
 
 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด    โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๑๗๗๑-๑๗๗๒ 
ที่                  ๒๑๔/๒๕๖๕ วันที่     ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
เร่ือง   ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ประจ าปี ๒๕๖๕  
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ก าหนดให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับ
ทุนส่งเสริมการศึกษา จ านวน ๘๔ คน นั้น 
 

 ในการนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ทุนส่งเสริมการศึกษา จ านวน ๖๖ ทุน ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
แบ่งเป็น 

๑. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี    จ านวน  ๓๓  ทุน   
๒. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  จ านวน  ๓๓  ทุน  
 

ก าหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง หมายเลข ๑๐๑-๑๐๔ ชั้น ๑ (สว.) โซนกลาง อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ 
สมาชิกและบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ให้ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ โดยสแกน QR Code 
ด้านล่างนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว  

 
 (นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์) 
 ผู้จัดการสหกรณ์ 
 ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลงทะเบียนแบบตอบรับ 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 
 
 

 
 

ก าหนดการ 
พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องจัดเลี้ยง หมายเลข ๑๐๑-๑๐๔ ชั้น ๑ (สว.) โซนกลาง อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน 
 

************************************** 
 
 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา - นักเรียนลงทะเบียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา  
 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ประธานอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  

  กล่าวรายงานทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕  
 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา - ประธานกรรมการ กล่าวเปิดงาน 
    - พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๕ 

- คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด    
 และนักเรียนที่เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน   
 
 
 
 
 

************************************** 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย 
  - นักเรียนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 
 - ผู้ปกครอง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ สวมใส่หน้ากากอนามัย 

๒. นักเรียนที่ไม่สามารถมารับทุนส่งเสริมการศึกษาได้ ให้ผู้ปกครองขึ้นรับแทน 
๓. กรณีไม่มีนักเรียนหรือตัวแทนผู้ปกครองเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ตามก าหนดการดังกล่าว 

โดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน 
 
 



ประเภททุนเรียนด ี
 

ล าดับ สังกัด หมายเลข 
สมาชิก 

ชื่อ - นามสกุล 
(ผู้ปกครอง) 

ชื่อ- นามสกุล 
(บุตร) 

สถานศึกษา ระดับการศึกษา ผล 
การเรียน 

1 สว. 004460 นางปมณฑ์  จารีรักษ์ เด็กชายณัชพล  จารีรักษ์ โรงเรียนพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 3.80 

2 สผ. 005244 นางสาวปานตะวัน  บุญสุวรรณ์ นายภูธเนศ  บุญสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กรุงเทพฯ 

ปริญญาตรีปีท่ี 2 3.64 

3 สผ. 006514 ว่าที่ ร.ต.เอกชัย  ท้าวหน่อ เด็กหญิงอรุโณทัย  ท้าวหน่อ โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4.00 

4 สว. 003809 นางณัชชา  ฉัตรวรกรณ์ เด็กชายศิวสิษฐ์  ฉัตรวรกรณ์ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 
ฉะเชิงเทรา 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 3.72 

5 สว. 004814 นางสาวสุพาณี  พุมมา เด็กชายกุนธร  ด้วงอุดม โรงเรียนพันธะวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 3.91 

6 สผ. 004062 นางอรวรรณ  คงเกิด เด็กชายธนาธิป  คงเกิด โรงเรียนราชวัตรวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 4.00 

7 สว. 005435 นางสาวจันทนา  จงจงประเสริฐ เด็กหญิงจันทิมา  เดชบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา  
นนทบุรี 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 4.00 

8 สผ. 005873 นางสาวอัญชลิกา  สิริพัฒน์ธนโชต ิ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริพัฒน์ธนโชติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  
นครราชสีมา 

ประถมศึกษาปีท่ี 3  4.00 

9 สผ. 005292 นางสาวนิภาพร  นาคสวาสดิ์ เด็กหญิงกรกนก  ประลามุข โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 3.71 

10 สว. 003955 นางสาวลลนา  ธรรมแสง เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ  
กาฬสินธุ์ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 3.90 

11 สผ. 001790 นายกิตติศักดิ์  แสงเงิน นางสาวกาญจนาพร  แสงเงิน 
 

โรงเรียนสันก าแพง   
เชียงใหม่ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3.87 

12 สว. '004934 นายณัทกฤช  เปล่งรัศมี เด็กหญิงสุกฤตา  เปล่งรัศมี โรงเรียนเบญจมบพิตร 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4  4.00 

13 สว. 004405 นางชุติมา  บุราณ เด็กหญิงณิชชาพัชญ์  บุราณ โรงเรียนประชานิเวศน์ 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 4.00 

14 สว. 006373 นางสาวจิติมา  ดีงาม เด็กชายจิตติพัฒน์  ยามสุข โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดคูหาสวรรค์) พิษณุโลก 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 3.81 

