ที่ ว ๙๐/๒๕๖๑

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่ ว ๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๖๑
ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดประกาศใหสมาชิกยื่นขอรับ
ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๑ นั้น
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๖ ครั้ง ที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดมีม ติ
เห็นชอบใหมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ประเภทตอเนื่อง จํานวน ๙๙ ทุน เปนเงิน ๑,๒๖๔,๐๐๐.- บาท
รวมทุนประเภททั่วไป และประเภทตอเนื่อง ทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ ทุน เปนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.- บาท
(สามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่สงมา
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ จุลเจริญ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๑
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑
---------------------------ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๖ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ไดมีมติเห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ประเภททั่วไป
๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท
รวม ๕๕๐ ทุน เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท
รวม ๓๐๐ ทุน เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ชั้นละ ๓๒ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท
รวม ๙๖ ทุน เปนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ประเภทตอเนื่อง
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน
๘๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๒) จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน
๘๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) จํานวน ๕ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน
๔๐,๐๐๐.- บาท
๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๑๑ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
๒.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๒) จํานวน ๙ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท
๒.๖ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ที่ ๑ จํ า นวน ๑๖ ทุ น ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น
๒๕๖,๐๐๐.- บาท
๒.๗ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ที่ ๒ จํ า นวน ๑๔ ทุ น ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น
๒๒๔,๐๐๐.- บาท
๒.๘ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ที่ ๓ จํ า นวน ๑๐ ทุ น ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น
๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๒.๙ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท
๒.๑๐ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๕ จํานวน ๔ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท
/๒.๑๑ ระดับ....

-๒๒.๑๑ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๖ จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง จํานวน ๙๙ ทุน เปนเงิน ๑,๒๖๔,๐๐๐.- บาท
รวมมีผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๑ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ ทุน เปนเงิน
๓,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สามลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
ทั้งนี้ สมาชิกทุกทานสามารถตรวจสอบรายชื่อผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยาไดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ จุลเจริญ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประถมศึกษาปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ช.ปาฏิหาริย แสงวิเศษ

นายพงษศิริ แสงวิเศษ

0063396 ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

90

2 ด.ญ.ภรภัทร สุวรรณปญญา

นายกิตติวุฒิ สุวรรณปญญา

0075677 ตําบลบานตาก จังหวัดตาก

85

3 ด.ญ.พีรยา นาเมืองรักษ

น.ส.สาวิตรี นาเมืองรักษ

0101128 เมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

85

4 ด.ญ.รัตติยากร ชันทอง

น.ส.รักษิณา ประเสริฐศรี

0092516 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

85

5 ด.ช.คณิศร ทั่งหิรัญ

นางจิราพร ทั่งหิรัญ

0101540 ตําบลหางฉัตร (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง

85

6 ด.ช.ตอตระกูล กุลวงษ

นางสุธิดา กุลวงษ

0102315 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

85

7 ด.ญ.กานตพิชชา ปานกลิ่น

นางสุจิตรา ปานกลิ่น

0066834 เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

85

8 ด.ญ.ณฐพร มีทรัพย

นางดวงเดือน มีทรัพย

0102213 ตําบลหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

85

9 ด.ช.กฤตเมธ บัวเกิด

นางกนกพรรณ บัวเกิด

0085608 ตําบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี

80

10 ด.ช.เตชิต พึงรําพัน

นางจุฑาทิพย พึงรําพัน

0074995 เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

80

11 ด.ญ.ขวัญหทัย คําวะเนตร

นายอรรณนพ คําวะเนตร

0065607 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

80

12 ด.ญ.รวินันท จันทรทอง

นางนิยดา จันทรทอง

0098150 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

80

13 ด.ญ.เบญญาภา แสงสุวรรณ

น.ส.สุดารัตน สุวรรณรัตน

0060674 ตําบลนาประดู จังหวัดปตตานี

80

14 ด.ช.พงศภูดิศ ศิลาจะโปะ

น.ส.ทรรวรีก ศิลาจะโปะ

0087156 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน

80

15 ด.ช.วรฐ บัญชาศักดิ์เจริญ

นายเอกศักดิ์ บัญชาศักดิ์เจริญ

0091728 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

80

16 ด.ญ.วรนิษฐา ชมภูวิเศษ

นางขนิษฐา ชมภูวิเศษ

0101534 ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

80

17 ด.ช.จตุพล วงศราษฎร

นางสุภาวดี วงษราษฎร

0081745 ตําบลทาขาม. จังหวัดเชียงใหม

80

18 ด.ญ.ทิพรัตน ปราณี

นางสุธาทิพย แพทยรังษี

0081134 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

80

19 ด.ญ.อภิชญา เฉลิมวรรณ

นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ

0071330 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

20 ด.ช.กานตณัฐโชติ พันธละออ

นายธวิทย พันธละออ

0099872 ตําบลกลางหมื่น จังหวัดกาฬสินธุ

80

21 ด.ช.เกรียงศักดิ์ ทองบอ

นายเอกชัย ทองบอ

0047199 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

80

22 ด.ญ.เมยานี ยามา

น.ส.เพ็ญนภา แจงบัว

0083800 ตําบลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

80

23 ด.ช.วรากร เสาะแสวง

นางวรัชญา เสาะแสวง

0093357 ตําบลทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี

80

24 ด.ญ.ญาดา ยศศิริ

นางศิริรัตน ยศศิริ

0091556 ตําบลทุงศรีชุมพล จังหวัดสุรินทร

80

25 ด.ช.จิรพัฒน จีระสมบัติ

นางสุรียรัตน ไพรสณฑ

0094861 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

80

26 ด.ญ.ภัทรวรินทร กาบทอง

นายศุภชัย กาบทอง

0087806 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

80

27 ด.ญ.เขมจิรา เจือกโวน

นายชวลิต เจือกโวน

0089885 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

80

28 ด.ช.วีระพัฒน โสมณาวัฒน

นางสายใจ โสมณาวัฒน

0095111 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

80

29 ด.ช.ธีรัช ศรีปดตา

น.ส.พรเพ็ญ สามเณร

0098365 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

75

30 ด.ญ.ชวิศา ออสปอนพันธ

นางอุไรลักษณ ออสปอนพันธ

0101020 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

31 ด.ญ.วรรณกร อุปญญ

นางกันยารัตน อุปญญ

0066932 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

75

32 ด.ญ.ณ ปลายฟา สุขสุโฉม

นางสุนทรี สุขสุโฉม

0071248 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

75

33 ด.ช.ราชภัฏ ศรีบุญเรือง

นางพัชราภรณ ศรีบุญเรือง

0056746 ตําบลเนินสูง จังหวัดจันทบุรี

75

34 ด.ช.วิริยากรณ ศิริศรีเพ็ชร

นางนฤมล ศิริศรีเพ็ชร

0072309 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

75

35 ด.ญ.ปุริมปรัชญ พลศรี

นางพัชราภรณ พลศรี

0064038 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประถมศึกษาปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

36 ด.ญ.กุลกัลยา บุญรักษ

นางเกศิณี บุญรักษ

0074289 ตําบลทาทอง จังหวัดพิษณุโลก

75

37 ด.ช.สิปปวิชญ คงใหม

นายธีระยุทธ คงใหม

0055098 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

75

38 ด.ช.ศรวัสผ แกวเทพา

นางการเกษร แกวเทพา

0048943 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

75

39 ด.ญ.เขมจิรา คติสุข

น.ส.บุณยนุช คติสุข

0069905 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

75

40 ด.ญ.ณัชชาวีร สามศรีทอง

นางสุชาวดี สามศรีทอง

0101214 ตําบลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

75

41 ด.ญ.พัชรพร อยูเลห

นางคนึงนิตย อยูเลห

0061623 ตําบลตลุก จังหวัดชัยนาท

75

42 ด.ช.กฤตพล จันคง

นางอมรรัตน จันคง

0101797 ตําบลบานสวน จังหวัดพัทลุง

75

43 ด.ช.ปณณวิชญ นวลกุง

น.ส.สายสุณี ศรีสังข

0093504 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

75

44 ด.ญ.อภิชญา รูทํานอง

นายเอนก รูทํานอง

0063768 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

75

45 ด.ช.จิรายุ อาจคะนอง

นางจิราพร เผามงคล

0092569 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

75

46 ด.ช.ชยางกูร สาระศาลิน

น.ส.ทิพวรรณ ทองเชื้อ

0099085 เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

75

47 ด.ช.กวินท บังแสง

นางสุพัตรา บังแสง

0077198 ตําบลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม

75

48 ด.ญ.พลอยปภัส ทองสุวรรณ

น.ส.กนกอร อินทโก

0054148 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

75

49 ด.ญ.ณิชารีย จันทรพวง

นางศศิธร ศิริวาณิชย

0101635 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

75

50 ด.ญ.ณัฐทิตา เทียนงาม

นางณัฐธีรนุช เทียนงาม

0085302 องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

75

51 ด.ช.วัชร โอษะคลัง

น.ส.นันทนา จองสละ

0080198 ตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ

75

52 ด.ญ.อนรรฆวี ไกรเทพ

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

0092260 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

75

53 ด.ญ.พิชญาภัค คําปว

นายจําป ไชยเพ็ชร

0044617 ตําบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

75

54 ด.ญ.รวีพัชญ เสาทอง

นางพิมพระวี ปญญาวุฒิ

0096391 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

75

55 ด.ญ.ทิพรดา สองแสง

นางอัญชลินทร สองแสง

0087835 องคการบริหารสวนตําบลนาแวง จังหวัดอุบลราชธานี

75

56 ด.ญ.ภัคณภัทร ชัยสีธิ

นางนงลักษณ ชัยสีธิ

0072781 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

75

57 ด.ช.ปุลพร โพธิโชติ

นางสุนันทา โพธิโชติ

0070296 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

75

58 ด.ญ.ปพิชญา สราญรมย

นางกัลยา สราญรมย

0079361 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

75

59 ด.ญ.ปาณิสรา สําเภา

นางสมพร สําเภา

0078822 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

75

60 ด.ช.วงศธร วรรณบวร

นายวัชรี วรรณบวร

0074484 ตําบลทางิ้ว จังหวัดตรัง

75

61 ด.ช.ชัยพร สองสี

นางโฉมเฉลา สองสี

0063423 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

75

62 ด.ญ.ศิริวรดา สุขบุตร

นางวราภรณ สุขบุตร

0076511 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

75

63 ด.ช.ชยากร สิงหเสนา

นางชนัญชิดา สิงหเสนา

0084443 องคการบริหารสวนตําบลถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย

75

64 ด.ญ.กุลสตรี รอดคง

นางศศธร ทองพร

0075267 องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา จังหวัดราชบุรี

75

65 ด.ช.ธาดา สายทอง

น.ส.วรรณภา คําบึงกลาง

0097849 ตําบลกม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

66 ด.ช.ณัฐชยนันท แซเฮง

นางปรวีธาดา แซเฮง

0087617 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

75

67 ด.ญ.ธนัชญภร มูลศิริ

นางรวิษฎา กันนา

0065674 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

75

68 ด.ญ.ภูริชญา ใจกลา

น.ส.ภรภัทร นิมิตชัยสกุล

0088472 ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย

75

69 ด.ญ.สรานท วีรนนทภูภัทร

น.ส.ปทมนันท วีรนนทภูภัทร

0102834 ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย

75

70 ด.ช.ชัชวาล ดวงเจียน

น.ส.ศุภวัลย ดวงเจียน

0083032 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

75
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71 ด.ญ.ณัฐฐิญา โนนแดง

นายกิตติศักดิ์ โนนเทวา

0091629 ตําบลนาขา จังหวัดขอนแกน

75

72 ด.ช.ภูมิภัทร ศรีประเสริฐ

น.ส.ผุสดี ชินตุ

0097698 ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

75

73 ด.ช.ปติวัฒนกิตติ์ โกมลวาณิช

นางโชติรส โกมลวานิช

0097364 ตําบลราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

74 ด.ญ.อุษณีย ประเสริฐสังข

นางอานนทศิลป ประเสริฐสังข

0089856 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

75

75 ด.ญ.แมนมาศ เวทํา

นางพัชรินทร เวทํา

0077486 ตําบลเชียงกลาง จังหวัดนาน

75

76 ด.ช.นิสสรณ ศรีภักดี

น.ส.มณิภา ไทยพยัคฆ

0099784 ตําบลหนองมวง จังหวัดลพบุรี

75

77 ด.ญ.นรีกานต สมบัติ

น.ส.สฤณี นันติวงศ

0100840 เมืองแพร จังหวัดแพร

75

78 ด.ช.เกษมสันต เปะชาน

นายทิชากร เปะชาน

0095457 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

75

79 ด.ญ.อภิชญา กลมลี

น.ส.ศริญญา ดวงลาดนา

0079535 ตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

75

80 ด.ช.ธนกฤต มีสัตย

นางพิชญาภา มีสัตย

0102723 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

81 ด.ช.ธีรกานต จันทคุปต

นางวนิดา จันทคุปต

0085625 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 จังหวัดขอนแก
70 น

82 ด.ญ.ชัญญาภัค ชัยเลิศ

นางจุฬารัตน ชัยเลิศ

0076313 นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

70

83 ด.ญ.ตนขาว เวศวิทย

น.ส.สายเสนห วงศเสน

0072356 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

84 ด.ช.กษิดิ์เดช เสือดํา

นางสุวรรณา เสือดํา

0079565 ตําบลโคกมวง จังหวัดพัทลุง

70

85 ด.ญ.ปาณิสรา กองแกว

นายพร กองแกว

0067629 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

70

86 ด.ช.ชยพล อินทนู

นายกัญช อินทนู

0088072 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

87 ด.ญ.กฤชอร เขตคาม

นางระวิวรรณ เขตคาม

0073313 ตําบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

70

88 ด.ญ.พิรดาภรณ นาคทิม

น.ส.สุชาดา ทรัพยลักษณ

0048765 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

70

89 ด.ช.ถิรวิทย อรุณพงศไพบูลย

นางจรุเพ็ญ อรุณพงศไพบูลย

0096215 เมืองกันตัง จังหวัดตรัง

70

90 ด.ช.พงศธร ทองจุน

นางนิตยา ทองจุน

0071978 ตําบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

91 ด.ช.ปณิธิ วิทวิบูลย

จาเอกภูชนะ วิทวิบูลย

0074538 ตําบลดอนหญานาง จังหวัดบึงกาฬ

70

92 ด.ช.พงษกร สิงหที

นางกัญญาภัค สิงหที

0057250 ตําบลหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

70

93 ด.ช.รัชพล ชาธิรัตน

น.ส.รมิดา ชาธิรัตน

0090108 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

70

94 ด.ญ.ปนัสญา พลฉิมพันธุ

น.ส.ปยวรรณ เห็มภิระ

0093380 ตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ

70

95 ด.ช.กิตติศักดิ์ ชัยสุวรรณ

น.ส.วันเพ็ญ บํารุงแควน

0098214 ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

70

96 ด.ญ.ญาณัจฉรา ตันมาดี

นางณิการ ตันมาดี

0090494 เมืองนาน จังหวัดนาน

70

97 ด.ช.อลังการ เสนาธรรม

น.ส.ภัทรานิษฐ ตามูล

0075072 ตําบลเหมืองจี้ จังหวัดลําพูน

70

98 ด.ช.ณีฐนนท เรืองเทพ

จาเอกจรูญ เรืองเทพ

0076743 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

70

99 ด.ญ.วีราวรรณ วัฒนทันติ

จาเอกวีระชน วัฒนทันติ

0092879 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

70

100 ด.ช.ปุญญวิช ไทยกุล

จาสิบเอกอภิศักดิ์ ไทยกุล

0081140 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

70

101 ด.ญ.ธันยพร เจริญโภค

นางณัฐกฤตา เจริญโภค

0066933 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

70

102 ด.ญ.สสิอัฐาณิฏฐ ถั่วทอง

นางสุณิฏฐากรณ ถั่วทอง

0086444 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

70

103 ด.ช.ไอศูรย แจมจันทรวรา

น.ส.พนัชกร บึงไพศาลสมบูรณ

0076098 ตําบลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

70

104 ด.ช.พีระวัฒน ไชยวงค

นายภานุวัฒน ไชยวงค

0095168 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

70

105 ด.ช.สุวิจักขณ พัฒนศิริวงศ

นางเดนนภา พัฒนศิริพงศ

0075918 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

70
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106 ด.ช.ภานุวิทย ศิริวงศ

นายธนภูมิ ศิริวงศ

0097117 ตําบลบางวัวคณารักษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

70

107 ด.ช.อัคราธร วงคไชย

นางอรวรรณ วงคไชย

0089213 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

70

108 ด.ช.บวรทัต นันทนธนกุล

นายจตุพล นันทนธนกุล

0096275 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

70

109 ด.ช.กฤตพล ทานมัย

นางกาญจนา ทานมัย

0061985 องคการบริหารสวนตําบลพรหมมาสตร จังหวัดลพบุรี

70

110 ด.ช.ธนกฤต สีหนาท

นางสุจิตรา สีหนาท

0080183 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ญ.พิมลวรรณ พวงบุบผา

นางสุรัตธนี พวงบุบผา

0050686 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

90

2 ด.ช.ศิรวิชญ กันยะมี

นางดวงนภา กันยะมี

0100880 ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

85

3 ด.ญ.ศิรดา โคธิเสน

น.ส.กุลปริยา อุปโคตร

0100455 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

85

4 ด.ช.เมืองเอก ทั้งพรม

จาสิบตรีพิชิต ทั้งพรม

0079484 ตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี

85

5 ด.ช.สยาม เตาหิม

น.ส.สรัญญา จําเริญนุสิต

0081312 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

85

6 ด.ญ.บุญทิภา ถานะ

นางสุภาวดี ถานะ

0070674 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

85

7 ด.ญ.โชติกา สิงหาเทพ

นางวัลภา สิงหาเทพ

0078610 องคการบริหารสวนตําบลเหลานอย จังหวัดรอยเอ็ด

85

8 ด.ช.วรกาญจน ไพชํานาญ

นายธานนท ไพชํานาญ

0101521 ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

85

9 ด.ญ.กัลยกร ปญญามา

นางชมพูนุท ปญญามา

0102040 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

85

10 ด.ช.พีรดนย เพ็ญเขียว

นางศศิรัศมิ์ เพ็ญเขียว

0096999 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

85

11 ด.ญ.พิชญธิดา จันทรมล

น.ส.ศิญามนต พรหมเกิด

0103284 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

85

12 ด.ช.สรวิศ หมื่นรัก

นางบุญเสริม หมื่นรักษ

0099972 องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

13 ด.ญ.วชรพร เทาสิงห

น.ส.เบญญาภา ดาพันธ

0099362 องคการบริหารสวนตําบลทุงไชย จังหวัดศรีสะเกษ

85

14 ด.ญ.ณัฐวรา ดาวษาวะ

นางธัญรัตน แสนบุตร

0070516 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

80

15 ด.ช.ทักษดนย แซโคว

นางวริศรา แซโคว

0066575 ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

80

16 ด.ญ.นิภาพร ชุมพงศ

นางอุดมพร วัฒนสุนทร

0051828 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

17 ด.ช.ปฏิกรณ บุญคํามูล

นางจารุณี บุญคํามูล

0098074 ตําบลบอแกว จังหวัดนาน

80

18 ด.ญ.สิริภัสสร อดทน

จาสิบโทหญิงนารีกร อดทน

0091312 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

80

19 ด.ช.ธีรธวัช เอิบอิ่ม

นางจินตนา เอิบอิ่ม

0083003 ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

80

20 ด.ญ.ทรงขวัญ ถิ่นกมุท

น.ส.นิติ วิมานทอง

0095687 ตําบลบานคอ จังหวัดขอนแกน

80

21 ด.ญ.กรองกวี เทพนิกร

นางจันทรจิรา เทพนิกร

0083078 เมืองตาก จังหวัดตาก

80

22 ด.ช.วิภูวิชญ กองแกว

น.ส.จตุพร เบาสิน

0088010 องคการบริหารสวนตําบลวังหินลาด จังหวัดขอนแกน

80

23 ด.ญ.ขวัญชนก ฟกคง

นางศิราณี ฟกคง

0078900 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

80

24 ด.ญ.อลิสา อ่ําสอาด

นายสาโรช อ่ําสอาด

0057565 ตําบลทาฬอ จังหวัดพิจิตร

80

25 ด.ญ.ธนัชพร ดีแกนทราย

นางภัศราพร ดีแกนทราย

0074054 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

80

26 ด.ญ.สิริกัญญา ปริยาปญจางค

นายสามารถ ปริยาปญจางค

0089848 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

80

27 ด.ญ.ธนัญชนก ชางชัย

นางลาวัลย ชวงชัย

0077196 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

80

28 ด.ญ.ฑิตยา แกวเกลี้ยง

นางนวมน แกวเกลี้ยง

0099866 ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานี

80

29 ด.ญ.ปนมณี เกาเอี้ยน

นางอังคณา เกาเอี้ยน

0078187 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

80

30 ด.ญ.ณฐพร เกษจันทร

พันอากาศโทภัทรพงศ เกษจันทร 0088867 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

80

31 ด.ช.ณัสธร รัชชะ

นายเมธา รัชชะ

0062817 ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี

80

32 ด.ญ.ศิรดา ทองจํานงค

นายกฤษฎา ทองจํานงค

0101696 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

80

33 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ทองแกว

นายธีรวัฒน ทองแกว

0071773 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

80

34 ด.ญ.ธนัญชนก ระวิชัย

น.ส.นงนุช ระวิชัย

0067190 ตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ

80

35 ด.ช.กฤตยชญ หุนฉัตร

นายมนตรี หุนฉัตร

0101933 ตําบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

80
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36 ด.ญ.ปภาดา เหมืองหมอ

นางสุวรรณี เหมืองหมอ

0075973 ตําบลสอง จังหวัดแพร

80

37 ด.ญ.กาญจนภัทร บุญชวย

น.ส.วรรณภา เทพคุม

0101566 นครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

80

38 ด.ช.ศุภวิชญ นันตา

นายรังสรรค นันตา

0051192 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

80

39 ด.ช.ภูกวิน นาคสุวรรณ

นางจุรีย นาคสุวรรณ

0076399 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

40 ด.ช.วรปรัชญ แกววันดี

นางพรลภัส แกววันดี

0090259 ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง

80

41 ด.ญ.กัญญภัค โพธิราช

นายสายใจ โพธิราช

0097468 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

80

42 ด.ช.ธนพนธ อุปชา

นายอาทิตย อุปชา

0074046 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

80

43 ด.ญ.ณัฐธิดา ตรีโอษฐ

นายณัฐพล ตรีโอษฐ

0090115 ตําบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ

80

44 ด.ช.ธีรดลย เจริญภักดี

น.ส.เสาวลักษณ ภูเดนดวง

0095439 ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี

80

45 ด.ช.กันตพงษ สีเขม

น.ส.จันทรา คงทรัพย

0100937 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

80

46 ด.ญ.ชินธิดา สุโข

นางกองเพชร สุโข

0085045 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย

80

47 ด.ช.ฆฑาเทพ เคนใบ

นายธนัย เคนใบ

0085727 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

80

48 ด.ช.ชัยมงคล วรรณวิจิตร

นางอมรินทร วรรณวิจิตร

0092517 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

80

49 ด.ญ.ธณัชญา หอมจีน

น.ส.พิชยารักษ ศิรสิทธินันท

0093953 ตําบลทาไมรวก จังหวัดเพชรบุรี

80

50 ด.ญ.นภัสสร สุนทรา

นายอดิเทพ สุนทรา

0103086 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

80

51 ด.ญ.ระรินตา เอี่ยมเอก

นายสรวิชญ เอี่ยมเอก

0060358 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

75

52 ด.ช.ปรีดิยธร สุทธากรณ

นายปราโมทย สุทธากรณ

0079122 ตําบลบานถอน จังหวัดหนองคาย

75

53 ด.ญ.ปณิตตรา กออวยชัย

นางบุญศิริ กออวยชัย

0059238 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

75

54 ด.ญ.นัชชา นารัตนโท

สิบเอกนเรศ นารัตนโท

0083825 ตําบลบานโปรง จังหวัดอุดรธานี

75

55 ด.ช.ชยพล เข็มทอง

นายวรวิทย เข็มทอง

0080593 ตําบลบุดี จังหวัดยะลา

75

56 ด.ญ.วรปภา จุลมณี

วาที่รอยตรีตอตระกูล จุลมณี

0066975 ตําบลหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

75

57 ด.ช.ปยังกูร มันตาพันธ

นางรุจิรา มันตาพันธ

0060863 ตําบลรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

75

58 ด.ญ.วชิรญาณ บุญทาทิพย

นางนงเยาว บุญมาละ

0086241 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

75

59 ด.ญ.ธมลวรรณ แกวเรือง

นางวิจิตรา แกวเรือง

0095949 ตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง

75

60 ด.ช.ธีรเมธ แพรงาม

นายสัมฤทธิ์ แพรงาม

0069320 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

75

61 ด.ญ.ปารมี ชัยมงคล

นางนันทวรรณ ชัยมงคล

0078561 ตําบลเชียงรากนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

62 ด.ช.กมลวิช นวลศรี

นางอนัญญา นวลศรี

0082722 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

63 ด.ญ.กัญญาณัฐ เพ็งทา

นางสายพิน เพ็งทา

0073680 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ

75

64 ด.ช.พาคินทร รัตนวิจิตร

นายสุริยะ รัตนวิจิตร

0094741 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

75

65 ด.ญณัฏฐณิชา จาชัย

นายพรชัย จาชัย

0092582 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

75

66 ด.ญ.ปณฑารีย รัชอินทร

น.ส.รัชนี แซฟาม

0101940 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

75

67 ด.ญ.กุลปรียา ทองคํา

นางกรุณา ทองคํา

0090080 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

75

68 ด.ญ.ธีวรา เดียวสุรินทร

นางพรพิมล โสรัจจตานนท

0073814 ตําบลพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

75

69 ด.ช.ฉัตพล โกวิทย

นายเฉลิม โกวิทย

0074733 ตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร

75

70 ด.ญ.กชพร พันธไชย

นายศุภกฤษ พันธไชย

0083309 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

75
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71 ด.ญ.อริญญภรณ นิธิวรรณนันท

นางพัทธนันท นิธิวรรธนันท

0077551 ตําบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

75

72 ด.ญ.อริสรา แกวการไถ

น.ส.เบญจวรรณ ชมภูนุช

0092365 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

75

73 ด.ญ.วรินดา พรหมมาวัน

น.ส.ปทมพร แสงรัตน

0089496 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

75

74 ด.ช.ณัฐภัทร ทองสอาด

นายนเรศ ทองสอาด

0095976 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

75

75 ด.ช.วราวุธ สุขศรี

นายภัทราวุธ สุขศรี

0089897 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

76 ด.ญ.ศิโรรัตน พรหมนวล

น.ส.ฐิตาภา หลีจวน

0081869 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

75

77 ด.ญ.นฐพร สุขแสง

น.ส.นันทนีย ชุมทิ

0091299 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

75

78 ด.ช.ธนพัฒน ขันทรง

นางรัชนก ขันทรง

0065988 ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร

75

79 ด.ญ.ทิพปภา สุนทร

นางชลธิวา สุนทร

0068262 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

75

80 ด.ญ.กุลวารีย หลําหลี

นายสอหิรี หลําหลี

0097688 ตําบลบานนา จังหวัดสงขลา

75

81 ด.ญ.ชัฃญาณิช ปรีดิชัยนิคม

น.ส.โฉมยงค ธรรมโคตร

0098618 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

75

82 ด.ญ.ธวัลรัตน อนันตเอื้อ

น.ส.บุณชญา เจริญพจน

0073672 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

75

83 ด.ญ.ธีรณัฐ นิลทะราช

นางชวนพิศ นิลทะราช

0092435 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

75

84 ด.ญ.รักษิณา อินทรทองแกว

นายอนุวัฒน อินทรทองแกว

0093747 ตําบลโคกมวง จังหวัดพัทลุง

75

85 ด.ช.ธานนท ไหมงํา

นางปานจิตต ไหมงํา

0062220 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

75

86 ด.ช.ณฐกร สมิงชัย

นางกุมาริกา สมิงชัย

0069576 ตําบลโนนหัน จังหวัดขอนแกน

75

87 ด.ช.กันธธีร นิ่มผักแวน

นายพงคดนัย นิ่มผักแวน

0072362 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

75

88 ด.ญ.ศวรรติรัตน เมรินทร

นางคุนัญญา เมรินทร

0089320 ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย

75

89 ด.ญ.รินรดา สายเครือคํา

นายขวัญชัย สายเครือคํา

0093048 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

75

90 ด.ญ.ณัฏฐนิชา ลูกอินทร

นายไพรัช ลูกอินทร

0101259 เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

75

91 ด.ช.ชิษณุพงศ ทะจักร

นางอรพรรณ ทะจักร

0089794 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

75

92 ด.ช.ณัฐวัฒน ธนากุลนิวรรธน

น.ส.นันทมนัส ธนากุลนิวรรธน

0050060 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

75

93 ด.ญ.อรรณกร ออนโยน

นางภคมน ออนโยน

0063398 ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

75

94 ด.ญ.ปาณิสรา ตันสุวรรณ

นางขนิษฐา ตันสุวรรณ

0039818 ตําบลนาดวง จังหวัดเลย

75

95 ด.ญ.มนัสวีร สุขดา

นายเสนห สุขดา

0075219 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

75

96 ด.ช.ปณณวัฒน ศรีทองสุข

นางภคภัทร เดชชาติธนาคุณ

0095193 ตําบลบานใหม จังหวัดนครราชสีมา

75

97 ด.ช.จิรเมธ ชูชวง

นางสุวรรณี ชูชวง

0070855 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

98 ด.ญ.รตินันท เพ็ชรรัตน

น.ส.วิไลวรรณ เพ็ชรรัตน

0086668 ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา

75

99 ด.ญ.จิราพัชร นุมจันทร

นางศริญญา นุมจันทร

0087917 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

75

100 ด.ช.นฤภัทร ใจอุน

น.ส.ปรารถนา ทิพยนําพา

0088628 ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

101 ด.ช.พรหมพิริยะ สมเด็จ

นายพรวสันต สมเด็จ

0102297 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

75

102 ด.ช.ณฐ เพ็งหีต

นางพรพรรณ เพ็งหีต

0064507 องคการบริหารสวนตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

75

103 ด.ช.ภูวเนตร ดอนพลัด

น.ส.เนตรชนก สุราราช

0100311 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

104 ด.ช.ณัฐชนน ศรีเรือน

นายสุรวิทย ศรีเรือน

0093974 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

75

105 ด.ช.ภาณุวัฒน มณีวรรณ

นายนคร มณีวรรณ

0085989 ตําบลสามเงา จังหวัดตาก

75
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106 ด.ญ.ศิระประภา

นางกนกพร ปานสมสวย

0068785 ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

70

107 ด.ญ.ฌานิต ดีเลิศ

นางไอรดา ดีเลิศ

0070732 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

70

108 ด.ช.ภัครวรรธน ภูมิเนาวนิล

น.ส.ณัฐชริดา ศรีแสง

0062054 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

70

109 ด.ช.ติณหภัทร ศิริโยธา

นางจิราภรณ ศิริโยธา

0088594 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

70

110 ด.ญ.วาริ นามศรีฐาน

น.ส.ชีวรัตน แกวพวงทอง

0075328 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ช.อธิษฐชริน ไตรภูมิพิริยกุล

