
ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
1 503 นายสุดตา  นรสาร นางสาว สุทธิดา  นรสาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
2 1427 นายสาํเริง  วหิารทอง นางสาว สุดารัตน์  วหิารทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
3 1485 นางชาดา  ศรีทองเอี.ยม นางสาว วลิาสินี  ศรีทองเอี.ยม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
4 1744 นายวนัชยั  เขียนดวงจนัทร์ นาย วรรธนะ  เขียนดวงจนัทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
5 1996 นายเจริญลกัษณ์  ชื.นมะนา นางสาว วรรณลกัษณ์  ชื.นมะนา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
6 2764 นายมานิตย ์ การัตน์ นางสาว มลัลิกา  การัตน์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
7 3320 นายขวญัชยั  แสงวสูิตร นางสาว ธีรรัตน์  แสงวสูิตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
8 3395 นางวฤนดา   แต่งเติมวงศ์ นางสาว ชนกชนม ์ แต่งเติมวงศ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
9 3398 นายวรัิช  แกว้นภา นางสาว ปรียานุชณ์  แกว้นภา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

10 4154 นายไพศาล  สุขสุเดช นางสาว สุดารัตน์  สุขสุเดช มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
11 4341 นายไพโรจน์  โฮ่คาํ นางสาว ชานิตา  โฮ่คาํ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
12 4413 นายสุธี  จั.นมุกดา นาย ณฐักิตต̀ิ  จั.นมุกดา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
13 4422 นายจิตติ  ภาวไิล นาย เกรียงไกร  ภาวไิล มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
14 4719 นายไพโรจน์  ผดุงพงษ์ นาย อกนิษฐ ์ ผดุงพงษ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์
15 4779 นายบุญยนื  เวสารัชกิตติ นางสาว สุธิมา  เวสารัชกิตติ มหาวทิยาลยัมหิดล
16 4814 นายวลัลภ  เหมะจุฑา นาย นเรศ  เหมะจุฑา มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
17 4967 นางสุวจัฉรัตน์  ศรีธนนัดร นางสาว ณฏัฐพชัร์  ศรีธนนัดร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
18 5052 นายวรภพ  ดว้งแกว้ นางสาว ณฐันิมา  ดว้งแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
19 5056 นางนภาพร  หวงัศิริกาํโชค นางสาว พิมภรณ์  หวงัศิริกาํโชค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
20 5087 นายสุชาติ  ดาํรงครั์กษ์ นาย สิรวชิญ ์ ดาํรงรักษ์ โรงเรียนบางกะปิ
21 5092 นายสนั.น  ใจสอาด นาย นพรัตน์  ใจสอาด วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน
22 5186 นายสมพงษ ์ กุมรัมย์ นาย วรีสิทธ̀ิ  กุมรัมย์ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม
23 5367 นายสุณฎัฐ ์ รักแจง้ นาย บุณศิริ  รักแจง้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
24 5399 นายสาํรวย  แจ่มนาม นาย พิชยา  แจ่มนาม มหาวทิยาลยักรุงเทพ
25 5566 นางนพรัตน์  ทองสวสัด̀ิ นางสาว สุกฤตา  ทองสวสัด̀ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
26 5569 นายสุรศกัด̀ิ  ปัญญาทิพย์ นาย ชยตุพงศ ์ ปัญญาทิพย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
27 5579 นายสมบติั  ภาคนนทก์ุล นางสาว พรสิริ  ภาคนนทก์ุล โรงเรียนมธัยมวดันายโรง
28 5598 นายประสิทธ̀ิ  มั.นคง นาย เทอดศกัด̀ิ  มั.นคง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
29 5663 นายสมภพ  ประทุมเพชรทอง นาย ศุภกิจ  ประทุมเพชรทอง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
30 5907 นายธงชยั  รัตนมณี นางสาว อภิลกัษณ์  รัตนมณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
31 5939 นายสุรัตน์  เอกสุทธ̀ิ นาย เมธาสิทธ̀ิ  เอกสุทธ̀ิ วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
32 6219 นายศุภยศ  แสงอรุณ นาย ชนาธิป  แสงอรุณ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต
33 6283 นายสมเจษฎ ์ พงษบ์ริบูรณ์ นางสาว ทิพสุคนธ์  พงษบ์ริบูรณ์ มหาวทิยาลยัมหิดล
34 6348 นายธนบดี  ไผทสิทธิกุล นาย กิตติพนัธ์  ไผทสิทธิกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
35 6385 นางพรทิพา  การชาํนาญ นางสาว อญัชิสา  การชาํนาญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
36 6396 นายจกัร์ชยั  สีดาสมุทร์ ด.ญ. ปนดัดา  สีดาสมุทร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
37 6448 นางกาญจนา  ปลํ.าปลิว นาย ชชัชยั  เทพไกรลาศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
38 6487 นายอาํนวย  ชาติเผือก นาย ณฐัศกัด̀ิ  ชาติเผือก วทิยาลยัการอาชีพนวมินทราชูทิศ
39 6547 นายมารุต  พิไลวงศ์ นาย เปรื.องวทิย ์ พิไลวงศ์ มหาวทิยาลยัพะเยา
40 6555 นายเสน่ห์  เอี.ยมหมดจด นาย สหรัฐ  เอี.ยมหมดจด วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
41 6560 นางสุภาพร  บวรพุฒิคุณ นางสาว สุคนธร  บวรพุฒิคุณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
42 6625 นายวนิยั  ตรีศกัด̀ิศรี นางสาว วงศรั์กษ ์ ตรีศกัด̀ิศรี โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  2
43 6629 นายพิชยั  ตระกูลฮุน นาย อิสริย  ตระกูลฮุน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
44 6729 นางสุภาภรณ์  อภินนัทธ์รรม นาย พชร  อภินนัทธ์รรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
45 6786 นายสุทดั  วจิิตตระกูล นางสาว สุวจี  วจิิตตระกูล วทิยาลยันานาชาติ เซนตเ์ทเรซา อินติ
46 6792 นายสมนึก  นาคนอ้ย นางสาว ธนิษฐา  นาคนอ้ย วทิยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเพชรเกษม
47 6836 นายทว ี สาคร นางสาว นวพรรณ  สาคร มหาวทิยาลยับูรพา
48 6893 นายสมพงค ์ พุ่มสาขา นางสาว เพญ็เพชร  พุ่มสาขา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
49 6958 นางสาวประภาภรณ์  ศรีสุข นางสาว ธญัญลกัษณ์  เหรียญประเสริฐมหาวทิยาลยัรังสิต
50 6966 นายวชิา  ธรรมยทุธสกุล นาย ธรรมดา  ธรรมยทุธสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
51 7007 นายอาํพล  ตนัติกลัชาญ นางสาว ศิวพร  ตนัติกลัชาญ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
52 7012 นายชาลี  ชินากร นางสาว ผกากรอง  ชินากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
53 7018 นายนิพนธ์  อ่อนนุ่ม นางสาว พรพรหม  อ่อนนุ่ม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
54 7028 นางภสันนัท ์ ทองทวี นางสาว ธนัยาภา  ทองทวี สถาบนัการบินพลเรือน
55 7043 นางสาวพนารัตน์  รวมทรัพย์ นาย อภิรักษ ์ เชยวจิิตร วทิยาลยัเทคโนโลยสุีวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
56 7052 นายชนะ  ยิkมแยม้ นาย เอนก  ยิkมแยม้ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
57 7057 นายวรวทิย ์ อนนัตม์นตรีโชค ด.ช. ณทัพงษ ์ อนนัตม์นตรีโชค โรงเรียนดรุณาราชบุรี
58 7142 นายสมหวงั  สางสวา่ง นาย ณฐั  สางสวา่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
59 7149 นางกนัยา  มีสมศกัด̀ิ นาย วรเมธ  มีสมศกัด̀ิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
60 7210 นายสมใจ  สายสงวน นาย ณฐัพงษ ์ สายสงวน วทิยาลยัเทคโนโลยวีบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา
61 7330 นายบุญสุข  จนัชะรา นางสาว ณฐันนัท ์ จนัชะรา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
62 7341 นายการุณ  ถาวรสาํเร็จกิจ นาย ไกรศกัด̀ิ  ถาวรสาํเร็จกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
63 7354 นางสุธิดา  สุวรรณบุผา นาย ธนวนิท ์ สุวรรณบุผา มหาวทิยาลยัรังสิต
64 7381 นายสมโภชน์  ไวครุธา นาย วรชยั  ไวครุธา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ
65 7399 นายพนม  วไิลเนตร นางสาว นนทิชา  วไิลเนตร โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้
66 7471 นายทองหยด  มณฑปใหญ่ นางสาว สุธินี  มณฑปใหญ่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
67 7501 นายโมกผา  ชา้งแผน นางสาว ไปรยา  ชา้งแผน วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
68 7542 นางนาตยา  เจตานนท์ นางสาว พร้อมพร  เจตานนท์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69 7543 นางรุ่งฟ้า  หมุดทอง นางสาว สุพตัรา  หมุดทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (จกัรพงษภูวนารถ
70 7547 นายสมปอง  วงษท์อง นางสาว ณิชาลฎา  วงษท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
71 7553 นางบุษกร  คลา้ยสุวรรณ นางสาว วริศรา  คลา้ยสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
