
ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/4

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประถมศึกษาปที ่2

ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 851 ด.ญ.ทัศนีย พลสงคราม                              น.ส.ราตรี  วรรณชูมาตร 0085730

ตําบลเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 852 ด.ญ.ลภัสนันท ทองจันทร                           น.ส.ลัดดาวัลย  ทองจันทร 0096017

ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน 853 ด.ญ.คัคนนันท โพธิราช                             นายสายใจ  โพธิราช 0097468

เมืองแพร จังหวัดแพร 854 ด.ช.ณภัทร สิงหเห                                 สิบเอกทศพร  สิงหเห 0102525

ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี 855 ด.ญ.นันตินี ประชุมแดง                             น.ส.ปยนุช  เคนสุวรรณ 0104445

ตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุรี 856 ด.ช.กษิดิศ  โชติมณ ี                              นางธิดาวรรณ  โชติมณี 0093259

ตําบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย 857 ด.ช.พันธนดล มูลกาย                                นางสุณ ี มูลกาย 0085415

ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 858 ด.ญ.นฤภร เพชรพราว                                 นายอุทิตย  เพชรพราว 0104464

นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 809 ด.ช.พงศภัค กางทอง                                 น.ส.สุภาภรณ  พรมรัตน 0066185

ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย 8010 ด.ญ.ณัฐรดา ทวมจันทร                             นายณัฐพงษ  ทวมจันทร 0085765

ตําบลลําคลอง จังหวัดกาฬสินธุ 8011 ด.ญ.พัชรีภรณ ฉายถวิล                             น.ส.นพรัตน  ณ กาฬสินธุ 0097469

ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี 8012 ด.ช.ณภัทร พิจิตรศิริ                              นางสุภัสสรา  พิจิตรศิริ 0071153

ตําบลบานชัฎปาหวาย จังหวัดราชบุรี 8013 ด.ญ.สิปาง นิลยาน                                  น.ส.ศกุนิชญ  มังกรไชยา 0075777

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 8014 ด.ญ.พชรชลธร พนมเขต                                นางจุฑาทิพย  พนมเขต 0078062

ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย 8015 ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ                           นางเปยทิพย  ณ กาฬสินธุ 0095176

เมืองแพร จังหวัดแพร 8016 ด.ญ.ชมพูนุท ชุมกาแสง                              น.ส.สายรุง  ขามสาม 0061055

ตําบลบานสวน จังหวัดพัทลุง 8017 ด.ช.ชยกร เลื่อนจันทร                             นางนนทิชา  เลื่อนจันทร 0086125

ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย 8018 ด.ญ.นันทิชา ออมกลิ่น                              นางสุนันทา  ออมกลิ่น 0093118

ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 8019 ด.ญ.เกสรี รักษวงศ                               นางกันตกนิษฐ  รักษวงศ 0069303

ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 8020 ด.ญ.ธีรชญาน ธนากุลนิวรรธน                      น.ส.นันทมนัส  ธนากุลนิวรรธน 0050060

ตําบลแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 8021 ด.ช.คามิน มณีไชย                                  นางวัชราภรณ  มณีไชย 0086301

ตําบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8022 ด.ญ.พิมญาดา รัตธิจันทา                            น.ส.วาสนา  นิลสระคู 0097652

ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 8023 ด.ญ.ภฤศมน พลสวัสดิ ์                              น.ส.ศิริวรรณ  พงศอําไพ 0096997

เมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแกว 8024 ด.ญ.ใบบุญ มิตรผักแวน                             นายชูชาต ิ มิตรผักแวน 0065244

เมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 8025 ด.ช.ฌามินทร หาสัตว                              นางวิไลวรรณ  หาสัตว 0098386

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 8026 ด.ช.ศตวรรษ นาชัยลอง                               นายสุรชัย  นาชัยลอง 0091165

ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 8027 ด.ญ.รดา ลาภหลาย                                   นายวัชรา  ลาภหลาย 0074022

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8028 ด.ญ.ฐิตินัน ไชยพหล                                นายวีระพงศ  ไชยพหล 0094311

ตําบลตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย 8029 ด.ช.ชยพัทธ คุมสา                                นางเกศรินทร  คุมสา 0105424

นครแมสอด จังหวัดตาก 8030 ด.ญ.ดาริศรา ดวงทอง                                นางลัฐิกาญจน  ดวงทอง 0101011

ตําบลราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8031 ด.ญ.ภรณิชา จันทรหอมประดิษฐ                       น.ส.กนกวรรณ  จันทรหอมประดิษฐ 0097366

ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 8032 ด.ญ.พิชชาพร บัวสังข                              นางจินตนา  บัวสังข 0104308

ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ 7533 ด.ญ.ชญานิศา คําตัน                                 นางลภัสรดา  คําตัน 0083903

เมืองเลย จังหวัดเลย 7534 ด.ญ.สิริภัสสร ศรีบุรินทร                         น.ส.สุวพัตร  ศรีบุรินทร 0055150
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เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี 7535 ด.ญ.เณภิสรา กิจจารึก                              น.ส.เกสร  แจงจ่ัน 0062537

ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ 7536 ด.ญ.พัณณธิตา จิราวัฒนธนากิจ                     นางธราพัชร  จิราวัฒนธนากิจ 0065705

ตําบลเนินสูง จังหวัดจันทบุรี 7537 ด.ญ.นิรุชา มงคลสุข                                น.ส.รุงทิวา  พรรณวงค 0079417

ตําบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม 7538 ด.ญ.ภัทรภร ภควัฒนะ                                นางเปมิกา  ภควัฒนะ 0069173

ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 7539 ด.ช.อรุณชัย เบาทอง                               นางรจนา  เบาทอง 0077568

ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 7540 ด.ช.ภัทรภูมิ ม่ันเหมือน                           น.ส.ปรัชณ ี ปลื้มมาลี 0096743

ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 7541 ด.ช.เดชาธร เครือสุวรรณ                            นายรุงโรจน  เครือสุวรรณ 0084497

ตําบลคําบง จังหวัดกาฬสินธุ 7542 ด.ญ.ณัฎธิดา ไชยเทพ                                นายวิฑูรย  ไชยเทพ 0072300

ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี 7543 ด.ช.ชนานันต จัดละ                                น.ส.ทิพวรรณ  พสุเจริญวัฒน 0102181

ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา 7544 ด.ญ.กุลนัดดา นวลฉว ี                              นางศกวรรณ  นวลฉวี 0087152

ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 7545 ด.ญ.ธนปภรณ ชางมูบ                               นางศิริพร  บุญแสนไชย 0100125

ตําบลทุงหวา จังหวัดสตูล 7546 ด.ญ.ธีรจุฑา ตุกังหัน                             นางพิมพใจ  ตุกังหัน 0069946

ตําบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย 7547 ด.ญ.พิมพพิชชา ชุมมงคล                           นายอธิมงคล  ชุมมงคล 0096063

ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย 7548 ด.ญ.ปฐวี พานุช                                    นายวิทยา  พานุช 0085357

ตําบลอาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 7549 ด.ญ.อภิษฎา แกนเมือง                              นายเดชากร  แกนเมือง 0088909

ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ 7550 ด.ช.พลกฤต นักลําทอง                                นายพลภัทร  นักลําทอง 0065711

ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี 7551 ด.ช.ณัฐกร บริรักษ                                นายนครินทร  บริรักษ 0093407

ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร 7552 ด.ญ.อุไรภัสร เจริญพันธ                          นายธนาวัต  เจริญพันธ 0093142

ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 7553 ด.ช.ทัสกร หลเมฆ                                   นางณัฐกานต  หลเมฆ 0101796

ตําบลกม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7554 ด.ช.ฐิติวัชร อุปกิจ                              นางนฤมล  อุปกิจ 0079006

ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา 7555 ด.ญ.จิรชา สืงพงษ                                 น.ส.ณัฐกฤตา  อักษรกูล 0070899

ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม 7556 ด.ช.สรวิศิษฐ รัตนพันธ                           นางฐิติวัลค  รัตนพันธ 0087668

ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน 7557 ด.ช.ภูมินาวา วงษหาแกว                           จาเอกขวัญประชา  วงษหาแกว 0098413

เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 7558 ด.ญ.กฤติยา โคตา                                   นายกิติพงษ  โคตา 0095451

ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา 7559 ด.ช.พีรภัชร  ฆังคะมะโน                            น.ส.วาสนา  จันทรนอย 0094812

ตําบลโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี 7560 ด.ญ.ปุณยนุช ช่ืนใจ                                น.ส.นงลักษณ  คุปตจิต 0081070

ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 7561 ด.ช.ณฐวรรธน พรมนิกร                              นางสุวนีย  พรมนิกร 0068362

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7562 ด.ช.ปริญญาโท ปริ้นซ สังขตระกูล                  น.ส.มาลาวรรณ  สังขตระกูล 0102617

เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี 7563 ด.ช.กันตภณ จันทรขํา                               น.ส.อัจฉรา  กุรุพินทพาณิชย 0074855

ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ 7564 ด.ช.วีรภัทร วงศละคร                              นางนิตยา  พันเสถียร 0097778

ตําบลบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 7565 ด.ช.ชวัลวิทย โสะพันธ                           น.ส.กมลลักษณ  ภูพาดทอง 0103587

ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 7566 ด.ญ.กนกรดา วัจนานนท                              นางสกาวเดือน  วัจนานนท 0058212

ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 7567 ด.ญ.รักษจันทร พะยอมศรี                          นายนิกร  พะยอมศรี 0102946

ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี 7568 ด.ช.จิณณพัต วันฉวี                                น.ส.จงจิรานนท  เนตรสวาง 0096566
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ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7069 ด.ช.ปวริศ บุตรดํา                                  นายจรัญ  บุตรดํา 0096276

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 7070 ด.ญ.กันตกนิษฐ เพ็ชรอินทร                       นายพงศพันธุ  เพ็ชรอินทร 0057328

ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ 7071 ด.ญ.บุญสิตา ไกยสิทธ์ิ                             น.ส.ธีราพร  ภูดานุ 0083745

ตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี 7072 ด.ญ.จิรประภา พรวานิชพงศ                          นายวีระ  พรวานิชพงศ 0095081

ตําบลเหมืองงา จังหวัดลําพูน 7073 ด.ญ.ณัฐภัทร ทานุโวหาร                             นางปยฉัตร  พรพิริยะวงษ 0081860

ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ 7074 ด.ญ.ชญานิศา สรางคํา                               น.ส.พิมพพิชชา  ออนณะนัย 0057795

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 7075 ด.ญ.วฤณวิภา ไชยแสง                                นางอรอินทร  ไชยแสง 0064954

ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง 7076 ด.ญ.สุภัชญา สันติเพชร                             น.ส.สุภาวิณ ี อนันตวรพจน 0092833

ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 7077 ด.ช.เกียรตินิธิกร พ่ึงพระพร                       น.ส.ลฎาภา  ชาวนาลุม 0084881

เมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแกว 7078 ด.ญ.หัฏฐมน คงอาชีวกิจ                             น.ส.ผกาวรรณ  อุดร 0072274

ตําบลโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา 7079 ด.ญ.พิชญวด ีภูมะลี                                นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี 0088482

ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 7080 ด.ช.รุงเรือง สารชาต ิ                            จาเอกบุญเรือง  สารชาติ 0067167

ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร 7081 ด.ช.หาญชัย หาญลํายวง                               นางปยนันท  หาญลํายวง 0074239

ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง 7082 ด.ช.พีรวัชญ ยมนา                                 น.ส.ภัทรสุดา  ทาวราช 0090260

ตําบลดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา 7083 ด.ญ.ธัณยธิตา สิทธิเวช                            นางปวริศา  เพชรสุข 0058075

ตําบลควนเสาธง จังหวัดพัทลุง 7084 ด.ญ.สุกฤตา เพียสุระ                               นางอัญชล ี เพียสุระ 0074842

ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ จังหวัดสุโขทัย 7085 ด.ญ.ระริน ศรีฟก                                  นางวิจิตรา  ศรีฟก 0080851

ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 7086 ด.ญ.ชนากานต แคลวคลาดสัตรู                       นางสายฝน  แคลวคลาดสัตรู 0097386

เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 7087 ด.ญ.ทัตพิชา เหลืองศิริเธียร                       นางกวีวรรณ  เหลืองศิริเธียร 0058391

เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี 7088 ด.ช.ศุภาพิชญ ชูชวย                              นายเชิดวงศ  ชูชวย 0064110

เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 7089 ด.ญ.ชลภัสสรณ รักษทอง                            น.ส.วราพร  คะเชนหาญ 0100029

ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 7090 ด.ช.ปณิธิ ประดิษฐจิตร                            น.ส.จิตราวดี  ประดิษฐจิตร 0095379

ตําบลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 7091 ด.ช.ปุณณัตถ ฉลาด                                 นายสุพัฒน  ฉลาด 0105007

ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 7092 ด.ญ.วิชญาดา กุมแกว                               นายถาวร  กุมแกว 0100785

ตําบลหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 7093 ด.ช.นิติกร สิงหที                                นางกัญญาภัค  สิงหที 0057250

ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา 7094 ด.ช.ธนภัทร แกวเทพ                                นายอนุทิน  แกวเทพ 0068613

ตําบลเจดียหลวง จังหวัดเชียงราย 7095 ด.ญ.ศิรัญญา สืบวงค                               นางศิรดา  สืบวงค 0061152

ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย 7096 ด.ญ.ณฐพร ขันธแกว                                น.ส.พีรดา  ทํานองศักดิ์สกุล 0104758

เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7097 ด.ช.ติณณภพ ศรีชู                                  น.ส.จุฑาทิพย  พ้ืนชัยภูมิ 0096278

ตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร 7098 ด.ช.พีรวิชญ บัวพันธ                             นายพิริยุทธ  บัวพันธ 0094059

ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน 7099 ด.ญ.อัจฉริยา วิชาธรรม                             นายโกสินทร  วิชาธรรม 0101894

ตําบลออมใหญ จังหวัดนครปฐม 70100 ด.ช.สุนิธิ เขมแกว                               นางกมลวรรณ  เขมแกว 0101491

เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ 70101 ด.ช.ธนกฤต กุลสิวล ี                               น.ส.มาล ี กําลังไทย 0079686

ตําบลกม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 70102 ด.ญ.พลอยปภัส ภูศรี                                น.ส.น้ําเพชร  ปูดํา 0080080
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นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 70103 ด.ญ.รมิดา วงศอัมพรโศภา                           น.ส.รัตนาวด ี วงศอัมพรโศภา 0093266

ตําบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70104 ด.ญ.พลอยนภัส แชมโสภา                             น.ส.จารุวรรณ  แชมโสภา 0089194

ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี 70105 ด.ช.พรหมพิริยะ มณีอินทร                          น.ส.ศิริพร  มณีอินทร 0088727

ตําบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ 70106 ด.ช.รักศักดิ ์ตรีโอษฐ                            นายณัฐพล  ตรีโอษฐ 0090115

