษ์ ทองนาค โรงเรยีนพระนารายณ์

นายวนิิจ รกัฝึกฝน ด.ช.พรีณฐั รกัฝึกฝน โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายสรุพงษ์ ไชโย นายธนกร ไชโย โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นางกนิษฐา ทรวงบูรณกุล ด.ช.ณฐัวนิท ์ทรวงบูรณกุล โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั

นายพนม ขมสนัเทยีะ นายธมกร ขมสนัเทยีะ โรงเรยีนเศรษฐบุตรบําเพญ็

นายสขุมุ การะเวก ด.ช.ภคัพงศ ์การะเวก โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายนิปรญิ สงิหส์ม ด.ญ.เขมรุจ ิสงิหส์ม โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นางสาวณฐัภรณ์ กจิสมยั นางสาวปณัชญา สจัจะปกาศติ โรงเรยีนศกึษานารี



หนา้ท ี16 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

29 012322

30 012662

31 012701

32 012790

33 012879

34 012928

35 012977

36 013182

37 013193

38 013326

39 013419

40 013770

41 013855

42 013863

43 014110

44 014161

45 014214

46 014236

47 014249

48 014370

49 014375

50 014477

51 014774

52 014945

53 015281

54 015403

55 015679

56 015789

57 021591

1 001959

2 004627

3 006818

4 007872

5 007921

6 008758

7 008805

8 008838

9 008881

10 008929

นางอาววีรรณ อนุกูลสวสัดิ นายปิยวฒัน์ อนุกูลสวสัดิ โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

นายพนม นิพทัธกุศลศลิ นางสาวณิชกมล นิพทัธ โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร

นายชศูกัด ิเสมอเหมอืน นายเกยีรตศิกัด ิเสมอเหมอืน โรงเรยีนทา่อฐิศกึษา

นายวโิรจน์ วทิพิยร์อด นายรชัพล วทิพิยร์อด โรงเรยีนมหรรณพาราม

มธัยมศกึษาปีท ี5

นายสมร รกัษากลนิ นางสาวธดิารตัน์ รกัษากลนิ โรงเรยีนสารสาสน์ประชาอุทศิพทิยาคาร

นางอลสิา สขุพอดี นางสาวนนทพร โต๊ะพุทซา โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นายพลัลภ พาประเสรฐิ นางสาวพชิญา พาประเสรฐิ โรงเรยีนศกึษานารี

นายสมชาย เจยีรสมญัญา นางสาวธญัชนก เจยีรสมญัญา โรงเรยีนราชนีิ

นายสถติย ์สมใจ นางสาวสาธดิา สมใจ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

นายเอนก รอดพาล นายศลีเพชร รอดพาล โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั

นายจติตวิฒัน์ มณฑา นายณภทัร มณฑา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นางกจิตญิา ขาํโขนงงาม นายพลวฒุ ิขาํโขนงงาม โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์

นายนนทวิชัร คุณะศกัดิ นายกนัตนินัท ์คุณะศกัดิ โรงเรยีนชา่งการไฟฟ้ าสว่นภูมภิาค

นายคุณานนต ์ปนัศุข นางสาวลกัขนนัท ์ปนัศุข โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน

นางสาวสายวรนิทร ์ประพฤติ นางสาวสทุธนีิ ประพฤตบิตัร์ โรงเรยีนสายปญัญารงัสติ

มธัยมศกึษาปีท ี4 57

นายอนุรกัษ์ มารุง่ นายอุกฤษฏ ์มารุง่ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายพลัลภ ศรชว่ย นางสาวรมยน์ลนิ ศรชว่ย โรงเรยีนราชนีิ

นายธวชัชยั ศริบุิตร นายธนดล ศริบุิตร โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายฉลองรฐั เศรษฐสหีสริิ นายอนิน์ทชั เศรษฐสหีสริิ โรงเรยีนอมาตยกุล

นายอนนัตพ์ร ต่อพฒันนนัท์ นางสาวฐติารยี ์ต่อพฒันนนัท์ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์

นายวมิล โพธศิรี นางสาวพมิพช์นก โพธศิรี โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายสถติย ์พงศธรวบิูลย์ นางสาวมนทริา พงศธรวบิูลย์ โรงเรยีนราชนีิ