15 สว. 004553 นางสาวราตรี  ศิริคุณานนท์ เด็กหญิงชัชชญา  ศิรคิุณานนท ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  
สระบุรี 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 4.00 

16 สว. 003935 นางสาววิมลมาศ  คงสุข นางสาวณัฐนันท์  แพทย์เพียร โรงเรียนสิรินธร  
สุรินทร์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3.77 

17 สว. 004490 นางสาวอารียา  หมื่นฤทธิ์ เด็กหญิงขวัญชนก  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา  
นครราชสีมา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4.00 

18 สผ. 004908 นางสาวนิภาพร  อุ่นค าภา 
 

เด็กหญิงนันท์นภสั  แก้วกันไทย โรงเรียนบ้านทุ่งว้า  สิงห์บุรี ประถมศึกษาปีท่ี 2 4.00 

19 สผ. 005092 นางสาวธนียา  วงค์สีทา นางสาวประภาวรินทร์ โสธรารังษ ี โรงเรียนเลิงนกทา   
ยโสธร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3.98 

20 สว. 004274 นางสาวสุดารัตน์  ฮาเซะ เด็กชายปัณณวิชญ์  วันมาน โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 3.95 

21 สว. 006449 นางสาวพัชรินทร์  ประไพ เด็กชายภควัต  เสือสะอาด โรงเรียนเทพวิทยา  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 4.00 



- 2 - 
 
 

ล าดับ สังกัด หมายเลข 
สมาชิก 

ชื่อ - นามสกุล 
(ผู้ปกครอง) 

ชื่อ- นามสกุล 
(บุตร) 

สถานศึกษา ระดับการศึกษา ผล 
การเรียน 

22 สผ. 005211 นางสาวเขมภัสสร์  นาคเกิด นายฐิติกร  มานะกุล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปี 1 

3.54 

23 สว. 002839 นางสาวศรีอนงค์  นิสภา เด็กหญิงวรญัญา  นิสภา 
 

โรงเรียนสุขเจริญผล 
สมุทรปราการ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 4.00 

24 สว. 006437 นางสาวณัฐกานต์  อ่อนฉาย เด็กชายภูวดล  อ่อนฉาย โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 4.00 

25 สผ. 006044 นางสาวพิมพ์นาม  อานะสุข เด็กหญิงเกตุพิชญ์พิรัช  ปั้นนพศรี โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ล าปาง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3.51 

26 สผ. 006312 นางทิพรัตน์  จูมดอก เด็กชายธันวา  จูมดอก โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 4.00 

27 สผ. 004018 นางมาริสา  แจ่มจ ารัส เด็กหญิงจิดาภา  แจ่มจ ารัส โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3.84 

28 สผ. 000887 นายก าพล  ชมสินทรัพย์ เด็กชายสกลวัฒน์  ชมสินทรัพย์ โรงเรียนการัญศึกษา  
นนทบุรี 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 4.00 

29 สว. 005129 นางสาวปานชนก  จันทร์ศรี เด็กชายดนัย  พุฒศิริ โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 4.00 

30 สว. 004552 นางสาวศรัญญา  สิงห์เชิด เด็กชายศรญัญวัฒน์  นาคจนัทร ์ โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 4.00 

31 สว. 006005 นางสง่า  แทบทาม เด็กหญิงกุลวรินทร์  แทบทาม โรงเรยีนบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 
มหาสารคาม 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 3.97 

32 สว. 004262 นายกฤติน  ผูกพัน เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผูกพัน โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 4.00 

33 สผ. 004576 นางโชติรส  จันทร์ตากอง เด็กชายภัทร  จันทร์ตากอง โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 3.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา 
 

ล าดับ สังกัด หมายเลข 
สมาชิก 

ชื่อ - นามสกุล 
(ผู้ปกครอง) 

ชื่อ- นามสกุล 
(บุตร) 

สถานศึกษา ระดับการศึกษา 

1 สผ. 004823 นายศิรามพัฒน์  มีสันเทียะ เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทอง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 
นครราชสมีา 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

2 สว. 005275 นางสาวสุมิชานันท์  นิยมทรัพย์ นางสาวมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

ปริญญาตรีปีท่ี 2 

3 สว. 005363 นางสาวโสรยา  ปลื้มรุ่งโรจน์ เด็กหญิงนภัสนันท์ ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนปรัชชาธร 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

4 สผ. 005851 นางสาวณภัสภรณ์  วงษ์งาม เด็กชายรัฐภัทร์  วงษ์งาม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5 สผ. 003790 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร  งามเหลา เด็กหญิงพิชชากร  งามเหลา โรงเรียนพันธะวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

6 สผ. 003915 นางสาวศรัณย์ภร  ช านาญป่า เด็กหญิงภัฐภัสสร  แก้วใส โรงเรียนพันธะวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

7 สว. 004633 นางสาวสุกัญญา  กิจตะคุ เด็กหญิงณชนก  วีระพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
นนทบุรี 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8 สผ. 006625 นางสาวณัฐมน  เทียนเนียม นางสาวจิรมณ  ลาภสุนทรพิทักษ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

9 สว. 004377 นางทิพยวรรณ  ลูกจันทร์ เด็กหญิงนภกานต์  ลูกจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพฯ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

10 สว. 005162 ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร  จันตาเมือง นายณัฐภัทร  จันตาเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 
ล าพูน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11 สว. 005326 นางผ่องใส  มนตรีวัน นางสาวอรวรรณ  บุญมาเกิด มหาวิทยาลยัมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาตรีปีท่ี 3 

12 สผ. 003843 นางสาวจารุนันท์  ผ่านไกร เด็กหญิงภูษณิศา  ค าถาวร โรงเรียนพันธะวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

13 สผ. 004025 นางสาวสายสมร ตระกลูอ านวยผล นางสาวพรเพ็ญ  ตระกูลอ านวยผล มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาสารคาม 

ปริญญาตรีปีท่ี 3 

14 สผ. 005025 นางสาวธัญยรัตน์  เอี่ยมแสนกล เด็กหญิงสัตตบงกช  มนาปี โรงเรียนบูรณวิทย์ 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

15 สว. 006140 นางวาสนา  มั่งมี นายวรเดช  มั่งมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
พิษณุโลก 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

16 สว. 004220 นางจุฑามาศ  มาสนันท์ นางสาวณัฐชา  มาสนันท์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาตรีปีท่ี 2 

17 สว. 005286 นางนันท์นภัส  ชูศรี นางสาวฐะปะนี  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 
นครศรีธรรมราช 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

18 สผ. 003329 นางศิริลักษณ์  ภูติพงศ์โสภณ เด็กหญิงพีรชญา  ภูติพงศ์โสภณ โรงเรียนเทพอักษร  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

19 สผ. 004717 นางสาธนันวลัญชน์  พึ่งพักตร์ เด็กหญิงธนิศร์ณิชา  พึ่งพักตร์ โรงเรียนพันธะวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

20 สว. 005249 นางสาวสุภารัตน์  เล่าสกุล เด็กชายศุภกิจ  เขียวฉะอ้อน โรงเรียนวัดม่วง  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

21 สผ. 003980 นางสาวอัจฉรา  อ่อนเฉย เด็กชายกฤษฏิ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนกว่างเจ้า  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
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20 สว. 005249 นางสาวสุภารัตน์  เล่าสกุล เด็กชายศุภกิจ  เขียวฉะอ้อน โรงเรียนวัดม่วง  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

21 สผ. 003980 นางสาวอัจฉรา  อ่อนเฉย เด็กชายกฤษฏิ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนกว่างเจ้า  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

22 สผ. 006487 นายปิยะศักดิ์  ชาชุมพร เด็กชายกฤษฏิณัฏตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล
รัตนาราม อุบลราชธานี 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

23 สว. 003356 นางเมชญา  เมธาวริศากุล เด็กชายกวินท์วัธน์  เมธาวริศากุล โรงเรียนราชวินิต  
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

24 สว. 004188 นางสาวปทุมรัตน์  รุ่งโรจน์ เด็กหญิงปิยะธิดา  โสรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 
บางบวัทอง นนทบุรี 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

25 สว. 004258 นางสาวธนพร  จิตต์อารีย์ เด็กชายธนเดช  ชัยรมณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

26 สผ. 006085 นางสาววารี  เกตุโฉม เด็กชายวัชรินทร์  ทองศรี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

27 สผ. 005044 นายกันตินันท์  ตั้งใจ เด็กหญิงวฤทัย  ภูวรรณา โรงเรียนราชวัตรวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

28 สผ. 005200 นางสาวธัญชนก  น้อยทวี นางสาวธนัชชา  หอมพะวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์
สวัสดิ์ นนทบุรี 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปี 2 

29 สผ. 003477 นางจุฑารัตน์  สุรเวคิน นายสุทธิรักษ์  สุรเวคิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

30 สผ. 004905 นายวงศกร  เลาะหมัด เด็กชายกวินทร์  เลาะหมัด โรงเรียนสุเหร่าชีรอ  
(ราษฏร์สามัคคี) กรุงเทพฯ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

31 สว. 006323 นางสาวสุกัญญา  สิริกิจวณิชย์ นางสาวสุธัญวรัตน์  สิริกิจวณิชย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
กรุงเทพมหานคร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

32 สว. 004107 นางสาวชนิกานต์  ลือดารา นายณัฐวีร์  ทองชิว มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร-
เกษม กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาตรีปีท่ี 2 

33 สผ. 004840 นางอรทัย  ปาลวัฒน์ชัย เด็กชายณัฐฐาพล ปาลวัฒน์ชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
 