ตําบลบานโฮง จังหวัดลําพูน 70107 ด.ช.ภูริ ทิศหลา                                  นายนภสินธุ  ทิศหลา 0100270

นครแมสอด จังหวัดตาก 70108 ด.ญ.บุญทิวา ผานดอยแดน                             น.ส.ณัชชา  ผานดอยแดน 0103435

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 70109 ด.ญ.เพชรน้ําหนึ่ง โลหนารายณ                     นายนิรันดร  โลหนารายณ 0071931

ตําบลกุฎโงง จังหวัดชลบุรี 70110 ด.ช.ปภังกร กียะสูตร                               นายธนภาค  กียะสูตร 0096467

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที ่2 จํานวน 110 ทุน
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ตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 901 ด.ช.เมืองเอก ทั้งพรม                              จาสิบตรีพิชิต  ทั้งพรม 0079484

ตําบลหางฉัตร (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง 902 ด.ช.คณิศร ทั่งหิรัญ                               น.ส.จิราพร  ธิรินทอง 0101540

ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี 903 ด.ช.ศวัสกร สิงหาราโท                              น.ส.สุธาสิน ี อันทะโคตร 0098363

ตําบลหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 904 ด.ญ.ณฐพร มีทรัพย                                 นางดวงเดือน  มีทรัพย 0102213

เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 855 ด.ญ.กานตพิชชา ปานกลิ่น                           นางสุจิตรา  ปานกลิ่น 0066834

ตําบลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย 856 ด.ช.จิตติพัฒน กะตะสิลา                           นายนิรุต  กะตะสิลา 0102279

ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 857 ด.ช.วชิราวุธ ศรีภักด ี                            นายศรายุทธ  ศรีภักดี 0103583

ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 858 ด.ช.ธนวินท แสงอรุณ                               นางนิตยา  แสงอรุณ 0096125

เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี 809 ด.ญ.ณปลายฟา สุขสุโฉม                             นางสุนทรี  สุขสุโฉม 0071248

เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 8010 ด.ช.เตชิต พึงรําพัน                                นางจุฑาทิพย  พึงรําพัน 0074995

ตําบลบานจ่ัน จังหวัดอุดรธานี 8011 ด.ญ.ขวัญหทัย คําวะเนตร                             นายอรรณนพ  คําวะเนตร 0065607

ตําบลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 8012 ด.ญ.เมยานี ยามา                                   น.ส.เพ็ญนภา  แจงบัว 0083800

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 8013 ด.ช.จิรายุ อาจคะนอง                               นางจิราพร  เผามงคล 0092569

ตําบลดอนประดู จังหวัดพัทลุง 8014 ด.ญ.สุภัสสรา รัตนะ                                นางสุรัตน  รัตนะ 0078186

เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา 8015 ด.ช.วุฒิภัทร ทองมา                                นางวงศธิดา  ทองมา 0067181

องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี 8016 ด.ญ.ศรุดา วิวัฒน                                 นางสุธิสา  วิวัฒน 0059290

ตําบลทาขาม. จังหวัดเชียงใหม 8017 ด.ช.จตุพล วงศราษฎร                              นางสุภาวดี  วงษราษฎร 0081745

ตําบลปงปาหวาย จังหวัดแพร 8018 ด.ญ.ณภัทรลดา คุณยศยิ่ง                            นางศุภนิดา  คุณยศยิ่ง 0076213

ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา 8019 ด.ญ.รวินันท จันทรทอง                            นางนิยดา  จันทรทอง 0098150

ตําบลบานปน จังหวัดแพร 8020 ด.ญ.พีรดา ทิพยวงศ                                นายแมน  ทิพยวงศ 0072780

ตําบลโคกมวง จังหวัดสงขลา 8021 ด.ช.ธนภูมิ ผองสอาด                               นางนิตยา  ผองสอาด 0098720

ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี 8022 ด.ญ.ทิพรัตน ปราณ ี                               นางสุธาทิพย  แพทยรังษี 0081134

ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย 8023 ด.ญ.ภัทรวรินทร กาบทอง                            นายศุภชัย  กาบทอง 0087806

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 8024 ด.ช.อิทธิพัทธ ทีฆะพันธ                          น.ส.สุกัญญา  ทีฆะพันธ 0103401

ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี 8025 ด.ช.บัญญวัต ศิริมา                                นางชุลีภรณ  พิลาดี 0073600

นครลําปาง จังหวัดลําปาง 8026 ด.ญ.กรวิชญา ศรีวงค                               น.ส.ภีมสินี  รินสาย 0105576

ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช 8027 ด.ญ.บุญญิสา แคลวภัย                              น.ส.รุงลาวรรณ  เกลี้ยงจันทร 0104307

ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 8028 ด.ญ.อภิชญา กลมล ี                                 น.ส.ศริญญา  ดวงลาดนา 0079535

ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 8029 ด.ช.ภูมิภัทร ศรีประเสริฐ                          น.ส.ผุสดี  ชินตุ 0097698

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย จังหวัดนครนายก 8030 ด.ญ.สิริยากร สมตั้งม่ัน                           นายชัยยุทธ  สมตั้งม่ัน 0072975

เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 8031 ด.ช.ภาณุพงศ มุริจันทร                           นายวิรัช  มุริจันทร 0074244

ตําบลโนนหัน จังหวัดขอนแกน 8032 ด.ญ.พิมญดา เพือขุนทด                              น.ส.วราภรณ  ขําภูเขียว 0084292

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 8033 ด.ช.อาศีส อาดํา                                    น.ส.คูณเนอันชรา  บุญแกว 0096555

ตําบลทุงกวาว จังหวัดแพร 8034 ด.ช.ภูสิษฐ คดีโลก                                นายทัศนัย  คดีโลก 0096425
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ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 8035 ด.ช.ฆฑาเทพ เคนใบ                                  นายธนัย  เคนใบ 0085727

ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 8036 ด.ช.ตอตระกูล กุลวงษ                             นางสุธิดา  กุลวงษ 0102315

ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 7537 ด.ช.ฐากฤช กิจกาญจน                               น.ส.ชลิภา  คงเนาวรัตน 0081601

ตําบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี 7538 ด.ช.กฤตเมธ บัวเกิด                                นางกนกพรรณ  บัวเกิด 0085608

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7539 ด.ช.ชวิศา ออสปอนพันธ                             นางอุไรลักษณ  ออสปอนพันธ 0101020

ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 7540 ด.ญ.ญาณิศา เอิบอ่ิม                               นางจินตนา  เอิบอ่ิม 0083003

เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน 7541 ด.ช.วิริยากรณ ศิริศรีเพ็ชร                       นางนฤมล  ศิริศรีเพ็ชร 0072309

ตําบลโคกศร ีจังหวัดกาฬสินธุ 7542 ด.ญ.วลีญาภรณ ภูชางทอง                           นายวิษณุพงษ  ภูชางทอง 0098953

ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 7543 ด.ญ.พิรดาภรณ นาคทิม                              น.ส.สุชาดา  ทรัพยลักษณ 0048765

ตําบลตะกาง จังหวัดตราด 7544 ด.ญ.เวทิดา รัตนปญญากร                            นายชวลิต  รัตนปญญากร 0094915

ตําบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 7545 ด.ช.ปณณ จันทรเทศ                               น.ส.วิไลลักษณ  เจริญหินทอง 0061722

นครแมสอด จังหวัดตาก 7546 ด.ช.กฤชณัท อรัญพิทักษ                            นายอรรฆรัตน  อรัญพิทักษ 0057141

เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน 7547 ด.ญ.กมลชนก เจียมเรืองจรัส                         นายณัฐ  เจียมเรืองจรัส 0087993

ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน 7548 ด.ช.พงศภูดิศ ศิลาจะโปะ                           น.ส.ทรรวรีก  ศิลาจะโปะ 0087156

ตําบลเมืองเกา จังหวัดสระบุรี 7549 ด.ญ.ณิชาภัทร กุลมณ ี                              นางชนกนันท  กุลมณี 0104157

ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี 7550 ดงญ.รวีพัชญ เสาทอง                               นางพิมพระวี  ปญญาวุฒิ 0096391

ตําบลจุน จังหวัดพะเยา 7551 ด.ช.ณัฐชนน สีสัน                                  นางนงนภัส  สีสัน 0085714

ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี 7552 ด.ญ.รัตนาภรณ เตโช                                นายพิเชษฐ  เตโช 0074939

ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7553 ด.ญ.ชวกร หาญประเสริฐ                              น.ส.รัชนี  เนียนทะศาสตร 0060316

ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก 7554 ด.ช.ปณณวิชญ นวลกุง                             น.ส.สายสุณ ี ศรีสังข 0093504

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 7555 ด.ญ.ณิชารีย จันทรพวง                            นางศศิธร  ศิริวาณิชย 0101635

เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 7556 ด.ญ.ปพิชญา สราญรมย                               นางกัลยา  สราญรมย 0079361

องคการบริหารสวนตําบลชางแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7557 ด.ญ.กุลสตรี รอดคง                                 นางศศธร  ทองพร 0075267

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญา จังหวัดกาญจนบุรี 7558 ด.ญ.วาดตะวัน หอหอม                               นายวชากร  หอหอม 0082169

องคการบริหารสวนตําบลถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย 7559 ด.ช.ชยากร สิงหเสนา                               นางชนัญชิดา  สิงหเสนา 0084443

ตําบลโพหัก จังหวัดราชบุรี 7560 ด.ญ.ปานวรินทร บุญเกิด                            น.ส.ชุติมณฑ  ประพัฒน 0077375

ตําบลออมใหญ จังหวัดนครปฐม 7561 ด.ญ.กมลพร แยมผกา                                 น.ส.ศศิวิมล  สกุลเต็ม 0071876

ตําบลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 7562 ด.ช.กวินท บังแสง                                 นางสุพัตรา  บังแสง 0077198

ตําบลเหมืองงา จังหวัดลําพูน 7563 ด.ญ.นวพร จีนมัชยา                                 นายนพรัตน  จีนมัชยา 0081943

เมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7564 ด.ญ.สุเจตน ีรื่นเวช                               นางสศิธร  รื่นเวช 0067145

ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร 7565 ด.ช.นพรุจ ศรีนอย                                 นางสกุณา  ศรีนอย 0090345

ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร 7566 ด.ญ.ภัคณภัทร ชัยสีธิ                              นางนงลักษณ  ชัยสีธิ 0072781

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7567 ด.ญ.ณัฐทิตา เทียนงาม                              นางณัฐธีรนุช  เทียนงาม 0085302

เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา 7568 ด.ช.วีระพัฒน โสมณาวัฒน                          นางสายใจ  โสมณาวัฒน 0095111
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เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน 7569 ด.ญ.ศิรินันท แพงโสภา                             นายมานพ  แพงโสภา 0097474

ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย 7570 ด.ญ.รัตติยากร ชันทอง                              น.ส.รักษิณา  ประเสริฐศรี 0092516

เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 7571 ด.ช.จิรพัฒน จีระสมบัติ                           นางสุรียรัตน  ไพรสณฑ 0094861

ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ 7572 ด.ญ.อุษณีย ประเสริฐสังข                         นางอานนทศิลป  ประเสริฐสังข 0089856

ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน 7573 ด.ญ.ฐิติวรดา แกวประกอบ                           น.ส.อิศราภรณ  ธรรมแสง 0072513

เมืองแพร จังหวัดแพร 7574 ด.ญ.นรีกานต สมบัติ                               น.ส.สฤณ ี นันติวงศ 0100840

ตําบลหนองหาน. จังหวัดอุดรธานี 7575 ด.ญ.อิสรีย บุญมาก                                นางธัชฉพรฐ  จันทะบูลย 0100674

ตําบลเชียงกลาง จังหวัดนาน 7576 ด.ญ.แมนมาศ เวทํา                                  นางพัชรินทร  เวทํา 0077486

ตําบลราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7577 ด.ช.ปติวัฒนกิตติ ์โกมลวานิช                      นางโชติรส  โกมลวานิช 0097364

ตําบลทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7578 ด.ช.ชลธี พรหมออน                                 น.ส.สุมาล ี จุลศรี 0082555

นครแมสอด จังหวัดตาก 7579 ด.ญ.กชพรรณ ขันนาผล                                น.ส.วิลาวัลย  สุเมทา 0103433

เมืองสิงหบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงหบุรี 7580 ด.ญ.บัณฑิตา จันทรวิมูล                           นางวรรณรัตน  จันทรวิมูล 0103282

ตําบลบางนอน จังหวัดระนอง 7581 ด.ช.ศิวัช ชายสา                                   นางลําดวน  นิสภา 0103048

เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 7082 ด.ญ.พรปวีณ อินทรวงษโชติ                         นางอรอินทร  อินทรวงษโชติ 0062679

ตําบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี 7083 ด.ญ.มินตรา กิ่งแกว                               น.ส.อุทุมพร  ศิริมงคล 0065627

นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 7084 ด.ญ.ปุริมปรัชญ พลศรี                             นางพัชราภรณ  พลศรี 0064038

ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี 7085 ด.ช.ธีรัช ศรีปดตา                                น.ส.พรเพ็ญ  สามเณร 0098365

ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 7086 ด.ญ.พิชญสินี ชะนางวัลย                          นายธนกฤต  ชะนางวัลย 0081600

ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 7087 ด.ญ.ตนขาว เวศวิทย                              น.ส.สายเสนห  วงศเสน 0072356

ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 7088 ด.ญ.ณัชชา ไชยลึก                                  นายศตวรรษ  ไชยลึก 0093359

เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี 7089 ด.ช.กรพัชรสิชฌ จุฑาจันทร                       น.ส.จุฑามาศ  โกศล 0051988

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 7090 ด.ช.สิปปวิชญ คงใหม                              นายธีระยุทธ  คงใหม 0055098

ตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง 7091 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ แกวเรือง                          นางวิจิตรา  แกวเรือง 0095949

ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา 7092 ด.ญ.สสิอัฐาณิฏฐ ถั่วทอง                          นางสุณิฏฐากรณ  ถั่วทอง 0086444

ตําบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย 7093 ด.ญ.พิชชาพร พรหมมินทร                            น.ส.กัลยาณ ี มงคลดี 0094252

ตําบลทาทอง จังหวัดพิษณุโลก 7094 ด.ญ.กุลกัลยา บุญรัตน                             นางเกศิณ ี บุญรักษ 0074289

ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา 7095 ด.ช.อัคราธร วงคไชย                               นางอรวรรณ  วงคไชย 0089213

ตําบลหวยออ จังหวัดแพร 7096 ด.ญ.ปณฑิตา เอยวัน                               น.ส.ปุญภา  ขุนเตรียม 0091501

ตําบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต 7097 ด.ญ.ธชาทิพย แกวคํา                               นางฉันทิศา  แกวดํา 0077452

องคการบริหารสวนตําบลทาบอน จังหวัดสงขลา 7098 ด.ญ.คุมขวัญ ภักดีไพบูลยสกุล                     นายทนงคศักดิ ์ ภักดีไพบูลยสกุล 0078433

ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 7099 ด.ญ.ชัญญา สารสวัสดิ์                              น.ส.กมลทิพย  มาตรา 0063675

ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 70100 ด.ช.กิตติศักดิ ์ชัยสุวรรณ                        น.ส.วันเพ็ญ  บํารุงแควน 0098214

ตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ 70101 ด.ญ.ปนัสญา พลฉิมพันธุ                            น.ส.ปยวรรณ  เห็มภิระ 0093380

เมืองนาน จังหวัดนาน 70102 ด.ญ.ญาณัจฉรา ตันมาดี                              นางณิการ  ตันมาดี 0090494
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ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 70103 ด.ช.วศิน พรมทา                                    นายวีระพงษ  พรมทา 0075829

ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา 70104 ด.ช.วรฐ บัญชาศักดิ์เจริญ                          นายเอกศักดิ ์ บัญชาศักดิ์เจริญ 0091728

ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 70105 ด.ญ.อัญชิสา นาเวช                                 นายเอกพงษ  นาเวช 0074961

ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 70106 ด.ญ.ธันยพร เจริญโภค                               นางณัฐกฤตา  เจริญโภค 0066933

ตําบลนาสวง จังหวัดอุบลราชธานี 70107 ด.ญ.อนุนยา สายปอง                                นายสุรพล  สายปอง 0088383

นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 70108 ด.ช.ธัญวัฒน วงคชนาหิรัญ                         นางธัณยจิรา  วงศชนาหิรัญ 0073512

ตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 70109 ด.ญ.พิมพพิชชา วิจิตขจี                           นางนภัทรษกร  วิจิตขจี 0083387

ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี 70110 ด.ช.พีรณัฐ ทรัพยมหาศาล                           น.ส.วสุนันท  จันทรานุสนธ์ิ 0091018

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 110 ทุน
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เมืองตาก จังหวัดตาก 851 ด.ญ.กรองกวี เทพนิกร                               นางจันทรจิรา  เทพนิกร 0083078

ตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ 852 ด.ญ.กมลพร โมรารักษ                               นางพรพิมล  โมรารักษ 0103541

ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 853 ด.ช.วรกาญจน ไพชํานาญ                              นายธานนท  ไพชํานาญ 0101521

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร 854 ด.ญ.ปุญธรัสม์ิ ทองแกว                            นายธีรวัตน  ทองแกว 0071773

ตําบลบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 855 ด.ญ.ภูริชญา สอาดด ี                               นางนภาภรณ  สอาดดี 0102042

นครนครปฐม3 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม 856 ด.ญ.อาภัสรา คําเรือง                               นางนิตย  สิงหแกว 0100719

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 857 ด.ญ.นภัสสร สุนทรา                                 นายอดิเทพ  สุนทรา 0103086

ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน 808 ด.ญ.ณัฐวรา ดาวษาวะ                                นางธัญรัตน  แสนบุตร 0070516

นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 809 ด.ญ.ศิรดา โคธิเสน                                 น.ส.กุลปริยา  อุปโคตร 0100455

ตําบลเชียงรากนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8010 ด.ญ.ปารมี ชัยมงคล                                 นางนันทวรรณ  ชัยมงคล 0078561

ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 8011 ด.ญ.ธนัญชนก ชวงชัย                               นางลาวัลย  ชวงชัย 0077196

เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 8012 ด.ญ.บุญทิภา ถานะ                                  นางสุภาวดี  ถานะ 0070674

ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา 8013 ด.ญ.สิริภัสสร อดทน                                จาสิบโทหญิงนารีกร  อดทน 0091312

ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง 8014 ด.ญ.ณฐพร สุขแรง                                   น.ส.นันทนีย  ชุมทิ 0091299

เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 8015 ด.ญ.ปณฑารีย รัชอินทร.                          น.ส.รัชนี  แซฟาม 0101940

ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี 8016 ด.ช.ณัสธร รัชชะ                                   นายเมธา  รัชชะ 0062817

ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน 8017 ด.ญ.กัลยกร ปญญามา                                นางชมพูนุท  ปญญามา 0102040

ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 8018 ด.ช.ณัชชภัทร จันทรคลาย                        นายอนุชา  จันทรคลาย 0104148

ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา 8019 ด.ช.พีรดนย เพ็ญเขียว                             นางศศิรัศม์ิ  เพ็ญเขียว 0096999

ตําบลคําบอ จังหวัดสกลนคร 8020 ด.ญ.ธมลวรรณ โชติรักษา                             น.ส.วันเพ็ญ  คุณศักดิ์ 0097852

ตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ 8021 ด.ญ.ธนัญชนก ระวิชัย                               น.ส.นงนุช  ระวิชัย 0067190

ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ 8022 ด.ญ.ศิรดา ทองจํานงค                               นายกฤษฎา  ทองจํานงค 0101696

เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8023 ด.ญ.พิมลวรรณ พวงบุบผา                             นางสุรัตธนี  พวงบุบผา 0050686

ตําบลบานดานโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 8024 ด.ญ.ตรีรัตน สุธรรมวิจิตร                         นางกฤติยาณ ี สุธรรมวิจิตร 0078154

ตําบลพังโคน (สถานธนานุบาล) จังหวัดสกลนคร 8025 ด.ญ.ภูริชญา บุระสิทธ์ิ                            นางปาริฉัตร  บุระสิทธ์ิ 0057596

ตําบลทาฬอ จังหวัดพิจิตร 8026 ด.ญ.อลิสา อํ่าสอาด                                 นายสาโรช  อํ่าสอาด 0057565

ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง 8027 ด.ช.วรปรัชญ แกววันดี                            นางพรลภัส  แกววันดี 0090259

ตําบลปว จังหวัดนาน 8028 ด.ช.ธนกร ไขแสงจันทร                              นางนิศารัตน  ไขแสงจันทร 0104064

เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 7529 ด.ญ.ระรินตา เอ่ียมเอก                             นายสรวิชญ  เอ่ียมเอก 0060358

ตําบลเนินสูง จังหวัดจันทบุรี 7530 ด.ช.ราชภัฎ ศรีบุญเรือง                            นางพัชราภรณ  ศรีบุญเรือง 0056746

ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 7531 ด.ช.ธีรเดช แพรงาม                                 นายสัมฤทธ์ิ  แพรงาม 0069320

ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง 7532 ด.ช.ทักษดนย แซโคว                              นางวริศรา  แซโคว 0066575

ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 7533 ด.ญ.กรวรรณ อุปญญ                                นางกันยารัตน  อุปญญ 0066932

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7534 ด.ญ.นิธินันท เมงชวย                            น.ส.บุญมา  เช้ือทอง 0085681
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ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง 7535 ด.ญ.ปนมณ ีเกาเอ้ียน                            นางอังคณา  เกาเอ้ียน 0078187

ตําบลพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 7536 ด.ญ.ธีวรา เดียวสุรินทร                           นางพรพิมล  โสรัจจตานนท 0073814

เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 7537 ด.ญ.วริษฐา กาพิน                                  นางปนัดดา  กาพิน 0089254

ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 7538 ด.ญ.ณัฏฐณิชา โสมาบุตร                             นางนิตยา  โสมาบุตร 0067263

ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 7539 ด.ญ.มนัสวีร สุขดา                                นายเสนห  สุขดา 0075219

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 7540 ด.ญ.อริสรา แกวการไถ                              น.ส.เบญจวรรณ  ชมภูนุช 0092365

ตําบลสอง จังหวัดแพร 7541 ด.ญ.ปภาดา เหมืองหมอ                              นางสุวรรณ ี เหมืองหมอ 0075973

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7542 ด.ช.วราวุธ สุขศรี                                 นายภัทราวุธ  สุขศรี 0089897

เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา 7543 ด.ช.สยาม เตาหิม                                  น.ส.สรัญญา  จําเริญนุสิต 0081312

เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี 7544 ด.ช.พาคินทร รัตนวิจิตร                           นายสุริยะ  รัตนวิจิตร 0094741

ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน 7545 ด.ญ.ณัฎฐณิชา จาชัย                                นายพรชัย  จาชัย 0092582

ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา 7546 ด.ญ.สิรภัทร พันธุเวทย                            นางวนิดา  พันธุเวทย 0080886

ตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร 7547 ด.ช.ฉัตพล โกวิทย                                 นายเฉลิม  โกวิทย 0074733

ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก 7548 ด.ญ.ขวัญชนก ฟกคง                                 นางศิราณ ี ฟกคง 0078900

ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร 7549 ด.ช.ธนพัมน ขันทรง                                นางรัชนก  ขันทรง 0065988

ตําบลบานนา จังหวัดสงขลา 7550 ด.ญ.กุลวานีย หลําหล ี                             นายสอหิรี  หลําหลี 0097688

ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย 7551 ด.ช.พรหมพิริยะ สมเด็จ                             นายพรวสันต  สมเด็จ 0102297

นครยะลา จังหวัดยะลา 7552 ด.ญ.กชกรณ นุนแกว                               นางนฤมล  นุนแกว 0062780

ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด 7553 ด.ช.ธนพงษ อุปชา                                  นายอาทิตย  อุปชา 0074046

ตําบลปาแมต จังหวัดแพร 7554 ด.ช.ชิษณุพงศ ทะจักร                             นางอรพรรณ  ทะจักร 0089794

ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา 7555 ด.ญ.ศิโรรัตน พรหมนวล                             น.ส.ฐิตาภา  หลีจวน 0081869

ตําบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 7556 ด.ช.วงศธร สุขสิงห                                นางสุวรรณา  สุขสิงห 0095748

เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 7557 ด.ช.กันตธีร นมผักแวน                          นายพงคดนัย  นิ่มผักแวน 0072362

เมืองกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 7558 ด.ช.นนทพัทธ พลกุล                                นางนิวารัตน  พลกุล 0068089

ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย 7559 ด.ญ.ศวรรติรัตน เมรินทร                          นางฐานิตา  ศรีชัยจันทร 0089320

ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร 7560 ด.ญ.ฑิชานันท ไผโสภา                             นางอวยพร  ไผโสภา 0061043

ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 7561 ด.ญ.อรรณกร ออนโยน                                น.ส.ภคมน  นาคนฤมิตร 0063398

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7562 ด.ช.ภูกวิน นาคสุวรรณ                              นางจุรีย  นาคสุวรรณ 0076399

ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี 7563 ด.ช.ธีรดุลย เจริญภักดี                           น.ส.เสาวลักษณ  ภูเดนดวง 0095439

เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 7564 ด.ญ.ณัฎฐนิชา ลูกอินทร                            นายไพรัช  ลูกอินทร 0101259

ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 7565 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ชูเทียน                              น.ส.สุรีภรณ  เย็นสม 0103929

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7566 ด.ญ.อัญรัตน สุวประพันธ                          นางนภางครัตน  สุวประพันธ 0082474

ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง 7567 ด.ช.ชวัลวิทย นิลดมจน                            นางกิตติยาภา  จันทรโคตร 0082882

ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 7568 ด.ช.ชัชพิสิทธ์ิ โกติรัมย                         นางนงลักษณ  ชุมพลวงค 0080551
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ตําบลบานใหม จังหวัดนครราชสีมา 7569 ด.ช.ปณณวัฒน ศรีทองสุข                           นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ 0095193

ตําบลโคกสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ 7570 ด.ช.พลภัทร หะสิตะ                                 นางสุภัคสิริ  หะสิตะ 0104530

เมืองตาก (สถานธนานุบาล) จังหวัดตาก 7571 ด.ช.กฤติเดช ธีรธวัชเมธาสิทธ์ิ                    นางปสุตา  ธีรธวัชเมธาสิทธ์ิ 0104966

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 7572 ด.ช.ภูวเนตร ดอนพลัด                               น.ส.เนตรชนก  สุราราช 0100311

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7073 ด.ญ.วิทิตา ตั้งธงทองกุล                           น.ส.วารุณ ี ตั้งธงทองกุล 0073294

ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 7074 ด.ญ.ศีรประภา ปานสมสวย                             นางกนกพร  ปานสมสวย 0068785

เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 7075 ด.ญ.ปณิตตรา กออวยชัย                              นางบุญศิริ  กออวยชัย 0059238

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 7076 ด.ญ.เตชิตา ฤทธ์ิเปยม                            นางสุชญา  ฤทธ์ิเปยม 0078380

ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 7077 ด.ญ.ณัฐธิดา จตุพรมาศทวี                           นางสุนีรัตน  จตุพรมาศทวี 0076789

ตําบลบอแกว จังหวัดนาน 7078 ด.ช.กฎิภาณ บุญคํามูล                               นางจารุณ ี บุญคํามูล 0098074

ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย 7079 ด.ญ.รินรดา สายเครือคํา                             นายขวัญชัย  สายเครือคํา 0093048

ตําบลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 7080 ด.ญ.ณุภัทรณีย อารยสมโพธ์ิ                        นายปญจพล  อารยสมโพธ์ิ 0080665

ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7081 ด.ญ.นิภาพร ชุมพงศ                                นางอุดมพร  วัฒนสุนทร 0051828

ตําบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค 7082 ด.ญ.ปุญญิศา ชินราช                                น.ส.สมรรัตน  ชินราช 0069293

ตําบลโพธ์ิพิทักษ จังหวัดชัยนาท 7083 ด.ญ.บุษยทิพย คําดวง                               นายกวินทวิโรจน  คําดวง 0074252

ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 7084 ด.ญ.ปภาดา กลีบทอง                                 นางศิริมา  กลีบทอง 0070792

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 7085 ด.ญ.กชพร พันธไชย                                  นายศุภกฤษ  พันธไชย 0083309

ตําบลบานคอ จังหวัดขอนแกน 7086 ด.ญ.ทรงขวัญ ถิ่นกมุท                              น.ส.นิติ  วิมานทอง 0095687

ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 7087 ด.ญ.ปาณิสรา ยั่งยืน                               นางวนัชพร  ยั่งยืน 0067804

องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย จังหวัดขอนแกน 7088 ด.ญ.ธัญพิชชา ปาปะเขา                              นายกุลชาต ิ ปาปะเขา 0098028

ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 7089 ด.ญ.ปุณิกา ปทุมวัน                                นางกาญจนา  ปทุมวัน 0052219

ตําบลดอนโมง จังหวัดขอนแกน 7090 ด.ญ.จิรัชญา แกวสีหาบุตร                          นางนวลละออ  แกวสีหาบุตร 0072311

ตําบลเขาสมิง จังหวัดตราด 7091 ด.ช.จักรภัทร นิ่มกรมทอง                           น.ส.อาภาภัทร  อุทธบูรณ 0067232

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7092 ด.ช.ภูริณัฐ หนูแดง                                นายกฤษฎาวุฒิ  หนูแดง 0080226

ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 7093 ด.ช.ศิรวิชญ กันยะมี                              นางดวงนภา  กันยะมี 0100880

เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 7094 ด.ญ.จณิกาญจน บุญหนัก                             น.ส.มธุรส  แสงการ 0061502

ตําบลบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 7095 ด.ญ.นรมน อรรถาพิช                                 นายศิริชัย  อรรถาพิช 0061808

ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา 7096 ด.ช.ณัฐภัทร ทองสอาด                               นายนเรศ  ทองสอาด 0095976

ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด 7097 ด.ช.บรรณสรณ นาสุข                                นางจันทรทิพย  นาสุข 0071431

ตําบลบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 7098 ด.ญ.สุชัญญา สุวรรณแมง                            น.ส.สุรีพร  สุทธิหา 0080867

ตําบลคลองแสนแสบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 7099 ด.ช.พีรวิชญ วัฒนศิร ิ                            น.ส.ธิดารัตน  คําภามูล 0060047

ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 70100 ด.ช.ธนภัทร ศรีกุล                                 นายชนะชัย  ศรีกุล 0070268

ตําบลโนนหัน จังหวัดขอนแกน 70101 ด.ช.ณฐกร สมิงชัย                                  นางกุมาริกา  สมิงชัย 0069576

ตําบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี 70102 ด.ญ.ธัญพิชชา อภิรักขิตบุญญา                       นางจิตติมา  อภิรักขิตบุญญา 0096355
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เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 70103 ด.ญ.ธวัลรัตน อนันตเอ้ือ                         น.ส.บุณชญา  เจริญพจน 0073672

ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 70104 ด.ช.ปวริศ พูนนาม                                  นางภรภัทร  เครือวงค 0058278

องคการบริหารสวนตําบลลําพญา. จังหวัดนครปฐม 70105 ด.ญ.นันทนภัทร ศิริพิทยาอมร                       นางวรัญญา  ศิริพิทยาอมร 0087412

ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 70106 ด.ญ.ธนัชพร ดีแกนทราย                             นางภัศราพร  ดีแกนทราย 0074054

ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70107 ด.ญ.ธัญญรัตน กอเกิด                             นายยอดรัก  กอเกิด 0091247

เมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 70108 ด.ช.สิรภพ เศษฐาวง                                 น.ส.ยุพา  เศษฐาวง 0084789

ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา 70109 ด.ญ.รตินันท เพ็ชรรัตน                           น.ส.วิไลวรรณ  เพ็ชรรัตน 0086668

นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 70110 ด.ญ.ชีรณัฐ นิลทะราช                               นางชวนพิศ  นิลทะราช 0092435

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที ่4 จํานวน 110 ทุน
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ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 851 ด.ญ.สุรางคคณา สีวะจูม                            นายสมศักดิ ์ สีวะจูม 0065248

ตําบลหนองเลิง จังหวัดบึงกาฬ 852 ด.ญ.วศินี พิฑูลทอง                                นางบัวผัน  พิทูลทอง 0105314

เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 853 ด.ช.ธัญวิสิฏฐ ภูมิรัตน                          นายกฤษณะ  ภูมิรัตน 0096735

ตําบลอางศิลา จังหวัดอุบลราชธานี 804 ด.ญ.นรวรกรพรรณ ยองใย                              น.ส.ธณัทภัทร  บุญธิปชัยรัช 0048708

ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง 805 ด.ญ.สุรพร แซลิ่ม                                 น.ส.กมลพรรณ  ตั้งสถิตพร 0059505

ตําบลเสริมซาย จังหวัดลําปาง 806 ด.ญ.ธัญพิชชา ใจงาม                                นางสรณา  ใจงาม 0072852

ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 807 ด.ช.อริษฐชริน ไตรภูมิพิริยกุล                    นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล 0084209

ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย 808 ด.ช.ภูมิรพี ชนะ                                   สิบโทชัยภูมิ  ชนะ 0102738

ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี 809 ด.ญ.รวิสรา รัตนภักด ี                             นางปุณิกา  จําเริญพูล 0104559

ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี 8010 ด.ญ.ปวิชญา สุทธินุย                              น.ส.สุพินดา  ประดาสุข 0056626

ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย 8011 ด.ญ.พิมพลภัทร ออนวัน                            นางบุษมาล ี ออนวัน 0097916

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8012 ด.ญ.ปณิตา ม่ันศรี                                 นายราชันย  ม่ันศรี 0067702

ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 8013 ด.ช.ชินกฤต หนูเนียม                               นายสมเดช  หนูเนียม 0064109

ตําบลบางเมือง (สถานธนานุบาล) จังหวัดสมุทรปราการ 8014 ด.ช.จิราพัฒน อัครสูริย                          นางอิสรีย  อัครสูริย 0053523

เมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา 8015 ด.ช.ศรัณย บุญหาว                                 น.ส.สุจิตตรา  วังบุญคง 0104389

ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8016 ด.ช.ธนกฤต มีสัตย                                 นางพิชญาภา  มีสัตย 0102723

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8017 ด.ญ.พิชญธิดา สุทิน                                น.ส.พัชรินทร  คงสงค 0097625

ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย 7518 ด.ช.อภิวิชญ แผวพลสง                             นางศุภลักษณ  แผวพลสง 0070369

ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 7519 ด.ช.ศุภกฤต บุญเติม                                นางอริสรา  บุญเติม 0072085

ตําบลน้ําออม จังหวัดขอนแกน 7520 ด.ช.ชนาธิป วงศชารี                               พ.จ.ท.ลิขิต  วงศชารี 0094274

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 7521 ด.ญ.หทัยรัตน สระบัว                              นางวันทนีย  สระบัว 0059973

ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน 7522 ด.ญ.ฎีรฎา โพธ์ิพุฒ                                น.ส.แพรวพรรณ  โพธ์ิพุฒ 0061277

ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง 7523 ด.ญ.ชนิดาภา แซโคว                               นางโชติกา  แซโคว 0074803

ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 7524 ด.ญ.ณัฐพร เขียวยะ                                 น.ส.อรัญญา  กลิ้งตา 0074123

ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 7525 ด.ช.ปภังกร สรรพโกศล                               นางวิสสุตา  สุขกรม 0072297

ตําบลเวียงตา จังหวัดแพร 7526 ด.ญ.วรัญญา พุทธอาสน                              นางกันยา  พุทธอาสน 0101399

ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย 7527 ด.ช.พีรวัฒน ธนินทรัฐ                            นางศุภรดา  ธนินทรัฐ 0084202

ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี 7528 ด.ญ.วิมลวรรณ ยศศักดิ ์                            นางวรรณา  ยศศักดิ์ 0066466

ตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 7529 ด.ญ.ชาลิสา สวนอารัญ                               น.ส.วสุนธรา  สวนอารัญ 0071238

ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน 7530 ด.ญ.แพรวพิฏชา ปลอบโยน                             นางสายชล  ปลอบโยน 0072671

ตําบลหวยออ จังหวัดแพร 7531 ด.ญ.ปณฑณิศา รัตนาประภาภรณ                      นางระวิวรรณ  รัตนาประภาภรณ 0099650

ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา 7532 ด.ช.กษิดิ์เดช ฉายพิมาย                            นางเกษณีย  ฉายพิมาย 0087151

ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 7533 ด.ญ.ภัคนันท ประครองพันธ                         นางอัญชิษฐา  ประครองพันธ 0059748

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 7534 ด.ญ.ธนัชชา ทองจันทร                              น.ส.อัญชิษฐา  แกวมา 0102484
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ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา 7535 ด.ช.สุคนธวัฒน สุระสังวาลย                       นายอํานวย  สุระสังวาลย 0059829

ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา 7536 ด.ช.นิธิพัฒน กิจคอน                              นายสมคิด  กิจคอน 0062215

ตําบลทาแลง จังหวัดเพชรบุรี 7537 ด.ช.ณฐภัทร ปนทอง                                นายศราวุฒ ิ ปนทอง 0096564

นครตรัง จังหวัดตรัง 7538 ด.ญ.นันทรัตน หลอสุพรรณพร                        นายธีระ  หลอสุพรรณพร 0102128

เมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย 7539 ด.ช.สิรภูมิ เคลือบสูงเนิน                         นางศรีบรรจง  พันธุพงศ 0100629

ตําบลบางงา จังหวัดลพบุรี 7540 ด.ช.ชาคริส ประจวบสุข                              นางรัชดาภรณ  ประจวบสุข 0092709

เมืองกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 7541 ด.ช.ศุภวิชญ จุลล ี                               นายวุฒิชัย  จุลลี 0095132

ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 7542 ด.ช.ธีรภัทร แทนปน                               นางอริสสา  แทนปน 0063395

นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7543 ด.ญ.จินตกัญญา จันเพ็ชร                            นางหทัยรัตน  จันเพ็ชร 0083578

ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร 7544 ด.ญ.วริศรา เขมขน                                นายสาธิต  เขมขัน 0100746

ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 7545 ด.ช.จิรายุ สิทธิชัยวงศ                           นายณรงค  สิทธิชัยวงศ 0048880

ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7546 ด.ญ.รุจิราภา สังขทอง                             นายศุภชัย  สังขทอง 0057950

ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ 7547 ด.ช.กิตติกวิน ประเสริฐสังข                       น.ส.ธิติมา  ประเสริฐสังข 0085329

ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7048 ด.ญ.ลักษณนารา พิพัฒนผล                          นางนันทนา  พิพัฒนผล 0070574

ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7049 ด.ญ.รุงไพลิน อินทนู                              นายกัญช  อินทนู 0088072

เมืองตาก จังหวัดตาก 7050 ด.ญ.ทัชชกร คล่ําคง                                 นางวรวรรณ  คล่ําคง 0055157

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 7051 ด.ช.ธนกฤต เกียงแกว                               นางวรรณภา  เกียงแกว 0078473

ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 7052 ด.ญ.ธันยชนก หนูหมอก                              นางศราภรณ  หนูหมอก 0095510

ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7053 ด.ช.ธาวิน จุยมณ ี                                นายธรรศ  จุยมณี 0092842

ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา 7054 ด.ญ.ชุติกาญจน หวานเสียง                          นางชนิดา  หวานเสียง 0091907

ตําบลลําสินธุ จังหวัดพัทลุง 7055 ด.ญ.ชนกนันท สงแสง                                นายสุรศักดิ ์ สงแสง 0055573

ตําบลโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา 7056 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจนอุดมกิจ                        น.ส.อัญชนา  ไพโรจนอุดมกิจ 0090948

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 7057 ด.ญ.ภคธีมา ทองบุญเหลือ                            นางวิมลรัตน  ทองบุญเหลือ 0062623

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 7058 ด.ญ.นภกานต ศิลาภิวัฒน                           น.ส.ชุติมา  ศิลาภิวัฒน 0087531

ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7059 ด.ช.ธีรภัทร คชินทร                               นางอัชฉรา  คชินทร 0053622

ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 7060 ด.ญ.วรัมพร เพชรคง                                 น.ส.นาตยา  ภูเกตุ 0044544

ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา 7061 ด.ญ.พรธวัล ทองสังข                               นายศุภชัย  ทองสังข 0055246

ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 7062 ด.ญ.ปณิชา ไชยศรีษะ                                นางธราญา  ไชยศรีษะ 0067343

นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 7063 ด.ญ.ธัญสิริ โทธรรม                                น.ส.ธัญญาภรณ  วิไลกิจ 0087625

ตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 7064 ด.ช.พิธิวัฒน ชวงสิงห                           นางรัถยา  ชวงสิงห 0082999

ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 7065 ด.ช.ธีราพัฒน กาญจนศิลานนท                       นางกิตติ์ชญาห  กาญจนศิลานนท 0097093

เมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน 7066 ด.ญ.อักษราภัค หงษทอง                             น.ส.นิตยา  จันทรศรี 0093037

ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 7067 ด.ญ.พิมพณัฐชยา กลอมจิต                          นางฐาปณ ี กลอมจิต 0066458

ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน 7068 ด.ญ.วริศรา ผานวงษ                               นายทองเหรียญ  ผานวงษ 0085228
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ตําบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7069 ด.ญ.ณัฎฐณิชา วงแหวน                               น.ส.จารุวรรณ  แกวตา 0071375

ตําบลปาแมต จังหวัดแพร 7070 ด.ญ.เขจิรา ใตคีร ี                               นายสุรชัย  ใตคีรี 0088158

ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 7071 ด.ช.ธนโชติ ศรียอด                                 น.ส.ภคมน  หวันมา 0083623

ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา 7072 ด.ญ.ขวัญวรรณรักษ ยอดบุญมา                        นางจินเรศ  สีสุหราย 0100264

เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา 7073 ด.ช.พงศธนันทน วงศโต                            นางอนรรฆวี  วงศโต 0086029

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7074 ด.ช.รวิสุต ธรรมวิริยะ                             น.ส.วิไล  ธรรมวิริยะ 0098029

ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี 7075 ด.ญ.ปพิชญา แจมแจง                               น.ส.สุจิตรา  เจียมมี 0091599

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 7076 ด.ญ.นภัทรวดี เพชรจิรสุทานน                       นางนัฐชาภรณ  เพชรจิรสุทานนท 0070571

ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 7077 ด.ญ.ชาลิสา อาษา                                   นางนรินทรภรณ  อาษา 0100126

ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด 7078 ด.ญ.นภสร คุณมาศ                                   นายวิมล  คุณมาศ 0091722

เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 7079 ด.ญ.ศุภรดา แหกาน                                 นางเสาวลักษณ  แหกาน 0058149

ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี 7080 ด.ญ.ธารธารา เฉลียวรัมย                           น.ส.อรทัย  แสวงทรัพย 0070194

ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี 7081 ด.ช.นัทธวัฒน หนูเนียม                            นางวริศรา  หนูเนียม 0071040

ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี 7082 ด.ช.อดิศร ไกรเทพ                                  นางเต็มเดือน  ไกรเทพ 0092260

ตําบลสรางโศก จังหวัดสระบุรี 7083 ด.ช.ณัฐชนน เจะดาโอะ                             นายสุรกาน  เจะดาโอะ 0100582

ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด 7084 ด.ญ.ไอรดา ไชยสีดา                                 น.ส.จินตนา  อางสุวรรณ 0071435

ตําบลนาอาน จังหวัดเลย 7085 ด.ญ.กิตติวราภรณ วิเศษนันท                       นายกิตติศักดิ ์ วิเศษนันท 0092196

ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร 7086 ด.ช.กิตติกวิน พวงสอาด                            นางวิไร  พวงสอาด 0078071

ตําบลหนองขา จังหวัดอํานาจเจริญ 7087 ด.ช.จิรกุล ศิริโภค                                นางยุวภา  ศิริโภค 0075009

ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง 7088 ด.ญ.วรวลัญช พรอมมูล                             นางวิจิตรา  พรอมมูล 0086336

นครลําปาง จังหวัดลําปาง 7089 ด.ญ.วีรภัทรา โกอินตะ                             น.ส.วรรณเสด็จ  รัตนมงคล 0088547

ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 7090 ด.ช.กันตินันท วรภูมิ                             นายวุฒิพงษ  วรภูมิ 0070940

ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 7091 ด.ช.จุลภัทร ราษฎรเหนือ                           น.ส.กุลธิดา  ราษฎรเหนือ 0085322