นางอรณพัฐ ไตรภูมิพิริยกุล

0084209 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

85

2 ด.ช.ภูมิรพีร ชนะ

สิบโทชัยภูมิ ชนะ

0102738 ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

85

3 ด.ช.ทินภัทร ไชยบุตร

นายถนอม ไชยบุตร

0081201 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

85

4 ด.ช.ศุภกานต ตันทะสุข

นางวรินทร ตันทะสุข

0096654 ตําบลบานฉาง จังหวัดระยอง

85

5 ด.ญ.มนรดา การสราง

จาเอกนฤรงค การสราง

0102151 ตําบลโพนเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

85

6 ด.ช.พชรธรณ ยอดวงศ

นายพงชธรณ ยอดวงศ

0096718 เมืองแมโจ จังหวัดเชียงใหม

85

7 ด.ญ.อะมะนี หาสัตว

นางวิไลวรรณ หาสัตว

0098386 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

85

8 ด.ญ.ชวัลรัตน เนื้อออน

นางบลตรี เนื้อออน

0102148 ตําบลทับปุด (สถานธนานุบาล) จังหวัดพังงา

85

9 ด.ญ.ณัชชา บุญเรือง

น.ส.เสาวณี บุญมี

0048811 ตําบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี

85

10 ด.ช.ภัททโชติ อินทนนท

นางพัชราภรณ อินทนนท

0102936 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

80

11 ด.ญ.จังดนิภา ทองปลั่ง

นางสมพร ทองปลั่ง

0066754 ตําบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

12 ด.ญ.วิมลวรรณ ยศศักดิ์

นางวรรณา ยศศักดิ์

0066466 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

80

13 ด.ช.พีรพัฒน นวลละออง

นายประพันธ นวลละออง

0056053 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

80

14 ด.ญ.ธัญพิชชา ใจงาม

นางสรณา ใจงาม

0072852 ตําบลเสริมซาย จังหวัดลําปาง

80

15 ด.ช.ชินกฤต หนูเนียม

นายสมเดช หนูเนียม

0064109 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

16 ด.ญ.ปวิชญา สุทธิแยม

นางสุพินดา ประดาสุข

0056626 ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี

80

17 ด.ช.ปองภพ ขัติยนันท

น.ส.ศรัญญา ขัติยนนท

0073634 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

80

18 ด.ญ.พิมพลภัทร ออนวัน

นางบุษมาลี ออนวัน

0097916 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

80

19 ด.ช.ปณณวิชญ ทองลวน

นางสายสมร ทองลวน

0080749 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

80

20 ด.ญ.ธนัชชา ทองจันทร

น.ส.อัญชิษฐา แกวมา

0102484 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

80

21 ด.ญ.วรวลัญ แกวรากยาง

นางสุณี มูลกาย

0085415 ตําบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย

80

22 ด.ช.จิรายุ สิทธิชัยวงศ

นายณรงค สิทธิชัยวงศ

0048880 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

80

23 ด.ช.ธีรภัทร แทนปน

นางอริสสา แทนปน

0063395 ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

80

24 ด.ญ.พิชญธิดา สุทิน

น.ส.พัชรินทร คงสงค

0097625 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

25 ด.ช.ธัณวิสิฏฐ ภูมิรัตน

นายกฤษณะ ภูมิรัตน

0096735 เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

80

26 ด.ญ.ณัฐพร เขียวยะ

น.ส.อรัญญา กลิ้งตา

0074123 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

75

27 ด.ญ.ธันยชนก หนูหมอก

นางศราภรณ หนูหมอก

0095510 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

75

28 ด.ช.ศุภกฤต บุญเติม

นางอริสรา บุญเติม

0072085 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

75

29 ด.ญ.ทัชชกร คล่ําคง

นางวรวรรณ คล่ําคง

0055157 เมืองตาก จังหวัดตาก

75

30 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจนอุดมกิจ

น.ส.อัญชนา ไพโรจนอุดมกิจ

0090948 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

75

31 ด.ช.ธาวิน จุยมณี

นายธรรศ จุยมณี

0092842 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

32 ด.ญ.นภกานต ศิลาภิวัฒน

น.ส.ชุติมา ศิลาภิวัฒน

0087531 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

75

33 ด.ช.ณัฐวิโรจน ภูโน

น.ส.วิภาพร ภูโน

0096571 ตําบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ

75

34 ด.ช.กรวิชญ บุตกะ

นายเสกสรร บุตกะ

0069141 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

75

35 ด.ช.พงศกร วันดี

นางสุมะรี วันดี

0085480 ตําบลสีแกว จังหวัดรอยเอ็ด

75
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36 ด.ญ.นภาร คุณมาศ

นายวิมล คุณมาศ

0091722 ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด

75

37 ด.ญ.ณัฐวรา เอกอุน

นางรุงทิวา เอกอุน

0052222 ตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

75

38 ด.ญ.ภัคนันท ประคองพันธ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ

0059748 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

75

39 ด.ช.ระพีภัทร ไสยกุล

นายธนภัทร ไสยกุล

0076669 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

75

40 ด.ช.ปภังกร สรรพโกศล

นางวิสสุตา สุขกรม

0072297 ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

75

41 ด.ช.สารัช ชัยยศ

น.ส.นุชษรา ชัยยศ

0094681 นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

75

42 ด.ญ.พิมพณัฐชยา กลอมจิต

นางฐาปณี กลอมจิต

0066458 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

75

43 ด.ญ.ธัญลักษณ เทียนพิทักษกุล

นางธนวรรณ ไพรมุย

0062697 ตําบลสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท

75

44 ด.ญ.ปพิชญา แจมแจง

น.ส.สุจิตรา เจียมมี

0091599 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

45 ด.ญ.อักษราภัค หงษทอง

น.ส.นิตยา จันทรศรี

0093037 เมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน

75

46 ด.ญ.สุวพร แซลิ้ม

น.ส.กมลพรรณ ตั้งสถิตพร

0059505 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

75

47 ด.ญ.อนัญญา พุฒิซอน

น.ส.ยมนา ดอนมะไฟ

0097395 ตําบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี

75

48 ด.ญ.บุณยวีร ยศปญญา

สิบเอกอิฐทิศักดิ์ ยศปญญา

0093955 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

75

49 ด.ญ.ศุภรดา แหกาน

นางเสาวลักษณ แหกาน

0058149 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

75

50 ด.ช.วสันตพรรษ รัตนพลาไชย

น.ส.รุงขวัญ วรรณศรีจันทร

0101736 เมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

75

51 ด.ญ.ภัณฑิล สุปง

นายพศิน สุปง

0063885 ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน

75

52 ด.ญ.ธัญญา รุงคลาย

นางอังคณา รุงคลาย

0069842 ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี

75

53 ด.ญ.ชาลิสา อาษา

นางนรินทรภรณ อาษา

0100126 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

75

54 ด.ญ.พิชญา พานทอง

นายชัยฤทธิ์ พานทอง

0092935 ตําบลหนองกระทุม จังหวัดสุพรรณบุรี

75

55 ด.ช.กิตติกวิน พวงสอาด

นางวิไร พวงสอาด

0078071 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

75

56 ด.ญ.มัญชุธีรา พิมพจันทร

นางจิตรี พิมพจันทร

0083696 ตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ

75

57 ด.ญ.รนิดากร พิมพลอย

น.ส.สุนิศา เกตุแดง

0076652 ตําบลคลองชะอุน จังหวัดสุราษฎรธานี

75

58 ด.ช.ชาคริส ประจวบสุข

นางรัชดาภรณ ประจวบสุข

0092709 ตําบลบางงา จังหวัดลพบุรี

75

59 ด.ช.กษิดิ์เดช ฉายพิมาย

นางเกษณีย ฉายพิมาย

0087151 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

75

60 ด.ญ.ปณิตา มั่นศรี

นายราชันย มั่นศรี

0067702 กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

75

61 ด.ญ.วริศรา เขมขน

นายสาธิต เขมขัน

0100746 ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร

75

62 ด.ญ.กัญจนรัตน เจริญวงษ

นายรักชาติ เจริญวงษ

0057108 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

75

63 ด.ญ.จินตกัญญา จันเพ็ชร

นางหทัยรัตน จันเพ็ชร

0083578 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

75

64 ด.ญ.นันทรัตน หลอสุพรรณ

นายธีระ หลอสุพรรณพร

0102128 นครตรัง จังหวัดตรัง

75

65 ด.ช.สิรภูมิ เคลือบสูงเนิน

นางศรีบรรจง พันธุพงศ

0100629 เมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย

75

66 ด.ช.สุคนธวัฒน สุระสังวาลย

นายอํานวย สุระสังวาลย

0059829 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

75

67 ด.ช.วรภัทร วรภัทรกร

นายวสัน วรภัทรกร

0085764 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

75

68 ด.ญ.อรปรียา พระสวาง

นางอําพร พระสวาง

0059401 ตําบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

75

69 ด.ช.ธนกร นัยนันท

นางปวริศา นัยนันท

0083142 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

75

70 ด.ญ.นรีกานต บิลแหละ

นางอัจฉรา การันสันติ

0102301 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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71 ด.ช.ศุภวิชญ จุลลี

นายวุฒิชัย จุลลี

0095132 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

75

72 ด.ญ.บัณฑิตา จันทรวิมูล

นางวรรณรัตน จันทรวิมูล

0103282 เมืองสิงหบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงหบุรี

75

73 ด.ช.กิตติภคิน ประเสริฐสังข

น.ส.ธิติมา ประเสริฐสังข

0085329 ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

75

74 ด.ญ.ฟาใส ดิษฐอวม

นายวิษณุ ดิษฐอวม

0072108 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

75

75 ด.ช.ธีรโชติ เข็มวัน

นายกรกฤช เข็มวัน

0098649 ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

75

76 ด.ญ.ลักษณนารา พิพัฒนผล

นางนันทนา พิพัฒนผล

0070574 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

77 ด.ญ.สาธิตา สุทธิศักดิ์

นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์

0075570 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

70

78 ด.ช.ปฐวี กาญจนพรประภา

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา

0052383 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

70

79 ด.ญ.ชมพูนิกข ซุยไกร

พันจาเอกทรงกรด ซุยไกร

0082517 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

70

80 ด.ญ.ณมีสุข ภาษาเวทย

น.ส.ปยะนันท หูตินุ

0057618 ตําบลหนองสองหอง จังหวัดหนองคาย

70

81 ด.ช.ภัทรภูมิ ศรีสอาด

นางอังคณา ศรีสอาด

0078786 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

70

82 ด.ญ.ธนัญชนก แกวโพนเพ็ก

พันจาโทสิทธิศักดิ์ แกวโพนเพ็ก

0073221 ตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

70

83 ด.ญ.ชนกนันท สงแสง

นายสุรศักดิ์ สงแสง

0055573 ตําบลลําสินธุ จังหวัดพัทลุง

70

84 ด.ช.อัจฉริยวิทย

นายภัทรวิทย สอนคํา

0050113 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

70

85 ด.ช.นิธิวัฒน ชวงสิงห

นางรัถยา ชวงสิงห

0082999 ตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

70

86 ด.ญ.วรัมพร เพชรคง

น.ส.นาตยา ภูเกตุ

0044544 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

70

87 ด.ช.อธิพัชร จิราวัฒนธนากิจ

นางธราพัชร จิราวัฒนธนากิจ

0065705 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

70

88 ด.ญ.ปณิชา ไชยศรีษะ

นางธราญา ไชยศรีษะ

0067343 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

70

89 ด.ช.ธีรภัทร คชินทร

น.ส.อัชฉรา จันทรนุน

0053622 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

90 ด.ญ.ภคพร อุตสาสาร

นายณัฐสันต อุตสาสาร

0099983 ตําบลหวยกระบอก จังหวัดราชบุรี

70

91 ด.ญ.ชุติกาญจน หวานเสียง

นางชนิดา หวานเสียง

0091907 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

70

92 ด.ญ.จิรัสยา ออยกาม

นายประหยัด ออยกาม

0095953 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

70

93 ด.ญ.จิรัชยา คําจุมจัง

นางยุวรรณดา คําจุมจัง

0100602 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

70

94 ด.ญ.วริศรา ผานวงษ

นายทองเหรียญ ผานวงษ

0085228 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน

70

95 ด.ญ.ชมมณี นาระกันทา

นางวริศรา นาระกันทา

0086918 ตําบลแมปาน จังหวัดแพร

70

96 ด.ช.อภิวิชญ แผวพลสง

นางศุภลักษณ แผวพลสง

0070369 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

70

97 ด.ช.อติวิชญ พานุช

นายวิทยา พานุช

0085357 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

70

98 ด.ญ.มินทมันตา จิรพงษพรชัย

พันจาเอกวชิรพงศ จิรพงษพรชัย 0081114 ตําบลนาสวง จังหวัดอุบลราชธานี

70

99 ด.ญ.ธีราภา ศรีอินทร

นางสุดารัตน ศรีอินทร

0074263 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม

70

100 ด.ญ.ธัญสิริ โทธรรม

น.ส.ธัญญาภรณ วิไลกิจ

0087625 นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

70

101 ด.ญ.ชาลิสา สวนอารัญ

น.ส.วสุนธรา สวนอารัญ

0071238 ตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

70

102 ด.ช.ปกปอง สายโสภา

นางลลิดา สายโสภา

0080395 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

70

103 ด.ญ.ทรรษชล แกวกลอม

นางชลธิธาร แกวกลอม

0089784 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

70

104 ด.ญ.พัชชาพร ชาญสอน

นายพนมพร ชาญสอน

0085089 ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

105 ด.ญ.วรลัญช พรอมมูล

นางวิจิตรา พรอมมูล

0086336 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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106 ด.ญ.นิศามณี ไขแกว

นางมลฤดี ไขแกว

0100894 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

70

107 ด.ญ.พรปวีณ ชูทอง

นางสุภาพร ชูทอง

0090268 ตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล

70

108 ด.ญ.ญาณิสา โพนสิงห

นางยุพิน โพนสิงห

0070924 ตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

70

109 ด.ญ.เบญริสา ปติฤทธิ์

นายคมเพชร ปติฤทธิ์

0067005 ตําบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

70

110 ด.ช.พีระวัฒน ธนินทรัฐ

นางศุภรดา ธนินทรัฐ

0084202 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ญ.พิรญาณ จันดารักษ

นางจิราพร จันดารักษ

0086770 ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร

85

2 ด.ญ.ศิริลักษณ ปญจศิลป

นายยุทธนา ปญจศิลป

0086300 ตําบลแมขะจาน จังหวัดเชียงราย

85

3 ด.ญ.พิรพร เหลาซื่อ

นายพัฒธพงษ เหลาซื่อ

0097406 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

85

4 ด.ช.กรวิชญ หาลาภ

นางอิงอร หาลาภ

0080234 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

85

5 ด.ญ.เบญจวรรณ วรนารถ

น.ส.พรพิมล สีสุขใส

0098910 ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

85

6 ด.ญ.ณัฐธิดา แพงคําดี

จาเอกยุทธสันต แพงคําดี

0088812 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

80

7 ด.ญ.ณัชชา สุโนภักดิ์

จาโทธียศ สุโนภักดิ์

0065534 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

80

8 ด.ญ.นฤชล ศรีรักษา

น.ส.ออมใจ กิจจานนท

0056433 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

9 ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยมาตร

นายธีระยุทธ ไชยมาตร

0086982 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

80

10 ด.ญ.ภิญญาพัชร ปงสี

นายวิรัตน ปงสี

0046513 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

80

11 ด.ช.ชยพล เหมือดอดทน

นางอรดี เหมือดอดทน

0076265 ตําบลทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

80

12 ด.ญ.พิชามญธุ กันทา

นางพรพิมล กันทา

0077583 องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา

80

13 ด.ญ.พัชรรักษ ศรีใจอินทร

นางนิตยา ศรีใจอินทร

0066797 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

80

14 ด.ญ.ฟาราห ขวัญคาวิน

น.ส.มลธิรา กอเซ็ม

0087348 ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

80

15 ด.ช.ณัฏฐากร ยอดภักดี

พันจาอากาศเอกบุญชวย ยอดภักดี 0089990 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

80

16 ด.ช.ณัฐนนท เหล็กแปง

นางกรรณิกา เหล็กแปง

0093051 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

80

17 ด.ญ.วิมลสิริ ตรีวุฒิ

นายเสรี ตรีวุฒิ

0091248 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

18 ด.ช.ณัฐนนท วนาสินสมบูรณ

นางพัชนียา มโนสมุทร

0101057 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

80

19 ด.ญ.ธัญญนันท ศรีจันทรทับ

น.ส.อรุณรุง ศรีจันทรทับ

0083060 เมืองตาก จังหวัดตาก

80

20 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จังพานิช

น.ส.นันทินี ปานทิพย

0092696 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

80

21 ด.ญ.สมฤทัย สุวรรณกูฎ

นายบัณฑิต สุวรรณกูฏ

0061896 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

80

22 ด.ญ.ปุณยภา รติเพ็ญโกศล

น.ส.คมคาย อุตรชน

0089245 ตําบลปว จังหวัดนาน

80

23 ด.ญ.ณัฐกฤตา รูทัน

น.ส.มนันญา ศรีโตกลิ่น

0083381 ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี

80

24 ด.ญ.ขวัญพิชชา ศรีภู

นางพิมพตะวัน บุตรสืบสาย

0073366 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

80

25 ด.ญ.ณัฐวรา นามวงศ

นายพินัย นามวงค

0074243 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

75

26 ด.ช.พศุตม ญาณสวาง

นายอาทิตย ญาณสวาง

0058335 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

75

27 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโยวงค

นางสุรียพร ศรีโยวงค

0079264 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

28 ด.ช.เตชินท ไหมดี

นางเสาวนีย ไหมดี

0066641 ตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุรี

75

29 ด.ญ.ชุติกาญจน โกชัยยา

นางอลิสา โกชัยยา

0069194 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

75

30 ด.ญ.สุพิชญา ไชยคํา

น.ส.กัญญพิชญา ไชยคํา

0048783 ตําบลกอ จังหวัดลําพูน

75

31 ด.ญ.นันทนภัส แกวตุมกา

นายสมศักดิ์ แกวตุมกา

0077092 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

75

32 ด.ญ.ชัญญานุช เชยชื่นจิตร

นางขนิษฐา เชยชื่นจิตร

0062710 ตําบลลําภูรา จังหวัดตรัง

75

33 ด.ญ.จรัชยา เจียมเรืองจรัส

นายณัฐ เจียมเรืองจรัส

0087993 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

75

34 ด.ญ.กนกอร จิตจักร

นางสุภา จิตจักร

0080186 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

35 ด.ญ.เกลากริมุก ลูกอินทร

นางสุฑาพร กรุงแกว

0090452 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75
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36 ด.ญ.รัตนวดี ใจสุข