นายชยัยศ น้อยสงวน นายปรวิรรต น้อยสงวน โรงเรยีนปากเกรด็

นายเชาว ์เสยีงดงั นายจริวฒัน์ เสยีงดงั โรงเรยีนปทุมวไิล

นายกติต ิจงรวมกลาง นางสาวกญัญารตัน์ จงรวม โรงเรยีนสายนําผงึ ในพระอุปถมัภฯ์

นายสมาน มงุคุณคาํชาว นางสาวชนนัรตัน์ มงุคุณคาํ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นางสปุราณี แยม้ศริิ นางสาวอชริญา แยม้ศริิ โรงเรยีนสตรนีนทบุรี

นายคมสรรค ์ภูมจินัทกึ นายภคภาคย ์ภูมจินัทกึ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นางสวิาพร นาถนพคุณ นางสาวธญัชนก บุญปาน โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นางกรรณิการ ์คาํนึงผล นางสาวพนิตพร คาํนึงผล โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม

นายประมวล ลอืชยั นางสาวหทยัชนก ลอืชยั โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศสายไหม

นายธวชัชยั รชัตนนัทวชัระ นางสาวญาณิศา รชัตนนัท โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายเอนก ชศูริิ นายวงศธร ชศูริิ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นางวนัเพญ็ เสอืเมอืง นายกษดิทิ เสอืเมอืง โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

นายนิคม มาตศรี นายชนาธปิ มาตศรี โรงเรยีนชลบุร ีสขุบท

นายสราวธุ ฤชุพนัธุ์ นายชริวฒุ ิฤชุพนัธ์ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นางยุวด ีวรรณวจิติร นางสาวอาภานนัท ์วรรณ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)

นางปินอนงค ์ใจผอ่ง นางสาวณฐัชยา ใจผอ่ง โรงเรยีนเซน็ตห์ลุยส ์ฉะเชงิเทรา

นายสรายุตร นยัเนตร์ นายปวชิ นยัเนตร์ โรงเรยีนนนทรวีทิยา



หนา้ท ี17 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

11 009051

12 009199

13 009255

14 009413

15 009514

16 009569

17 009810

18 009823

19 009827

20 010075

21 010083

22 010237

23 010416

24 010496

25 010501

26 010507

27 010687

28 010702

29 010733

30 010851

31 010917

32 011050

33 011140

34 011326

35 011327

36 011427

37 011430

38 011608

39 011648

40 011673

41 011684

42 011962

43 011992

44 012025

45 012064

46 012124

47 012139

48 012179

49 012304

50 012311

51 012365

นายบุญยนื วงศม์ยุรฉตัร นายจริยุส วงศม์ยุรฉตัร โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุรี

นายสมโภชน์ ลมิทองคาํ นางสาวจติราภา ลมิทองคาํ โรงเรยีนราชนีิบูรณะ

นายนิกร น้อมนฤมลจติ นางสาวนิภาภรณ์ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายกฤษดา มากตั นางสาวณฐัณิษา มากตั โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

นางศศธิร แจม่ปญัญากุล นางสาวธนฤภร แจม่ปญัญา โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)  2

นายถาวร ภู่ประดษิฐ์ นายธนกฤต ภู่ประดษิฐ์ โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายสมทรง พลอยมขุ นายธรีะพงษ์ พลอยมขุ โรงเรยีนบางบ่อวทิยาคม

นายสมยศ ซุม้สวา่ง นายทตัพงศ ์ซุม้สวา่ง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

นางพรเพญ็ สง่ศริิ นายธนากร สง่ศริิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายอโณทยั บุญฮา้ว นางสาวธรีดา บุญฮา้ว โรงเรยีนสายนําผงึ ในพระอุปถมัภฯ์

นายจรญู ประคาํทอง นางสาวสมติานนั ประคาํทอง โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)  2

นางนงเยาว ์จติรภกัดี นายกรวชิ จติรภกัดี โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง

นายสนิท ไซประเสรฐิ นางสาวไอรดา ไชประเสรฐิ โรงเรยีนศกึษานารี

นางอุษาเกตุ ตนัตไิพบูลย์ นางสาวธนาภา ตนัตไิพบูลย์ โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั

นายบญัชา ชวีะดุษฎี นางสาวบณัฑติา ชวีะดุษฎี โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี) 4

นายสมชาย เขม็กลดั นายเสฎฐวฒุ ิเขม็กลดั โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ บางใหญ่

นายสรุพล ไกรศรวีฒันะ นางสาวสภุาภรณ์ ไกรศรี โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ

นางลภาพร บวัทอง นายภทัรพล บวัทอง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

นายสนัต ิสขุใย นางสาวฐติชิญา สขุใย โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ นนทบุรี

นายอดศิกัด ิลาํถงึ นายวชิญพ์เิชฐ ลาํถงึ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นางวาสนา ธนากรปินทอง นายปฏภิาณ ทองสขุ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายประสทิธ ิเนียมจอ้ย นางสาวเกวลนิ เนียมจอ้ย โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นางปณิตา นนัทานุรกัษ์ นายเมธวนิ นนัทานุรกัษ์ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นายชศูกัด ิลมิประเสรฐิ นางสาวกญัยรตัน์ ลมิประเสรฐิ โรงเรยีนราชนีิบน

นายจตุรงค ์เมฆตรู นางสาวจุฑาพร เมฆตรู โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

นายอภชิา บูรณภวงัค์ นางสาวปนดัดา บูรณภวงัค์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายกา้วชยั ชาตสิวุรรณ นางสาวกนกวรรณ ชาติ โรงเรยีนราชนีิ

นายประสทิธ ิวภิายา นางสาวกลัยกร วภิายา โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายสมควร ฤกษ์อรุณ นางสาวดวงนภา ฤกษ์อรุณ โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน

นายสนทยา พรหมประเสรฐิ นายณฐักร พรหมประเสรฐิ โรงเรยีนกรพทิกัษ์ศกึษา

นายชยัพร กลอ่มจติร์ นางสาวคณิตา กลอ่มจติร์ โรงเรยีนสริริตันาธร

นางชลลดา องัคณานุวฒัน์ นางสาวหทยัชนก องัคณา โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นางณฐัจรยี ์ชชัวาลยางกูร นายธญัทอง พรรณวาจา โรงเรยีนปราโมชวทิยารามอนิทรา

นายบุญมนั ทองฟกั นางสาวชวพร ทองฟกั โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายวโิรจน์ สงิหธ์รรม นายจกัรพนัธ ์สงิหธ์รรม โรงเรยีนราชวนิิต นนทบุรี

นายสชุพี เชยีวชาญ นางสาวสจุติรา เชยีวชาญ โรงเรยีนชลประทานวทิยา

นายทวายุทธ เรอืงมาลยั นางสาวพชิญก์ญัญา เรอืง โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นางกนกวรรณ ปรญิญานนัท์ นางสาวสพุชิญา ปรญิญานนัท์ โรงเรยีนหอวงั

นางเครอืวลัย ์บุญมาเลศิ นางสาวพมิพน์ภสั บุญมาเลศิ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

นายบุญสง่ ทองสพุรรณ นางสาววภิาว ีทองสพุรรณ โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายวฒันชยั ธรรมวไิลวฒัน์ นายชวนิ ธรรมวไิลวฒัน์ โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั



หนา้ท ี18 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

52 012432

53 012448

54 012454

55 012537

56 012616

57 012775

58 012868

59 012891

60 013169

61 013316

62 013332

63 013381

64 013394

65 013405

66 013450

67 013500

68 013551

69 013614

70 013624

71 013682

72 013968

73 013997

74 014307

75 014336

76 014465

77 014499

78 014502

79 014561

80 014568

81 014694

82 014802

83 014818

84 014894

85 015100

86 015711

87 018813

88 019765

1 005792

2 006257 นายพรเทพ ศรธีนานนัท์ นางสาวกนกพร ศรธีนานนัท์ โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายดลิก ศรยีุทธนา นายองิครตั ศรยีุทธนา โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2

นายณรงค ์คงวงศส์ภุคั นางสาวนทัธมน คงวงศส์ภุคั โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์คอนแวนต์