ตําบลหนองพยอม จังหวัดพิจิตร 7092 ด.ช.จีรวัฒน สัมพันธแพร                          นางเสาวณ ี สัมพันธแพร 0069715

ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม 7093 ด.ญ.จารวี ภูสีฤทธ์ิ                               นางวรรณฤด ี ภูสีฤทธ์ิ 0091095

ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ 7094 ด.ช.ภัททโชต ิอินทนนท                             นางพัชราภรณ  อินทนนท 0102936

ตําบลทองเนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 7095 ด.ช.ธนกฤต ใจรังษี                                 นางสุกานต  ใจรังษี 0101501

ตําบลโตนดดวน จังหวัดพัทลุง 7096 ด.ช.ปยวัชร ยอดราช                               นางนงลักษณ  ยอดราช 0088324

ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี 7097 ด.ญ.ชัญญา รุงคลาย                               นางอังคณา  รุงคลาย 0069842

ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย 7098 ด.ช.วรภัทร วรภัทรกร                               นายวสัน  วรภัทรกร 0085764

ตําบลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 7099 ด.ช.คุณานนท จันทรรัตนบุปผา                      นางขวัญใจ  จันทรรัตนบุปผา 0103475

ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา 70100 ด.ช.ปณณวิชญ ทองลวน                             นางสายสมร  ทองลวน 0080749

ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี 70101 ด.ช.นคเรศ สุขขี                                   นางกัญญพัชร  สุขขี 0090365

ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 70102 ด.ช.ธีรโชติ เข็มวัน                               นายกรกฤช  เข็มวัน 0098649
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เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 70103 ด.ญ.ธิติรัตน คําดก                                น.ส.ธนิดา  พิมพทราย 0105038

เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน 65104 ด.ญ.ชมพูนิกข ซุยไกร                             พันจาเอกทรงกรด  ซุยไกร 0082517

ตําบลเกาะแตว จังหวัดสงขลา 65105 ด.ญ.สิริกร ลองสุวรรณ                             นางอัญชิษฐา  ลองสุวรรณ 0075089

ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ 65106 ด.ช.ภัทรภูมิ ศรีสอาด                              นางอังคณา  ศรีสอาด 0078786

ตําบลโคกสี จังหวัดสกลนคร 65107 ด.ญ.ภิญญาณัฎฐ เดชสุวรรณพงษ                      น.ส.พิณญกานต  เดชสุวรรณพงษ 0094420

นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65108 ด.ช.ธรรศ สังขแสง                                 นายมานะ  สังขแสง 0100070

ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 65109 ด.ช.ชยพล สายสังข                                 นางจิราลักษณ  สายสังข 0097187

ตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 65110 ด.ญ.ธนัญชนก แกวโพนเพ็ก                           พันจาโทสิทธิศักดิ์  แกวโพนเพ็ก 0073221

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที ่5 จํานวน 110 ทุน
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ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร 851 ด.ญ.พิรญาณ จันดารักษ                             นางจิราพร  จันดารักษ 0086770

ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ 852 ด.ญ.พิรพร เหลาซื่อ                                นายพัฒธพงษ  เหลาซื่อ 0097406

ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน 853 ด.ญ.นันทิชา กลาหาญ                               นายศุภชัย  กลาหาญ 0091168

ตําบลบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 854 ด.ญ.พอเพียง พรหมทา                                น.ส.เกษแกว  จวงจันทร 0102299

ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 855 ด.ญ.เบญจวรรณ วรนารถ                               น.ส.พรพิมล  สีสุขใส 0098910

ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 806 ด.ญ.ณัชชา สุโนภักดิ ์                             จาโทธียศ  สุโนภักดิ์ 0065534

ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 807 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ปงสี                              นายวิรัตน  ปงสี 0046513

ตําบลตนธงชัย จังหวัดลําปาง 808 ด.ญ.น้ําเพชร สิงหไชย                              นางปนฤทัย  ใจแกว 0102787

ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 809 ด.ญ.สุธาสิน ีชาวไทย                               นางณัฐนันท  ชาวไทย 0086002

ตําบลแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 8010 ด.ญ.ศิริลักษณ ปญจศิลป                          นายยุทธนา  ปญจศิลป 0086300

ตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม 8011 ด.ช.อนิรุต กุลชาต ิ                               นายโอปอ  กุลชาติ 0084820

เมืองตาก จังหวัดตาก 8012 ด.ญ.ธัญญนันท ศรีจันทรทับ                        น.ส.อรุณรุง  ศรีจันทรทับ 0083060

ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 8013 ด.ญ.วรรณรดา ชํานาญศิลป                            น.ส.แสงดารา  คําพูล 0061286

ตําบลทากอน จังหวัดสกลนคร 8014 ด.ช.พิยนันท จันทรแกว                           นายสยาม  จันทรแกว 0091868

ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย 8015 ด.ช.ณัฐนนท เหล็กแปง                              นางกรรณิกา  เหล็กแปง 0093051

ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8016 ด.ญ.วิมลสิริ ตรีวุฒ ิ                             นายเสรี  ตรีวุฒิ 0091248

เมืองสตูล จังหวัดสตูล 8017 ด.ญ.ชนัญชิตา ทองดวง                              นางเสาวณ ี ทองดวง 0089380

ตําบลทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8018 ด.ญ.จิรภัทร จําปาเรือง                             น.ส.แกม  จําปาเรือง 0102144

ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี 8019 ด.ญ.นูรฮีดาญะห แวเย็ง                            น.ส.รอปเสาะ  สาแม 0053995

ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 8020 ด.ญ.ขวัญชนก ผากงคํา                                นายเกรียงไกร  ผากงคํา 0104433

เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 7521 ดงญ.ณัฐวรา นามวงค                                นายพินัย  นามวงค 0074243

ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7522 ด.ญ.นฤชล ศรีรักษา                                 น.ส.ออมใจ  กิจจานนท 0056433

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 7523 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโยวงค                             นางสุรียพร  ศรีโยวงค 0079264

ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย 7524 ด.ญ.วรางคณา เพียโคตรแกว                          นางสมหมาย  เพียโคตรแกว 0057934

ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7525 ด.ช.วริทธ์ินันท มาศเมฆ                           นางรุงทิพย  มาศเมฆ 0067093

องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา 7526 ด.ญ.พิชามญธุ กันทา                               นางพรพิมล  กันทา 0077583

ตําบลโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา 7527 ด.ช.ภัทรนน อาจอินทร                              นางพรพนา  เงินบุญคง 0069031

ตําบลกอ จังหวัดลําพูน 7528 ด.ญ.สุพิรญา ไชยคํา                                 น.ส.กัญญพิชญา  ไชยคํา 0048783

ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร 7529 ด.ญ.พัฒนนร ีพัฒนใหญยิ่ง                        นางณุกานดา  พัฒนใหญยิ่ง 0083444

เมืองตราด จังหวัดตราด 7530 ด.ญ.นลพรรณ อุทิศ                                  สิบเอกสมพงษ  อุทิศ 0072528

ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7531 ด.ช.ภูชิสสุ ไหมละเอียด                            นางสุมาล ี ไหมละเอียด 0102742

องคการบริหารสวนตําบลปะตง จังหวัดจันทบุรี 7532 ด.ญ.รัตนาวด ีใจสุข                                น.ส.ธุมาวดี  เลื่อมสําราญ 0100605

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 7533 ด.ช.สกลธพล นาคเปรม                               น.ส.พัฒนนร ี นาคเปรม 0088301

ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด 7534 ด.ญ.ฟาราห ขวัญดาริน                             น.ส.มลธิรา  กอเซ็ม 0087348
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ตําบลหนองบัวใต จังหวัดตาก 7535 ด.ญ.นันทนภัส จิรพัชญวรกุล                       น.ส.ปุณรัศม์ิ  จิรพัชญวรกุล 0099105

ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ 7536 ด.ญ.ภทรพรรณ จงศิริ                                นางธัญญรัศม  จันทร 0096891

ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 7537 ด.ญ.พัศญา คณาจันทร                               นางปานริศา  คณาจันทร 0046350

ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ 7538 ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยมาตร                            นายธีระยุทธ  ไชยมาตร 0086982

ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี 7539 ด.ญ.ชุติกาญจน ไชยผล                              นายวัลลภ  ไชยผล 0057501

ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน 7540 ด.ช.ณัฐนนท วนาสินสมบูรณ                         นางพัชนียา  มโนสมุทร 0101057

ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน 7541 ด.ญ.พัชรรักษ ศรีใจอินทร                         นางนิตยา  ศรีใจอินทร 0066797

ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7542 ด.ญ.เกลากริมุก ลูกอินทร                         นางสุฑาพร  กรุงแกว 0090452

นครนครปฐม1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม 7543 ด.ญ.ธัญชนก เต็มหัตถ                              นายกนก  เต็มหัตถ 0076585

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร 7544 ด.ช.ฐากูร หอทรัพย                               นายอนุพงศ  หอทรัพย 0071542

ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย 7545 ด.ญ.พัชราลักษณ นามมณ ี                           น.ส.ชลดา  ไชยวงค 0058660

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7546 ด.ญ.พัทธธีรา แตงจุย                             นายธุวพัส  แตงจุย 0081614

ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย 7547 ดงญ.ธัสุดา ตะนอย                                น.ส.แสงทอง  ชัยรัตน 0055741

ตําบลไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7548 ด.ญ.เพชรนาร ีเย็นจิตโสมนัส                        นางสุนารี  สุกิจปาณีนิจ 0100772

ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี 7549 ด.ญ.ณัฐกฤตา รูทัน                                น.ส.มนันญา  ศรีโตกลิ่น 0083381

เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา 7550 ด.ญ.วริศรา เสงบรรทึก                             น.ส.อรสา  อรามเรือง 0098864

ตําบลบานผือ จังหวัดอุดรธานี 7551 ด.ญ.ธัญรดา ชาวดร                                  นายสิทธิกร  ชาวดร 0100094

นครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7552 ด.ช.ธนพงศ ขันธมะ                                 นายเรวัตร  ขันธมะ 0102471

ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 7553 ด.ญ.นัทรนันท แสนมา                               น.ส.นิภาพร  ลุนลาน 0085321

ตําบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 7554 ด.ช.สหราช ปะเศษโฐ                                 นางนิตญา  ปะเศษโฐ 0101516

เมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 7555 ด.ญ.เบญญาพร แกวเนื่อง                            นางปณิตา  แกวเบ่ียง 0104096

องคการบริหารสวนตําบลปะโด จังหวัดปตตานี 7556 ด.ญ.ปาณัสม วรรักษ                               วาที่รอยตรีหญิงสนธยา  ม่ันจิตร 0102756

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 7557 ด.ช.จิรายุ จันทวาส                                น.ส.จันทรจิรา  จันทรแกว 0097649

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7058 ด.ช.จุลกฤษณ ฤทธ์ิภิรมย                          นางสุมิตรา  ฤทธ์ิภิรมย 0089129

เมืองสตูล จังหวัดสตูล 7059 ด.ญ.กนกพิชญ สัจกุล                               นายศุภกิจ  สัจกุล 0054343

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 7060 ด.ญ.นันทนภัส แกวตุมกา                           นายสมศักดิ ์ แกวตุมกา 0077092

ตําบลกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 7061 ด.ญ.กัญญาพัชร สีหะวงษ                           นางกิตติมา  สีหะวงษ 0079154

นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7062 ด.ช.อภิชา ขุนมธุรสปฐม                             น.ส.ณพัฐสพร  ขุนมธุรสปฐม 0071409

ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 7063 ด.ช.พศุตม ญาณสวาง                               นายอาทิตย  ญาณสวาง 0058335

ตําบลบานจ่ัน จังหวัดอุดรธานี 7064 ด.ช.ณัฎฐากร ยอดภักด ี                             พันจาอากาศเอกบุญชวย  ยอดภักดี 0089990

ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 7065 ด.ญ.ณัฐธิดา แพงคําดี                               จาเอกยุทธสันต  แพงคําดี 0088812

ตําบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 7066 ด.ญ.ณัฏฐวรีย สิริธีรธํารง                         นางปาจรีย  สิริธีรธํารง 0074831

ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน 7067 ด.ญ.ชุติกาญจน โกชัยยา                            นางอลิสา  โกชัยยา 0069194

ตําบลบานเหลา จังหวัดเชียงราย 7068 ด.ช.ภูมิพิจักษณ โสภา                             นายชัยณรงค  โสภา 0098037
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ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย 7069 ด.ญ.พิชญกานต ตระกูลวงศ                          นางสุมาล ี พันสนิท 0085026

เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา 7070 ด.ญ.รินลดา อินตะวิชา                             นางอัจฉรา  อินตะวิชา 0081557

ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด 7071 ด.ญ.สุชญา ภูทอง                                   สิบเอกสุชาต ิ ภูทอง 0087252

ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี 7072 ด.ญ.ชุติณัฐษมน สุขิโต                             นายสิญญพงษ  สุขิโต 0082726

ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ 7073 ด.ญ.กนกอร จิตจักร                                 นางสุภา  จิตจักร 0080186

นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 7074 ด.ญ.รมยธีรา บุตรราช                              นางปาณิศา  บุตราช 0071484

ตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร 7075 ด.ญ.กัญญาณัฐ อินธิดา                              นางรักคณา  อินธิดา 0085650

เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส 7076 ด.ญ.วิมลณัฐ แกวเมฆ                               นางดุษฎี  แกวเมฆ 0074758

เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 7077 ด.ญ.จิรัชยา พงษขาว                               นางยาพร  พงษขาว 0103118

ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ 7078 ด.ญ.อัตภิกญาณ จูมจันทร                          วาที่รอยตรีหญิงยุพิน  จูมจันทร 0078468

ตําบลทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 7079 ด.ช.ธนภัทร นาพิมพ                                น.ส.นงนุช  ยิ่งยง 0063150

ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 7080 ด.ญ.สุรนารี พัฒโนทัย                             นายวีระวัฒน  พัฒโนทัย 0056006

ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง 7081 ด.ช.ศิวาพัชร ผิวขาว                              นายสามารถ  ผิวขาว 0066178

ตําบลปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี 7082 ด.ช.อนาวิน ขําคง                                   นายอนุกูล  ขําคง 0074685

เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 7083 ด.ช.สิรดนัย พัฒนศิริพงศ                          นางเดนนภา  พัฒนศิริพงศ 0075918

ตําบลนิคมสงเคราะห จังหวัดอุดรธานี 7084 ด.ญ.ปญวรรัตน ไชยเสนา                            นางกุญธภัสส  ไชยเสนา 0076660

ตําบลนาออ จังหวัดเลย 7085 ด.ช.ธนกฤต ทองมวน                                 นางปุณยนุช  ทองปอง 0074201

นครลําปาง จังหวัดลําปาง 7086 ด.ช.ธีรวีร รัตนเดชา                              นายอิทธิพล  รัตนเดชา 0083794

ตําบลโคกศร ีจังหวัดกาฬสินธุ 7087 ด.ช.ณัฐกรณ ปนตาคํา                               นางรัศมี  ปนตาคํา 0060512

