รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
ประเภททุนเรียนดี
จำนวน 37 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ลำดับ สังกัด หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิก
(ผู้ปกครอง)
1
สผ. 004460 นายรุ่งศิลป์ ดาแก้ว

ชื่อ- นามสกุล
(บุตร)
นางสาวอโนมา ดาแก้ว

2

สผ.

003840

นายภูกิจ สุทธิโก

นางสาวชัชนท สุทธิโก

3

สว.

002736

นางสาวสุธาทิพย์ กล้าณรงค์

เด็กหญิงพิณภัทร กล้าณรงค์

4

สผ.

002879

นางสุนันทา เนื่องคำอินทร์

เด็กหญิงนิศากร เนื่องคำอินทร์

5

สว.

004321

นางอินทิรา ขำเอี่ยม

เด็กหญิงสุกฤตา แสงจันทร์

6

สว.

002823

นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์

เด็กชายก้องภพ วิเศษฤทธิ์

7

สผ.

003690

นายฐิติโชค ยอดภักดี

เด็กหญิงจิรติกานต์ ยอดภักดี

8

สผ.

002929

นางสาวศิริวัฒธนี อินทรสมหวัง

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ใสหนู

9

สผ.

003847

นางสาวเปรมฤดี วงศ์สาคร

เด็กหญิงชญานิศ สัตยชัยวรรณ

10

สว.

003626

นางสาวอัชรา กลิ่นอินทร์

เด็กหญิงปุณิกา กลิ่นอินทร์

11

สผ.

004665

นางสาวพรรณิกา พลเคน

เด็กชายญานภัทร ภูมิโคกรักษ์

12

สผ.

005093

นางสิตา สิทธิ

เด็กชายโสภณวิชญ์ สิทธิ

13

สผ.

005532

นางสาวเกยูร แก้วจำรัส

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วจำรัส

14

สผ.

004225

นางสาวจิราณัฏฐ์ น้อยประทุม

เด็กหญิงจิรภัค คงหาสุข

15

สว.

003333

นางสุมาลี ทองปลูก

เด็กชายปวริศว์ ทองปลูก

16

สผ.

003550

นางสาวชลัญกร สิงหนาท

เด็กชายพันธ์สิงห์ โชติช่วง

17

สผ.

004695

นางสาววรัตน์ดา ไชยตะมาตย์

เด็กหญิงณัฐธีรา สัจจะนิธิกุล

18

สผ.

005553

นางเสาวภา วาสนา

นางสาวณัฐวิภา วาสนา

19

สว.

004112

นางสาวกรรณิกา พลายภิรมย์

เด็กหญิงนฎกร โพธิบัติ

20

สว.

004542

นางสาวเพ็ญจันทร์ จิตรบวร

เด็กหญิงมินญาดา มีชัย

21

สผ.

006342

น.ส.ชมแสน เสมาด่านกลาง

เด็กหญิงปัณฑิตา บุญบุญ

สถานศึกษา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนการัญศึกษา
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
"ราษฏร์อุทิศ" พิจิตร
โรงเรียนพิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล นครปฐม
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านคลองบัว
(เอี่ยมแสงโรจน์) กทม.
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
พัทลุง
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพันธะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55
นนทบุรี
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
นครราชสีมา

ระดับการศึกษา

ผล
การเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3.94
มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.97

ประถมศึกษาปีที่ 5

4.00

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.94

ประถมศึกษาปีที่ 5

4.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.94

ประถมศึกษาปีที่ 6

3.96

ประถมศึกษาปีที่ 3

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 3

3.71

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 6

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 2

3.98

ประถมศึกษาปีที่ 2

3.98

ประถมศึกษาปีที่ 3

3.74

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 4

3.83

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 5

3.78

-2-

ประเภททุนเรียนดี
ลำดับ สังกัด หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิก
(ผู้ปกครอง)
22 สผ. 006298 นางสาวพัชรินทร์ พิลาชัย

ชื่อ- นามสกุล
(บุตร)
เด็กหญิงพรนภัส ร้อยสุข

23

สผ.