นางอรวรรณ อตรีตัน์ นางสาวณฐัชยา สงิหสตุ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายอทิธพิล จรเทศ นางสาววนาล ีจรเทศ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี

มธัยมศกึษาปีท ี5 88

มธัยมศกึษาปีท ี6

นางเพญ็ศริ ิกลนิหมนืไวย นายสริวชิญ ์กลนิหมนืไวย โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร

นายวรทรรศน์ จงเสถยีร นายอมฤต จงเสถยีร โรงเรยีนอสัสมัชญั สมทุรปราการ

นางสวุชิชดาภ ์เทพศริิ นายปุญญพฒัน์ วโิล โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์

นายฤทธ ีบารมี นางสาวณฏัฐพร บารมี โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา

จา่อากาศเอกนิยม จนิดาศรี นางสาวปาจรยี ์จนิดาศรี โรงเรยีนโยธนิบูรณะ

นางนงนุช ขาํเหลง็ นางสาวกญัญาพชัร ขาํเหลง็ โรงเรยีนวดัราชโอรส

นายทรงสทิธ ิสพุรรณโมกข์ นางสาวสณิุสา สพุรรณโมกข์ โรงเรยีนสตรวีดัอปัสรสวรรค์

นายวชิยั งามไตรมาศ นายวรพล งามไตรมาศ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั

นายองอาจ อนิทรไกร นายศุฆมงคล อนิทรไกร โรงเรยีนวดัทรงธรรม

นางณชัพร เสรมิศรโีชติ นายชชัวสัส ์เสรมิศรโีชติ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล

นางพภิาพร อนิซารี นางสาวยาสมนี อนิซารี Internatiomnal Pioneers School

นายธเนศ อา่งแกว้ นางสาวสจุติรา อา่งแกว้ โรงเรยีนราชนีิ

นายเอกฉตัร กระนีจติร นางสาวนดัถา กระนีจติร โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

นายทรงธรรม ทรพัยเ์อนก นางสาวทพิยญาดา ทรพัย์ โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ

นายธรีพงศ ์ศรสีวสัดิ นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรสีวสัดิ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นายสนัตพิงศ ์ตอ้ยแกว้ นายพจปกรณ์ ตอ้ยแกว้ โรงเรยีนสตรศีรน่ีาน

นายธงไชยฤทธ ิธงไชย นางสาวภทัรวรนิทร ์ธงไชย โรงเรยีนสมทุรปราการ

นายวศนิ บุญพามี นางสาวธนภรณ์ บุญพามี โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายสกลศกัด ิกลอ่มเกลา นางสาวเจนนิสา กลอ่มเกลา โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายฉตัรชยั วงศร์าช นายวนัชยั วงศร์าช โรงเรยีนราชประชาสมาสยัฯ

นายมานพ แซ่หลี นางสาวนนธชิา แซ่หลี โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นางสาวขนิษฐา เจรญิสขุ นายขจรเดช แสงสวา่ง โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายอนนัต ์จาวรุง่กจิ นางสาวกมลธร จาวรุง่กจิ โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายสวาท บุญรอด นางสาวประภทัรวด ีบุญรอด โรงเรยีนเทพศรินิทร ์สมทุรปราการ

นายสรายุทธ ชผูลา นางสาวกลัยกร ชผูลา โรงเรยีนศกึษานารี

นางสาวยุคลธร บุญยงค์ นางสาวชวนัรตัน์ ลมิประเสรฐิ โรงเรยีนราชนีิบน

นางดวงพร นําเงนิ นายลทัธพล นําเงนิ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นางพรรณี ธนารกัษ์วฒุกิร นายภาณุพงศ ์ธนารกัษ์วฒุกิร โรงเรยีนวดัราชโอรส

นายเพญ็สนัต ิพลนาคู นางสาวพชัรา พลนาคู โรงเรยีนราชนีิบูรณะ

นายอุตสา่ห ์นามวงศ์ นางสาวธญัญชล นามวงศ์ โรงเรยีนสตรนีนทบุรี

นายประสทิธ ิไชยพร นางสาวลภสัรดา ไชยพร โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม

นางวนีา ประจงมลู นางสาววรษิา ประจงมลู โรงเรยีนศกึษานารี

นางสาวชลพชัร ภทัรตกุิล นางสาวนภสักร วธุกาลบรรจง โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายทว ีเหลก็มา นางสาวณฐักมล เหลก็มา โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ



หนา้ท ี19 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

3 006791

4 006804

5 007525

6 008019

7 008030

8 008191

9 008255

10 008348

11 008572

12 008692

13 008799

14 008804

15 009047

16 009102

17 009324

18 009326

19 009534

20 009902

21 009957

22 010506

23 010512

24 010725

25 010768

26 010802

27 010821

28 010902

29 010903

30 010922

31 011042

32 011245

33 011357

34 011379

35 011405

36 011491

37 011541

38 011666

39 011935

40 011946

41 012005

42 012013

43 012046

นางลดัดา จรดล นางสาวณิศรา จรดล โรงเรยีนนาคประสทิธิ

นายสเุวต ดลีอ้ม นางธญัสรณ์ ดลีอ้ม โรงเรยีนเซนตโ์ยเซพทพิวลั

นายเฉลมิศกัด ิเพง็สวุรรณ นางสาวปภาว ีเพง็สวุรรณ โรงเรยีนซางตาครูส้คอนแวนท์

นายศวิกร ทรพัยส์นิเสรมิ นางสาวตุลยาณี ทรพัยส์นิ โรงเรยีนปากเกรด็

นางนฤมล ถริวศนิ นายวราฒยั ถริวศนิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

สบิเอกธนงค ์เทวะสทิธิ นางสาวญาณิศา เทวะสทิธิ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศสายไหม

นายสมนึก เพง็คาสคุนัโธ นายณฐักานต ์เพง็คาสคุนัโธ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สวนกุหลาบวทิยาลยั

นายจรนิทร ์เขม็กลดั นายกมลภพ เขม็กลดั โรงเรยีนอญัสมัชญัธนบุรี

นายสมบตั ิหลา้พนัธ์ นางสาวณีรนุช หลา้พนัธ์ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

นางดารณี สขุอุดม นายทยากร สขุอุดม โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ

นายสรุศกัด ิเฮงอนุพนัธ์ นางสาวศรณัยพ์ร เฮงอนุพนัธ์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม

นายบญัชา สงิหกุ์ล นางสาวธญัพร สงิหกุ์ล โรงเรยีนอมาตยกุล

นายฉลวย รกัแจง้ นายธรีธ์วชั รกัแจง้ โรงเรยีนเขมาภริตาราม

นายรุง่โรจน์ โชตสิวสัดิ นางสาวณฐัณิฌา โชตสิวสัดิ โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั

นายพชิยั ปอมขนุทด นายวรพฒัน์ ปอมขนุทด โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร

นางวนัด ีจนัทรค์วง นายณชัพล จนัทรค์วง โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายประทปี พมิพช์ยั นางสาวมลทญิา พมิพช์ยั โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นางจนัทรสัม ์ทา้วภุชฌงค์ นางสาวจดิาภา ทา้วภุชฌงค์ โรงเรยีนสตรวีทิยา

นางดวงใจ พรหมเจรญิ นางสาวสธุาว ีพรหมเจรญิ โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั

นางลคัณา เนืองสชุาติ นายวรีภทัร เนืองสชุาติ โรงเรยีนอสัสมัชญั สมทุรปราการ

นายเรวตัร ขาวสาํอางค์ นางสาวกลัยดา ขาวสาํอางค์ โรงเรยีนสตรวีทิยา

นางอรอนงค ์เกดิน้อย นางสาววรรณวนชั เกดิน้อย โรงเรยีนโยธนิบรณูะ

นายสรุเชษฐ อหงิสโก นายกฤษฏ ิอหงิสโก โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม

นายชยัชนะ ชอมัพงษ์ นางสาวอารยี ์ชอมัพงษ์ โรงเรยีนหนองจอกพทิยานุสสรณ์มธัยม

นางปิยะวรรณ ปุณยวโรภาส นายปุญญพฒัน์ ปุณยวโรภาส โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายปราการ จติตล์กัษณ์ นายขจรชยั จติตล์กัษณ์ โรงเรยีนสมทุรปราการ