ตําบลหางน้ําสาคร จังหวัดชัยนาท 7088 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเกตุ                               นายธานินทร  บุญเกตุ 0090672

ตําบลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 7089 ด.ญ.มานิตา สุกโนนทอง                              น.ส.นิธิกานต  บางเหลือง 0094103

ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 7090 ด.ญ.ณัฐชา นิลบรรพต                                นางปวีณา  นิลบรรพต 0091634

ตําบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี 7091 ด.ช.อริยธัช สุขอําไพจิตร                          น.ส.อรอนงค  เอมโอษฐ 0081988

เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 7092 ด.ช.ศิลาภัช อินทะพาท                              นางชนิดาภา  อินทะพาท 0095073

เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา 7093 ด.ช.ธนกฤต มานะชํานิ                                นางอนงค  มานะชํานิ 0099694

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7094 ด.ช.ลัทธพล เพ็ชรกุล                              นายภูมิรพี  เพ็ชรกุล 0071115

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 7095 ด.ญ.ชนัญชิดา สุดเขต                               นางศิวธิดา  สุดเขต 0072417

ตําบลวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ 7096 ด.ช.วริทธ์ิธร พันธแตงไทย                         นางจิราภรณ  พันธแตงไทย 0069340

ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร 7097 ด.ญ.จิรภิญญา มีปญญา                              นายรณชิต  มีปญญา 0083412

ตําบลฮางโฮง จังหวัดสกลนคร 7098 ด.ญ.ปริยากร นามธิราช                              น.ส.นพมาศ  วิโรพรหม 0091544

ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 7099 ด.ช.ศุภวิชญ จูจร                                 นางอนงค  จูจร 0081085

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 70100 ด.ช.กณวรรธน สุพรรณสิริ                           นายกฤษดา  สุพรรณ 0058691

ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี 70101 ด.ญ.กุลนันท จันทรนุกูลศิลป                     นางธวัลภรณ  ใจม่ัน 0093646

เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 70102 ด.ญ.สมฤทัย สุวรรณกูฎ                              นายบัณฑิต  สุวรรณกูฏ 0061896
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เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี 70103 ด.ช.กิจจพัฒ สามลปาน                               น.ส.เกศินี  สิริพฤกษา 0070654

เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 70104 ด.ช.สิรวิชญ นวลบุญ                               น.ส.ธนัญญา  กระแสร 0088720

ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน 70105 ด.ญ.พัชรพร หนอแกว                               นายรัชชานนท  หนอแกว 0099290

ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 70106 ด.ช.อธิวัฒน ภูลับ                                นางอํานวย  ภูลับ 0100542

นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 65107 ด.ญ.สิริยากร บัวขม                                นายบุญชอบ  บัวขม 0060237

ตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุรี 65108 ด.ช.เตชินท ไหมด ี                                นางเสาวนีย  ไหมดี 0066641

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 65109 ด.ช.ตรัยคุณ มูลชมภู                               น.ส.วรุณพรรณ  ภูหิรัญ 0073603

ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด 65110 ด.ญ.รสริน อินธิแสง                                นางปนเพชร  สายสุข 0064428

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 110 ทุน
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ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 851 ด.ญ.อัญรัตน ทองดี                                 นายสมใจ  ทองดี 0053847

ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี 852 ด.ญ.เบญจพร ยิ้มสระ                                น.ส.พินสุรีย  สุดโคต 0099051

เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี 853 ด.ญ.พิชญาสินี จันทรมล                            น.ส.ศิญามนต  พรหมเกิด 0103284

องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง จังหวัดศรีสะเกษ 804 ด.ญ.กันตพร ปดสาพันธ                             นางนลิตลา  ปดสาพันธ 0065191

ตําบลคํากาว จังหวัดกาฬสินธุ 805 ด.ช.ธนวัตน โยวะ                                  นางวรลักษณ  โยวะ 0063729

ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ 806 ด.ญ.วรรธนพร คําไทย                                นายสิทธิพงษ  คําไทย 0080188

เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง 807 ด.ช.พุทธิกร ดวงธิวงศ                            นางปยพร  ดวงธิวงศ 0065805

ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ 808 ด.ญ.ธนภรณ หอมขจร                                 นางวราภรณ  หอมขจร 0084122

ตําบลกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 809 ด.ญ.ปญญิศา คลังชํานาญ                              น.ส.อุไรวรรณ  นนทคําวงค 0096342

ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 8010 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม                               นางนริศรา  เสนาธรรม 0073592

นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 8011 ด.ญ.วานิสา ยืนยาว                                 นายเวนิส  ยืนยาว 0061144

ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี 8012 ด.ช.ธีรภัทร เหมพันธุ                             น.ส.รัชนีวรรณ  สุวรรณฉิม 0088423

เมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 8013 ด.ช.ณัฐภัทร โสมณ ี                                นางภัทราวรรณ  โสมณี 0073496

องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 8014 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เผยฤทัย                              นางจารุณ ี เผยฤทัย 0092670

เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 8015 ด.ญ.นิทัศนีย แยนา                                จาเอกสุลกิฟลี  แยนา 0077738

เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 8016 ด.ญ.อธิชา ทรงวิชัย                                นางอารยา  ทรงวิชัย 0101811

เมืองแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี 8017 ด.ช.ตปธน จันทมาศ                                  นางเมธปยา  จันทมาศ 0099360

เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8018 ด.ญ.กฤศรา กําลังแพทย                              นางกัลยา  กระบิล 0050684

เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 7519 ด.ช.ธณกร พวงจันทึก                                น.ส.นริศรา  คันธวณิชกุล 0077668

ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี 7520 ด.ญ.พิชยา แตงแกว                                 น.ส.สุภาพร  พูลพิพัฒน 0091846

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 7521 ด.ช.ธนภัทร ทองคํา                                  นางกรุณา  ทองคํา 0090080

ตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 7522 ด.ช.นัทธวัฒน สีทา                                นางอาภรณ  สีทา 0088798

ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง 7523 ด.ญ.ฐปณัสม พลนุย                                น.ส.อริสา  กลับคุณ 0056721

ตําบลทองเนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 7524 ด.ญ.ปุณิกา นุรักษ                                นางดวงพร  นุรักษ 0084171

ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย 7525 ด.ญ.อัาษราภัค รูทํานอง                            นายเอนก  รูทํานอง 0063768

ตําบลมวงนอย จังหวัดลําพูน 7526 ด.ช.ธัญพิสิษฐ สุวรรณเทศ                          นางเกษร  สุวรรณกาศ 0056194

ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม 7527 ด.ญ.ณัฐฐณ ีกิติกุศล                               นายปยะ  กิติกุศล 0095171

ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี 7528 ด.ญ.ญภา เรืองประชา                                นางเมตตา  เรืองประชา 0069294

ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย 7529 ด.ญ.ลลิดา บุรชาต ิ                                น.ส.ลัดดาวัลย  บุรชาติ 0097159

ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร 7530 ด.ญ.รชยา บูรณะ                                    นายสมัคร  บูรณะ 0064987

เมืองเลย จังหวัดเลย 7531 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศรี                             นางเสาวณีย  อุดมศรี 0094797

ตําบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ 7532 ด.ช.ศุภานุภัทร โพธิไชยแสน                         นางระพีพันธุ  โพธิไชยแสน 0103993

องคการบริหารสวนตําบลหัวไผ จังหวัดสิงหบุรี 7533 ด.ญ.ขนิษฐา คูคิด                                 น.ส.เสาวลักษณ  แววงาม 0088332

องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย จังหวัดรอยเอ็ด 7534 ด.ช.คุณากร ยิ้มวรรณ                               น.ส.สะใบแพร  ขุลัง 0102052
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ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน 7535 ด.ช.ณัชพล มะลิลม                                  นางพลอยฉัตร  มะลิลม 0081782

ตําบลปาซาง จังหวัดเชียงราย 7536 ด.ช.ดุลยชัย สุฉายา                                นางศศิธร  สุฉายา 0104028

ตําบลไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค 7537 ด.ญ.เบญญาภา กลอมแกว                             นายดนภพ  กลอมแกว 0088076

ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 7538 ด.ช.สิรวัชร ขําทวี                                นางอังสนา  ขําทวี 0045753

ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 7539 ด.ช.ธนธรณ บุราณสาร                               นายมนัส  บุราณสาร 0058492

เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 7540 ด.ช.ธนกร ดิษฐอวม                                นายวิษณ ุ ดิษฐอวม 0072108

ตําบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 7541 ด.ญ.สุเมธิน ีอรุณศิลป                            นางเสาวพิศ  อรุณศิลป 0103868

ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 7542 ด.ญ.อารีตา ผิวงาม                                 น.ส.เย็นจิตร  เบญจมาศ 0068071

ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง 7043 ด.ญ.อติกานต ภักดีจิตร                            นางอารีย  ภักดีจิตร 0096106

ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร 7044 ด.ญ.ณภัทรารัตน ชัยชนะไพศาล                       น.ส.สุวรรณ ี อุนใจ 0079318

ตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร 7045 ด.ญ.ธิสา อินธิแสน                                 นายสิทธิโชค  อินธิแสน 0064920

ตําบลทับมา จังหวัดระยอง 7046 ด.ช.ชัยการ กาสุริยะ                               น.ส.เพ็ชรรัตน  วังแกวหิรัญ 0055420

ตําบลทาทอง จังหวัดพิษณุโลก 7047 ด.ช.ศรัณยพงศ ลิ้มตระกูล                          นางเอ้ือมพร  ลิ้มตระกูล 0069103

ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด 7048 ด.ช.รัฐภูมิ แดนประกรณ                            นายสุรวัฒน  แดนประกรณ 0063940

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7049 ด.ญ.สุนันทกานต ทัศนวิสุทธ์ิ                      นางชนากานต  ทัศนวิสุทธ์ิ 0056173

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7050 ด.ญ.วชิรญาห อักษร                                นางประนอม  อักษร 0089545

ตําบลสีชมพู จังหวัดขอนแกน 7051 ด.ช.ยุทธภูมิ ศรีนารถ                              นางเครือวัลย  ศรีนารถ 0081301

ตําบลทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 7052 ด.ญ.ธมนวรรณ ยาวิชัย                               น.ส.อนิญชิตา  หนูเมือง 0100779

ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง 7053 ด.ช.ภูรินาท แกวลอย                               นางอนงค  แกวลอย 0086426

ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 7054 ด.ญ.ฐิติวรดา พันแกว                              นางวิจิตรา  พันแกว 0070650

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 7055 ด.ญ.กวินนาฎ ศรีมาตย                              นางปยะนุช  ศรีมาตย 0102182

ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ 7056 ด.ญ.ณิชาภัทร เมืองดาน                            นางวิจิตรา  เมืองดาน 0092741

ตําบลลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 7057 ด.ช.ศิวัฒน วงคธิดา                              นางเบญจมาภรณ  วงคธิดา 0102293

ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย 7058 ด.ญ.สิริขวัญ สัตยสม                              นายปฐมพงษ  สัตยสม 0044051

ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน 7059 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ พิมสาร                             นางนุสรา  พิมสาร 0076205

ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 7060 ด.ช.พชร คงบุญ                                     นางศรวณีย  คงบุญ 0074620

เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี 7061 ด.ญ.สิรภัทธ บุญประกอบ                             น.ส.อรุณี  สวางไพร 0054827

ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย 7062 ด.ญ.ณธัญญา โพธ์ิวงศ                              น.ส.ธมลวรรณ  สุขกูล 0083780

ตําบลสามเงา จังหวัดตาก 7063 ด.ช.นิธิโชติ อ่ิมแสง                              นางกุลปรียา  อ่ิมแสง 0100372

ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ 7064 ด.ญ.นันทนลิน โตเย็น                              นางวิไลวรรณ  โตเย็น 0080516

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7065 ด.ช.รัฐพล กิจอนันต                               นายชิษณุพงศ  กิจอนันต 0046005

ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร 7066 ด.ญ.พิมพมาดา มูลเมือง                            นายอภิวัฒน  มูลเมือง 0048200

ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย 7067 ด.ญ.ประภามาศ หลวงกอง                              นายณัฐพงษ  หลวงกอง 0082894

เมืองสตูล จังหวัดสตูล 7068 ด.ช.นัทธพงศ ทุมพร                                นางภาวดี  ทุมพร 0089381
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ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 7069 ด.ญ.ศิริลักษณ เสียงล้ํา                           นางเบญจภรณ  เสียงล้ํา 0076226

เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 7070 ด.ญ.ชนกานต นาชัยฤทธ์ิ                            นายศิริพงศ  พิมพวีรกุล 0092754

ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 7071 ด.ญ.รินภา ปาลีกุย                                 นายธนัช  ปาลีกุย 0103166

ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย 7072 ด.ช.ธิปก แซมรัมย                                 นางประครอง  แซมรัมย 0088311

ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ 6573 ด.ญ.ธันยชนก โคตะยันต                            นางพรภณา  โคตะยันต 0071210

ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง 6574 ด.ญ.ปยาพัชร พันฤทธ์ิดํา                           นางณัฏฐณิชา  ปลอดเอ่ียม 0105265

ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน 6575 ด.ญ.พิรญาณ รัตนเรืองศรี                          น.ส.กาญจนา  วิมลสิทธิพงศ 0085814

ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ 6576 ด.ญ.ตรีทิพยนิภา ภูครองผา                          น.ส.กัญญาภัค  มาตรา 0064788

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 6577 ด.ญ.ขวัญรัตน อนุเอกจิตร                          นางกมลลักษณ  อนุเอกจิตร 0103946

ตําบลบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 6578 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ ขุมทอง                             นายแมน  ขุมทอง 0098550

ตําบลโพธ์ิกลาง จังหวัดนครราชสีมา 6579 ด.ช.ศุภณัฐ สีชัง                                  น.ส.ณวพร  สิงหวรรณุรัตน 0089830

ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 6580 ด.ช.ธนกร ตาวงษ                                   นางรัตติยา  ตาวงษ 0087268

ตําบลทะเลทรัพย จังหวัดชุมพร 6581 ด.ญ.สุวิชญา พุมพะเนิน                            น.ส.สุภาพร  ขาวชํานาญ 0073131

ตําบลศรีเตี้ย จังหวัดลําพูน 6582 ด.ญ.ชญาภรณ สุภาวงศ                              นางกาญจนชนก  สุภาวงศ 0100568

ตําบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 6583 ด.ญ.ยอดขวัญ สุจินพรัหม                            นายอัษฎายุธ  สุจินพรัหม 0102915

ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน 6584 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รูปสม                                นางธันยลัลน  รูปสม 0063883

ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี 6585 ด.ญ.อรกัญญา เลี้ยงสวัสดิ์                         นางวิภาวด ี เลี้ยงสวัสดิ์ 0060292

ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค 6586 ด.ญ.ปรียากร ปญญา                                 พันอากาศเอกประเวศ  ปญญา 0095765