72 7580 นายไพศาล  แช่มชอ้ย นาย ศุภกิจ  แช่มชอ้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
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73 7595 นายธนสาร  แร่ใจดี นาย ธนรัตน์  แร่ใจดี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
74 7602 นายวรยศ  ทรัพยยั นางสาว สุวพชัร  ทรัพยยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
75 7610 นางศรีสุทธา  เผือกผอ่ง นางสาว พรชนิตว ์ เผือกผอ่ง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
76 7703 นายสมาน  ฉตัรเฉลิม นางสาว จิราภา  ฉตัรเฉลิม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (จกัรพงษภูวนารถ
77 7817 นางมณี  ปัญญาวงศอ์ุดม นาย ณฐันนัท ์ ปัญญาวงศอ์ุดม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
78 7818 นายประดบั  ทองอยูย่ดื นางสาว วริศรา  ทองอยูย่ดื โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม
79 7830 นายชยันาท  พวงมณี ด.ช. ชยันนท ์ พวงมณี โรงเรียนสากลศึกษา บางบวัทอง
80 7838 นางสุนนัทา  สุขใย นางสาว เกศสุรี  สุขใย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
81 7855 นายชาํนาญ  ไทรทองมี นางสาว พชัรินธร  ไทรทองมี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม
82 8056 นายปัญญา  ขนัเพช็ร์ นาย พีรพชัร์  ขนัเพช็ร์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
83 8149 นายสุรเชษฐ  เรืองยศ นางสาว ชนิสรา  เรืองยศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
84 8160 นางเบญจวรรณ  พูลสิทธ̀ิ นาย ชนบดี  พูลสิทธ̀ิ มหาวทิยาลยัมหิดล
85 8180 นางศรีสุดา  โกทนุท นาย ศุภสณัห์  โกทนุท มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
86 8198 นายนพดล  เพช็รนอ้ย นางสาว ภทัรสุดา  เพช็รนอ้ย วทิยาลยัเทคนิคดุสิต
87 8215 นายสมบติั  บุญถงั นาย สินชยั  บุญถงั วทิยาลยัเทคโนโลยวีบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา
88 8272 นางกนกพร  กณัหานนท์ นาย ณรงคช์ยั  กณัหานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
89 8277 นายอนนัต ์ มีผล นาย อานนท ์ มีผล วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
90 8286 นางดารณี  มานตรี นางสาว บูชิตา  มานตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
91 8333 นายวชัรินทร์  ทา้วยะเขตต์ นางสาว หสัยา  ทา้วยะเขตต์ มหาวทิยาลยัรังสิต
92 8334 นายประยรู  ประสิทธ̀ิ นาย อานนท ์ ประสิทธ̀ิ มหาวทิยาลยัศิลปากร
93 8357 นายมนสั  สีกลํ.า นาย นิทศัน์  สีกลํ.า มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย์
94 8359 นางสุณีย ์ เรืองยศ นาย จกัรภทัร  เรืองยศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
95 8396 นายดาํริ  ไป๋เดช นางสาว เสาวลกัษณ์  ไป๋เดช สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
96 8488 นายมนสั  เภาพนัธ์ นางสาว นิรมล  เภาพนัธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
97 8501 นายพล  ฟูปลืkม ด.ช. พหล  ฟูปลืkม โรงเรียนเซนตปี์เตอร์ ธนบุรี
98 8512 นายประสิทธ̀ิ  ปัตนี นาย นพวธุ  ปัตนี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
99 8619 นายมนชยั  รวยสาํราญ นางสาว ปรมาพรรณ  รวยสาํราญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว

100 8695 นายประโมทย ์ สมมุ่ง นางสาว ปาณิศา  สมมุ่ง สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี.ปุ่น
101 8701 นายวรยทุธ  ปัk นสุข นางสาว กฤติกา  ปัk นสุข โรงเรียนสารสาสน์วเิทศศึกษา
102 8729 นางกลัยา  ลีลาปิยมิตร นางสาว ฐิตาภา  ลีลาปิยมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
103 8786 นางวรรณภา  นนัทกาวงศ์ นาย ชนภทัร  นนัทกาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
104 8791 นางทองสุข  ชยัจิรารักษ์ นาย ธีรัตม ์ ชยัจิรารักษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
105 8801 นายณรงคช์ยั  ศรีเรือน นางสาว เมธาว ี ศรีเรือน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
106 8836 นางแสงดาว  เปลืkองนาผล นางสาว นภวรรณ  เปลืkองนาผล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
107 8843 นางรุ่งทิพย ์ ยี.สุ่น ด.ญ. พิชญธิดา  ยี.สุ่น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
108 8914 นายสนั.น  เอกจาํนงค์ นาย ธีระพงษ ์ เอกจาํนงค์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
109 8919 นายชยัพงษ ์ พูลขนัธ์ นาย พงศธร  พูลขนัธ์ โรงเรียนจิตรลดา
110 8956 นายเดชสิทธ̀ิ  ไวเสมา นาย ศรัณ  ไวเสมา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
111 8957 นายสานนท ์ วงษดี์ยิ.ง นาย ธนัยธรณ์  วงษดี์ยิ.ง วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม
112 8963 นายบุญดี  ระดิ.งหิน นางสาว พรรณวดี  ระดิ.งหิน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
113 8985 นายประสิทธ̀ิ  ขนุบุญ นางสาว ศิระประภา  ขนุบุญ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์
114 8994 นายสุนทร  ระววิรรณ นางสาว นรินทร  ระววิรรณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม
115 9011 นายประสาท  กิจแสวง นางสาว ปริตตา  กิจแสวง มหาวทิยาลยัรังสิต
116 9014 นายรณรงค ์ ศุภวรุิตม์ นางสาว รสริน  ศุภวรุิตม์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
117 9036 นายวรพจน์  สุขสาํราญ นาย ปฏิพทัธ์  สุขสาํราญ โรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการ
118 9042 นายจกัรพนัธ์  สร้อยสงัวรณ์ นางสาว แพรพรรณ  สร้อยสงัวรณ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้
119 9057 นายรังษี  วงษศ์ล นางสาว ศิริวภิา  วงษศ์ล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
120 9067 นางศิริลกัษณ์  ยิkมสอาด นางสาว พีรยา  ยิkมสอาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
121 9074 นางนารี  คลา้ยคลึง นาย กฤติน  บวัเกิด มหาวทิยาลยัรังสิต
122 9130 นายศากร  ปริญญานนัท์ นางสาว สุรัสดา  ปริญญานนัท์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
123 9160 นายสาคร  คงเทียน นางสาว สาวณีิ  คงเทียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลยัเพาะช่าง
124 9219 นายศกัด̀ิชยั  ละมูนกิจ นางสาว อรว ี ละมูนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
125 9235 นายชูชาติ  หลงสวสัด̀ิ นางสาว ณฐัณิชา  หลงสวสัด̀ิ วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย
126 9286 นายพรชยั  เสววีลัลภ นางสาว ธญัลกัษณ์  เสววีลัลภ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
127 9320 นายชยัณรงค ์ คงสืบ นางสาว ตวงรัตน์  คงสืบ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
128 9321 นายนพรัตน์  จิตตสุ์คนธ์ นางสาว ธญัวรัตน์  จิตตสุ์คนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
129 9370 นายสมบติั  ทองประดิษฐ์ นาย ภทัรพล  ทองประดิษฐ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
130 9391 นางนภาพร  ศรีศิริภิญโญ นางสาว วทนัยา  หสัสรังสี มหาวทิยาลยับูรพา
131 9392 นางอนิสา  ปาแสละ๊ นางสาว ณิชานนัทน์  สวสัด̀ินาวนิ วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี
132 9417 นายธนภณ  หุตะมงคล นางสาว พรรษชล  หุตะมงคล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
133 9450 นายวรีะพนัธ์  พรเจริญ นางสาว สุปวณ์ี  พรเจริญ มหาวทิยาลยัมหิดล
134 9468 นายปรีชา  กลั.นแกว้ นางสาว เบญจมาศ  กลั.นแกว้ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
135 9471 นางกมลรัตน์  บุญวาสนะนนัท์ นางสาว ศรัญรัตน์  บุญวาสนะนนัทม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
136 9477 นายราชสุรีย ์ แสนอุบล นาย กีรติ  แสนอุบล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี
137 9482 นายบุญสม  ศกัด̀ิดี นาย สิรวชิญ ์ ศกัด̀ิดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
138 9510 นายปรีชา  หวงัมิน นางสาว ขนิษฐา  หวงัมิน วทิยาลยัเทคโนโลยมีีนบุรีโพลีเทคนิค
139 9528 นายอดุลย ์ เปี. ยมแสง นาย ธนวฒัน์  เปี. ยมแสง โรงเรียนปัญญาวฒิุกร
140 9538 นายสมัพนัธ์  พุ่มกนั นางสาว ธนัยช์นก  พุ่มกนั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
141 9548 นายนพดล  สุเมธลกัษณ์ นาย ภทัรพล  สุเมธลกัษณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
142 9556 นางนนัทวนั  ล ํ.าสนัต์ นาย พงศกร  ล ํ.าสนัต์ วทิยาลยัดุสิตธานี
143 9566 นายสมภพ  ประเสริฐสุข นาย ธนา  ประเสริฐสุข วทิยาลยัทองสุข
144 9568 นายธนภูมิ  พนาวฒิุคุณ นาย ธนภทัร  พนาวฒิุคุณ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
145 9570 นายคมสนั  ศรสวรรค์ นาย ธนภูมิ  ศรสวรรค์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ
146 9593 นายวนิยั  ประทีปแกว้ นางสาว ศิรินุช  ประทีปแกว้ JINAN UNIVERSITY
147 9596 นายนิธิโชค  เวยีงนนท์ นาย วรีกานต ์ เวยีงนนท์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
148 9597 นายอดุลย ์ คุณาอคัรวฒิุ นาย ปุณณวชิ  คุณาอคัรวฒิุ มหาวทิยาลยัมหิดล
149 9638 นายทินกร  ศรีวงษา ด.ช. อฑัฒวชิญ ์ ศรีวงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
150 9675 นายสมศกัด̀ิ  วาดี นางสาว ณฐัสุดา  วาดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
151 9682 นายสมพร  ศรพร ด.ช. ณภทัร  ศรพร โรงเรียนการัญศึกษา
152 9694 นางศรีรัตน์  จนัทรวงษ์ นางสาว บุณยานุช  จนัทรวงษ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
153 9711 นายศรายทุธ  จวนกระจ่าง นางสาว พิมพพ์ร  จวนกระจ่าง วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
154 9722 นางขนิษฐา  ศุกระชาต นาย อรรศธร  ศุกระชาต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
155 9735 นายปรีชา  สุคนธ์ขจร นางสาว พชัรพรรณ  สุคนธ์ขจร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน
156 9737 นางสุกญัญา  นิ.มเมือง นางสาว ธนญัญา  นิ.มเมือง มหาวทิยาลยัศิลปากร
157 9739 นางอนงค ์ หาญประสิทธ̀ิธาดา นาย อนิรุจท ์ หาญประสิทธ̀ิธาดา มหาวทิยาลยักรุงเทพ
158 9744 นางทฐัญา  พรพงษไ์พศาลกุล นางสาว ศิริโสภา  พรพงษไ์พศาลกุลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
159 9750 นางปทุมพร  แมนสถิตย์ นาย ศรัณย ู แมนสถิตย์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
160 9760 นางเสมอกาญจน์  ปัk นสุข ด.ญ. พณัณิตา  ปัk นสุข โรงเรียนสารสาสน์วเิทศศึกษา
161 9809 นางอมรรัตน์  เจริญยศ นางสาว ปานวาด  เจริญยศ มหาวทิยาลยัศิลปากร
162 9811 นางศิริพร  สถีรศิลปิน นาย ธนธรณ์  สถีรศิลปิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา
163 9833 นายธนชาติ  ธนวฒิุบูรณ์ นางสาว ปานิชา  ธนวฒิุบูรณ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
164 9856 นายนสั  สาํรวย นางสาว ศุภาพิชญ ์ สาํรวย มหาวทิยาลยัรังสิต
165 9876 นายนิวฒัน์  ช่วยเชษฐ นางสาว ศศิวมิล  ช่วยเชษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
166 9878 นางประวณ์ีนุช  โสสกุลวฒันา นางสาว กุลภสัสรณ์  โสสกุลวฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
167 9883 นางนํkาทิพย ์ ปักประจาํ นาย สุธิชล  ปักประจาํ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
168 9893 นายพีรยทุธ์  ชุมทอง นางสาว วรัิลพชัร  ชุมทอง วทิยาลยัพณิชยการบางนา
169 9898 นายสาํรวน  ชมปรารภ นางสาว วนชัพร  ชมปรารภ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
170 9912 นางเสาวณีย ์ พนมวนั ณ อยธุยา นางสาว เบญจพร  พนมวนั ณ อยธุยาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
171 9932 นายเสกสรรค ์ ประจงมูล นาย วสนัต ์ ประจงมูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
172 9937 นายธชัพล  รักธงชยั นาย ณภทัร  รักธงชยั วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม
173 9947 นางสาวโชติกา  ธนภทัร์วรกุล ด.ช. กิตติทศัน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอกัษรเจริญ
174 10012 นายอาํนาจ  ร่มพิกุล นาย อนุภทัร  ร่มพิกุล กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง
175 10018 นายอาํนาจ  ปรีชา ด.ญ. ธนพร  ปรีชา โรงเรียนราชวนิิต บางแกว้
176 10020 นายจริญ  มั.นเจริญ นางสาว ฟาติน  มั.นเจริญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
177 10024 นายสมจินต ์ เรือนดี นางสาว ธนพร  เรือนดี มหาวทิยาลยัมหิดล
178 10032 นายวโิรจน์  อ่อนงาม นาย วทนัย ์ อ่อนงาม มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย์
179 10036 นายมานิตย ์ แกว้มณี นางสาว พทัธ์ธีรา  แกว้มณี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
180 10038 นายชชัวาลย ์ จงรวมกลาง นางสาว ณชัชา  จงรวมกลาง วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
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181 10049 นายมนูชยั  ลายทอง นาย มนญัชยั  ลายทอง วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
182 10052 นายยอด  เดชะคมัพร ด.ช. ววิรรธนา  เดชะคมัพร โรงเรียนวดัสงัวรพิมลไพบูลย์
183 10083 นายสนทยา  พรหมประเสริฐ ด.ช. ณฐักร  พรหมประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี
184 10100 นายเกรียงศกัด̀ิ  ชา้งสอน นางสาว กฤษญา  ชา้งสอน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
185 10102 นายรพีพงศ ์ แจงบาํรุง นาย ไชยพงศ ์ แจงบาํรุง วทิยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ
186 10104 นายสุเทพ  ไผน่วล นางสาว สุทตัตา  ไผน่วล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
187 10106 นายชยัรัตน์  อ ํ.าสกุล นางสาว ณฐัวดี  อ ํ.าสกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
188 10113 นายชลอ  ชูบาล ด.ญ. ศศิวณัย ์ ชูบาล โรงเรียนมีนประสาทวทิยา
189 10128 นายพีรศกัย ์ อรรคฮาต นางสาว ปารมินทร์  อรรคฮาต วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก
190 10138 นายมานพ  สกุลจนัทร์ นาย วฒิุชยั  สกุลจนัทร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต
191 10141 นายสุธี  จนัทร์อินทร์ นาย จารุวฒัน์  จนัทร์อินทร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
192 10142 นายนิคม  เผือกศรี นาย จิรภทัร  เผือกศรี มหาวทิยาลยัสวนดุสิต
193 10145 นายณรงค ์ ปรีชา นางสาว จีรนนัท ์ ปรีชา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
194 10190 นางจารุวรรณ  ชนกชนีกุล นางสาว กฤติยา  ชนกชนีกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
195 10206 นายประดิษฐ ์ ทองอยูย่ดื นาง ณฐัสรัญ  ทองอยูย่ดื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
196 10209 นายปัญญา  สุขรักษา ด.ญ. ปัญญดา  สุขรักษา โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
197 10219 นายเรวตั  เลม็เมาะ นางสาว วรีวรรณ  เลม็เมาะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มธัยม
198 10250 นายพยนต ์ อ่วมท่าวุง้ นางสาว ชุฎาภกัษ ์ อ่วมท่าวุง้ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
199 10261 นายอภิชนม ์ ธีรภทัรบรรจง นางสาว ชิดชนก  ธีรภทัรบรรจง วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
200 10263 นายอนนัต ์ ปานรอด นาย นธิตย ์ ปานรอด วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสาสน์
201 10308 นายประสิทธ̀ิ  วงษไ์พบูลย์ นาย ธวชัชยั  วงษไ์พบูลย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
202 10328 ส.ท.ปราโมทย ์ เก่งกาจ ด.ญ. อภิชญา  เก่งกาจ โรงเรียนนฤมนทิน ธนบุรี
203 10351 นางสุนิสา  ไวยโรจน์ นางสาว ชุติกาญจน์  ไวยโรจน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
204 10359 นายชลิต  ชมพฒัน์ นางสาว ชฎาภรณ์  ชมพฒัน์ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน
205 10369 นางสวรส  บวัมีธูป นาย กษิดิศ  บวัมีธูป มหาวทิยาลยัมหิดล
206 10374 นายเกริกเกียรติ  ทิมทอง นาย ณฐัวตัร  ทิมทอง วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
207 10381 นายสมชาย  เทพแจ่มใจ นาย ภราดร  เทพแจ่มใจ วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
208 10398 นายนิรันดร์  ชินทศกัด̀ิ นางสาว วรรณิดา  ชินทศกัด̀ิ มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม
209 10402 นายชยัวฒัน์  เดชกลา้ นางสาว ยวษิฐา  เดชกลา้ โรงเรียนจิตรลดา
210 10403 นายไพรัต  เกตุสะอาด นาย สุธี  เกตุสะอาด โรงเรียนจิตรลดา
211 10414 นายไพรัตน์  ปิ. นเงิน นางสาว อารยา  ปิ. นเงิน มหาวทิยาลยัรังสิต
212 10465 นายจิรพงษ ์ เกษี นาย สุวฒัน์  เกษี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
213 10496 นางณฐัจรีย ์ ชชัวาลยางกูร ด.ช. ธญัทอง  พรรณวาจา โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา
214 10499 นางนิชาภา  นิจดลฤดีชยั นาย กษัณ  นิจดลฤดีชยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
215 10506 นายเรวตัร  ขาวสาํอางค์ นาย สรวศิ  ขาวสาํอางค์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