นางณฐัชลยัย ์คูม่งคลชยั นางสาวกมลธร คูม่งคลชยั โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี

นายเกยีรตศิกัด ิพวงลดัดา นางสาวศุภสิรา พวงลดัดา โรงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์ํารุง

นางนฤมล หาญเจรญิกุล นางสาวณฐักฤตา หาญเจรญิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ

นางกานตว์จ ีญาณสคุนธ์ นางสาวชยาพร ญาณสคุนธ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นายพรพทิกัษ์ ทรงกลนิ นายภคัพล ทรงกลนิ โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี

นายสมบุญ อุดมพชื นางสาวภทัรกนัย ์อุดมพชื โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นายสมภาษณ์  พอ่คา้ นางสาวชมพนุูช พอ่คา้ โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์

นายชาํนาญ  เปรมปรี นางสาวเบญญาภา เปรมปรี โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

นายมานพศกัด ิเถาทอง นายธรีภทัร เถาทอง โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)  2

นางพชัรนิทร ์สถาน นางสาวศริกิาญจน์ สถาน โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายสมชาย ภู่ประดษิฐ์ นางสาวสรุยีร์ตัน์ ภู่ประดษิฐ์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม

นายไพรชั เพง็แจม่ นายวรตัน์ เพง็แจม่ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)

นายทองหลอ่ มชียัโย นางสาวกนกวรรณ มชียัโย โรงเรยีนเซนตโ์ยเซพทพิวลั

นายสมศกัด ิฉตัรสวุรรณวารี นางสาวธญัญาเรศ ฉตัร โรงเรยีนนครสวรรค์

นางอุทุมพร สาเรอืง นางสาวภคัจริา สาเรอืง โรงเรยีนจติรลดา



หนา้ท ี20 จาก 21

ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

44 012167

45 012222

46 012275

47 012349

48 012374

49 012460

50 012772

51 012778

52 012803

53 012871

54 012921

55 012936

56 013037

57 013111

58 013131

59 013171

60 013232

61 013282

62 013283

63 013334

64 013439

65 013458

66 013673

67 013749

68 014020

69 014060

70 014113

71 014124

72 014194

73 014199

74 014289

75 014290

76 014383

77 014501

78 014524

79 014686

80 014997

81 015066

82 015373

83 015500

84 015675

นายสรุพงษ์ พงษ์ดนตรี นางสาวสวติตา พงษ์ดนตรี โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

นายวฒุชิยั อนิทรส์าํเภา นายสรุวฒุ ิอนิทรส์าํเภา โรงเรยีนอมาตยกุล

นางขณิตรา พทิกัษ์ปรชัญากุล นางสาวอญัชสิา พทิกัษ์ โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศบางบอน

นายวส ุจนัทรว์ราภา นางสาวลติา จนัทรว์ราภา โรงเรยีนมารม์ารา่ จนิดามณี

นายก่อกจิ โพธมิาก นายกานตธ์รีา โพธมิาก โรงเรยีนเทพศรินิทรร์ม่เกลา้

นางอรณชัชา อรญัญกิ นางสาวอรธมิา อรญัญกิ โรงเรยีนราชนีิ

นางทศันีย ์ฉิมน้อย นางสาวศุภากร ฉิมน้อย โรงเรยีนราชนีิ

นายสทิธชิยั ณรงคห์นู นางสาวพชัราภรณ์ ณรงคห์นู โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์

นางมพีร มตัสยะวนิชกูล นางสาวนนัทพร มตัสยะวนิช โรงเรยีนสตรวีทิยา

นายสยาม หอมไมว่าย นางสาวธนัยช์นก หอมไมว่าย โรงเรยีนอา่งทองปทัมโรจน์วทิยาคม

นายสรุชชั หอมจนัทร์ นางสาวพมิพล์ภสั หอมจนัทร์ โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์

นายวทิยา ไชยโพธิ นางสาวกานตส์นีิ ไชยโพธิ โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายณรงคศ์กัด ิเพยีวสามพราน นางสาวศุภสิรา เพยีวสาม โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายโกวทิ ไกรธรรม นายพรีพงศ ์ไกรธรรม โรงเรยีนสารวทิยา