003304

ว่าที่ร้อยตรี สุขุม เนียมฉาย

เด็กชายจักริน เนียมฉาย

24

สว.

002833

นางวันวารินทร์ แสงพิทักษ์

นางสาวอริสา แสงพิทักษ์

25

สว.

004483

นายณัฐวิทย์ พรหมจรรย์

เด็กชายจิรายุ พรหมจรรย์

26

สผ.

004688

นางสาวกังสดาน เทียนทอง

เด็กชายนรภัทร เลิศทนงเดช

27

สว.

004455

นางสาวชัชสรัล ยิ้มศรีใส

เด็กชายพีรวิชญ์ สว่างศรี

28

สผ.

004966

น.ส.รินทร์ลภัค พิริยะธัญเลิศ

เด็กชายณสยาม มิตรมุสิก

29

สผ.

005312

นางสาวเอื้อมพร ขอสุข

เด็กหญิงพิชญากร ขอสุข

30

สว.

005442

นายรุ่งเพชร งามพร้อม

เด็กชายปรัตถกร งามพร้อม

31

สว.

005184

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ลัดลอย

เด็กชายรัชพล ศรแดง

32

สผ.

005846

นางเกษฎา แก้วมาก

เด็กหญิงเขมจิรา แก้วมาก

33

สว.

005224

นางสาวปณิธาน เยี่ยงกุลเชาว์

นางสาวณกาล พลบุญ

34

สผ.

005858

นางสุชิรา เพิ่มลาภ

นางสาวปพิชญา เพิ่มลาภ

35

สว.

006034

นางสาวอุมารัตน์ อัยรา

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเตี้ย

36

สผ.

006170

นางสุธาทิพย์ อุดม

นายคุณากร อุดม

37

สว.

005736

นางสาวธิชากร โชติราษี

เด็กชายณัฐชนน เขื่อนโคกสูง

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทรงธรรม
สมุทรปราการ
โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกันตะบุตร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล นครปฐม
โรงเรียนพันธะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพันธะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวัตรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร

ระดับการศึกษา

ผล
การเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 3.98
ประถมศึกษาปีที่ 3

3.87

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.84

ประถมศึกษาปีที่ 3

3.95

ประถมศึกษาปีที่ 5

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 4

3.95

ประถมศึกษาปีที่ 4

3.89

ประถมศึกษาปีที่ 3

3.59

ประถมศึกษาปีที่ 2

3.70

ประถมศึกษาปีที่ 2

4.00

ประถมศึกษาปีที่ 3

4.00

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.37

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.40

ประถมศึกษาปีที่ 4

3.87

ปวช.3

3.81

ประถมศึกษาปีที่ 5

3.75

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
จำนวน 32 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ลำดับ สังกัด หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิก
(ผู้ปกครอง)
1
สผ. 003977 นางธภาภัค พูพานเพิง

ชื่อ- นามสกุล
(บุตร)
นางสาวธนัชชา พูพานเพิง

2

สผ.

004978

นางสาวฐิติภัทร สังข์ชุม

เด็กหญิงพรพรรณ สุขสวัสดิ์

3

สว.

005165

นางสาวอนัญญา คชกฤษ

เด็กหญิงสุประวีณ์ อินจันทร์

4

สผ.

005283

นายชัชวาลย์ เผือกอำไพ

เด็กหญิงรสิกา เผือกอำไพ

5

สผ.

004624

นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์

เด็กชายชยณัฐ กวินปกรณ์

6

สว.

004079

นายเพชร ชมจิตร์

นางสาวสวิตตา ชมจิตร์

7

สว.

006119

นายธานินทร์ ธีรากิตย์

เด็กหญิงภรภัทร์ ธีรากิตย์

8

สว.

003238

นางสาวสุธาทิพย์ สมัครการ

เด็กชายณัฐศิษฎ์ กรุณามัยพันธุ์

9

สผ.

004744

นางสาววิชชุดา ธรรมรักษ์

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ รัตนชัย

10

สว.

003119

นางดวงแก้ว ขจรผล

เด็กชายสุวิจักขณ์ วรนุช

11

สว.

005202

นายวิทยา จุ่นบ้านโคก

เด็กหญิงเมชญา จุ่นบ้านโคก

12

สผ.

004556

นางสาวธัญภา ศรีสุขดี

เด็กชายวริษฐ์ สองเป็ง

13

สผ.

005613

นางสาววาสนา เอกอนงค์

นางสาวเจตปรียา เอกอนงค์

14

สผ.

003789

นายซันวา สุดตา

เด็กหญิงสุชาดา สุดตา

15

สผ.

003321

นางสาวรินทร์ลิตา วรรณทัศนาศักดิ์

นางสาวกมลพรรณ บัณฑิตทัศนานนท์

16

สผ.

005548

นางอุดมลักษณ์ ผดุงวงษ์

นายวริทธิ์นันท์ ผดุงวงษ์

17

สว.

005518

นางสาวกันยาพร รอดพิทักษ์

นางสาวจิรัชชญา ค้ำจุน

18

สผ.

002924

นางอำพรพันธุ์ อินทรแพทย์

นางสาวณัฐณิชา อินทรแพทย์

19

สผ.

005592

นางสาววาสนา สุนทรพิพิธ

นายธีรภัทร สุนทรพิพิธ

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2
(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) พะเยา
โรงเรียนราชวัตรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
นนทบุรี
โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์) กทม.
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
กทม.
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
นนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนผดุงนารี
มหาสารคาม
โรงเรียนมณีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
ชลบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีย่าน
กรุงเทพมหานคร

-2-

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
ลำดับ สังกัด หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิก
(ผู้ปกครอง)
20 สว. 005361 นายพิเชษฐ์ อุ่นอุพันธ์

ชื่อ- นามสกุล
(บุตร)
เด็กหญิงฐิติมา อุ่นอุพันธุ์

21

สผ.

003018

นางสาวอัชราภรณ์ คำมาสุข

เด็กหญิงญาดา บัวอินทร์

22

สว.

003101

นางสาวน้ำอ้อย รุ่งแจ้ง

เด็กหญิงเขมจิรา แก่สีโลหิต

23

สว.

004938

นางสาวสลิลรัตน์ รตารุณ

นางสาวศลิษา โปณะทอง

24

สผ.

005459

นางสาวศิริรัตน์ เต็มศิริ

เด็กชายพลกฤต เต็มศิริ

25

สว.

005272

นางพัชรินทร์ หันชะนา

เด็กหญิงณภัทร สวนสมุทร์

26

สว.

006379

นางสาววัลย์ณภัสร์ ยอดแย้ม

เด็กหญิงวรรณวนัช หนูเล็ก

27

สว.

005839

นางวิไลรักษ์ ตันปะละ

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตันปะละ

28

สว.

005840

นางสาวภรภัค ปิยะฉัตรสกุลชัย

เด็กหญิงปริดาภา พูลเกษม

29

สผ.

005462

สอ.สมบัติ รักญาติ

นายชนาวิน รักญาติ

30

สผ.

005069

นางสาวนิตยา เผือกอำไพ

นายณัฐพล เผือกอำไพ

31

สผ.

005474

นางเยาวลักษณ์ เผือกคำ

เด็กชายทักษ์ดนัย คุ้มพระพาย

32

สผ.

005246

นางสุริวัสสา ประเสริฐศิริกูล

นายนิธิศ ผิวงาม

สถานศึกษา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์บูรพา
ชลบุรี
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดแคใน
นนทบุรี
โรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำปาง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กทม.
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
กทม.
โรงเรียนอินทรวิทยา
ขอนแก่น
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม) กทม.