216 10523 นายเฉลิม  ปิ. นสงัข์ นางสาว อจัฉราภรณ์  ปิ. นสงัข์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
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217 10524 นายสมบติั  กลดักลีบ นาย สหรัฐ  กลดักลีบ มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
218 10533 นายบุญรอด  อินปัน นางสาว วริศรา  อินปัน มหาวทิยาลยัรังสิต
219 10556 นางจนัทรกานต ์ เจียมเศรษฐ์ นาย พิชยะ  เจียมเศรษฐ์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
220 10563 นายสมพงษ ์ สิริสงัข์ นาย ธนพล  สิริสงัข์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
221 10567 นายสมนึก  วงศส์อาด นางสาว กนกวรรณ  วงศส์อาด วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ
222 10583 นายนพดล  ภิรมยเ์นตร นางสาว วลยัพรรณ  ภิรมยเ์นตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
223 10585 นายกิตติพงษ ์ ประกายทอง นางสาว หทยัภทัร  ประกายทอง วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล ศรีย่าน
224 10602 นายบุญขวญั  ดะวบูิลย์ นางสาว เบญจมาศ  ดะวบูิลย์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ นนทบุรี
225 10694 นายวรยทุธ  วเิชียรนอ้ย นาย อลีริฎอ  วเีชียรนอ้ย วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม
226 10707 นายรังสิมนัต ์ วรีะสยั นางสาว พิมพช์นก  วรีะสยั มหาวทิยาลยัสวนดุสิต
227 10717 นายจรัญ  รักแฟง นางสาว วรัิญญา  รักแฟง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
228 10718 นายพิเศษ  เหมกระศรี นาย ปลวชัร  เหมกระศรี วทิยาลยัชุมชนพิจิตร
229 10722 นายสุรจิตร  ยอดแสง นาย คมพจน์  ยอดแสง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
230 10728 นายจีรพล  สวสัดีผล นาย จิรเมธ  สวสัดีผล วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจ
231 10732 นายมนตรี  มินโด นาย ณฐัพล  มินโด วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
232 10735 นายณฐัวฒิุ  พึ.งแสงจนัทร์ ด.ช. รัชชานนท ์ พึ.งแสงจนัทร์ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้
233 10781 นายแยม้  สุริวงษ์ นางสาว ชยาภรณ์  สุริวงษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
234 10815 นายประยทุธ  จนัทจ์เริญวงษ์ นางสาว ธิดารัตน์  จนัทจ์เริญวงษ์ Kyoto University
235 10819 นายนาํพล  จนัทรานิเวศน์ นางสาว องัคว์รา  จนัทรานิเวศน์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
236 10823 นายบณัฑิต  ทศกิจ นาย กิตติธชั  ทศกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
237 10859 นายโสภณ  พราหมณ์นอ้ย ด.ช. ปุณณภพ  พราหมณ์นอ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
238 10889 นายประสาร  โกเขื.อนขนัธ์ นางสาว กนกพร  โกเขื.อนขนัธ์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร
239 10904 นายสมยั  เกลีkยงเกลา นางสาว นฤมล  เกลีkยงเกลา วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี
240 10906 นายชาญณรงค ์ อรรถพงศธ์ร นางสาว นฤมล  อรรถพงศธ์ร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
241 10918 นายสุชาติ  แสงฉิม นาย ธรรพน์ธร  แสงฉิม วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัด̀ิ
242 10924 นายสมปอง  สินไชย นางสาว ชิดชนก  สินไชย มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์
243 10928 นายวรีพงษ ์ วงคว์จิิตร นาย ภูมิเมศวร์  วงคว์จิิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธ̀ิ
244 10937 นายแมนสรวง  เคง็สม นางสาว ณิชาภทัร  เคง็สม มหาวทิยาลยัมหิดล
245 10939 นายบุญเลีkยง  รื.นอน้ นางสาว สิริพรรณ  รื.นอน้ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
246 10954 นายมูซนั  สวสัด̀ิกิจ ด.ช. ณฏัฐนนัท ์ สวสัด̀ิกิจ โรงเรียนเทพลีลา
247 10958 นายศกัดา  ศรีคาํ นาย สรัล  ศรีคาํ โรงเรียนเทพศิรินทร์
248 10998 นายมนสั  คนัธสอน นาย กิตติพนัธ์  คนัธสอน วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
249 11077 นางอธิกานต ์ ถือพุทธ นาย ธนาชนม ์ สุวรรณรัตน์ วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก
250 11089 นายสุธี  ดชัถุยาวตัร นางสาว ปวณีา  ดชัถุยาวตัร มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
251 11095 นางวจิิตรา  สมานสิน นาย ตระการ  สมานสิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
252 11130 นางปิยาภรณ์  บุญเตีkย ด.ช. ปาริณ  บุญเตีkย โรงเรียนเทพศิรินทร์
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253 11156 นางเพช็รีย ์ ศรีละพนัธ์ นาย อินทชั  ศรีละพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
254 11160 นางประภาศรี  คลา้ยอุดม นาย สากุน  คลา้ยอุดม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
255 11161 นายสมเกียรติ  ลาหิรัญ นางสาว ยวุเรศ  ลาหิรัญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
256 11177 นางกิ.งกมล  บุญญาลยั นาย กฤษณพล  บุญญาลยั โรงเรียนโยธินบรูณะ
257 11195 นางสุวชิญา  จินตนา นาย ธิปก  สิงห์อินทร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม
258 11197 นางวนัทนี  จงเจริญวงศ์ นางสาว พรรณพสัตร์  จงเจริญวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
259 11203 นายเกษม  ผาจวง นางสาว ศศิปรียา  ผาจวง มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
260 11213 นายชิตภณ  สุขเจริญ นางสาว ดลนภา  สุขเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
261 11239 นายบุญอาํนวย  วรรณเตม็ นางสาว รัตนาพร  วรรณเตม็ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
262 11240 นายสมพงษ ์ หนูห่วง ด.ช. ณฐพงศ ์ หนูห่วง โรงเรียนสากลศึกษา บางบวัทอง
263 11267 นายศกัด̀ิชยั  วงศธี์รวณิชย์ นาย สิทธิพงศ ์ วงศธี์รวณิชย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
264 11269 นายบุญชิต  จนัทร์รักษา นางสาว ชิตราภรณ์  จนัทร์รักษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์/ปทุมธานี
265 11288 นายยทุธนา  บุญอยู่ นางสาว ปุญญฉตัร  บุญอยู่ มหาวทิยาลยัรังสิต
266 11300 นางญาดา  การัตน์ ด.ช. นนัทิพฒัน์  การัตน์ โรงเรียนถนอมพิศวทิยา
267 11347 นายโสภณ  อมประนาม นางสาว วภิาดา  อมประนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
268 11380 นายราเชนทร์  อนัเวช นาย วชัรินทร์  อนัเวช มหาวทิยาลยัมหิดล
269 11382 นางสุมาลี  ชลอาํไพ นางสาว ปาลิตา  ชลอาํไพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา
270 11387 นางสาวเพญ็พรรณ์  ตอ้ยปาน นาย อธิโชติ  ตอ้ยปาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
271 11400 นางณฐัธภา  เกตุปภาจนัทน์ นาย ณธกร  เกตุปภาจนัทน์ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกลขส.ทบ.
272 11417 นายพงศก์ฤช  ขิตตะสงัคะ นางสาว ปาลิตา  ขิตตะสงัคะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน
273 11440 นางสุวรรณา  หอมวฒันวงศ์ นาย ชนินทร์  หอมวฒันวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
274 11452 นายธงชยั  แสงบวั นาย เมธสั  แสงบวั โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกลขส.ทบ.
275 11455 นายอาคม  เขื.อนขนั นาย ณฐัพล  เขื.อนขนั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
276 11462 นายนิรัญ  สุกใส นาย พลอยตะวนั  สุกใส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
277 11466 นายเอนก  ทพัแก่น นาย ธนพล  ทพัแก่น วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล ศรีย่าน
278 11471 นายฉตัรชยั  แทนเถื.อน นางสาว จตุพร  แทนเถื.อน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
279 11481 นายนพดล  ไผศิ่ริ นาย ปิยะเชษฐ ์ ไผศิ่ริ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
280 11483 นายเพชระ  บุญนุช นางสาว ชุติกาญจน์  บุญนุช มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด
281 11507 นายไชยยา  ปานเปาว์ ด.ญ. อิศริยา  ปานเปาว์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
282 11548 นายมนสั  พุทธหอม นางสาว สุดารัตน์  พุทธหอม มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต
283 11564 วา่ที.ร้อยตรีสวสัด̀ิ  พุกไพบูลย์ นางสาว ณฐัธิดา  พุกไพบูลย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
284 11575 นายธรรมธร  เพิ.มอุบล นาย จิรภทัร  เพิ.มอุบล โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกล ขส.ทบ.
285 11582 นางบุญศิริ  พูลพฒัน์ นางสาว สายธาร  พุลพฒัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
286 11605 นายอุดมศกัด̀ิ  กลัป์สุทธ̀ิ นาย ณฐัชากร  กลัป์สุทธ̀ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
287 11623 นายพิสิทธ̀ิ  ชลอจิตร นางสาว ณฐัธิดา  ชลอจิตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
288 11627 นายวฒันา  กุลอาบ นาย รวนิ  กุลอาบ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
289 11630 นางนิภา  วรไกวลั นาย ปิยวทิย ์ วรไกวลั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
290 11653 นางชนิดา  เจริญสุข นาย ชนสิทธ̀ิ  เจริญสุข สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี.ปุ่น
291 11655 นายเกรียงศกัด̀ิ  สุยพงษพ์นัธ์ นางสาว จิราพชัร  สุยพงษพ์นัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
292 11656 นางสิริพร  เกตุอภยั นางสาว ธนพร  เกตุอภยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
293 11666 นางลดัดา  จรดล นางสาว ณิศรา  จรดล โรงเรียนนาคประสิทธ̀ิ
294 11667 นายรัชตร์ะพี  วรรณโคตร นางสาว ธญัญลกัษณ์  วรรณโคตร มหาวทิยาลยักรุงเทพ
295 11676 นายภกัดี  จนัทร์เทศ ด.ช. มาวลิ  จนัทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษธ์นบุรี
296 11677 นายพาวธุ  ดว้งฝั.งเหนือ นาย แทนไท  ดว้งฝั.งเหนือ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
297 11704 นายนิรัตน์  อ ํ.าคิด นางสาว อุศุมา  อ ํ.าคิด มหาวทิยาลยับูรพา
298 11708 นายสมบติั  พึ.งจีน นาย สราวฒิุ  พึ.งจีน กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง
299 11710 นายอรุณ  ร่องยดื ด.ช. พรรษา  ร่องยดื โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา2
300 11712 นายโฆษิต  ลิkมเจริญ นาย ธีระวฒัน์  ลิkมเจริญ มหาวทิยาลยักรุงเทพ
301 11724 นายสงัเวยีน  ไชยมั.น นาย อานนท ์ ไชยมั.น วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี
302 11739 นางนงลกัษณ์  จนัทร์นาค ด.ช. ณฐัดนยั  เกิดโภคา โรงเรียนนฤมนทิน ธนบุรี
303 11747 นายมานะ  เจนนุวตัร นาย กิตติภพ  เจนนุวตัร โรงเรียนวดันวลนรดิศ
304 11754 นายสิริชยั  พึ.งฉิม นาย วรเมธ  พึ.งฉิม วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
305 11775 นายสมัฤทธ̀ิ  คลงัแสง นางสาว นภสัศรา  คลงัแสง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา
306 11778 นายประเสริฐ  นาเอก นางสาว รุจรว ี นาเอก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
307 11797 นายมงคล  หอยสงัข์ นาย ภูมิ  หอยสงัข์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
308 11825 นายนิติวฒิุ  กองนาแวง นาย ภาณุพงศ ์ กองนาแวง วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
309 11827 นายสมพงษ ์ จุ่นหวัโทน ด.ช. กฤตเมธ  จุ่นหวัโทน โรงเรียนป้วยฮัkว
310 11840 นางเบญจวรรณ  นพวงศ ์ณ อยธุยานาย กฤษณพงศ ์ นพวงศ ์ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
311 11844 นายมาณะ  จนัทรานภาภรณ์ นางสาว เพญ็พิชญ ์ จนัทรานภาภรณ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
312 11872 นายชชัวาลย ์ เฉลิมทรัพย์ ด.ช. ชาคริต  เฉลิมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
313 11881 นายจิรทีปต ์ อารยะ นางสาว กานตพิ์ชชา  อารยะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา
314 11885 นางจรินทร์  อมประนาม นางสาว วภิาว ี อมประนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
315 11890 นายสุรชยั  มิ.งขวญัยนื นาย สถาปัตย ์ มิ.งขวญัยนื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว
316 11893 นายภูเบศ  จาํรัส นางสาว รุจาภา  จาํรัส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
317 11898 นางสุนีย ์ ดว้งแกว้ นางสาว ชนนิกานต ์ ดว้งแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
318 11917 นางกญัญา  วาสนจิตต์ นาย หฤษฎ ์ วาสนจิตต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
319 11930 นายปัลลพ  จีนปั.น นาย ปรมตัถ ์ จีนปั.น มหาวทิยาลยักรุงเทพ
320 11943 นายกิตติโชค  ปัญญาสงค์ นางสาว สุทธิดา  ปัญญาสงค์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
321 11956 นายมงคล  เสือเมือง นางสาว ศรุชา  เสือเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต
322 11960 นายเกษม  ตรัยวฒันพงษ์ นางสาว ณิชกานต ์ ตรัยวฒันพงษ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
323 11970 นายอาคม  ศรีปาน นางสาว ปาจรีย ์ ศรีปาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
324 11971 นางปิยะนุช  ยภิุญโญ นางสาว ธนวรรณ  ยภิุญโญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
325 11976 นางธนกร  นรินทวานิช นางสาว ฉตัรแกว้  สิทธิเดช สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
326 11988 นายชลสิทธ̀ิ  ประดิษฐเวคิน นาย อติชาต  ประดิษฐเวคิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
327 12007 นางปนดัดา  จอ้งจรัสแสง นางสาว ภิญญดา  จอ้งจรัสแสง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
328 12012 นางอาํนวยพร  เลียวสุวรรณ นาย จกักช  ปราชญเ์ดชากุล มหาวทิยาลยับูรพา
329 12026 นายธนพฒัน์  วรศกัด̀ิสิริกุล นาย อธิวฒัน์  วรศกัด̀ิสิริกุล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
330 12035 นายสุมิตร์  สิทธิศกัด̀ิ นางสาว เมธาว ี สิทธิศกัด̀ิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
331 12059 นายณรงค ์ รุ่งเรือง นางสาว ณฐัชภรณ์  รุ่งเรือง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (จกัรพงษภูวนารถ
332 12064 นายถาวร  ภู่ประดิษฐ์ ด.ช. ธนกฤต  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
333 12099 นายทวนคม  โตบุญช่วย นางสาว รุจิเรข  โตบุญช่วย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
334 12113 นายประเวทย ์ ขนัธสุวรรณ ด.ญ. ณฐัชยา  ขนัธสุวรรณ โรงเรียนเปรมประชาวฒันา
335 12140 นายพิเชษฐ  รอดยนิดี นางสาว อรปรียา  รอดยนิดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
336 12160 นายวนิยั  เพชรสงัหาร นางสาว ธนพร  เพชรสงัหาร มหาวทิยาลยัสวนดุสิต
337 12162 นายพีระ  ชินทศกัด̀ิ นางสาว พิชามญธ์ุ  ชินทศกัด̀ิ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
338 12164 นายปรีชา  จรเทศ นาย อนิรุธ  จรเทศ มหาวทิยาลยับูรพา
339 12169 นายสุรพงษ ์ แกว้พวงษ์ นางสาว ศุภณฐักาญจน์  แกว้พวงษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
340 12171 นายพงษพ์นัธ์  จนัทร์ภกัดี นางสาว ณิชนนัท ์ จนัทร์ภกัดี วทิยาลยัอาชีวศึกษาสนัติราฎร์ ในพระอุปถมัภฯ์
341 12183 นายกมัปนาท  อินทร นาย สิทธิกร  อินทร วทิยาลยัเทคโนโลยพีระรามหก
342 12190 นายอรรถพงษ ์ สีหะอาํไพ นางสาว สิตานนัท ์ สีหะอาํไพ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต
343 12194 นายมารุจ  ชาวอุทยั นางสาว ทกัษพร  ชาวอุทยั โรงเรียนสายปัญญารังสิต
344 12202 นายกฤษณะ  ธนาภกัดีพนั นางสาว วรัญญา  ธนาภกัดีพนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
345 12250 นายสุเมธ  สร้อยประเสริฐ นางสาว มณีนุช  สร้อยประเสริฐ วทิยาลยัเทคโนโลยวีงัเดก็พฒัน์บริหารธุรกิจ
346 12275 นายณรงค ์ ไวยคีรี นางสาว บุษยมาส  ไวยคีรี โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์
347 12295 นายเทพรส  ขนัมั.น นาย อคัรพนธ์  ขนัมั.น โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกลขส.ทบ.
348 12329 นายศานติ  โพธ̀ิสิน นาย วฒิุกร  โพธ̀ิสิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
349 12330 นายสมศกัด̀ิ  เจริญสิงห์ นางสาว สุกลัญา  เจริญสิงห์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา
350 12340 นายสงวนศกัด̀ิ  สีเขียว นางสาว วริสรา  สีเขียว มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
351 12363 นางสาวศิริพร  ธมัมวจิยะปัญญา ด.ช. ธีราทร  ปาริชาติอินทราณี โรงเรียนเซนตค์าเบรียล
352 12368 นายสิทธิพงษ ์ ผดุผอ่ง นางสาว นิธินาฏ  ผดุผอ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชียลพบุรี
353 12386 นายศกัด̀ิสิทธ̀ิ  สุขทรัพย์ นางสาว พรชนิตว ์ สุขทรัพย์ มหาวทิยาลยับูรพา
354 12393 นางพชัรินทร์  ใจดี นาย พีรัชชยั  อุปกรณ์ศิริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
355 12431 นางกญัญา  โชติรัตน์ นางสาว กุลฤดี  โชติรัตน์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี
356 12449 นางทศันีย ์ หงษเ์หม นางสาว ณฐัมน  หงษเ์หม มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
357 12455 นายฉกรรจ ์ สง่าศรี นางสาว ศศิธร  สง่าศรี วทิยาลยัพณิชยการบางนา
358 12492 นายธานี  วงัมะนาว นาย ธีธชั  วงัมะนาว วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก
359 12499 นางสมสุนีย ์ จิรมงคลโรจน์ นางสาว ธยานี  จิรมงคลโรจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว
360 12516 นายสุเทพ  สารานิกรณ์ นาย วศิน  สารานิกรณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
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361 12538 นายนิรัตน์  พรหมมา นาย นริศ  พรหมมา โรงเรียนบางบ่อวทิยาคม
362 12539 นายสมพงศ ์ เตียงสกุล นาย สุทธิภาส  เตียงสกุล วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
363 12547 นายณรงค ์ จอมสง่า ด.ช. ณฐันนท ์ จอมสง่า โรงเรียนกสิณธร เซ็นตปิ์เตอร์
364 12601 นางสุนนัท ์ สุดยโูซ๊ะ ด.ช. ชาครินทร์  สุดยโูซ๊ะ โรงเรียนอนัวารุ้ลอิสลาม
365 12604 นางรุ่งทิวา  พงษพิ์ชยั นาย ฐาปกรณ์  พงษพิ์ชยั วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการราชดาํเนิน
366 12613 นางวนัเพญ็  นิคมคาย นางสาว อริสรา  นิคมคาย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
367 12620 นายอนุสรณ์  อยูแ่ยม้ศรี ด.ช. จิรเดช  อยูแ่ยม้ศรี โรงเรียนโสมาภาพฒันา
368 12668 นายสุทธิพฒัน์  คูเจริญไพศาล นางสาว สุทธิลกัษณ์  คูเจริญไพศาลYork  St John University
369 12670 นางเผดียงสร้อย  รักขะกูลฒม์ นางสาว เส้นนภา  รักขะกูลฒม์ โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์
370 12742 นายภกัดีพล  ทรัพยพ์ยา นางสาว อรปภา  ทรัพยพ์ยา วทิยาลยัช่างศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
371 12745 นายพิทยาพล  สุวรรณนิยม ด.ญ. พีรดา  สุวรรณนิยม โรงเรียนราชินี
372 12759 นายศกัด̀ิชาย  แสงรักษ์ นาย ฤทธิกร  แสงรักษ์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเซนตจ์อห์น
373 12765 นายนพดล  ฮดโท นาย อชิตะ  ฮดโท วทิยาลยัเทคโนโลยพีระรามหก
374 12775 นางพรรณี  ธนารักษว์ฒิุกร ด.ช. ภาณุพงศ ์ ธนารักษว์ฒิุกร โรงเรียนวดัราชโอรส
375 12795 นายชาํนาญ  ระดาไสย นาย เสาวภาคย ์ ระดาไสย มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
376 12814 นายสมคิด  นาฑี นาย นุกูลกิจ  นาฑี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
377 12815 นายรัตน์ชยั  ปลดัสิงห์ นาย ศรีชชั  ปลดัสิงห์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
378 12819 นางลดัดาวลัย ์ ไตมีแสง นางสาว สุฑาริณี  ไตมีแสง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
379 12833 นางสาวสายรุ้ง  แยม้สรวล นางสาว ดาตายงัค ์ อรัณยะปาล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี.ปุ่น
380 12847 นางณิชากร  ศิริโสม นาย วริศร์  ศิริโสม มหาวทิยาลยัมหิดล
381 12876 นางสมจิตต ์ ศรีหร่าย นาย สุเมธ  ศรีหร่าย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
382 12881 นางณฐัชนก  ถาวร นาย มูบาร๊อค  ถาวร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
383 12888 นางวราภรณ์  แช่มชูกุล นางสาว ธารว ี แช่มชูกุล วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล
384 12937 นางรัชนี  ครุสาตะ นางสาว ภทัราพร  ครุสาตะ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
385 12962 นางสุมาลี  ปานเนตรแกว้ นาย ธนพฒัน์  ปานเนตรแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
386 12972 นายสมหมาย  กลิ.นอุบล นางสาว ยอดขา้ว  กลิ.นอุบล มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี
387 12983 นายชลิต  พวงแสงเพญ็ นางสาว สุชาดา  พวงแสงเพญ็ วทิยาลยัพณิชยการบางนา
388 12984 นางสมรรัตน์  วงศแ์สงประดิษฐ์ นางสาว ชนิกานต ์ วงศแ์สงประดิษฐส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
389 13010 นายชยัยา  บรรทดัเที.ยง นางสาว ทศันาวดี  บรรทดัเที.ยง วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
390 13027 นางยพุดี  ลิมปนานุวฒัน์ นางสาว ญาณิศา  ลิมปนานุวฒัน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
391 13034 นายสมศกัด̀ิ  กลั.นเปา นางสาว สุพตัตา  กลั.นเปา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ
392 13041 นายสุรัตน์  พงษโ์ต นาย ณฐัพล  พงษโ์ต วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
393 13048 นายทว ี โชติมโนธรรม ด.ญ. ปราณปรียา  โชติมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วเิทศมีนบุรี
394 13066 นายมงคล  ใจชุ่ม นาย ภทัรดนยั  ใจชุ่ม วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก
395 13070 นายสุธรรม  มีแสง นางสาว กาญจนา  มีแสง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ
396 13071 นายอารีย ์ กุลบุตร นาย จิรายทุธ  กุลบุตร วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู
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397 13072 นายณรงค ์ ทบัสุข นาย ธนภทัร  ทบัสุข มหาวทิยาลยัรังสิต
398 13075 นายวรรณชยั  หมู่มาก นาย ธีรภทัร  หมู่มาก วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
399 13077 นางกนกวรรณ  หนูนวล นางสาว กมลนนัท ์ หนูนวล มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
400 13081 นางกณัหา  ฝ ุ่ นเงิน นางสาว ปภาวรินท ์ อินทสมบูรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
401 13107 นายพงษพ์นัธ์  มีสุข นางสาว นวพร  มีสุข มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา
402 13140 นายหาญ  จนัทร์หลิน นาย นพกร  จนัทร์หลิน วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ
403 13156 นางณฏัฐปั์ณชญา  อคัรจิรภาส นาย ณฏัฐธ์เนศ  อคัรจิรภาส โรงเรียนจิตรลดา
404 13163 นางสุวรรณี  เด่นเจริญพฒันา นาย ธิปพล  โตคูเวยีง มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี
405 13167 นางลาํดวน  ม่วงปรางค์ นาย เอกพฒัน์  ม่วงปรางค์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
406 13191 นายเชาวรัฐ  ติ*ปรัตน์ ด.ช. ณฏัฐากร  ติ*ปรัตน์ โรงเรียนเซนตด์อมินิก
407 13197 นายวรีะ  ปราบทุกข์ นาย นทัธพงศ ์ ปราบทุกข์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
408 13212 นายณฐัวฒิุ  สูงดี นางสาว ปนดัฎา  สูงดี มหาวทิยาลยับูรพา
409 13235 นายทองสุข  มีทรัพย์ นาย นราทศัน์  มีทรัพย์ วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก
410 13236 นางสาวธนยมยั  รุ่งสวสัด̀ิ นาย ปรวริศ  รุ่งสวสัด̀ิ โรงเรียนโยธินบรูณะ
411 13247 นายวรีะ  ขนัธพร นางสาว เวธนี  ขนัธพร มหาวทิยาลยักรุงเทพ
412 13256 นายสมร  มั.งคั.ง นางสาว บุษยมาศ  มั.งคั.ง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
413 13269 นายชาตรี  มีสวสัด̀ิ นาย กิตติรัช  มีสวสัด̀ิ วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
414 13274 นายธานินทร์  ลาโม้ นางสาว กิตติมา  ลาโม้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
415 13277 นายประมาณ  พุ่มม่วง นางสาว กรวลยั  พุ่มม่วง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
416 13292 นายสุรกิจ  สมัมาวรณ์ นาย ณฐักิจ  สมัมาวรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
417 13303 นายไชยพงษ ์ พิลาลํkา นางสาว ศุภนิดา  พิลาลํkา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
418 13304 นายอานนท ์ ชูสุข นาย ธนพงศ ์ ชูสุข มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
419 13320 นายออมสิน  สาพิพฒัน์ นาย ณฐัวฒิุ  สาพิพฒัน์ มหาวทิยาลยัสยาม
420 13332 นายมานพ  แซ่หลี ด.ญ. นนธิชา  แซ่หลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
421 13399 นายชนินทร์  เอนกศรี ด.ช.ชานน  เอนกศรี โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์
422 13400 นายกิติพฒัน์  สมัมาอิทธิธมั ด.ช. สุพกิจณ์  สมัมาอิทธิธมั โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วทิยา)
423 13401 นายสุพรรณ  มหงส์ศรี นางสาว แสงตะวนั  มหงส์ศรี มหาวทิยาลยัสยาม
424 13405 นายสวาท  บุญรอด นางสาว สุวรรณี  บุญรอด วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
425 13429 นายสมชาย  เห่งนาเลน นางสาว อริสา  เห่งนาเลน มหาวทิยาลยับูรพา
426 13459 นายพรภิรมณ์  เหงียบกุล นางสาว พรตะวนั  เหงียบกุล มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ
427 13460 นายฤาชา  เสนีวงศ ์ ณ อยธุยา นาย ธีรวฒัน์  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
428 13466 นายไพบูลย ์ ศรีเษม นางสาว ทิพวลัย ์ ศรีเษม มหาวทิยาลยัรังสิต
429 13487 นายสมพงษ ์ สงัขกุลมาลา นางสาว นภสัสร  สงัขกุลมาลา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
430 13507 นายยอดชาย  ชินินทร ด.ญ. รินรดา  ชินินทร โรงเรียนอนุราชประสิทธ̀ิ
431 13555 นายสุชาติ  สุตมิตร นาย เฉลิมพล  สุตมิตร วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย
432 13584 จ.ส.อ.ธีรวฒัน์  เกษร นางสาว ธีรัญญา  เกษร โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
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433 13601 นายเชน  มาลยัแกว้ นางสาว ชวศิา  มาลยัแกว้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
434 13607 นายฝน  สีชล นางสาว ภคันนัท ์ สีชล วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
435 13623 นายศุภชยั  ทกัษิณ ด.ญ. นิชนนัท ์ ทกัษิณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
436 13627 นายทวปี  อินทร์แกว้ นาย ภควรรต  อินทร์แกว้ โรงเรียนนาคประสิทธ̀ิ
437 13639 นายเศกสิทธิ  นาคะ นางสาว เบญจวรรณ  นาคะ วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน
438 13648 นายชาญณรงค ์ ไผล่า นาย พิทยตุม ์ ไผล่า โรงเรียนจิตรลดา
439 13650 นายไชย  มีชาํนาญ นาย สุวจิกัขณ์  มีชาํนาญ วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม
440 13656 นายมานะ  เงินทอง นางสาว ศิริลกัษณ์  เงินทอง วทิยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ นนทบุรี
441 13657 นายวจิารณ์  จนัทร์แพง ด.ญ. ธมลวรรณ  จนัทร์แพง โรงเรียนชุมชนวดักาํแพงใต้
442 13661 นายณรงค ์ ใบกลาง นางสาว อารีรัตน์  ใบกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
443 13664 นายวนัชยั  จินตนาวลี นางสาว ปวณ์ีนุช  จินตนาวลี วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม
444 13669 นายนิรันดร์  วงษส์นธิ นาย พิรชชั  วงษส์นธิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
445 13672 นายสาํราญ  สาริกาเกตุ นางสาว ตติยาภรณ์  สาริกาเกตุ วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั
446 13682 นายวศิน  บุญพามี ด.ญ. ธนภรณ์  บุญพามี โรงเรียนสตรีวทิยา 2
447 13692 นายสุรจกัษ ์ จกัรชยั นาย นนทชยั  จกัรชยั โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกล ขส.ทบ.
448 13697 นายกฤตชยั  ยิkมวไิล นางสาว ฐิติกาญจน์  ยิkมวไิล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
449 13724 นายบุญเจือ  เลา้เจริญ นาย บุญฤทธ̀ิ  เลา้เจริญ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
450 13754 นายสมชาย  ไวยศรณ์ นาย วฒิุชยั  ไวยศรณ์ โรงเรียนเตรียมวศิวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั
451 13797 จ่าอากาศเอกนรินทร์  พรายศรีสุข ด.ช. ธนกฤต  พรายศรีสุข โรงเรียนเซนตค์าเบรียล
452 13805 นายสมชาย  เสืองามเอี.ยม นางสาว จิรชยา  เสืองามเอี.ยม มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์
453 13820 นายอนุศกัด̀ิ  มิตรภกัดี นาย คนัธารัตน์  มิตรภกัดี โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
454 13832 นางจรีรัตน์  ลาภพานิช นางสาว จารุจรรย ์ ลาภพานิช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
455 13839 นายศกัยส์รณ์  นนัทพรรุจี นางสาว เหมรัตน์  นนัทพรรุจี โรงเรียนสุคนธีรวทิย์
456 13890 นายวสุิทธ̀ิ  สุขศรี นาย พีระดนต ์ สุขศรี มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด
457 13898 นายชาตรี  ฉิมแกว้ ด.ช. ธนภณ  ฉิมแกว้ โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา
458 13995 นายสุวโรจน์  บุญเกิ.ง ด.ช. สิทธวร์ี  บุญเกิ.ง โรงเรียนป้วยฮัkว
459 14013 นายวษิณุ  เชาวเ์พช็ร์ ด.ญ. ณฐัชนก  เชาวเ์พช็ร์ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
460 14031 นายจกัรกฤษ  สุคนธ์ขจร นาย ยศกร  สุคนธ์ขจร วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
461 14053 นายเอกชยั  ใจดี นาย เอกชยั  ใจดี มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
462 14088 นายสงคราม  อินทรสาลี นาย สาธิต  อินทรสาลี วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม
463 14090 นายสุรชยั  สุพรรณจนาภพ นาย กช  สุพรรณจนาภพ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกล ขส.ทบ.
464 14095 นายณรงคฤ์ทธ̀ิ  ปานรอด ด.ช. พีรเดช  ปานรอด โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
465 14115 นายธร  ทองชู นางสาว สิริภรณ์  ทองชู วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
466 14127 นายธีระพล  มีชาํนาญ นางสาว พชัรพร  มีชาํนาญ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม
467 14147 นายสิงห์  รัตนทิพย์ นาย อิทธิพล  รัตนทิพย์ วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
468 14151 นายกิตติ  คนซื.อ นาย ไพรศาล  คนซื.อ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
469 14153 นายทรัพยท์ว ี ทองแผน่ นาย วศิรุต  ทองแผน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
470 14185 นายจิรพล  แก่นทอง นาย ธนพล  แก่นทอง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
471 14200 นายชยัสิทธ̀ิ  ตระกูลสมจิตต์ นาย ธุวานนท ์ ตระกูลสมจิตต์ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกลขส.ทบ.
472 14211 นายวนัชยั  กองแกว้ ด.ช. ฐิติพงศ ์ กองแกว้ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี
473 14212 นายปิยะศกัด̀ิ  ศรีมณี ด.ญ. กชพร  ศรีมณี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
474 14214 นายสมาน  มุงคุณคาํชาว ด.ญ. ชนนัรัตน์  มุงคุณคาํชาว โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม
475 14241 นายสมปอง  ปานบุญ นาย ปฏิภาณ  ปานบุญ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภช่์างกลขส.ทบ.
476 14256 นายประสิทธ̀ิ  โอกุศล นาย ณฐัวฒัน์  โอกุศล วทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงเทพ
477 14274 นายวนัชยั  พนัธ์ุอารีย์ ด.ญ. วริศรา  พนัธ์ุอารีย์ โรงเรียนลาซาล
478 14284 นายชยัพร  ยงัประเสริฐ นางสาว ณชัชา  ยงัประเสริฐ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
479 14286 นายชยัรัตน์  ผาติวนารักษ์ นาย นรินทร์  ผาติวนารักษ์ มหาวทิยาลยัสยาม
480 14307 นายองอาจ  อินทรไกร ด.ช. ศุฆมงคล  อินทรไกร โรงเรียนวดัทรงธรรม
481 14331 นายสมิทธ̀ิ  กญัญาพนัธ์ุ นางสาว มณิสร  กญัญาพนัธ์ุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
482 14408 นายบุญเชิด  สุภาพ นาย พทัธนนัท ์ สุภาพ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต
483 14442 นางกญัฐิกา  สอนปาน นาย กนัตณฐั  สอนปาน มหาวทิยาลยัศิลปากร
484 14444 นายธรรมนูญ  วทิยเบญจางค์ นาย สุวทิย ์ วทิยเบญจางค์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม
485 14462 นายอสิ  สินภมร ด.ช. พสุธาร  สินภมร โรงเรียนอนุราชประสิทธ̀ิ
486 14540 นายหรรษา  ศรีเทียนทอง นางสาว ศศิวมิล  ศรีเทียนทอง มหาวทิยาลยัศรีปทุม
487 14570 นายสานิวจัน์  วรดิถี นางสาว ฐิฏวรรณ  วรดิถี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล
488 14573 นายธญัญา  เอี.ยมวฒัน์ นาย ธญัญา  เอี.ยมวฒัน์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
489 14605 นายบุญมา  ปลืkมถนอม นางสาว นิศานาถ  ปลืkมถนอม วทิยาลยัเทคโนโลยสีายประสิทธ̀ิบริหารธุรกิจ
490 14608 นายพิสิษฐ ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ด.ญ. พฒัน์นรี  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสุขเจริญผล
491 14610 นายทรงชยั  บุญโต นางสาว ศุทธวร์ี  บุญโต โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั
492 14613 นายวริะ  สุขเผือก นาย ปาณทั  สุขเผือก โรงเรียนสาธิตบางนา
493 14636 นายอาณฐั  เลิศพฒันกุลธร นาย สิริเชษฐ ์ เลิศพฒันกุลธร มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์
494 14641 นายมงคล  กานดาํรงรักษ์ ด.ญ. พิชามญชุ์  กานดาํรงรักษ์ โรงเรียนพรประสาทวทิยา
495 14655 นายสิทธา  พวงสุนทร ด.ช. วรรธกะ  พวงสุนทร โรงเรียนทรงวทิยา เทพารักษ์
496 14659 นายอุดม  พรมบุตร นาย วกิรม  พรมบุตร วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ
497 14705 นางแสงอรุณ  เปรมมางกูร ด.ช. พงศพศั  เปรมมางกูร โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
498 14748 นายจีระศกัด̀ิ  เยน็ใจ นาย ปภพทิพ  เยน็ใจ วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม
499 14752 นายชยัวฒัน์  สุทธิประภา ด.ช. จิตรทิวสั  สุทธิประภา โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
500 14755 นางสมใจ  กลิ.นอุบล นายณฐัพล  กลิ.นอุบล มหาวทิยาลยักรุงเทพ
501 14779 นางดารุณี  มศัโอดี นาย รุชดี  มศัโอดี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม(สยามเทค)
502 14788 นายมานพ  ม่วงเกลีkยง ด.ญ. พิมพช์นา  ม่วงเกลีkยง โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษเ์ทเวศร์
503 14803 นางพรทิพย ์ เศรษฐวงศ์ นางสาว ภทัราพร  เศรษฐวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
504 14811 นายจรัญ  ทองแท่ง นางสาว ขจงจิตต ์ ทองแท่ง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
505 14812 นางวาสนา  บุญโต นาย ภูริณฐั  บุญโต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
506 14817 นางวลยัพร  ชา้งปลิว นางสาว มณีมณฑ ์ ชา้งปลิว มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
507 14842 นายสมบติั  สมุทรนอ้ย นาย สุภโชค  สมุทรนอ้ย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
508 14850 นางวราภรณ์  เกตุสวสัด̀ิ นางสาว วริศรา  เกตุสวสัด̀ิ โรงเรียนศึกษานารี
509 14884 นางพรชิตา  สมัมาสุวรรณ นาย ธนกร  เพช็รตะกั.ว วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
510 14952 นายสิทธิชยั  ศรีมา นาย ภาคภูมิ  ศรีมา วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก บา้นโป่ง
511 14976 นางกรรณิกา  เลี.ยนพู่ นาย ปวรวตั  ผจญ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบางบวัทอง
512 15016 นายเรืองศกัด̀ิ  แสงทองจี นางสาว กชมน  แสงทองจี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
513 15018 วา่ที. ร.ต.เด่นณรงค ์ สมัมาคาม ด.ญ. ชนกนนัท ์ สมัมาคาม โรงเรียนบูรณะศึกษา
514 15019 นายการันย ์ แกว้สุข ด.ช. นนัทิพฒัน์  แกว้สุข โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวทิยา
515 15022 นายจรัญ  คาํพุฒ ด.ญ. ภูริชญา  คาํพุฒ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง
516 15032 นายพิมล  อดุลยส์ารภณัฑ์ นางสาว พชัรี  อดุลยส์ารภณัฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
517 15033 นางพิชญา  อบกลิ.น นาย พงศภคั  อบกลิ.น มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช
518 15042 นายชวลิต  ศรช่วย นางสาว โชติมา  ศรช่วย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
519 15067 นายบรรจบ  จงขะวะดี ด.ญ. กลัยรักษ ์ จงขะวะดี โรงเรียนวดัอมรินทราราม
520 15086 นายสมพงษ ์ เปี. ยมการุญวงษ์ นางสาว ณิชา  เปี. ยมการุญวงษ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
521 15101 นายอนุกูล  ธิเขียว นางสาว วทนัยา  ธิเขียว มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
522 15105 นายทวศิีลป์  ดว้งจนัทร์ นาย ภาคิน  ดว้งจนัทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
523 15134 นายเศกสิทธ̀ิ  จนัทร์โชติเสถียร นางสาว จิดาภา  จนัทร์โชติเสถียร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
524 15141 นายปิยะชยั  สุขปลั.ง ด.ช. ณวฒัน์  สุขปลั.ง โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์
525 15148 นายกรณ์  สงัขแ์กว้ นาย พิพฒัน์พงษ ์ สงัขแ์กว้ มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย์
526 15184 นายธนะศกัด̀ิ  เตียวปิยกุล นางสาว อญัญมุขย ์ เตียวปิยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
527 15210 นายสิริวฒัน์  พิรุณสาร นาย ติณณ์  พิรุณสาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
528 15230 นายศิริพงษ ์ กมุทวณิช ด.ช. ยศกร  กมุทวณิช โรงเรียนวดัวมิุตยาราม
529 15245 นางดลฤดี  พฒันกิจววิฒัน์ นางสาว อภิรดี  พฒันกิจววิฒัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
530 15281 นายจิตติวฒัน์  มณฑา ด.ช. ณภทัร  มณฑา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
531 15284 นางจุฑารัตน์  คารวะ นายกลา้  คารวะ Cambride University
532 15297 นายมานพ  กิจกงัวล ด.ญ. ณชัชา  กิจกงัวล โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์
533 15360 นายเดชา  จรูญจาฏพจน์ นางสาว อรสา  จรูญจาฏพจน์ วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี
534 15416 นายบุญธรรม  วงัไธสง นาย ณฐัวฒัน์  วงัไธสง มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
535 15439 นายอรรถสิทธ̀ิ  จีนสูงเนิน ด.ญ. จอมขวญั  จีนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลดวงตะวนั
536 15482 นางธนกร  เอี.ยมสอาด นางสาว สรัลชนา  เอี.ยมสอาด โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสายไหม
537 15488 นางศุภราภรณ์  เฟื. องกวนิกุล นางสาว ญาตาว ี เฟื. องกวนิกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
538 15513 นายกฤษณกร  ศรแกว้ นางสาว ฐิติกาญจน์  ศรแกว้ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต
539 15515 นายสุรพล  เอี.ยมจิตเมตตา นาย นวพล  เอี.ยมจิตเมตตา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
540 15519 นายอาํพล  พึ.งเก็บ นาย ณฐัพงษ ์ พึ.งเก็บ วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
541 15536 นางวรรณงาม  แจ่มใจรัตน์ นางสาว วรรณศิตา  แจ่มใจรัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั
542 15538 นายวรวตัร์  กีรติไพบูลย์ นางสาว กานตก์วนิ  กีรติไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
543 15551 นางพรรณี  ปรีดาพนัธ์ นาย รพี  ปรีดาพนัธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
544 15584 นายนิวติั  เทพวจิิตร์ นางสาว พรปวณ์ี  เทพวจิิตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
545 15705 นางมณฑา  ถึงประเสริฐ นางสาว นฤภร  ตระกูลเดชะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
546 15726 นายยงยทุธ  เมธีวรรณกุล ด.ญ. พิมพช์นก  เมธีวรรณกุล โรงเรียนแพรกษาวเิทศศึกษา ฝ่ายประถม
547 15727 นายนฤพล  กุลธนาธร ด.ญ. อนันา  กุลธนาธร โรงเรียนอุดมวทิยา (ราชบุรี)
548 15766 นายดาํรงค ์ ทวกีนั นางสาว จารุวรรณ  ทวกีนั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต
549 15771 นายอุทยั  วฒันถาวร นาย ณฐัภทัร  วฒันาถาวร มหาวทิยาลยักรุงเทพ
550 15787 นางเลิศลกัษณ์  พิทกัษ์ นางสาว ณชัชา  พิทกัษ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
551 15793 นางรัตนา  พิศาลเศรษฐกุล นางสาว จุฑารัตน์  พิศาลเศรษฐกุล วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ
552 15827 นายวรีะพนัธ์  นิธิยานนทกิจ นาย ชยธร  นิธิยานนทกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
553 15829 นายชูชาติ  กลิ.นโสภณ นางสาว ชนกพร  กลิ.นโสภณ มหาวทิยาลยัมหิดล
554 15939 นายวจี  พิทกัษป์รัชญากุล นางสาว อภิชญา  พิทกัษป์รัชญากุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
555 15975 นายธีระวฒัน์  เทพอาํนวยสุข นาย ภวนิท ์ เทพอาํนวยสุข มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
556 16026 นายกรียธ์ร  ธีรานุตร นาย กนัตธ์ร  ธีรานุตร สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี.ปุ่น
557 16213 นายอธิคม  ศรไสว ด.ญ. แพรวพรรณ์  ศรไสว โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
558 16415 นายโต  พรมตา ด.ช. โอม  พรมตา โรงเรียนอนุบาลสาริน
559 16837 นายพิเชษฐ ์ เครือมาศ ด.ช. ศรุต  เครือมาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์
560 16892 นางอนุชนา  สุนทรหุต นาย อาณติั  สุนทรหุต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
561 17104 นายประสาท  กลบัแสง นาย จกัร์ทิพย ์ กลบัแสง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
562 17273 นายนพดล  ประเสริฐกาญจนา นาย ชานน  ประเสริฐกาญจนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว
563 17275 นางสุชยา  ลิมโพธ̀ิทอง นาย สรวชิญ ์ ลิมโพธ̀ิทอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
564 17514 นายปรีดา  หร่ายมณี ด.ญ. อินอาม  หร่ายมณี โรงเรียนสนัติดรุณ
565 17517 นางพลอยจนัท  สุนทรนนัท นางสาว พงษจิ์รา  สุนทรนนัท สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
566 17989 นายพิษณุ  เปียร์นนท์ นางสาว ธนภสั  เปียร์นนัท์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
567 18235 นายเดชา  วริิยะเจริญกิจ นาย วศิน  วริิยะเจริญกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
568 18244 นายหสัฏาย ุ จนัทร นาย หสัฏาย ุ จนัทร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
569 18787 นายจิรวฒิุ  ไชยประเสริฐ นางสาว สุภทัทา  ไชยประเสริฐ วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์พระมงกุฎเกลา้
570 18837 นายกิตติณฎัฐ ์ นาคประยรู นาย กิตติณฎัฐ ์ นาคประยรู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
571 18989 นายสุริยา  เทพาคาํ นาย สุริยา  เทพาคาํ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
572 19089 นายอคัรพล  ลาภพูล นาย อคัรพล  ลาภพูล มหาวทิยาลยัสยาม
573 19123 นายอภิรักษ ์ ทองรักษ์ นาย อภิรักษ ์ ทองรักษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
574 19128 นายมานิตย ์ สายะเวส นาย มานิตย ์ สายะเวส มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
575 19136 นายจิตติชยั  เครือเทศน์ นาย จิตติชยั  เครือเทศน์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
576 19341 นายปกรณ์  ทองสะพรั.ง นาย ปกรณ์  ทองสะพรั.ง มหาวทิยาลยัศรีปทุม
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ลาํดบั ทะเบียน ชื.อสมาชิก ชื.อผูรั้บทุน สถานศึกษา
577 19367 นายสุรเกียรติ  กมลพฒันะ นาย สุรเกียรติ  กมลพฒันะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (โครงการ  รมว
578 19383 นายกิตติพนัธ์  หล่อวเิชียรรุ่ง นาย กิตติพนัธ์  หล่อวเิชียรรุ่ง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
579 19407 นางสาวฉฐัอาํไพ  ธงชยั นางสาว ฉฐัอาํไพ  ธงชยั มหาวทิยาลยัมหิดล
580 19432 นางสาวธนัยช์นก  กลิ.นหอม นางสาว ธนัยช์นก  กลิ.นหอม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
581 19448 นางสาวประภารัตน์  ชยักิตติภรณ์ นางสาว ประภารัตน์  ชยักิตติภรณ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
582 19653 นายฉตัรชยั  แผนเมือง นาย ฉตัรชยั  แผนเมือง สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั
583 19669 นายอนุ  นุชลา นาย อนุ  นุชลา มหาวทิยาลยัศรีปทุม
584 19703 นายภาณุพงศ ์ สิทธิกรลีลา นาย ภาณุพงศ ์ สิทธิกรลีลา มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย์
585 19739 นายณฐัพล  ศิริสูตร ด.ญ. ปูชิดา  ศิริสูตร โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
586 19994 นางสาวกาญจนา  หงส์วรานนท์ นางสาว กาญจนา  หงส์วรานนท์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
587 20037 นายสงกรานต ์ ศรีเมือง นาย สงกรานต ์ ศรีเมือง มหาวทิยาลยัมหิดล
588 20148 นายวชิระ  ภูจ่าพล นาย วชิระ  ภูจ่าพล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
589 20252 นายวชิชา  ชาครพิพฒัน์ นางสาว ศิวพร  ชาครพิพฒัน์ โรงเรียนสายนํkาผึkง ในพระอุปถมัภฯ์
590 20267 นางสาวตนัติมา  ธีระเลิศธรรม นางสาว ตนัติมา  ธีระเลิศธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
591 20343 นายธนภพ  บุญธีรารักษ์ นาย ธนภพ  บุญธีรารักษ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
592 20462 นายคมสนั  อินสวา่ง นาย คมสนั  อินสวา่ง วทิยาลยัเทคโนโลยแีหลมทอง
593 20547 นางสาวศิริพร  มีเพียร นางสาว ศิริพร  มีเพียร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
594 20638 นางสาววไิลพร  เภาพาน นางสาว วไิลพร  เภาพาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร
595 20702 นางสาวพรทิพย ์ พนันาดี ด.ช. พชัรพล  สีจาํปา โรงเรียนขวญัฤทยัพฒันวชิช์
596 20807 นายวสนัต ์ หมั.นตระกูล นาย วสนัต ์ หมั.นตระกูล วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี
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