น.ส.ธุมาวดี เลื่อมสําราญ

0100605 องคการบริหารสวนตําบลปะตง จังหวัดจันทบุรี

75

37 ด.ญ.เขมจิรา นพรัตน

น.ส.กัลยา ชูสังข

0101105 องคการบริหารสวนตําบลบางดี จังหวัดตรัง

75

38 ด.ช.สกนธพล นาคเปรม

น.ส.พัฒนนรี นาคเปรม

0088301 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

75

39 ด.ญ.วรางคณา เพียโคตรแกว

นางสมหมาย เพียโคตรแกว

0057934 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

75

40 ด.ญ.กฤษฏาภา ภูผาริชอ

นายประครอง ภูผาริชอ

0064426 ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

75

41 ด.ญ.ณัฐนรี โสมาบุตร

นางนิตยา โสมาบุตร

0067263 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

75

42 ด.ญ.ภทรพรรณ จงศิริ

นางธัญญรัศม จันทร

0096891 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

75

43 ด.ญ.กัลยกร คงพูล

น.ส.ธัญดาพัชร หนูโหยบ

0087662 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

75

44 ด.ญ.วิมลณัฐ แกวเมฆ

นางดุษฎี แกวเมฆ

0074758 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

75

45 ด.ญ.สุธาสินี ชาวไทย

นางณัฐนันท ชาวไทย

0086002 ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

75

46 ด.ช.วีรวิชญ กลอมเกลี้ยง

น.ส.สุขตา เจียนสกุล

0087873 เมืองลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

47 ด.ญ.ภัททิยา อินตะปญญา

นางศิราณี อินตะปญญา

0080743 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

75

48 ด.ญ.ทิพาวดี ภูมะลิ

นางเพ็ญศิริ ภูมะลี

0088482 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

75

49 ด.ญ.ณัฐณิชา พัชนี

นายศานิต พัชนี

0090042 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

75

50 ด.ช.ฐากูร หอทรัพย

นายอนุพงศ หอทรัพย

0071542 องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร

75

51 ด.ญ.รมยธีรา บุตราช

นางปาณิศา บุตราช

0071484 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

75

52 ด.ช.อริยธัช สุขอําไพจิตร

น.ส.อรอนงค เอมโอษฐ

0081988 ตําบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี

75

53 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเกตุ

นายธานินทร บุญเกตุ

0090672 ตําบลหางน้ําสาคร จังหวัดชัยนาท

75

54 ด.ญ.พัศญา คณาจันทร

นางปานริศา คณาจันทร

0046350 ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

75

55 ด.ญ.ณัฐชา นิลบรรพต

นางปวีณา นิลบรรพต

0091634 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

75

56 ด.ญ.วรรณรดา ชํานาญศิลป

น.ส.แสงดารา คําพูล

0061286 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

57 ด.ช.ณัชพล มะลิลม

นางพลอยฉัตร มะลิลม

0081782 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

75

58 ด.ญ.เพชรนารี เย็นจิตโสมนัส

นางสุนารี สุกิจปาณีนิจ

0100772 ตําบลไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

59 ด.ช.ปริญญา เจริญศิลป

นายพยุง เจริญศิลป

0062009 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

75

60 ด.ญ.นัทธนันท แสนมา

น.ส.นิภาพร ลุนลาน

0085321 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

75

61 ด.ช.ณัฐดนัย มิตรผักแวน

นายชูชาติ มิตรผักแวน

0065244 เมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแกว

75

62 ด.ญ.พรรณธนวดี แกวกลม

นางนันทนิภา แกวกลม

0070368 ตําบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย

75

63 ด.ช.สหราช ปะเศษโฐ

นางนิตญา ปะเศษโฐ

0101516 ตําบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

75

64 ด.ญ.ชนัญชิตา ทองดวง

นางเสาวณี ทองดวง

0089380 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

75

65 ด.ญ.ธัญสุดา ตะนอย

น.ส.แสงทอง ชัยรัตน

0055741 ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย

75

66 ด.ช.ศรัณย รักบํารุง

นางจรัสศรี รักบํารุง

0094104 ตําบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

67 ด.ญ.ชนกชนม โพธิ์ศรีเรือง

นางปาณิสรา โพธิ์ศรีเรือง

0090653 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

75

68 ด.ญ.หทัยชนก ยื่นปน

นายสุรินทร ยื่นปน

0087088 ตําบลหลวงใต จังหวัดลําปาง

75

69 ด.ญ.วริศรา เสงบรรทึก

น.ส.อรสา อรามเรือง

0098864 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

75

70 ด.ช.สิรวิชญ นวลบุญ

น.ส.ธนัญญา กระแสร

0088720 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

75
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71 ด.ญ.สลักอักษิพร บุตรดี

นายสุกําพล บุตรดี

0077677 นครลําปาง (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง

75

72 ด.ญ.เพ็ญพิชชา สาบคํา

น.ส.วรินทรลดา อดุลยธีรโชติ

0101760 ตําบลฟาฮาม จังหวัดเชียงใหม

75

73 ด.ช.ภูวเดช สัมพันธ

นายอภินันท สัมพันธ

0084002 ตําบลบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

70

74 ด.ช.จุลกฤษณ ฤทธิ์ภิรมย

นางสุมิตรา ฤทธิ์ภิรมย

0089129 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

70

75 ด.ญ.นลพรรณ อุทิศ

สิบเอกสมพงษ อุทิศ

0072528 เมืองตราด จังหวัดตราด

70

76 ด.ช.กฤษดา ยะเครือ

นางสุรีรัตน ยะเครือ

0071779 ตําบลดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

70

77 ด.ญ.ชนะใด สิทธิ

นางพลับพลึง สิทธิ

0040066 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

70

78 ด.ช.ธีรัช รูปไธสง

นางศศิธร รูปไธสง

0068914 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

79 ด.ญ.ณัฏฐวรีย สิริธีรธํารง

นางปาจรีย สิริธีรธํารง

0074831 ตําบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี

70

80 ด.ญ.ชุติณัฐษมน สุขิโต

นายสิญญพงษ สุขิโต

0082726 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

70

81 ด.ญ.กัญญาณัฐ อินธิดา

นางรักคณา อินธิดา

0085650 ตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

70

82 ด.ญ.อัญมณี ฉายถวิล

น.ส.นพรัตน ณ กาฬสินธุ

0097469 ตําบลลําคลอง จังหวัดกาฬสินธุ

70

83 ด.ญ.นันทนภัส เกตุแกว

น.ส.ภัทรนันท ชูชีพ

0063698 ตําบลดีลัง จังหวัดลพบุรี

70

84 ด.ช.อภิชา ขุนมธุรสปฐม

น.ส.ณพัฐสพร ขุนมธุรสปฐม

0071409 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

70

85 ด.ญ.สิริยากร บัวขม

นายบุญชอบ บัวขม

0060237 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

70

86 ด.ช.ปุญญพัฒน ฤกษงาม

นายอุทัย ฤกษงาม

0083106 ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

70

87 ด.ญ.พัฒนนรี พัฒนใหญยิ่ง

นางณุกานดา พัฒนใหญยิ่ง

0083444 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

70

88 ด.ญ.เอื้ออังกูร เรืองบุญ

น.ส.ชลิดา เรืองบุญ

0073204 ตําบลหนองหิน จังหวัดกาฬสินธุ

70

89 ด.ญ.ญาณาธิป สีลาแยง

นางวชิราภรณ สีลาแยง

0065205 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

70

90 ด.ญ.สุรนาวี พัฒโนทัย

นายวีระวัฒน พัฒโนทัย

0056006 ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

70

91 ด.ช.ศิวกร นิ่มขันทอง

นายมนชัย นิ่มขันทอง

0060428 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

70

92 ด.ญ.จิรัชญา แสนธิวัง

นางธนัชชา ศรีอาคะ

0100146 ตําบลดูใต จังหวัดนาน

70

93 ด.ญ.พัชราอักษณ นามมณี

น.ส.ชลดา ไชยวงค

0058660 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

70

94 ด.ญ.ศิริรัตน อรัญพิทักษ

นายอรรฆรัตน อรัญพิทักษ

0057141 นครแมสอด จังหวัดตาก

70

95 ด.ญ.ภัทรมล เหลาอรรคะ

นายกริชกมล เหลาอรรคะ

0065363 ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

70

96 ด.ช.ภูมิพิทักษ โสภา

นายชัยณรงค โสภา

0098037 ตําบลบานเหลา จังหวัดเชียงราย

70

97 ด..ช.รัชพล สุขสบาย

นายไชยยันต สุขสบาย

0096000 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

70

98 ด.ญ.ปญวรรัตน ไชยเสนา

นางกุญธภัสส ไชยเสนา

0076660 ตําบลนิคมสงเคราะห จังหวัดอุดรธานี

70

99 ด.ช.ภูรินทร แกนเมือง

นายเดชากร แกนเมือง

0088909 ตําบลอาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

100 ด.ช.ภัทรนน อาจอินทร

นางพรพนา เงินบุญคง

0069031 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

101 ด.ช.อภิวิชญ เรือนจันทร

นางเนาวรัตน เรือนจันทร

0102165 ตําบลตะกุด จังหวัดสระบุรี

70

102 ด.ช.ธนภัทร นาพิมพ

น.ส.นงนุช ยิ่งยง

0063150 ตําบลทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

70

103 ด.ญ.จิรัชยา พงษขาว

นางยาพร พงษขาว

0103118 เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

70

104 ด.ญ.ฟฏฮีญา เบ็ญฮาวัน

นายปรีชา เบ็ญฮาวัน

0098770 ตําบลยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

70

105 ด.ช.กิตติเดช เพ็งมี

นางจิตสุภา เพ็งมี

0095880 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 4/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประถมศึกษาปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

106 ด.ช.ปณณพงศ ผูกพูล

ชื่อ - สกุล สมาชิก
นางกุลิสรา สกุลเดช

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

0076039 ตําบลบานแดน จังหวัดนครสวรรค

คะแนน
70

107 ด.ญ.องคอินทร ภักดีไพบูลยสกุล นายทนงคศักดิ์ ภักดีไพบูลยสกุล 0078433 องคการบริหารสวนตําบลทาบอน จังหวัดสงขลา

70

108 ด.ญ.เนติคุณ ดิษฐอั๊ง

นางพรรัก ดิษฐอั๊ง

0067982 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

70

109 ด.ญ.ปริณดา บุญชาลี

น.ส.นิติภรณ จันทรโสภา

0082833 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

70

110 ด.ญ.ศุภัสชญา ไชยวุฒิ

นางเรือนแกว ไชยวุฒิ

0067694 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประถมศึกษาปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ญ.อัญรัตน ทองดี

นายสมใจ ทองดี

0053847 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

85

2 ด.ญ.กุลฑีรา มาฟู

นายโอภาส มาฟู

0102263 ตําบลโรงชาง จังหวัดเชียงราย

85

3 ด.ช.คุณากร ยิ้มวรรณ

น.ส.สะใบแพร ขุลัง

0102052 ตําบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี

85

4 ด.ญ.ปุญญิศา คลังชํานาญ

น.ส.อุไรวรรณ นนทคําวงค

0096342 ตําบลกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

85

5 ด.ญ.ขนิษฐา คูคิด

น.ส.เสาวลักษณ แววงาม

0088332 องคการบริหารสวนตําบลหัวไผ จังหวัดสิงหบุรี

85

6 ด.ญ.นันทิดา ภิบาลจอมณี

นายนันทกร ภิบาลจอมมี

0093749 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

85

7 ด.ญ.อธิชา ทรงวิชัย

นางอารยา ทรงวิชัย

0101811 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

85

8 ด.ช.รณกร พวงจันทึก

น.ส.นริศรา คันธวณิชกุล

0077668 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

80

9 ด.ญ.ธัญสร ทองสังข

นายศุภชัย ทองสังข

0055246 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

80

10 ด.ช.ธนวัตน โยวะ

นางวรลักษณ โยวะ

0063729 ตําบลคํากาว จังหวัดกาฬสินธุ

80

11 ด.ญ.พชรกมล พุยนอย

น.ส.คนึงนิตย พุยนอย

0094126 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

80

12 ด.ช.ชัยการ กาสุริยะ

น.ส.เพ็ชรรัตน วังแกวหิรัญ

0055420 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

80

13 ด.ช.ณัฐภัทร โสมณี

นางภัทราวรรณ โสมณี

0073496 เมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

80

14 ด.ญ.เบญญาภา กลอมแกว

นายดนภพ กลอมแกว

0088076 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

80

15 ด.ญ.นันทนลิน วัฒนเศรษฐโชติ

น.ส.นิลวรรณ วัฒนเศรษฐโชติ

0102933 ตําบลสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

80

16 ด.ญ.ฤทัยทิพย เมืองคา

นายภัทรวุธ เมืองคํา

0083959 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

80

17 ด.ญ.เบญจพร ยิ้มสระ

น.ส.พินสุรีย สุดโคต

0099051 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

80

18 ด.ญ.นิทัศนีย แยนา

จาเอกสุลกิฟลี แยนา

0077738 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

80

19 ด.ช.รัฐภูมิ แดนประกรณ

นางสุนทราภรณ แดนประกรณ

0066977 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

80

20 ด.ญ.กฤศรา กําลังแพทย

นางกัลยา กระบิล

0050684 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

21 ด.ช.ธนาพิพัฒน วรรัตนวิวิช

นางสุดารัตน วรรัตนวิวิช

0102874 ตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

80

22 ด.ญ.ปภาวรินทร สืบเหลางิ้ว

นางปาริฉัตร สืบเหลางิ้ว

0083488 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จังหวัดรอยเอ็ด

75

23 ด.ญ.วรรธนพร คําไทย

นายสิทธิพงษ คําไทย

0080188 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

24 ด.ช.พุทธิกร ดวงธิวงศ

นางปยพร ดวงธิวงศ

0065805 เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง

75

25 ด.ญ.ธนภรณ หอมขจร

นางวราภรณ หอมขจร

0084122 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

26 ด.ญ.รินลดา อินตะวิชา

นางอัจฉรา อินตะวิชา

0081557 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

75

27 ด.ญ.พิมพมาดา สิทธิ

น.ส.จุฑาพร อินทวงค

0079546 นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

75

28 ด.ญ.จุรีพร อาจเดช

นางศิริภรณ อาจเดช

0103141 ตําบลหวยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ

75

29 ด.ญ.ภควรัญชญ ทองบุญเหลือ

นางวิมลรัตน ทองบุญเหลือ

0062623 เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

75

30 ด.ญ.กิตติพิยดา สัตยกาญจน

นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน

0096751 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

75

31 ด.ช.นัทธวัฒน สีทา

นางอาภรณ สีทา

0088798 ตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

75

32 ด.ญ.พิชยา แตงแกว

น.ส.สุภาพร พูลพิพัฒน

0091846 ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี

75

33 ด.ญ.อนันตญา เปลี่ยนบางชาง

นางอาลี สุกสกุลนี

0083616 เมืองปากน้ําสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

75

34 ด.ญ.สุชานันท ไผโสภา

นางอวยพร ไผโสภา

0061043 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

75

35 ด.ญ.สิริกร เวตติวงษ

นางพัสกร บูรณากาญจน

0098946 ตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 2/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประถมศึกษาปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

36 ด.ญ.ฐปณัสม พลนุย

น.ส.อริสา กลับคุณ

0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

75

37 ด.ญ.ณิชาภัทร เมืองดาน

นางวิจิตรา เมืองดาน

0092741 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

75

38 ด.ญ.ณิชาภา นามสอนธนโชติ

นางณปภัช นามสอนธนโชติ

0074501 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

75

39 ด.ญ.นันทนลิน โตเย็น

นางวิไลวรรณ โตเย็น

0080516 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

75

40 ด.ญ.ปุณิกา นุรักษ

นางดวงพร นุรักษ

0084171 ตําบลทองเนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

41 ด.ญ.เกตุวลี สุดแปน

นายสมปราชญ สุดแปน

0055410 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

75

42 ด.ญ.ธมลวรรณ เนื้อไม

นางภัทรภร เนื้อไม

0073703 เมืองตาก จังหวัดตาก

75

43 ด.ช.ธิปก แซมรัมย

นางประครอง แซมรัมย

0088311 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

44 ด.ช.วสันตพงษ นาวินปกาสิทย

นายพานุพงศ นาวินปกาสิทย

0094589 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

75

45 ด.ช.รัฐพล กิจอนันต

นายชิษณุพงศ กิจอนันต

0046005 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

75

46 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม

นางนริศรา เสนาธรรม

0073592 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

75

47 ด.ช.นัทพงศ ทุมพร

นางภาวดี ทุมพร

0089381 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

75

48 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เผยฤทัย

นางจารุณี เผยฤทัย

0092670 องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

75

49 ด.ช.ธนธรณ บุราณสาร

นายมนัส บุราณสาร

0058492 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

75

50 ด.ช.อัครวินท รักดี

น.ส.ธัญชนก เจริญพร

0096445 ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

75

51 ด.ช.ตปธน จันทมาศ

นางเมธปยา จันทมาศ

0099360 เมืองแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี

75

52 ด.ญ.อารีตา ผิวงาม

น.ส.เย็นจิตร เบญจมาศ

0068071 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

75

53 ด.ญ.ณฎา ศรศิลป

นางกรรณิกา ศรศิลป

0056917 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

54 ด.ญ.อติกานต ภักดีจิตร

นางอารีย ภักดีจิตร

0096106 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

70

55 ด.ญ.ณภัทรารัตน ชัยชนะไพศาล น.ส.สุวรรณี อุนใจ

0079318 ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร

70

56 ด.ญ.ฐิติวรดา พันแกว

นางวิจิตรา พันแกว

0070650 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

70

57 ด.ญ.นันทิชา วารีขันธ

นางอรทัย วารีขันธ

0065254 ตําบลสระพังทอง จังหวัดกาฬสินธุ

70

58 ด.ช.กฤษฏิ์ รัตนอุบล

นายภานุมาส รัตนอุบล

0040364 องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

70

59 ด.ญ.พัทรธีรา งามชื่น

น.ส.ณปภา หมั่นจิตต

0090777 ตําบลบุงไหม จังหวัดอุบลราชธานี

70

60 ด.ญจิณัฐตา ธาตุทําเล

น.ส.ณัฐพัชร อรุณจรรยากร

0094541 เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี

70

61 ด.ช.พชร คงบุญ

นางศรวณีย คงบุญ

0074620 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

70

62 ด.ญ.สิริขวัญ สัตยสม

นายปฐมพงษ สัตยสม

0044051 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

70

63 ด.ญ.รมณณัฏฐกันย โคตรโนนกอก จาสิบเอกยุทธนา โคตรโนนกอก 0102260 ตําบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

70

64 ด.ญ.สิรภัทธ บุญประกอบ

น.ส.อรุณี สวางไพร

0054827 เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี

70

65 ด.ช.ธนกร ตาวงษ

นางรัตติยา ตาวงษ

0087268 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

70

66 ด.ช.วรกฤต วงศชื่น

นางสุภาพร วงศชื่น

0095167 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

70

67 ด.ญ.ปภาดา อินตาพวง

นางนงคนุช อินตาพวง

0078968 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

70

68 ด.ช.ฐากูร แสนลี

น.ส.ธัญวรัตม สุราฤทธิ์

0099503 ตําบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี

70

69 ด.ญ.ศิริกานดา ศรีวงษชัย

นางวนิดา ศรีวงษชัย

0088445 ตําบลนาขา จังหวัดขอนแกน

70

70 ด.ช.พรภวิษย เอี่ยมแกว

นางพึงพิศ เอี่ยมแกว

0084530 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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สังกัดเทศบาล

คะแนน

71 ด.ญ.ณฐมน จิตนะมงคล

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

0054072 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

70

72 ด.ช.ภูรินาท แกวลอย

นางอนงค แกวลอย

0086426 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

70

73 ด.ญ.ริสา อินธิแสน

นายสิทธิโชค อินธิแสน

0064920 ตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร

70

74 ด.ญ.วชิรญาณ อักษร

นางประนอม อักษร

0089545 องคการบริหารสวนตําบลลําไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

75 ด.ญ.ศุภิสรา โพธิ์งาม

นางจารุณี โพธิ์งาม

0103295 ตําบลบึงเนียม จังหวัดขอนแกน

70

76 ด.ญ.สุชญา ภูทอง

สิบเอกสุชาติ ภูทอง

0087252 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

70

77 ด.ญ.ชญานนนท พันธกุล

จาเอกชัยมงคล พันธกุล

0100817 นครตรัง จังหวัดตรัง

70

78 ด.ญ.ภภัสสร ราชหงษ

พันจาอากาศเอกสุทธิศักดิ์ ราชหงษ 0089057 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

70

79 ด.ช.ศรัณยพงศ ลิ้มตระกูล

นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล

0069103 ตําบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

70

80 ด.ช.ยุทธภูมิ ศรีนารถ

นางเครือวัลย ศรีนารถ

0081301 ตําบลสีชมพู จังหวัดขอนแกน

70

81 ด.ญ.อรกัญญา เลี้ยงสวัสดิ์

นางวิภาวดี เลี้ยงสวัสดิ์

0060292 ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

70

82 ด.ญ.ณัฐฐิณี กิติกุศล

นายปยะ กิติกุศล

0095171 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

70

83 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ พิมสาร

นางนุสรา พิมสาร

0076205 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

70

84 ด.ญ.กวินนาฎ ศรีมาตย

นางปยะนุช ศรีมาตย

0102182 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

85 ด.ญ.ชนกานต นาชัยฤทธิ์

น.ส.อรนาถ อาดยางคํา

0092794 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

70

86 ด.ญ.กันตกมล รสนอย

นายวิวรรธน รสนอย

0089243 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

70

87 ด.ญ.อภิชญา คํามี

นางพานิชย คํามี

0075426 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

70

88 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศรี

นางเสาวณีย อุดมศรี

0094797 เมืองเลย จังหวัดเลย

70

89 ด.ญ.ประภามาศ หลวงกอง

นางนันทนา หลวงกอง

0082828 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

70

90 ด.ญ.รชยา บูรณะ

นายสมัคร บูรณะ

0064987 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

70

91 ด.ช.ธีรภัทร เหมพันธุ

น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณฉิม

0088423 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

70

92 ด.ญ.ธนพร จันพิลา

นางสุภาพร จันพิลา

0076726 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

70

93 ด.ญ.อรปรียา บุญจันทร

นายปรีชา บุญจันทร

0099629 เมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี

70

94 ด.ญ.อรจิรา เพชรวิชิต

นายฉัตรชัย เพชรวิชิต

0060437 ตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ

70

95 ด.ญ.ญภา เรืองประชา

นางเมตตา เรืองประชา

0069294 ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

70

96 ด.ญ.พอเพียง ถือชาติ

นางนิรมล บุญสิงห

0079500 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

97 ด.ญ.พิมพมาดา มูลเมือง

นายอภิวัฒน มูลเมือง

0048200 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

70

98 ด.ญ.คณาเพชร ประทุมวงศ

น.ส.คณารักษ สิงหสาย

0087551 เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน

70

99 ด.ญ.ศิริลักษณ เสียงล้ํา

นางเบญจภรณ เสียงล้ํา

0076226 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

70

100 ด.ช.ธีรเมธ เพ็งศรี

นางวรรณา เพ็งศรี

0092880 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

70

101 ด.ญ.ภูริชญา ศรีตระกูล

นางอัญชลี ศรีตระกูล

0070953 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

70

102 ด.ช.สิทธินนท โกพา

นางเจริญศรี โกพา

0060700 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

70

103 ด.ญ.อนิศรา ทวนทอง

นางน้ําตาล ทวนทอง

0101206 ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก

70

104 ด.ญ.สิริวัณ แสวงสุข

นายปยวัฒน แสวงสุข

0097258 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

70

105 ด.ช.สิรวชร ขําทวี

นางอังสนา ขําทวี

0045753 ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

70
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106 ด.ช.ธีรวัลย มณีอินทร

น.ส.ศิริพร มณีอินทร

0088727 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

70

107 ด.ญ.ภัคจิรา รัตนประภา

น.ส.มนาภรณ จันทะพรหม

0082787 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

70

108 ด.ญ.ธันยชนก โคตะยันต

นางพรภณา โคตะยันต

0071210 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

65

109 ด.ญ.ตรีทิพยนภา ภูครองผา

น.ส.กัญญาภัค มาตรา

0064788 ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

65

110 ด.ช.ศุภณัฐ สีรัง

น.ส.ณวพร สิงหวรรณุรัตน

0089830 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

65

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ญ.ศุภกานต ไชยปลื้ม

นางศิริรัตน ไชยปลื้ม

0083024 ตําบลสวางวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ

85

2 ด.ช.กันตพัฒน ลักษณะพริ้ม

นายชุมพล ลักษณะพริ้ม

0061401 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

85

3 ด.ญ.ศิวะพร นอยวังหิน

นางตุมทิพย นอยวังหิน

0048995 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

85

4 ด.ช.ธนพล มรรคสันต

นายเฉลิมพล มรรคสันต

0098859 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

85

5 ด.ญ.พรนภัส บุญประสิทธิ์

นางวิภาวดี บุญประสิทธิ์

0069804 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

80

6 ด.ญ.พัตรพิมล เพ็ชรนิล

นางนวพร เพ็ชรนิล

0051468 องคการบริหารสวนตําบลบึงทวาย จังหวัดสกลนคร

80

7 ด.ญ.จิดาภรณ นวลฉวี

นางศกวรรณ นวลฉวี

0087152 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

8 ด.ช.พิพงศธร วงษชารี

นางกัลยกร วงษชารี

0080795 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

80

9 ด.ญ.ชุติมนต โนนชัย

น.ส.มติมนต สุวรรณรัตน

0096713 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

80

10 ด.ญ.จิรัชญา ปนชัย

นางจุรีย ปนชัย

0066796 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

80

11 ด.ช.ณฐกร ภารดีรุจิรา

นางสุวิชญา ภารดีรุจิรา

0100999 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

80

12 ด.ญ.ธชาพิมพ คํามณี

นายธนกฤต คํามณี

0070554 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

80

13 ด.ญ.นวพร นวสุวรรณกุล

นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล

0100147 ตําบลดูใต จังหวัดนาน

80

14 ด.ญ.วรันธร พลสมัคร

นายคณิตศักดิ์ พลสมัคร

0100919 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

80

15 ด.ญ.ภิมลฑากร ยอดสอน

น.ส.พัณณิตา ยอดสอน

0085000 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

80

16 ด.ญ.สิริภา จําปาโชค

นางอุไรพร จําปาโชค

0076792 ตําบลเวียงมอก จังหวัดลําปาง

80

17 ด.ช.ธิติวุฒิ พิลึก

น.ส.บุญทริกา พิลึก

0101278 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

80

18 ด.ช.ณัชพล เอี่ยมจินดา

น.ส.วิยะดา เสือเหลือง

0100897 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร

80

19 ด.ญ.นันทนภัส แกวนอย

นายทินกร แกวนอย

0080798 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80

20 ด.ญ.กัญญวรา ชุมทอง

น.ส.ปริศนา บริพันธ

0092448 นครตรัง จังหวัดตรัง

80

21 ด.ช.ศรชนม ศรีชูนิ่ม

น.ส.กรชนก ยุคะลัง

0039651 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

75

22 ด.ช.วีรภัทร บุญมาทัน

นางกรรณิการ บุญมาทัน

0069797 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

75

23 ด.ญ.ฐปนรรต อินทสุราช

นางกุสุมา อินทสุราช

0060880 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

75

24 ด.ญ.ปริยากร มานอย

นางสุกัญญา มานอย

0079665 ตําบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

25 ด.ญ.มัณฑนา จันวงษา

จาเอกเวชชัยยันต จันวงษา

0062901 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

75

26 ด.ญ.พิมพรพี บุญกาญจน

นางขนิษฐา บุญกาญจน

0097420 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

75

27 ด.ญ.ณัฐนันทน คําดี

นางแสงดาว คําดี

0087076 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

75

28 ด.ญ.นลิน สุขปราโมทย

น.ส.แววตา สุขปราโมทย

0065862 ตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี

75

29 ด.ญ.ภัณฑิรา บัวระภา

นางบัวพา บัวระภา

0089991 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

75

30 ด.ญ.ภัคนันท ตันพฤทธิอนันต

นางอังคณา ตันพฤทธิอนันต

0071850 ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม

75

31 ด.ญ.เมปวีณ ปรีเปรม

นายวสุธี ปรีเปรม

0088420 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

75

32 ด.ญ.ชลธิชา บุรีคํา

น.ส.ศิริลักษณ รังศิลป

0081098 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

75

33 ด.ญ.นีรนาถ ทนันชัยบุตร

นางพรรณี ทนันชัยบุตร

0080195 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

34 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สรจิตวีรีกุล

น.ส.จันทรทิพย แจมเงิน

0076602 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

75

35 ด.ญ.กุลิสา ฝอยทอง

น.ส.อรทัย เทพดู

0054166 ตําบลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

75
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สังกัดเทศบาล

คะแนน

36 ด.ช.กษิดิศ ตันดี

นางอรทัย ตันดี

0079961 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

75

37 ด.ญ.อรกัญญา งาสิทธิ์

จาเอกสันติ งาสิทธิ์

0077598 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

75

38 ด.ญ.นันทนภัส เรืองเศรษฐี

นางนริศรา เรืองเศรษฐี

0098737 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

75

39 ด.ช.อภิวิชญ บุณยปรีดี

นางขนิษศา บุณยปรีดี

0095583 ตําบลสนามคลี จังหวัดพิษณุโลก

75

40 ด.ญ.ญาตาวี ออนสําอางค

น.ส.วราพร ออนสําอางค

0092263 องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว จังหวัดกาฬสินธุ

75

41 ด.ช.โชติ มามี

น.ส.กัลยา วงคไทยดี

0095839 ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

75

42 ด.ญ.ภัทรพร นิกรแสน

นางบุญญภรณ นิกรแสน

0072479 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

43 ด.ญ.วิธาวดี กมลสิงห

นางทัศนีย ชัยเพชร

0101449 เมืองกันตัง จังหวัดตรัง

75

44 ด.ช.จักรพงค คําปญญา

นายภูวนัย คําปญญา

0090363 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

75

45 ด.ญ.ณัฐฐาวีรนุช บัวสมบูรณ

นางสุมาลี บัวสมบูรณ

0064568 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

75

46 ด.ญ.แพรววนิต ศิริป

นางยุพาวดี ปทธุลี

0102184 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

47 ด.ช.พีรพัฒน ตาวงษ

นางดวงนภา ตาวงษ

0101859 ตําบลแมจะเรา จังหวัดตาก

75

48 ด.ญ.จารุมน ใยฉวี

นายอานนท ใยฉวี

0090041 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

75

49 ด.ช.จักรภพ คงเรือง

นางอัจฉรานันท คงเรือง

0101705 ตําบลโตนดดวน จังหวัดพัทลุง

75

50 ด.ญ.ปราณปรียา สิงหแกว

นายนพพงษ สิงหแกว

0093783 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

75

51 ด.ช.อดุลวิทย อินตุย

นางอาริยา อินตุย

0059690 ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน

75

52 ด.ญ.นาราภัทร ประสงคทรัพย

นางกนกพิชญ ประสงคทรัพย

0056467 ตําบลน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด

75

53 ด.ญ.ชนิดาภา สุวรรณศรี

นางจิราพร สุวรรณศรี

0047792 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

75

54 ด.ญ.ฐิติวรดา จันทะศรี

นายทวีชัย จันทะศรี

0095268 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

75

55 ด.ช.ชนาธิป ชุมภูบาง

นางวาสนา ชุมภูบาง

0101055 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

75

56 ด.ญ.นวพร เพชรนิตย

นางศตพรลัคน เพชรนิตย

0039472 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

70

57 ด.ญ.ภิรษา กิจกาญจน

น.ส.ชลิภา คงเนาวรัตน

0081601 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

70

58 ด.ญ.พิมพชนก สืบเสน

นางพรจิต สืบเสน

0094665 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

70

59 ด.ญ.กัญญวรา ตั้งสิริพันธกุล

นายวรพล ตั้งสิริพันธกุล

0095995 ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี

70

60 ด.ญ.ปรียาภัทร รอดสงค

นายจรินทร รอดสงค

0063364 ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค

70

61 ด.ญ.กัลยณัฏฐ ชมเส็ง

นายฉลอง ชมเส็ง

0058379 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

70

62 ด.ช.พรหมพิริยะ ศรีเมือง

นายฉัตรมงคล ศรีเมือง

0071635 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

70

63 ด.ญ.ธารารัตน นาคทองกุล

นายพัลลภ นาคทองกุล

0098360 ตําบลปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

70

64 ด.ญ.พริมวิรญจน สุระสน

น.ส.นิภาพร วารนัด

0101592 ตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ

70

65 ด.ญ.ภควดี สัพโส

นางสุชาริณี สัพโส

0064723 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

70

66 ด.ญ.สุชญา ผองใส

นายปรัชญา ผองใส

0084211 ตําบลบานกลวย จังหวัดสุโขทัย

70

67 ด.ญ.ฐานิสร ครุฑนอก

น.ส.กัญญวรา ครุฑนอก

0098569 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

70

68 ด.ญ.ไอลดา ผาสิงห

นางปวีณา ผาสิงห

0072027 ตําบลหนองมวงไข จังหวัดแพร

70

69 ด.ญ.ศวิตา ขันสะวะ

น.ส.สาวิตรี จอมวงศ

0068020 ตําบลมวงนอย จังหวัดลําพูน

70

70 ด.ช.ธีรวัช เจริญผล

นายสายันห เจริญผล

0064945 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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71 ด.ญ.กัญญาพัชร เชียทอง

นางสุวพรรณ เชียทอง

0055197 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

70

72 ด.ช.ศิวกร ทองดา

นางชลิดา ประทีปทอง

0057624 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

70

73 ด.ญ.บุญญิสา บุญวีวกุล

น.ส.พรทิพย เผือกมณี

0041964 ตําบลดอนประดู จังหวัดพัทลุง

70

74 ด.ญ.วรรณวลัย จาภา

นางวันเฉลิม จาภา

0099657 ตําบลปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด

70

75 ด.ญ.ณิชกานต อินทรกานอน

นางกฤตติกา พวงสีเคน

0065682 ตําบลหนองไผ จังหวัดมหาสารคาม

70

76 ด.ช.วิชญชยุตม อนันตกูล

นางสุจิตรา อนันตกูล

0054785 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

70

77 ด.ญ.ธัญสินี พวงศรี

นางอัญชนาบดี พวงศรี

0087075 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

70

78 ด.ช.ชาญวิทย แกวสุทอ

นางอัจฉรา ราศรี

0100603 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

70

79 ด.ญ.เนตรชนก ขันธบูรณ

นางรุงตะวัลย ขันธบูรณ

0090106 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

70

80 ด.ญ.พนัชกร มีเดช

นายบุญสง มีเดช

0031002 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

70

81 ด.ญ.บุญญาพร ปะจิราพัง

นางศิริวรรณ ปะจิราพัง

0065237 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

70

82 ด.ช.นราธิป นามดี

นางสรอยฟา นามดี

0097967 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

70

83 ด.ญ.ไปรยาณี ภูเดชกลา

นางกุลฑีรา ภูเดชกลา

0095858 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

70

84 ด.ญ.ปฏิญญา นาสมศรี

นายประยัติ นาสมศรี

0091258 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

85 ด.ช.นฤเบต นามศรี

นายประเทือง นามศรี

0097748 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

70

86 ด.ช.ธนาโชค จันทะวงษา

นางสุกานดา จันทะวงษา

0082275 ตําบลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

70

87 ด.ช.รีฟอัต มะเซ็ง

นางฟยรูช ประเสริฐศรี

0068393 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

70

88 ด.ญ.ยศวดี พงษณรงค

นางสุวิภา พงษณรงค

0058786 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

70

89 ดงช.ณชพล ศรีบวรประภา

นางสารภี ศรีบวรประภา

0065733 ตําบลมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร

70

90 ด.ญ.กรกฤฏ มานะชํานิ

นางอนงค มานะชํานิ

0099694 เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา

70

91 ด.ช.วรรธก ชูสงแสง

จาเอกพิทยา ชูสงแสง

0081146 ตําบลทาขาม จังหวัดตรัง

70

92 ด.ญ.อารดา หังษา

นางพิมประไพ หังษา

0088851 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

70

93 ด.ญ.ธนาวิน มณีโชติ

นางนิตยา มณีโชติ

0064753 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

70

94 ด.ญ.สุชญา ภูสีฤทธิ์

นางวรรณฤดี ภูสีฤทธิ์

0091095 ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

70

95 ด.ญ.ชลิตา โลสันเทียะ

นางสุนิตตา โลสันเฑียะ

0048652 ตําบลคลองไผ จังหวัดนครราชสีมา

70

96 ด.ญ.ปรียาภัทร รุงเมือง

น.ส.เพลินตา ตายลํายงค

0086810 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

70

97 ด.ญ.กชามาศ มูลทรา

นางสุรัตติยา มูลทรา

0079468 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

70

98 ด.ช.วีราทร สุดเขต

นางศิวธิดา สุดเขต

0072417 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

70

99 ด.ญ.เขมิสรา รอดรวยรื่น

นางรัตนา เกษตรกาลาม

0058595 ตําบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

70

100 ด.ช.เศวตโชติ โสมเกษตรินทร

นายสมศักดิ์ โสมเกษตรินทร

0094228 ตําบลศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

70

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 100 ทุน
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1 ด.ญ.ชลดา อักษรกูล

นางเพ็ญนภา อักษรกูล

0092939 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

95

2 ด.ญ.บุษญาณงก ศรีไชยโยรักษ

นายวริตธิศักดิ์ ศรีชโยรักษ

0085128 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

95

3 ด.ญ.ปยพร ภูมิพัฒน

นางไพลิน ภูมิพัฒน

0059462 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

95

4 ด.ญ.ปานรัชนี กันตรง

น.ส.ทิพยวิมล จันทเสน

0083998 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

95

5 ด.ญ.ภัทรนันท วรรณโน

นายอินสอน วรรณโน

0059144 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

90

6 ด.ญ.ญาดา ทองบุญ

นางสมนึก บัณฑิตวงศ

0097232 ตําบลสํานักทอน จังหวัดระยอง

90

7 ด.ญ.กัญญาวีร ณัฐประเสริฐ

นางดารภา ณัฐประเสริฐ

0094646 นครระยอง จังหวัดระยอง

90

8 ด.ญ.รวิสรา ลิ้มสมวงค

น.ส.รัญชิดา คงไทย

0095830 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

90

9 ด.ญ.ปทมวรรณ คุมแสง

นายวุฑฒิชัย คุมแสง

0079671 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

90

10 ด.ญ.ชลญาดา วิชาชัย

น.ส.กุลยา วิชาชัย

0092092 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

90

11 ด.ญ.พีชญาภา คลายชม

นายกัมพล คลายชม

0080191 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

90

12 ด.ช.มินทรธาดา สาโล

นายกรกวี สาโล

0097458 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

90

13 ด.ญ.ณิชนันท ผองพันเลิศ

นางจิตตินันท ผองพันเลิศ

0095927 ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

90

14 ด.ญ.ปาณิสรา มากศิริ

นางสิริพรรณ มากศิริ

0096906 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

90

15 ด.ญ.ฟรดาวส เด็นจิ

นางสาลูนา เด็นจิ

0092867 องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี

90

16 ด.ญ.รวิสรา แซคู

น.ส.รจนา คําพิมูล

0085362 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

85

17 ด.ญ.จิณัฐตา เทพแพง

น.ส.ณิชานันท เทพแพง

0071108 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

85

18 ด.ช.วิชญะ วีระเสนา

วาที่รอยเอกวิรชัย วีระเสนา

0091336 ตําบลทาวอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

85

19 ด.ช.นรบดี ชวนผดุง

นางนภารัตน ภูปุย

0101328 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

85

20 ด.ช.เที่ยงธรรม เถินมงคล

นางธัชนี เถินมงคล

0053264 ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย

85

21 ด.ญ.สุพิชญา แกวชารี

นายสุพัฒน แกวชารี

0089594 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

85

22 ด.ญ.กัญญารัตน เตอะสกุล

นางอรทัย เตอะสกุล

0069201 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

85

23 ด.ช.วัชระ บุตรวงศ

นางดวงใจ บุตรวงศ

0102302 ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

85

24 ด.ญ.ภัทราภรณ แกวพลงาม

นางพิกุล แกวพลงาม

0102949 ตําบลวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

85

25 ด.ญ.ปุณิกา มณีพรหม

นางชมชนก มณีพรหม

0065772 ตําบลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

85

26 ด.ญ.อริณี เหลาแตว

นางวาสนา เหลาแตว

0097083 ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร

85

27 ด.ช.ธนากฤช โงวพิพัฒนมงคล

นายวรพัฒน โงวพิพัฒนมงคล

0074870 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

85

28 ด.ญ.อินธิดา จําเริญ

นายกิตติศักดิ์ จําเริญ

0066822 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

85

29 ด.ญ.ธนพร ศรีชื่น

น.ส.อภัยพร พลเยี่ยม

0054471 ตําบลชุมพร จังหวัดรอยเอ็ด

85

30 ด.ช.ภูริศ อยูดวง

นางมยุรี มีชัย

0099426 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

31 ด.ญ.ญาณิศา ดีสุทธิ

วาที่รอยโทราเมศ ดีสุทธิ

0069207 เมืองเลย จังหวัดเลย

85

32 ด.ญ.ธนัชญา เหลี่ยมเทศ

นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ

0079715 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

85

33 ด.ญ.ณัฏฐชุดา แกวมาตร

นางณัฎฐเขมิกา ปรินชานพันธุกร 0098367 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

85

34 ด.ญ.แพรวา ภูสวาสดิ์

นางกนกพร ภูสวาสดิ์

0089806 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

85

35 ด.ญ.อามาลีนา หมัดสะหรี

นางกุมารี หมัดสะหริ

0084768 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

85
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36 ด.ญ.ภัสพร บุญเปง

นางวรัญญา บุญเปง

0087880 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

85

37 ด.ช.พัฒนพงษ พันธุสวัสดิ์

นางอนงรักษ พันธุสวัสดิ์

0097374 ตําบลสามัคคี จังหวัดยโสธร

85

38 ด.ช.ธีรภัทธ ประยูรวงศ

นางวันดี ประยูรวงศ

0073152 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

85

39 ด.ญ.พิชญหทัย ยอดสุวรรณ

นางสุนีย ยอดสุวรรณ

0086884 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

85

40 ด.ช.พูนลาภ บัวเชย

นายภักดี บัวเชย

0059669 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

85

41 ด.ช.อชิสะ ศรีทอง

นางจตุรวัลย ศรีทอง

0083209 เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

85

42 ด.ช.ธีรพงษ ดีจันทึก

นายเกษมสันต ดีจันทึก

0090843 องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย จังหวัดนครราชสีมา

85

43 ด.ญ.จิดาภา โภชากรณ

นางสัตยา โภชากรณ

0087289 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

85

44 ด.ญ.ศิริประภา ยอดทอง

นางวารุณี คณาดี

0074618 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

80

45 ด.ญ.กานตติมา วงษเทพา

น.ส.สุวิมล จําป

0100308 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

80

46 ด.ญ.ลภัสรดา แกวประสงค

นางกัลจนา แกวประสงค

0069619 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

80

47 ด.ญ.มณฑตา วุฒิ

นางมณฑาทิพย วุฒิ

0074767 ตําบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

48 ด.ญ.กัญชพร ทองคํา

นายนเรศ ทองคํา

0059246 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

80

49 ด.ญ.นฐกมล นาวี

นายประดิษฐ นาวี

0048574 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

80

50 ด.ช.อภิวัต ใจดี

นางเยาวลักษณ พิชญธาดานนท 0037725 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

80

51 ด.ญ.ปรีชญาน ตะถิ่น

นางศิริขวัญ ตะถิ่น

0102646 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

80

52 ด.ญ.ภัทรธิดา ภักดีแกว

นายภัทรชัย ภักดีแกว

0066978 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

80

53 ด.ช.ศุภชาติ ปาไร

นางหงษทอง ปาไร

0057395 ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน

80

54 ด.ญ.เบญญาพร สายทอง

นางลําแพน สายทอง

0055897 ตําบลตาลเดี่ยว จังหวัดเพชรบูรณ

80

55 ด.ญ.พรรณธร แสงสวาง

นางภิญญาพัชญ แสงสวาง

0058658 ตําบลดานซาย จังหวัดเลย

80

56 ด.ช.วรเมธ อวมจันทะ

นางสุกัญญา อวมจันทะ

0102155 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

80

57 ด.ญ.ปยะณัฐ เกียงแกว

นางวรรณภา เกียงแกว

0078473 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

80

58 ด.ญ.ณัฐธยาน สุขสมพงษ

น.ส.ภัทรสิริ กาญจนสุทธิรักษ

0052107 ตําบลทามวง (สถานธนานุบาล) จังหวัดกาญจนบุรี

80

59 ด.ช.ภูริพัฒน ปรวัฒนเมธา

พันจาเอกภูริวัต ปรวัฒนเมธา

0088905 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

80

60 ด.ช.ชินพัฒน ชลตระกูล

นางสุกัญญา ชลตระกูล

0081302 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

80

61 ด.ญ.ธนัญญา เจริญฤทธิ์

นางรัชนี เจริญฤทธิ์

0062711 ตําบลลําภูรา จังหวัดตรัง

80

62 ด.ญ.สุธิมา กันนิกา

น.ส.คุณัญญา ศรีหะนาท

0088853 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

80

63 ด.ญ.อาทิมา กลับวิลา

นางเพ็ญศรี กลับวิลา

0064273 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

64 ด.ช.ณัทพงศ แสนอุบล

นางณิชรัตน แสนอุบล

0090009 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

80

65 ด.ญ.ธนัตถสัณห ชูสกุลวงศ

นายไพโรจน ชูสกุลวงศ

0096111 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

80

66 ด.ญ.นิสรีน วันสวามิภักดิ์

นางสุมณฑา วันสวามิภักดิ์

0045588 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

80

67 ด.ช.นิติพนธ สกุลฉํา

นางธรรมรส สกุลฉ่ํา

0089313 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

80

68 ด.ญ.กีรติ อินตัน

นางพรรณทิพย อินตัน

0068857 ตําบลกําพวน จังหวัดระนอง

80

69 ด.ญ.พพันวัสสา พัฒนา

นางโชติอาภาณ แสนคํา

0070270 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

80

70 ด.ช.ภาณุพงษ ศิริเวช

นางพัชรี ศิริเวช

0070399 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

80
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71 ด.ช.กวินทัต อุรุเอกโอฬาร

นางวิภานันท อุรุเอกโอฬาร

0078119 เมืองพัทยา (สถานธนานุบาล) จังหวัดชลบุรี

80

72 ด.ช.กองภพ พันธุพันดอน

นายสมชาย พันธุพันดอน

0082437 ตําบลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

80

73 ด.ช.รติพงษ สิงหนอก

นายวิชัย สิงหนอก

0083349 ตําบลทุงทราย จังหวัดกําแพงเพชร

80

74 ด.ช.ภูชิสสพันธ สุขสําราญ

น.ส.ศศิโสภิต ผองจิต

0083448 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

80

75 ด.ญ.ชุติกาญจน สีสุขสาม

นายประทีป ลีสุขสาม

0097038 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

80

76 ด.ญ.เอื้ออิศรา การักษ

นายจําลอง การักษ

0063957 ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง

80

77 ด.ญ.ณัฐวรรณ พรหมรักษ

นางนิตยา พรหมรักษ

0097342 ตําบลมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร

80

78 ด.ช.วิริยะ รักผึ้ง

นางปราณีต รักผึ้ง

0061812 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

80

79 ด.ญ.พรศิริ วงศมวย

น.ส.ชัชวรรณ จําปาหอม

0083748 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

80

80 ด.ญ.ณัฐวดี ตนคํานา

นายธวัช ตันคํานา

0101319 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

80

81 ด.ญ.ศุภิสรา ทองโพธิ์

นางวรดา ทองโพธิ์

0072842 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

75

82 ด.ญ.ญาณิศา พรหมแกวตอ

นายทรงฤทธิ์ พรหมแกวตอ

0088735 นครแมสอด จังหวัดตาก

75

83 ด.ญ.สิริกร ศรีบรรเทา

น.ส.สุคนธทิพย พันธมณี

0038669 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

75

84 ด.ช.วีรภัทร คณะดี

นางศุภิกา คณะดี

0090136 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

75

85 ด.ญ.ณิชา แสงศรี

นางมณเฑียร แสงศรี

0062332 ตําบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

75

86 ด.ช.อชวิชญ แกวคํา

นางรัชนีวรรณ แกวคํา

0055946 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

75

87 ด.ญ.ชัญญา แสงจันดา

นางพนิดา แสงจันดา

0088358 ตําบลทาสีดา จังหวัดรอยเอ็ด

75

88 ด.ช.ชยกร คะภะสุวรรณ

นางจิรารัตน คะภะสุวรรณ

0051941 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

75

89 ด.ญ.เขมนทรา คงกําเหนิด

นายอนุศักดิ์ คงกําเหนิด

0081119 ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี

75

90 ด.ญ.ภาวิณี ขันปงปุด

นางพวงพรรณ ขันปงปุด

0099315 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

75

91 ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณรักษา

น.ส.กัญญารัตน ขันสุข

0078761 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

92 ด.ช.สิทธิกานต วงศเมืองแกน

นางชิวกานต ฉัตรเตชะ

0101411 ตําบลหางฉัตร จังหวัดลําปาง

75

93 ด.ญ.ฐิฏานันท กูชัยภูมิ

นางบุษยมาศ กูชัยภูมิ

0065271 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

94 ด.ช.รัตตัญู วงษหาญ

นางศรีสุดา วงษหาญ

0089495 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

75

95 ด.ญ.นันทนภัส อารยสมโพธิ์

นายปญจพล อารยสมโพธิ์

0080665 ตําบลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

75

96 ด.ช.กิตติคุณ รอดพิเศษ

นายประเสริฐ รอดพิเศษ

0059159 ตําบลทาพริกเนินทราย จังหวัดตราด

75

97 ด.ญ.ขวัญลักษณ ทิพยศุภลักษณ นางมิ่งขวัญ ทิพยศุภลักษณ

0095032 ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน

75

98 ด.ช.ปณณวิชญ ยงภูมิพุทธา

น.ส.โศภชา อบแยม

0082564 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

75

99 ด.ญ.กัลยรัตน โสตถิกุล

นางเอ็มอร โสตถิกุล

0064414 ตําบลเดนชัย จังหวัดแพร

75

100 ด.ญ.ธัญดานีย หวันเหล็ม

นายสุรินทร หวันเหล็ม

0056257 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75
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1 ด.ญ.นริศรา มีสุวรรณ

นายนคร มีสุวรรณ

0047345 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

95

2 ด.ช.ธนิศร ชวงรัตน

นางศรีสุดา ชวงรัตน

0058618 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

95

3 ด.ญ.แพรวา เงาทอง

นายบุรินทร เงาทอง

0103285 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

95

4 ด.ญ.ขวัญเนตร สุวรรณศรี

นายสุภกิจ สุวรรณศรี

0059752 ตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู

95

5 ด.ช.กฤตยชญ คําแกน

นายอมรเทพ คําแกน

0097859 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

90

6 น.ส.ปภาวรินทร สุวรรณโคตร

นางโสมนิมิตร สุวรรณโคตร

0089858 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

90

7 ด.ญ.สุภาภรณ สิริการ

น.ส.จรรยาพร แจมมณี

0074755 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

90

8 ด.ญ.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ

นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ

0090743 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

90

9 ด.ญ.จุฑามณี มุริจันทร

นายวิรัช มุริจันทร

0074244 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

90

10 น.ส.ณัฐธิดา พันธโสรี

นางนุจนารถ พันธโสรี

0082771 เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

90

11 ด.ญ.ศิรินาถ อํารักษ

นางรักชนก อ่ํารักษ

0057665 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

90

12 ด.ญ.ธนากานต รอดสมบูรณ

นายกสานต รอดสมบูรณ

0031922 เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

90

13 ด.ช.กฤติน กรสินกิตติ

นางภัทรภร กรสินกิตติ

0084551 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

90

14 ด.ญ.ณัฐวรา อินแฝง

นางจุรี อินแฝง

0098076 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

90

15 ด.ญ.ธนพร ภูจอมนาค

นางอินทิรา ภูจอมนาค

0088430 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

90

16 ด.ช.ปฏิภาณ รมกลาง

จาสิบเอกประจักษ รมกลาง

0096525 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

90

17 ด.ญ.อัญชนากาญจน ขันอินทร

วาที่รอยตรีศุภวัฒน ขันอินทร

0090776 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

90

18 ด.ญ.ณัฐฐรีย ชีกล่ํา

นายไพรัตน ชีกล่ํา

0102092 ตําบลบางวัวคณารักษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

90

19 ด.ญ.ธนัท สีงาม

นางจารุภา สีงาม

0090321 ตําบลแมไร จังหวัดเชียงราย

85

20 ด.ญ.ชนนิกานต เปงเสา

นางโสภา เปงเสา

0056189 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

85

21 ด.ญ.เบญภศาท เกริกชัยฐิณัล

นางธนัชอรซ เกริกชัยฐิณัล

0064041 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

85

22 ด.ญ.กานตพิชชา แกวกระจาง

นางยุวดี แกวกระจาง

0054446 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

85

23 ด.ช.เมษสันต จันโนนแซง

น.ส.สุคนธทิพย จันโนนแซง

0076639 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

85

24 ด.ญ.วรัตมสิริ มีแกว

นางอังคณา มีแกว

0046488 ตําบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

85

25 ด.ญ.พิชชาพร จิตตเจริญ

น.ส.พรทิพย ไชยยศนาม

0061872 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

85

26 ด.ญ.ชาลิสา เกษี

นางประเนตร เกษี

0090103 ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ

85

27 น.ส.ณัฐภัทรสรณ บุตรคํา

นายชูศักดิ์ บุตรคํา

0060865 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

85

28 ด.ญ.เบญญาภา ทัลวัลลิ์

นายครรชนะ ทัลวัลลิ์

0073148 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

29 ด.ญ.ธัชชาภรณ สงวนศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์ สงวนศักดิ์

0102813 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

85

30 ด.ญ.วรัทยา สัมพดา

นางเพียงเนตร สัมพดา

0096753 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

85

31 ด.ญ.สุพัตรา วงศคําแสง

น.ส.สุนิสา บุญฤทธา

0100425 นครระยอง จังหวัดระยอง

85

32 ด.ญ.ธวัลรัตน ขอวงศ

นางศนันท ขอวงศ

0079241 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

85

33 ด.ช.สถบดี ผาตินาวิน

น.ส.ณัฐณิชา เที่ยงไธสง

0092537 ตําบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

85

34 น.ส.ศศินา สีวะจูม

นายสมศักดิ์ สีวะจูม

0065248 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

85

35 ด.ญ.ณัฐณิชา สกุลชาญทวี

น.ส.สุขธิดา ฝานสูงเนิน

0040333 ตําบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา

85
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36 ด.ช.วีรภัทร เครืออินทร

นางกนกพร เครืออินทร

0094969 ตําบลสบบง จังหวัดพะเยา

85

37 ด.ญ.ธิดารัตน สุกระมณี

นางประไพ สุกระมณี

0047831 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

85

38 ด.ญ.พิชามญช พรมทองขวัญ

นายธนกฤต พรมทองขวัญ

0059826 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

85

39 ด.ญ.กัญญวรา ใจนวล

นางนฤมล ใจนวล

0089636 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

85

40 ด.ญ.ภูนิษา ปทธิสามะ

นายขจรศักดิ์ ปทธิสามะ

0079777 องคการบริหารสวนตําบลสะแกซํา จังหวัดบุรีรัมย

85

41 ด.ญ.เอมิตตา ลาภภิณโญ

นางสุนียรัตน ลาภภิณโญ

0090935 ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

85

42 ด.ช.วิชญะ พิลาดี

นางชุลีภรณ พิลาดี

0073600 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

85

43 ด.ญ.เบญจวรรณ ปญจพงษ

นายสุธารชัย ปญจพงษ

0061500 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

85

44 ด.ญ.กุลิสรา สิงหหลง

นางศุภรา บุตรสาธรรม

0066679 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

85

45 ด.ญ.ศตพร แจมใส

นางลภัส แจมใส

0064752 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

80

46 น.ส.วันรพี ไชยคํา

นางนภาพร ไชยคํา

0089612 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

80

47 ด.ญ.ขวัญอนงค พรหมบุตร

นายวนัส พรหมบุตร

0079034 ตําบลสนม จังหวัดสุรินทร

80

48 ด.ญ.ธนัชพร ทําดี

นางพัฒนา ทําดี

0063108 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

80

49 นายพชร วงษมา

นางอินทิรา วงษมา

0079284 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

80

50 ด.ญ.อาศิยา นนทคําจันทร

นางกรกนก นนทคําจันทร

0085139 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

80

51 ด.ช.ทนพล ไกรสิงหสม

นางอัจฉราพร แกวแสงทอง

0064447 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

80

52 ด.ช.ธีรธนิน ตุกังหัน

นางพิมพใจ ตุกังหัน

0069946 ตําบลทุงหวา จังหวัดสตูล

80

53 ด.ช.จิรวัฒน เศษออน

นางศิริวัลย เศษออน

0095862 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

54 น.ส.พิชญาภา สุวรรณสิทธิ์

นางจิตราวัลย สุวรรณสิทธิ์

0048404 ตําบลบางสวรรค จังหวัดสุราษฎรธานี

80

55 ด.ญ.พิมพชนก เจริญสุข

นางจุฑาทิพย เจริญสุข

0053753 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

80

56 ด.ญ.ณิชากร วงศนุกูล

นางชวนพิศ วงศนุกูล

0094823 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

80

57 ด.ญ.ปริมประพัฒน มนตรี

นางรัศมี มนตรี

0065845 ตําบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลําภู

80

58 ด.ญ.พิชญาภา บัวอินทร

นางจันทรเทพ บัวอินทร

0102830 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

80

59 ด.ญงพิชมณธุ บัวหนู

นางลําไพ บัวหนู

0100959 เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา

80

60 น.ส.ปวีณัสุดา มาศเมฆ

นางรุงทิพย มาศเมฆ

0067093 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

61 ด.ญ.ศศิรักษ ยอดบุญมา

นางจินเรศ สีสุหราย

0100264 ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา

80

62 ด.ญ.สุกฤตยา อินทรหมื่นไวย

นายอยุทธยา อินทรหมื่นไวย

0093199 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

80

63 นายพลวรรธน คูศรีพิทักษ

นางพิสมัย คูศรีพิทักษ

0043681 ตําบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

80

64 ด.ญงภัทรลภา ยิ้มเยื้อน

นางภัทรวรรณ ยิ้มเยื้อน

0072655 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

80

65 ด.ญ.จิรัชยา รักพงษ

นางวิไลลักษณ รักพงษ

0081654 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

80

66 ด.ญ.ชญานี ดวงพรมทอง

นางนฤมล ดวงพรมทอง

0077335 เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

80

67 น.ส.พัชราภรณ การิสุข

นางอุดมพร การิสุข

0083556 ตําบลหนองหิน จังหวัดรอยเอ็ด

80

68 ด.ญ.พิชญาภา บุญมา

นางกุลธิดา บุญมา

0082469 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

80

69 ด.ญ.พัชราภา ขันธออน

นายศิวกร ขันธออน

0099401 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

80

70 ด.ช.ศิวัช สุภกิตตินันท

น.ส.อรนุช หวางเทียน

0070743 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

80
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71 น.ส.วรรณรัตน จีนกสิกรรม

นางยุวธิดา จีนกสิกรรม

0086315 ตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

80

72 ด.ญ.ชฎาพร ภูลายยาว

น.ส.ลัดดา ภูกอง

0094398 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

80

73 ด.ช.พงศกฤต คชาปญญา

นางดารุณี คชาปญญา

0099677 เมืองพิชัย จังหวัดลําปาง

80

74 ด.ญ.วิชญาพร ไชยทิง

นางพรพิมล ไชยทิง

0085517 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

80

75 ด.ญ.พชรพร ลอยเลิศ

นายมณเทียร ลอยเลิศ

0092276 เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

80

76 ด.ญ.อภิรมยา ชื่นตา

นางสมคิด ชื่นตา

0092871 ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

77 ด.ญ.ณัฏฐนิช หมั่นไร

นางกนกอร หมั่นไร

0093500 ตําบลแมปม จังหวัดพะเยา

80

78 น.ส.ปุณยนุช ชวยบาน

นายธนิสร ชวยบาน

0095882 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

80

79 น.ส.พรชนก จิตระวัง

นางนุชจรีย จรัสศรี

0095121 ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง

80

80 ด.ญ.ณัฏฐกฤตา คําเรือง

นางนิตย สิงหแกว

0100719 นครนครปฐม3 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

80

81 ด.ญ.อาทิตยา ฟูสกุล

น.ส.ชุติมา วิสารัตน

0097847 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

80

82 ด.ญ.พิมพลภัส โตวารี

นางวาสนา โตวารี

0093185 ตําบลเขาคีริส จังหวัดกําแพงเพชร

75

83 น.ส.ภัคจิรา จันทยงค

นางศิริจิต จันทยงค

0088861 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

75

84 ด.ญ.วนิชกานต พันธวิไล

นางกาญจนา พันธวิไล

0064050 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

75

85 ด.ญ.ภควพร ชนะสงคราม

นายชัยมงคล ชนะสงคราม

0041947 ตําบลขมิ้น จังหวัดกาฬสินธุ

75

86 ด.ญ.พรทิพยพา พรหมรักษ

นางวิภาพร พรหมรักษ

0079063 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

75

87 ด.ญ.นลพรรณ กรกระโท

จาสิบตรีวศิน กรกระโทก

0053448 ตําบลทาเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา

75

88 ด.ญ.ภัททิยา จุลบุษรา

นายชยพล จุลบุษรา

0074286 ตําบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

75

89 น.ส.พรริษา ลักษณประวัติ

น.ส.ศิริวรรณ ลักษณประวัติ

0067538 ตําบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

75

90 น.ส.ปลายฟา ภาตะนันท

นางศุภิกา ภาตะนันท

0051901 ตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม

75

91 ด.ช.พงศภัค สังวรศิลป

นางมาลินี สังวรศิลป

0022208 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

75

92 น.ส.กมลลักษณ เย็นยอดวิชัย

นายกิตติ เย็นยอดวิชัย

0075123 ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

75

93 ด.ญ.ธฤดี ศรียอด

น.ส.ภคมน หวันมา

0083623 ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

75

94 ด.ญ.นภสรณ คูณมา

นายจํารอง คูณมา

0041811 ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา

75

95 ด.ญ.อัญยดา คเชนทองสุวรรณ

นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ 0052198 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

96 ด.ช.วิทยท อาลีมินทร

นางชุติกาญจน อาลีมินทร

0034843 ตําบลปาโมก จังหวัดอางทอง

75

97 ด.ญ.พิมพชนก กาญจนเกตุ

นายบรรเจิด กาญจนเกตุ

0091195 ตําบลกลางดง จังหวัดนครราชสีมา

75

98 ด.ช.ปวริศร จันทรพิทักษกุล

นางเสาวลักษณ จันทรพิทักษกุล 0102328 เมืองทาใหม จังหวัดจันทบุรี

75

99 ด.ญ.เจะฮานีฟะห ฮาเฮาะ

นายเจะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ

0062891 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

75

100 น.ส.กัญญาณัฐ ดีปญญา

นางสุพรรณี ดีปญญา

0080750 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

75

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ญ.พณิชา เกียรติดํารงคกุล

น.ส.ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ

0059258 ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก

95

2 น.ส.เรียวรุง จันทรเกิด

น.ส.ตุลยา โสตทิพย

0098213 ตําบลปากน้ําฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

95

3 น.ส.กัญญวรีส สินพรมมา

นางภณิดา สินพรมมา

0048764 ตําบลสามเงา จังหวัดตาก

90

4 น.ส.ภัทรภรณ ตรีกุล

นางปรียาพร ตรีกุล

0102704 ตําบลธงธานี จังหวัดรอยเอ็ด

90

5 ด.ญ.สิปาง กมลวิบูลย

นายภูวดล กมลวิบูลย

0066117 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

90

6 น.ส.จินตภัทร มูลราช

น.ส.ธัญญพัทธ จิรอารยะกุล

0099765 ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน จังหวัดนาน

90

7 น.ส.สริจา เพียผือ

นางศรีสุดา เพียผือ

0082512 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

90

8 น.ส.กัญญภัค สุวิมล

นายอภิศักดิ์ สุวิมล

0085995 เมืองคูคต (สถานธนานุบาล) จังหวัดปทุมธานี

90

9 น.ส.อินทราณี มูลดี

นางพิมพปวีณ แสนบุงคอ

0057440 ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู

90

10 น.ส.ธิดารัตน ผาสุข

นางธนพรรณ ผาสุข

0086286 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

90

11 น.ส.จารุวรรณ อินทรสมหวัง

นางจิรภาภรณ อินทรสมหวัง

0100423 ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด

90

12 นายณัฐนนท กะลัมพากร

น.ส.กรณิศา พรหมประสิทธิ์

0102466 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

90

13 นายพลกฤต สีหาราช

นางนิ่มนวล สีหาราช

0065279 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

85

14 น.ส.อิชฎาอร ยศปญญา

นางละออ ยศปญญา

0045288 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

85

15 น.ส.สิริกร แสนโกเมฆ

นางจิดาภา แสนโกเมฆ

0051737 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

85

16 ด.ช.พชรพล วุฒิพงศ

นางยุพา วุฒิพงศ

0096495 ตําบลหลักชาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

17 น.ส.ธนพร ติ๊บงา

นางวริศรา ติ๊บงา

0088852 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

85

18 น.ส.นันทวรรณ รักษา

นางณัชชนันท รักษา

0091973 ตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง

85

19 นายพิทยุตม โพธิ์แกว

นายพงษศักดิ์ โพธิ์แกว

0048191 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

85

20 น.ส.นันทกานต บุญกิจ

พันจาอากาศเอกเอนก บุญกิจ

0101291 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

85

21 น.ส.ยลลดา คามดิศฐ

นางดวงใจ ธรรมสุข

0047465 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

85

22 นายชัชชัย ถาบุตร

นางพิศมัย ถาบุตร

0098703 ตําบลนาโปง จังหวัดเลย

85

23 น.ส.ยุคลธร มูลงาม

นางรุงดารา มูลงาม

0084652 ตําบลแมกุ จังหวัดตาก

85

24 น.ส.คุณัญญา วังหอม

นางนฤมล ทิพยปญญา

0093150 ตําบลหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

85

25 น.ส.ประภาวัลย เผาปนตา

นายประเสริฐ เผาปนตา

0095781 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

85

26 น.ส.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย

นายสมคิด ตันธนไพบูลย

0087677 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

85

27 นายชโยดม จรรยาภิสัณห

นางบํารุง จรรยาภิสัณห

0070098 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

85

28 น.ส.อรนลิน ทิพยทอง

นางกาญจนา ทิพยทอง

0064877 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

85

29 น.ส.สุชาดา นาคทองกุล

นายไชยวัฒน นาคทองกุล

0057781 ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

85

30 น.ส.อารยา ทองอยู

นายพิสิฐ ทองอยู

0049473 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

80

31 น.ส.ธมลวรรณ ศรีใส

นางจารุวรรณ ศรีใส

0079988 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

80

32 น.ส.บงกฏ ระดาพันธ

นายปยพันธ ระดาพันธ

0075998 ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน

80

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
มัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ขวัญชนก โชควิริยะจิตต

น.ส.สุกัลยา นิลภา

0099877 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

95

2 น.ส.นฤมล บุตรโยธี

น.ส.ภรณชนก พุทธศรีนนท

0098353 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

95

3 น.ส.ธัญพิชชา เขาเมือง

นายวัชรพงษ เขาเมือง

0097542 องคการบริหารสวนตําบลสวาย จังหวัดสุรินทร

95

4 นายศตายุ ศรีสวัสดิ์

นางบุญรักษา ศรีสวัสดิ์

0083970 ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

90

5 น.ส.เพชรรัตน เพ็ชรสงคราม

นายนันทพัชร เพ็ชรสงคราม

0069091 เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

90

6 น.ส.กัญญาภัค คําเทพ

นายไสว คําเทพ

0058308 ตําบลปว จังหวัดนาน

90

7 น.ส.ศศิภา กรองกาญจนสิริ

นายจําลอง กรองกาญจนสิริ

0072892 ตําบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร

90

8 นายชิษณุพงศ วิภาชัยนันท

นายประกิจ วิภาชัยนันท

0050127 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

85

9 น.ส.รมิดา โคตรพรหม

นางพนมวัน โคตรพรหม

0077224 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

85

10 น.ส.ภัทราพร เศรษฐวิวัฒนกุล

นางนงค เศรษฐวิวัฒนกุล

0071724 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

11 น.ส.นภิสรา ควรสําโรง

น.ส.ฐิตาภา ไชโย

0074093 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

85

12 น.ส.ปรีชญา เข็มทอง

นายปรัชญา เข็มทอง

0086806 องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ จังหวัดสุรินทร

85

13 น.ส.ธัญชนก โคภูมี

นางอภาลินี โคภูมี

0072804 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

85

14 น.ส.กัณทิมา เนินชนม

นางกาญจนา เพชรฟู

0060830 ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

85

15 น.ส.ลลิภัทร กลิ่นวรากร

นายชาญชัย กลิ่นวรากร

0079786 เมืองปตตานี (สถานธนานุบาล) จังหวัดปตตานี

85

16 นายกฤติพงศ เลขะเจริญกุล

นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล

0099356 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

85

17 น.ส.จิราภา เวียงเหล็ก

นายสมชาย เวียงเหล็ก

0035546 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

85

18 นายอรรคพงศ เฉยไทย

นางนันถะภรณ เฉยไสย

0085607 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

85

19 น.ส.ณัฐภัทรา ยาสุวรรณ

นายไพฑูรย ยาสุวรรณ

0100127 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

85

20 น.ส.ลักษนารีย ไชยประโคม

นางฉวีวรรณ ไชยประโคม

0094642 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

85

21 น.ส.อารียา สีหะวงษ

นางทองใส สีหะวงษ

0065397 ตําบลยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

80

22 น.ส.จุติพร โยธกุลสิริ

นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ

0041463 ตําบลทุงโฮง จังหวัดแพร

80

23 น.ส.อาวาตีฟ แวเดร

นางโนรานี แวเดร

0089563 ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี

80

24 นายธนูธรรม ปะปะเขา

นายกุลชาติ ปาปะเขา

0098028 องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย จังหวัดขอนแกน

80

25 น.ส.กชพร แสงสวาง

นางพนาวัลย แสงสวาง

0072197 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

80

26 น.ส.กชนันท ชละาร

นางณัฐวรรณ ชลธาร

0086409 ตําบลกุฎโงง จังหวัดชลบุรี

80

27 น.ส.วรรณิดา ศรีวิมล

นางวิยะดา ศรีวิมล

0084430 นครยะลา จังหวัดยะลา

80

28 น.ส.กรญดา กลิ่นหอม

นางธนสพร กลิ่นหอม

0070713 องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

80

29 นายณฐวัฒน ทะปญญา

นายสัณหชัย ทะปญญา

0047252 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

80

30 นายธงรบ ธงโบราณ

นางนํายุกต ธงโบราณ

0079446 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

80

31 นายนัฐพงษ ภูตะอินทร

นายพิชิต ภูตะอินทร

0059378 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

80

32 น.ส.พิชยดา จันทรแกว

นายสยาม จันทรแกว

0091868 ตําบลทากอน จังหวัดสกลนคร

80

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.นลินทิพย สัตยธรรม

น.ส.ขวัญพิชชา สบายใจ

0096696 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

95

2 น.ส.ศศวิมล สงวนวงศ

นายธนกฤต สงวนวงศ

0100410 ตําบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ

90

3 น.ส.อัฏฟนา อับดุลลาเตะ

นางนูรไรมา อับดุลลาเตะ

0058620 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

90

4 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา

นางน้ํานวล เหลืองกมลจินดา

0091835 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

90

5 น.ส.กชกร ราชคุรฑ

นางธณภัส ราชครุฑ

0075883 ตําบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร

90

6 น.ส.ธันยพร ตาลสุก

นายเดชพล ตาลสุก

0068923 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

90

7 น.ส.ภัทรภรณ ศรีจงใจ

นางนภาพร ศรีจงใจ

0091326 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

90

8 น.ส.ธันยพร เกษสยม

น.ส.สุรัตน สุโขทัย

0082298 ตําบลสหกรณนิคม จังหวัดกาญจนบุรี

90

9 น.ส.ณัฐนิชา ลําดวล

นายประสาร ลําดวล

0056656 ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี

90

10 น.ส.ขนิษฐา แกวอุนเรือน

นายอัครเดช แกวอุนเรือน

0047373 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

90

11 น.ส.อภิชญา พิมพพันธ

นางชนิดาภา พิมพพันธ

0079944 ตําบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ

85

12 น.ส.กัญญพัชร นาคสุข

นายฮวด นาคสุข

0035068 เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

85

13 น.ส.ศศินิภา ชนะภัย

นายอติชาต ชนะภัย

0027619 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

85

14 น.ส.ปุณยวีร เพชรดี

นางนิตยา เพชรดี

0060543 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

85

15 น.ส.รินรดา สุขภาค

นางกาญจนา สุขภาค

0084786 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

85

16 น.ส.บุษยามาศ อุนเครือ

นายประเสริฐ อุนเครือ

0058303 ตําบลปว จังหวัดนาน

85

17 น.ส.สุภัทรา ทองสุข

นายสุรศักดิ์ ทองสุข

0071098 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

85

18 น.ส.เธียรภัทร หลาเพชร

นางธัญญรัตน หลาเพชร

0080414 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

85

19 นายนาคินทรธร แสงแกว

นางมันฑณา แสงแกว

0065756 ตําบลปว จังหวัดนาน

80

20 น.ส.พรสินี ดนสวี

น.ส.ทัชชา บําเรอจิต

0095272 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

80

21 น.ส.กัลยานันท สีลับขวา

นางอําพร สีลับขวา

0056770 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

80

22 น.ส.สุพรรษา อุคํา

นางยุคลธร อุคํา

0076627 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

80

23 น.ส.วรรณกานต ชมภูนอย

นางภัชราพร ชมภูนอย

0054674 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

80

24 น.ส.วรัชยา เพิ่มขึ้น

วาที่ พันตรีชํานาญ เพิ่มขึ้น

0042258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

80

25 น.ส.ธนาภรณ เรือนนาค

น.ส.ศิริลักษณ พุมอุบล

0081723 ตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

80

26 นายณัฐวุฒิ พรมมิตร

นางเพ็ญพาณี พรมมิตร

0099849 ตําบลแพด จังหวัดสกลนคร

80

27 น.ส.ชุตินันท พฤษาประเสริฐ

จาเอกสุวิทย พฤษาประเสริฐ

0040122 ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา

80

28 น.ส.จุฑามาศ สิงหราช

น.ส.กาญวลัย มนตรา

0077044 องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม จังหวัดสุโขทัย

80

29 นายเสฐียรพงษ อุดมทรัพย

น.ส.อรุณ มาตยวังแสง

0100422 ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด

80

30 น.ส.สุปญญากร ทัศนวิสุทธิ์

นางชนากานต ทัศนวิสุทธิ์

0056173 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

31 น.ส.ศิริลักษณ เจริญสวาง

นายอมร เจริญสวาง

0048383 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

80

32 น.ส.วลาวัลย แกวหิน

นางอัจฉราภรณ แกวหิน

0069221 ตําบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

80

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.รสิสรา จันเสน

นางกัญนภัส จันเสน

0085630 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

85

2 น.ส.สุจินันท อาจวิชัย

นางศิรประภา อาจวิชัย

0097584 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

85

3 น.ส.ปวิชญา เจีนมศักดานุวัฒน

นางขาวเวียง เจียมศักดานุวัฒน

0053946 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

80

4 นายสารสันต สารพิชญ

นายอนันตชัย สารพิชญ

0079132 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

75

5 น.ส.นารีรัตน เรืองศิริ

นายจรัล เรืองศิริ

0058852 เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

6 น.ส.ปณัสยา คนชุม

น.ส.เจนจิรา เสาวพันธ

0091694 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

75

7 นายธนโชติ ทองมาก

นางอารีย ทองมาก

0093814 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร

75

8 น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ์

นายกฤษฎิ์ ศรีสวัสดิ์

0080881 ตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี

70

9 นายภูมิรพี แจมผล

น.ส.ธัญรดา ดีประดิษฐ

0088285 ตําบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

70

10 นายกิตติธัช ชูมา

นางวรรณรัตน ชูมา

0056927 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1 จํานวน 10 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.สิรินญา เสนเกษ

นางกนกวรรณ เสนเกษ

0099132 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

90

2 นายศิวกร อินขัตย

นางจุฬาลักษณ อินขัตย

0069131 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

85

3 น.ส.อทิตยาพร ดวงแกว

นางศิริพร ดวงแกว

0090169 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

85

4 น.ส.ปุยนุช บุรีเรือง

นายคมบัณฑิต บุรีเรือง

0085249 ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

80

5 น.ส.สุพรรณิการ วงษยอด

นายสิทธิชัย วงษยอด

0049237 ตําบลน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

80

6 น.ส.ปยากร ใยดี

นางสุวารีย ใยดี

0095257 ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน

75

7 นายปรเมศวร เจนวิไลศิลป

นางพัณณิตา นามศักดิ์

0079760 ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

70

8 น.ส.สุพิชญา บุญรักษา

น.ส.ดวงนภา คําแปง

0089005 ตําบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี

70

9 น.ส.ขนิษฐากานต นนทพรมมา

นางธิติกานต นนทพรมมา

0040429 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

65

10 นายพัสกร คลังทรัพย

นางเกสร คลังทรัพย

0083185 ตําบลทุงหลวง จังหวัดราชบุรี

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2 จํานวน 10 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.นันทนลิน นารถไพรินทร

นางสุนิสา นารถไพรินทร

0045464 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

2 น.ส.ปุณยาพร โคตร

น.ส.สาวิตรี ศิริราช

0060144 ตําบลคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ

85

3 น.ส.กนกวรรณ สังเจียม

น.ส.แอนนา บุญเนือง

0087349 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

4 นายธเนศพล วาริสสอน

นางนิศามณี วาริสสอน

0046223 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

80

5 น.ส.ลลดา ธนารักษอุดม

นางภัคภร ธนารักษอุดม

0087087 ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด

75

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3 จํานวน 5 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.จิรัชยา สมนาม

นางวรรณภา สมนาม

0098837 องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ จังหวัดปราจีนบุรี

2 นายจิรัชชัย พรมราช

น.ส.วิราพร พุมพวง

0088673 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 น.ส.ณัฐพร ชมภูปน

นางวราภรณ ชมภูปน

0062863 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม

4 นายคมกร เล็กรูจี

นายปราโมทย เล็กรูจี

0055062 นอกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

5 น.ส.ธัญชนก จีนกิ้ม

นายมานิต จีนกิ้ม

0060763 ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

6 น.ส.จิราวรรณ คําหา

นายสุทธิพล คําหา

0080685 ตําบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

7 น.ส.เจษฎาภรณ มูลมาตย

นายชนาธิป มูลมาตย

0054983 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

8 น.ส.พัฑฒิดา พิชัย

นายคมกริช พิชัย

0094151 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

9 น.ส.กนกพัชญ คงธนะวานิช

นางปราณคนิสร คงธนะวานิช

0058294 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 น.ส.ดาริกา ดวงตะกั่ว

นางสุกานดา ดวงตะกั่ว

0046028 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย

11 น.ส.สุวีรยา ใจกลม

นางกันยาวัลย ใจกลม

0102645 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

12 นายกฤษดา ทอนแกว

นายอุดม ทอนแกว

0039190 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

13 น.ส.ปทิตตา ยุพิน

นางสุพิทยา ยุพิน

0070991 ตําบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร

14 น.ส.พบพร อุมบุญ

นายประนม อุมบุญ

0041817 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

15 น.ส.ปวีณีกร บุญเย็น

นางชนัฐตา บุญเย็น

0079375 ตําบลบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

16 น.ส.สุทธิดา คันทะพรม

นางอิสราดา คันทะพรม

0079959 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 จํานวน 16 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.วณิชารีย แสนใจกลา

นางศรีวรินทร แสนใจกลา

0041238 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

2 น.ส.ศวิตา เถาวโท

นางวนิดา เถาวโท

0085263 ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ

3 น.ส.ศิรัสธร ชาวเชียวขวาง

นางศศมณฑ ชาวเชียงขวาง

0081759 ตําบลออมใหญ จังหวัดนครปฐม

4 น.ส.ฐติกานนต นิภานันท

น.ส.นันทนภัส ขันทอง

0089150 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

5 น.ส.ธณัฐชญา ตุมชี

นางวิไล ตุมชี

0044320 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

6 น.ส.วรัตนชญา เมืองอินทร

นางกนิษดา เมืองอินทร

0049936 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

7 น.ส.สุภาพักตร เจียมทอง

นายสุชาติ เจียมทอง

0064650 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

8 น.ส.สุพัชญา กาศสมบูรณ

นางสุภารัตน กาศสมบูรณ

0039133 เมืองแพร จังหวัดแพร

9 น.ส.กฤติยาภรณ ศตอรรถวุฒิ

นายทวี ศตอรรถวุฒิ

0054977 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

10 น.ส.แพรภัทร เสี้ยวทอง

นางณัชชา เสี้ยวทอง

0066349 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

11 น.ส.ศุภกานต พิมปดชา

นางศิริรัตน ฆองโนนสูง

0079962 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

12 นายพชร เถาวศิริ

นางบุปผา เถาวศิริ

0034552 เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

13 น.ส.อัญชุลีกร ออนเงิน

นางลักษมีกานต ชาญเวทภากร

0098528 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

14 นายณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล

นางจรูญลักษณ วัฒนขจรชัยกุล

0095440 เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 จํานวน 14 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.วิมลพร แสนขวา

นายเลิง แสนขวา

0061788 ตําบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2 นายวรากร แสงเงินชัย

นางวาสนา แสงเงินชัย

0046462 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

3 น.ส.ธนภรณ วงศคํา

นางเกษศิรินทร วงศคํา

0085336 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

4 น.ส.นิจสิรี จันทรแกว

นางนิชธาวัลย จันทรแกว

0064275 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 นายชัชพงศ หาสูง

นางชฎาพร หาสูง

0058626 ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

6 น.ส.พนมพร ใจเอื้อ

นายไพศาล ใจเอื้อ

0074910 นครอุบลราชธานี 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุบลราชธานี

7 นายประกาศิต ฉัตรหิรัญพงศ

นายณควัสส ฉัตรหิรัญพงศ

0090735 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

8 น.ส.รัฐพรรณ สารีโท

นายสมพงษ สารีโท

0048578 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

9 น.ส.จิรัฐติกาล สีสงคราม

นายสมชาย สีสงคราม

0057593 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

10 นายเตชินท กอมณี

นายพสิษฐ กอมณี

0058442 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 10 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.สุนิตา สืบสิงห

นายทอน สืบสิงห

0047230 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

2 น.ส.ศริญญา ภูมิพิพัฒน

นายเพ็ง ภูมิพิพัฒน

0058103 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

3 น.ส.กาญจนภา เปงโท

นางนงคราญ นามวงศ

0045677 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

4 นายชุติวัต กุศลคุม

นางจุรินทรภรณ กุศลคุม

0022752 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5 นายณัฐวุฒิ ชูรอด

นายมานิตย ชูรอด

0028572 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6 นายเอกลักษณ ปนงาม

นางจรรยา ปนงาม

0076807 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

7 น.ส.กัณฐิกา จันทวงศรี

นางยุบล จันทวงศรี

0089891 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

8 น.ส.วริศรา ยืนยาว

นายเวนิส ยืนยาว

0061144 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 8 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ปาลิตา ตนแพง

นายธงชัย ตนแพง

0081071 ตําบลโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี

2 น.ส.ขวัญฐิตา แจมกระจาง

นางเพียงเพ็ญ แจมกระจาง

0078058 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3 น.ส.ชฎาพร ใครบุตร

นายชาญชัย ใครบุตร

0069808 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

4 น.ส.ชนิกานต ธนวิศิษฐธาดา

นายเดชอดุลย ธนวิศิษฐธาดา

0067036 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 5 จํานวน 4 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ปริญญาตรีปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.เพ็ญพร จงใจภักดิ์

นางสําเภา จงใจภักดิ์

0077258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

2 น.ส.ลภนา พานิชยานนท

นางโสภา พานิชยานนท

0066798 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 6 จํานวน 2 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.นริศรา อินบุญญา

นางอุลัย อินบุญญา

0082862 ตําบลโนนทอน จังหวัดขอนแกน

90

2 นายภูมิสิทธิ์ สันดี

นางธัญนันท สันดี

0099433 เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

90

3 นายนนทชัย ไกรทิพย

นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย

0056763 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

85

4 นายอิสริยะ ขัดทะเสมา

นางอรสา ขัดทะเสมา

0100849 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

80

5 นายฉัตรวุฒิ อินจินา

นางณฐพร อินจินา

0047269 ตําบลสามเงา จังหวัดตาก

80

6 นายสิทธิพงษ อาศัยสงฆ

น.ส.บุญญาพร เชยชม

0057657 ตําบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี

70

7 น.ส.ณัฐธยาน ปองศรี

นางสิริวิภา แพะคํา

0090683 ตําบลเมืองพาน (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงราย

70

8 น.ส.ธมลชนก สังคนาคินทร

นางสุคนธทิพย สังคนาคินทร

0078775 องคการบริหารสวนตําบลยะลา จังหวัดยะลา

70

9 นายภพธร เธียรสุขสันต

น.ส.ภาสินี บําเรอจิตต

0076423 ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี

70

10 น.ส.ธนัชชา คํารศ

น.ส.ปราณี กันทะเตียน

0096589 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

70

11 น.ส.สหัสวรรษดี ตนเรือง

น.ส.นารีรัตน แกวมณี

0077137 ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1 จํานวน 11 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 07/12/2561 14:29:20
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ศิรินทรญา ผลสอน

น.ส.อรัญญา จําปาทอง

0063639 ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

80

2 น.ส.เขมณัฏฐ ภัทรธนเสฏฐ

นางพูนทรัพย ภัทรธนเสฏฐ

0044325 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

80

3 น.ส.ณิชาภัทร เอี่ยมสอาด

นายวิรัตน เอี่ยมสอาด

0031716 ตําบลโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

75

4 นายธนกฤต นามโยธี

นายสมจิตร นามโยธี

0095866 ตําบลแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

75

5 นายกษิเดช ทับทิมแดง

นางอุบลฉัตร อูแดง

0073480 ตําบลโพหัก จังหวัดราชบุรี

75

6 น.ส.สุปรียา ศรีเผด็จ

นางณาตยา ศรีเผด็จ

0092135 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

7 น.ส.กนกพร บุญจวง

นายยรรยงค บุญจวง

0085737 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

70

8 นายชิษณุพงษ ฉิมวงคขอม

นางสุกันยา บําเรอจิตร

0085940 ตําบลดอนกํา จังหวัดชัยนาท

70

9 น.ส.เอยเชิญขวัญ โอภาสพินิจ

นายปริญญา โอภาสพินิจ

0070438 ตําบลศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

70

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2 จํานวน 9 ทุน