นายสนัต ิจนัทรช์ดิฟ้ า นางสาวชลธร จนัทรช์ดิฟ้ า โรงเรยีนเจยีนหวั

นายพุทธวิฒัน์ ตุลารตันพงษ์ นางสาวศริดา ตุลารตันพงษ์ โรงเรยีนราชนีิ

นายสหวสัส ์ผวิขาํ นางสาวสริยิากร ผวิขาํ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

นางสวุรรณา ทอเจรญิ นางสาวธญัจริา ทอเจรญิ โรงเรยีนเขมะสริอินุสสรณ์

นายวโิรจน์ นามนาถ นายคุณานนท ์นามนาถ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นายอนนัต ์ปานทองคาํ นายยศธร ปานทองคาํ โรงเรยีนสารวทิยา

นายสรุยิะ ลาภมณีย์ นางสาวกนกลกัษณ์ ลาภมณีย์ โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์

นายเสน่ห ์กํากระโทก นางสาวลลติา กํากระโทก โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2

นายพฒันยั เกตุอภยั นางสาวคุณาธร เกตุอภยั โรงเรยีนสตรวีทิยา

นางเออืมดาว บุญรอด นายณฐัพนธ ์บุญรอด โรงเรยีนสวุรรณารามวทิยาคม

นายดาํรงค ์เขยีวภลิาภ นายกปัตนั เขยีวภลิาภ โรงเรยีนวดัราชบพธิ

นายวเิชยีร โยพนัดุง นายพนธกร โยพนัดุง โรงเรยีนบางบวัทอง

นางสมใจ ลนุีกูล นายดนพ ลนุีกูล โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา

นายเจตน์ ศรชีาติ นางสาวจริาภา ศรชีาติ โรงเรยีนวดัราชโอรส

นายพสิฏิฐ ์โกนาคม นางสาวอาภานนัท ์โกนาคม โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุรี

นางสาวณฐัสริ ีกติตพิมิานชยั นางสาวดลหทยั มงคลสระ โรงเรยีนศกึษานารี

นางสมรกัษ์ อุสาหะการี นายราเมศวร ์อุสาหะการี โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นายสทุธกิติต ิจนัทรส์วุรรณ นายนิธศิรฐั จนัทรส์วุรรณ โรงเรยีนสามชุกรตันโภคาราม

นางปาลใจ สวุรรณประทปี นางสาวนภสัสร สวุรรณประ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

วา่ทรีอ้ยตรพีรภมิล เกตุฉาย นายณฐัพล เกตุฉาย โรงเรยีนหอวงั

นางพวงเพชร ตงัทรพัย์ นายกติตภิูม ิตงัทรพัย์ โรงเรยีนราชบพธิ

นางชลสิรา ทบัทมิ นายพชิชาธร ทบัทมิ โรงเรยีนเทพศรินิทร์

นางนวลจนัทร ์ทรพัยศ์ริสินิ นางสาวสณัหส์นีิ ทรพัยศ์ริสินิ โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต

นายณรงค ์ไวยครีี นางสาวบุษยมาส ไวยครีี โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์

นายเฉลา ยมิยวล นางสาวจดิากา ยมิยวล โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั

นางศริลิกัษณ์ ประสงคธ์รรม นายคมทตั ประสงคธ์รรม โรงเรยีนนวมนิทราชนูทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้

นางอจัฉรา กนัทะวงั นางสาวอุษณีย ์กนัทะวงั โรงเรยีนอสัสมัชญั สมทุรปราการ
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ลาํดบั ทะเบยีน

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายงาน - รายชือผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา

 ประจาํปี:2561 ระดบัชนั:  อนุบาล- มธัยมศึกษาปีที 6

ชอืสมาชกิ ชอืผูร้บัทุน ชอืสถานศกึษา

85 015772

86 017159

87 019809

นางวไิลลกัษณ์ สาลี นางสาวมารยีา สาลี โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา2

นางสาวพมิพร สดมุย้ นายภาสวฒุ ิสขุเอยีม โรงเรยีนเขมาภริตาราม

มธัยมศกึษาปีท ี6 87

รวม 797 ราย

นายบรรจง เจยีเจรญิ นายพุฒฒพิงศ ์เจยีเจรญิ โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ