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6587 ด.ญ.สโรชา ชูแตง                                   นายบุญชัย  ชูแตง 0059203

ตําบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 6588 ด.ญ.ปาณิสรา หลาก่ํา                               น.ส.ณัฐมนกานต  มีสัตย 0071287

นครระยอง จังหวัดระยอง 6589 ด.ช.ภูรินทร แสงทอง                               น.ส.วัชรีย  ชิตเจริญ 0096428

ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน 6590 ด.ญ.ณิชาภา นามสอนธนโชติ                           นางณปภัช  นามสอนธนโชติ 0074501

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 6591 ด.ญ.ปวีณนุช สุทธิ                                น.ส.จิดาภัส  อาจวิชัย 0080653

เมืองพังงา จังหวัดพังงา 6592 ด.ญ.เพ็ญพิชชา คงมา                                นางเสาวลักษณ  คงมา 0080452

ตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล 6593 ด.ญ.ศิรภัสสร ชูทอง                                นางสุภาพร  ชูทอง 0090268

ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย 6594 ด.ช.พิโมกข แจมใส                                นางลภัส  แจมใส 0064752

ตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 6595 ด.ญ.สิริกร เวตติวงษ                              นางพัสกร  บูรณากาญจน 0098946

ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช 6596 ด.ช.ธาวิท แคลวภัย                                นางปยะมาศ  แคลวภัย 0090449

ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก 6597 ด.ญ.อนิสรา ทวนทอง                                 นางน้ําตาล  ทวนทอง 0101206

ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน 6598 ด.ช.ทัตธน ศรียาบ                                  น.ส.ภิญญดา  คําปาละ 0088779

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา 6599 ด.ญ.ธนัญชนก ธนะสมบัติ                             นายจุฑา  ธนะสมบัติ 0085097

ตําบลตาดทอง จังหวัดยโสธร 65100 ด.ญ.ธันยาภรณ วิชัย                               นางสุชัญสินี  วิชัย 0092061

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่1 จํานวน 100 ทุน
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ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน 951 ด.ฯ.ศิวะพร นอยวังหิน                             นางตุมทิพย  นอยวังหิน 0048995

องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว จังหวัดกาฬสินธุ 902 ด.ญ.ญาตาวี ออนสําอางค                            น.ส.วราพร  ออนสําอางค 0092263

เมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 903 ด.ญ.วิชญาพร พูลอํ่า                                นางวัชราภรณ  พูลอํ่า 0097915

เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี 904 ด.ญ.อคิราภี อุดรเขต                               น.ส.รัตนา  อามาตยมนตรี 0104169

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 905 ด.ญ.แพรววนิต ศิริป                               นางยุพาวดี  ปทธุลี 0102184

ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 906 ด.ญ.บุณยสุดา ขุนเณร                              นางรุจิกาญจน  ขุนเณร 0082197

ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี 907 ด.ญ.นันทนภัส เรืองเศรษฐี                         นางนริศรา  เรืองเศรษฐี 0098737

องคการบริหารสวนตําบลดงเหนือ จังหวัดสกลนคร 908 ด.ญ.อภิชญา ลุนจักร                               น.ส.อําไพ  พรมอุดม 0093983

องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร 909 ด.ช.ณัชพล เอ่ียมจินดา                             น.ส.วิยะดา  เสือเหลือง 0100897

นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม 9010 ด.ญ.ปรียารัตน ไชยบุตร                            นายถนอม  ไชยบุตร 0081201

ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี 9011 ด.ช.กันตพัฒน ลักษณะพริ้ม                         นายชุมพล  ลักษณะพริ้ม 0061401

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 9012 ด.ญ.เกสรา โถทอง                                   นายนิวัตฒศักดิ ์ โถทอง 0104197

ตําบลกุดสิมคุมใหม จังหวัดกาฬสินธุ 8513 ด.ญ.กาญจนาณัฐ เย็นจุระ                            นางธัณฐภรณ  บุษมงคล 0105482

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 8514 ด.ญ.อารดา หังษา                                   นางพิมประไพ  หังษา 0088851

ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม 8515 ด.ญ.ภัคนันท ตันพฤทธิอนันต                       นางอังคณา  ตันพฤทธิอนันต 0071850

เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 8516 ด.ญ.เปมิกา สกุลฉํ่า                                นางธรรมรส  สกุลฉํ่า 0089313

นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 8517 ด.ญ.พรนภัส บุญประสิทธ์ิ                           นางวิภาวด ี บุญประสิทธ์ิ 0069804

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 8518 ด.ญ.ภัทรพร นิกรแสน                                นางบุญญภรณ  นิกรแสน 0072479

ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร 8519 ด.ญ.ภิมลฑากร ยอดสอน                               น.ส.พัณณิตา  ยอดสอน 0085000

ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน 8520 ด.ญ.จิรัชญา ปนชัย                                นางจุรีย  ปนชัย 0066796

เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 8521 ด.ช.พิพงศธร วงษชารี                             นางกัลยกร  วงษชารี 0080795

ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา 8522 ด.ญ.ณัฐนันทน คําดี                                นางแสงดาว  คําดี 0087076

ตําบลแมปาน จังหวัดแพร 8523 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจประเชียง                            นางศุภราภรณ  ใจประเชียง 0086081

ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 8524 ด.ญ.อิทธิพร สิงหแกว                             นางนิจติยา  สิงหแกว 0104290

ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี 8525 ด.ญ.เมปวีณ ปรีเปรม                               นายวสุธี  ปรีเปรม 0088420

เมืองกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 8526 ด.ญ.ณัฐฐาวีรนุช บัวสมบูรณ                        นางสุมาล ี บัวสมบูรณ 0064568

เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 8527 ด.ช.วรพล วริทุม                                   นางนฤมล  วริทุม 0064542

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 8528 ด.ญ.ยสุตมา เกาะหมาก                               นายมนตชัย  เกาะหมาก 0057322

ตําบลสรางโศก จังหวัดสระบุรี 8529 ด.ญ.นลพรรณ จันทรผอง                             น.ส.พรทิพย  ทับมาลา 0098546

ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย 8530 ด.ญ.ภคพร ปลื้มจิต                                 นายจักรินทร  ปลื้มจิต 0089191

ตําบลโตนดดวน จังหวัดพัทลุง 8531 ด.ญ.อัญชิษฐา ชูหนู                                นางระพีพร  ชูหนู 0088325

ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานี 8532 ด.ญ.สุตาภัทร แกวเกลี้ยง                          นางนวมน  แกวเกลี้ยง 0099866

เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 8533 ด.ญ.พิมพรพี บุญกาญจน                            นางขนิษฐา  บุญกาญจน 0097420

ตําบลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 8534 ด.ญ.ปาณิสรา เอ่ียมสอาด                            นางเนาวรัตน  เอ่ียมสอาด 0067484
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นครตรัง จังหวัดตรัง 8535 ด.ญ.กัญญวรา บริพันธ                             น.ส.ปริศนา  บริพันธ 0092448

ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 8536 ด.ช.ธิติวุฒ ิพิลึก                                น.ส.บุญทริกา  พิลึก 0101278

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 8537 ด.ญ.ธชาพิมพ คํามณ ี                               นายธนกฤต  คํามณี 0070554

ตําบลสนามคล ีจังหวัดพิษณุโลก 8538 ด.ช.อภิวัชญ บุญยปรีดี                            นางขนิษศา  บุณยปรีดี 0095583

องคการบริหารสวนตําบลสําโรง จังหวัดนครราชสีมา 8539 ด.ญ.เบญญาภา เฉลิมกิตติกุล                         นายพิสิฐพงษ  เฉลิมกิตติกุล 0068138

ตําบลดูใต จังหวัดนาน 8540 ด.ญ.นวพร นวสุวรรณกุล                              นายพฤตินัย  นวสุวรรณกุล 0100147

ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 8541 ด.ช.สิทธินนท โกพา                                นางเจริญศรี  โกพา 0060700

ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี 8542 ด.ญ.นาราภัทร ยี่สุนหอม                            น.ส.ศิริลักษณ  มีมาก 0099226

เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 8543 ด.ช.พีรวิชญ อูเงิน                              น.ส.แกนจันทร  เฟองฟู 0103375

ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 8544 ด.ช.ศสรัล ทูลกลาง                                 นางสุภาพร  ทูลกลาง 0100344

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี 8545 ด.ช.ณภัทร บุญเรือง                                น.ส.เสาวณ ี บุญมี 0048811

องคการบริหารสวนตําบลหนองนกแกว จังหวัดกาญจนบุรี 8046 ด.ญ.พิชญธิดา สิทธิสาร                             น.ส.สุภาพ  สืบใหม 0085758

ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน 8047 ด.ช.วีรภัทร บุญมาทัน                              นางกรรณิการ  บุญมาทัน 0069797

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 8048 ด.ช.ศรชนม ศรีชูนิ่ม                              น.ส.กรชนก  ยุคะลัง 0039651

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 8049 ด.ญ.นาตาล ีและมิตร                                นางมายาวี  และมิตร 0082526

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 8050 ด.ญ.กัญญาพัชร เชียทอง                             นางสุวพรรณ  เชียทอง 0055197

ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี 8051 ด.ญ.ภัณฑิรา บัวระภา                               นางบัวพา  บัวระภา 0089991

ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 8052 ด.ญ.ปริชญา ศรีตะปญญะ                             นายนิเวศน  ศรีตะปญญะ 0092728

ตําบลหนองมวงไข จังหวัดแพร 8053 ด.ญ.ไอลดา มาสิงห                                 นางปวีณา  ผาสิงห 0072027

ตําบลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8054 ด.ญ.พชรภรณ บุตดา                                 นายธนพงศ  บุตดา 0068896

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 8055 ด.ญ.สุชานันท สพันธพงษ                          นางผองศรี  สพันธพงษ 0100529

ตําบลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 8056 ด.ช.พรภวิษย ทวีสิงห                             นางศิริธร  ทวีสิงห 0103593

ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 8057 ด.ช.ดุลยพัฒน ทางทอง                              นางดรุณวรรณ  ทางทอง 0104592

ตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน 8058 ด.ญ.อัจฉราพรรณ กันทะอุโมงค                       นางชลลดา  กันทะอุโมงค 0066792

ตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย 8059 ด.ญ.สุชญา ผองใส                                  นายปรัชญา  ผองใส 0084211

ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 8060 ด.ญ.บุญญาภา ปะจิราพัง                             นางศิริวรรณ  ปะจิราพัง 0065237

ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ 8061 ด.ญ.นีรนาถ ทนันชัยบุตร                            นางพรรณ ี ทนันชัยบุตร 0080195

องคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม จังหวัดพัทลุง 8062 ด.ญ.ณัฐณิชา หนูสุวรรณ                            นางจิราวรรณ  หนูสุวรรณ 0101645

ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค 8063 ด.ญ.ปรียาภัทร รอดสงค                             นายจรินทร  รอดสงค 0063364

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 8064 ด.ญ.ชลธิชา บุรีคํา                                 น.ส.ศิริลักษณ  รังศิลป 0081098

ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 8065 ด.ช.ชาญวิทย แกวสุทอ                             นางอัจฉรา  ราศรี 0100603

ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี 8066 ด.ช.ธีรธวัช เจริญผล                              นายสายันห  เจริญผล 0064945

ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 8067 ด.ช.ศิววงศ ทองดา                                 นางชลิดา  ประทีปทอง 0057624

เมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา 8068 ด.ช.สุทธิพจน สุวรรณสุทธ์ิ                        นางกัลยาณ ี สุวรรณสุทธ์ิ 0094140
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เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 8069 ด.ญ.พนัชกร มีเดช                                  นายบุญสง  มีเดช 0031002

เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 8070 ด.ช.ภัทราวุธ บุญมี                                นายสุพรเทพ  บุญมี 0024960

ตําบลปากแตระ จังหวัดสงขลา 8071 ด.ญ.พัณณิตา ศรีเพชร                               นางอุษณีย  ศรีเพชร 0101311

ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 8072 ด.ญ.มัณฑนา จันวงษา                                จาเอกเวชชัยยันต  จันวงษา 0062901

ตําบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎรธานี 8073 ด.ญ.ปริยากร มานอย                                นางสุกัญญา  มานอย 0079665

ตําบลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 8074 ด.ญ.กุลิสรา ฝอยทอง                                น.ส.อรทัย  เทพดู 0054166

ตําบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร 8075 ด.ช.อัครชัย พิศออน                               นางปทมา  พิศออน 0092244

ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี 8076 ด.ช.ณัฐพัฒน จํานงโชติ                             นางกิ่งกาญจน  จํานงโชติ 0062582

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 8077 ด.ญ.นิชาภา วัฒนอังกูร                             นางงามอาภา  วัฒนอังกูร 0065622

นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 8078 ด.ญ.อาอีฉะ  หมัดบิลเฮด                           นายเกษม  หมัดบิลเฮด 0070683

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 8079 ด.ญ.ศิรภัสสร จิตพิทักษธรรม                       น.ส.เจนสิริ  จิตพิทักษธรรม 0083929

ตําบลโตนดดวน จังหวัดพัทลุง 8080 ด.ช.จักรภพ คงเรือง                                นางอัจฉรานันท  คงเรือง 0101705

ตําบลทาขาม จังหวัดตรัง 8081 ด.ช.วรรธก ชูสงแสง                                จาเอกพิทยา  ชูสงแสง 0081146

ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 8082 ด.ญ.สุภัสสรา ทองหิน                               นางนันทชพร  ทองหิน 0067265

ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 8083 ด.ช.โชต ิมามี                                     น.ส.กัลยา  วงคไทยดี 0095839

ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 8084 ด.ญ.ชุติมนต โนนชัย                               น.ส.มติมนต  สุวรรณรัตน 0096713

ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา 8085 ด.ญ.กมลรัตน ลิ่มเฮงฮะ                            นางกนิฏฐา  ลิ่มเฮงฮะ 0104534

เมืองกันตัง จังหวัดตรัง 8086 ด.ญ.วิธาวดี กมลสิงห                              นางทัศนีย  ชัยเพชร 0101449

ตําบลดอนขม้ิน จังหวัดกาญจนบุรี 8087 ด.ช.ศุภโชค ซิ้มเจริญ                              นางพลับพลึง  ซิ้มเจริญ 0102244

ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง 8088 ด.ช.ชนาธิป ชุมภูบาง                               นางวาสนา  ชุมภูบาง 0101055

ตําบลไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค 8089 ด.ญ.จารุมน ใยฉวี                                  นายอานนท  ใยฉวี 0090041

เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 8090 ด.ช.ธนพล มรรคสันต                                นายเฉลิมพล  มรรคสันต 0098859

ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 7591 ด.ญ.จุฑาภัค ไกรสิงหสม                            นางอัจฉราพร  แกวแสงทอง 0064447

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 7592 ด.ญ.ณัฏฐนันท พรหมรักษ                           นางวิภาพร  พรหมรักษ 0079063

ตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี 7593 ด.ช.กษิดิ์เดช ชูศักดิ์เกียรติกุล                  นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล 0085258

ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 7594 ด.ญ.มาดา บุญเรืองลือ                              นายนิรภัย  บุญเรืองลือ 0057270

นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7595 ด.ญ.กันยนวพร เพชรนิตย                           นางศตพรลัคน  เพชรนิตย 0039472

เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี 7596 ด.ช.พสิษฐ นาคบาง                                 นางลัดดา  นาคบาง 0076083

ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี 7597 ด.ญ.สิราภรณ มหาชัย                               น.ส.กนกวรรณ  รักษาเมือง 0105473

ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 7598 ด.ญ.พิชญาภัค ผลสุข                                น.ส.สุภางค  ภูนะ 0060821

ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 7599 ด.ช.ธีระภัทร เทพทองคํา                             นางนัชร ี เทพทองคํา 0079615

ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี 75100 ด.ญ.กัญญวรา ตั้งสิริพันธกุล                      นายวรพล  ตั้งสิริพันธกุล 0095995

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 100 ทุน
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ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี 951 น.ส.จิดาภา โภชากรณ                               นางสัตยา  โภชากรณ 0087289

เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 902 น.ส.ญาดา ทองบุญ                                   นางสมนึก  บัณฑิตวงศ 0097232

ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี 903 ด.ญ.ชลญาดา วิชาชัย                                น.ส.กุลยา  วิชาชัย 0092092

ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 904 ด.ญ.ภัทรนันท วรรณโน                              นายอินสอน  วรรณโน 0059144

ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี 905 น.ส.บุษญาณงก ศรีไชยโยรักษ                       นายวริตธิศักดิ ์ ศรีชโยรักษ 0085128

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 906 ด.ญ.ตรีทิพย ศรีประสิทธ์ิ                         น.ส.ณภัค  อุดมเชียร 0066290

ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง 907 นายทีรภัทร วารินทร                               น.ส.สาวิตรี  เครือวงค 0104833

ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี 908 น.ส.แพรวา ภูสวาสดิ์                              นางกนกพร  ภูสวาสดิ์ 0089806

ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน 909 ด.ญ.ณัฐิตา ธนารัตน                               นางสุนิดา  ธนารัตน 0104687

ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง 9010 นายปณณทัศน เสนกระจาย                            นางศิรปภัสร  เสนกระจาย 0104168

ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 9011 ด.ญ.ปาณิสรา มากศิริ                               นางสิริพรรณ  มากศิริ 0096906

ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน 9012 ด.ญ.ปยพร ภูมิพัฒน                               นางไพลิน  ภูมิพัฒน 0059462

ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง 9013 ด.ญ.ภัสพร บุญเปง                                 นางวรัญญา  บุญเปง 0087880

ตําบลพลวงสองนาง จังหวัดอุทัยธานี 9014 ด.ญ.ภัทรธิดา โอฬาระวัตร                           นายวิทิต  โอฬาระวัตร 0103924

องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร 9015 น.ส.เนาวรัตน ทองมาก                              นางอารีย  ทองมาก 0093814

องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย จังหวัดนครราชสีมา 9016 ด.ช.ธีรพงษ ดีจันทึก                              นายเกษมสันต  ดีจันทึก 0090843

องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี 9017 ด.ญ.ฟรดาวส เด็นจิ                               นางสาลูนา  เด็นจิ 0092867

ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย 8518 น.ส.วริสรา แซคู                                  น.ส.รจนา  คําพิมูล 0085362

ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี 8519 ด.ญ.ณัฎฐชุดา แกวมาตร                             นางณัฎฐเขมิกา  ปรินชานพันธุกร 0098367

ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี 8520 ด.ญ.ญาณิศา ผลอุทิศ                                นางวนิดา  ผลอุทิศ 0104012

ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 8521 ด.ญ.จิณัฐตา เทพแพง                                น.ส.ณิชานันท  เทพแพง 0071108

ตําบลทาวอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 8522 ด.ช.วิปญะ วีระเสนา                                วาที่รอยเอกวิรชัย  วีระเสนา 0091336

ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี 8523 นายปฏิภาณ เคนสุวรรณ                               นางทัศลิน  เคนสุวรรณ 0087830

ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 8524 ด.ช.วัชระ บุตรวงศ                                นางดวงใจ  บุตรวงศ 0102302

ตําบลวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว 8525 ด.ญ.ภัทราภรณ แกวพลงาม                           นางพิกุล  แกวพลงาม 0102949

ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 8526 น.ส.สุพิชญา แกวชาร ี                             นายสุพัฒน  แกวชารี 0089594

ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ 8527 ด.ช.นรบดี ชวนผดุง                                 นางนภารัตน  ภูปุย 0101328

ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร 8528 น.ส.อริณี เหลาแตว                                 นางวาสนา  เหลาแตว 0097083

ตําบลชุมพร จังหวัดรอยเอ็ด 8529 ด.ญ.ธนพร ศรีช่ืน                                  น.ส.อภัยพร  พลเยี่ยม 0054471

ตําบลศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 8530 น.ส.อนัญญา โอภาสพินิจ                             นายปริญญา  โอภาสพินิจ 0070438

ตําบลวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ 8531 ด.ญ.ปทมวรรณ คุมแสง                              นายวุฑฒิชัย  คุมแสง 0079671

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8532 ด.ช.ภูวิศ อยูดวง                                 นางมยุรี  มีชัย 0099426

ตําบลเขาชีจรรย จังหวัดชลบุรี 8533 น.ส.ธารปวีธ จันทะศักดิ์                          นายธนิต  จันทะศักดิ์ 0074426

ตําบลหนองสูงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร 8534 น.ส.อภิชญา วงศนารี                               นางอนิสรา  วงคนารี 0087147
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เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 8535 ด.ช.ณัทพงศ แสนอุบล                               นางณิชรัตน  แสนอุบล 0090009

ตําบลยายแยมวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย 8536 ด.ญ.ญาตาวี บุญอุน                                น.ส.นันทัชพร  บุญอุน 0104507

ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 8537 น.ส.ณัฐวิภา ธงโบราณ                               นางนํายุกต  ธงโบราณ 0079446

เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 8538 น.ส.อามาลีนา หมัดสะหริ                            นางกุมารี  หมัดสะหริ 0084768

ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 8539 น.ส.ริชนันท ผองพันเลิศ                          นางจิตตินันท  ผองพันเลิศ 0095927

ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร 8540 ด.ญ.รวิสรา ลิ้มสมวงค                             น.ส.รัญชิดา  คงไทย 0095830

ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 8541 ด.ช.มินทรธาดา สาโล                               นายกรกวี  สาโล 0097458

ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ 8542 น.ส.อริสา บุษมงคล                                 นายปราการ  บุษมงคล 0102549

ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร 8543 ด.ช.ภูชิสสพันธ สุขสําราญ                          น.ส.ศศิโสภิต  ผองจิต 0083448

ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 8544 ด.ญ.ชุติกาญจน ลีสุขสาม                           นายประทีป  ลีสุขสาม 0097038

เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 8045 ด.ญ.วิชญาดา จันทวงค                              นางวิลาวัณย  จันทวงค 0099337

ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย 8046 ด.ช.เที่ยงธรรม เถินมงคล                           นางธัชนี  เถินมงคล 0053264

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 8047 น.ส.กานตติมา วงษเทวา                            น.ส.สุวิมล  จําป 0100308

เมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8048 ด.ญ.กชพรรณ ภูมิอภิรดี                             นางมณีพร  ภูมิอภิรดี 0049488

ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย 8049 ด.ญ.ลภัสรดา แกวประสงค                           นางกัลจนา  แกวประสงค 0069619

ตําบลเกาะแตว จังหวัดสงขลา 8050 ด.ญ.ภัควลัญชญ ไพบูลย                            นางปริษา  ไพบูลย 0102660

ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 8051 ด.ญ.ศิริประภา ยอดทอง                              นางวารุณ ี คณาดี 0074618

ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด 8052 ด.ญ.ภัทรธิดา ภักดีแกว                            นายภัทรชัย  ภักดีแกว 0066978

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 8053 ด.ญ.พิชชาพร จิตตเจริญ                            น.ส.พรทิพย  ไชยยศนาม 0061872

ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน 8054 ด.ญ.กัญญารัตน เตอะสกุล                           นางอรทัย  เตอะสกุล 0069201

ตําบลปาแมต จังหวัดแพร 8055 ด.ญ.ปรีชาญาน ตะถิ่น                             นางศิริขวัญ  ตะถิ่น 0102646

ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี 8056 น.ส.ธีรวรรณ แซอุย                               นางอุไรวรรณ  อติชาต 0069306

ตําบลทามวง (สถานธนานุบาล) จังหวัดกาญจนบุรี 8057 ด.ญ.ณัฐธยาน สุขสมพงษ                            น.ส.ภัทรสิริ  กาญจนสุทธิรักษ 0052107

ตําบลดานซาย จังหวัดเลย 8058 ด.ญ.พรรณธร แสงสวาง                               นางภิญญาพัชญ  แสงสวาง 0058658

ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 8059 ด.ช.กฤตบุญ แสงวัฒน                               น.ส.วราภรณ  ตาดตาย 0044583

ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร 8060 น.ส.นฐกมล นาวี                                    นายประดิษฐ  นาวี 0048574

ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 8061 ด.ช.อภิวัต พิชญธาดานนท                           นางเยาวลักษณ  พิชญธาดานนท 0037725

ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ 8062 ด.ญ.ณัฐฐิธิดา ไทยเกง                             นายสุขุม  ไทยเกง 0080513

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 8063 ด.ช.ภาณุพงศ ศิริเวช                              นางพัชรี  ศิริเวช 0070399

ตําบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 8064 ด.ญ.ธารารักษ มาใจ                                นายธีระศักดิ์  มาใจ 0104761

ตําบลนาอาน จังหวัดเลย 8065 ด.ช.วรเมธ อวมจันทะ                               นางสุกัญญา  อวมจันทะ 0102155

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 8066 ด.ญ.สุธิมา กันนิกา                                น.ส.คุณัญญา  ศรีหะนาท 0088853

ตําบลศรีถอย จังหวัดพะเยา 8067 ด.ญ.วศินี สีหสกุล                                 สิบตํารวจโทวศิษฐ  สีหสกุล 0086176

ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี 8068 ด.ญ.ณิสรีน วันสวามิภักดิ ์                        นางสุมณฑา  วันสวามิภักดิ์ 0045588
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ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ 8069 น.ส.พีชญาลา คลายชม                               นายกัมพล  คลายชม 0080191

ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ 8070 ด.ญ.ธนัชญา เหลี่ยมเทศ                             นายพัลลภ  เหลี่ยมเทศ 0079715

ตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร 8071 ด.ญ.ณัฐวรา คชฤทธ์ิ                                นายฤทธิชัย  คชฤทธ์ิ 0101730

เมืองพัทยา (สถานธนานุบาล) จังหวัดชลบุรี 8072 ด.ช.กวินทัต อุรุเอกโอฬาร                          นางวิภานันท  อุรุเอกโอฬาร 0078119

ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร 8073 ด.ญ.กัญญาณัฐ เสียมหงษ                            นางวิชุดา  สัตยซื่อ 0093764

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 8074 ด.ช.สรวิศ ติ๊บงา                                  นางวริศรา  ติ๊บงา 0088852

ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส 8075 ด.ช.ธีรภัทร ประยูรวงศ                           นางวันด ี ประยูรวงศ 0073152

เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8076 ด.ญ.อาทิมา กลับวิลา                               นางเพ็ญศรี  กลับวิลา 0064273

ตําบลกําพวน จังหวัดระนอง 8077 ด.ญ.กีรติ  อินตัน                                 นางพรรณทิพย  อินตัน 0068857

นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 8078 ด.ช.อธิพงษ ระชีวะ                                นางปรินดา  ลานษาวงค 0080706

ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม 8079 นายเจษฎา จีระออน                                  นางมยุรี  ภูกระจาบ 0075976

ตําบลปะนาเระ จังหวัดปตตานี 8080 ด.ญ.วรางคณา นิวัฒนสวัสดิ ์                       น.ส.สุกัญญา  รักษเช้ือ 0092159

ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 8081 ด.ช.พูนลาภ บัวเชย                                 นายภักด ี บัวเชย 0059669

ตําบลโคกสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ 8082 ด.ญ.นิศารัตน เครือจันทร                         น.ส.ฉันทนา  แสงงาม 0096834

เมืองเลย จังหวัดเลย 8083 ด.ญ.จิราพัชร จุตะโน                               นายพงษศักดิ์  จุตะโน 0028432

เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ 8084 ด.ช.วิริยะ รักผึ้ง                                นางปราณีต  รักผึ้ง 0061812

ตําบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7585 ด.ญ.มณฑิตา วุฒ ิ                                  นางมณฑาทิพย  วุฒิ 0074767

ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ 7586 ด.ญ.ญาณิศา พรหมแกวตอ                            นายทรงฤทธ์ิ  พรหมแกวตอ 0088735

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 7587 ด.ญ.ศุภิสรา ทองโพธ์ิ                              นายสุชาต ิ ทองโพธ์ิ 0104407

ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 7588 ด.ญ.กานตพิชชา เศรษโฐ                             สิบเอกลําพัน  เศรษโฐ 0040547

ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 7589 ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณรักษา                            น.ส.กัญญารัตน  ขันสุข 0078761

เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค 7590 ด.ญ.สิริกร ศรีบรรเทา                              น.ส.สุคนธทิพย  พันธมณี 0038669

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 7591 นายอัฑฒากร ทอนแกว                               นายอุดม  ทอนแกว 0039190

เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 7592 ด.ญ.กัญชพร ทองคํา                                  นายนเรศ  ทองคํา 0059246

ตําบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 7593 ด.ญ.ธนัญญา ปญญาใส                                นางเยาวลักษณ  ปญญาใส 0070277

ตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ 7594 น.ส.กมลวรรณ ทุยแป                                นางลําแพน  ทุยแป 0101882

ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี 7595 ด.ช.อพิวิชญ แกวคํา                               นางรัชนีวรรณ  แกวคํา 0055946

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 7596 นายชยกร คะภะสุวรรณ                                นางจิรารัตน  คะภะสุวรรณ 0051941

ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 7597 ด.ญ.กันยสินี ตั้งเศวตชัย                         นางภัทรลดา  ตั้งเศวตชัย 0078405

ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา 7598 ด.ช.รักษภูมิไทย ใจทน                             น.ส.กิ่งกาญจน  ใจทน 0086747

ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 7599 ด.ช.ชินพัฒน ชลตระกูล                             นางสุกัญญา  ชลตระกูล 0081302

ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 75100 น.ส.ศิริพรรษา ชาติดา                              นายธวัชชัย  ชาติดา 0059937

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่3 จํานวน 100 ทุน
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ตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 951 น.ส.มนัสนันท ทิพยรัตน                          นางรินรดา  นวลมา 0104388

ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา 952 ด.ช.ธนิศร ชวงรัตน                               นางศรีสุดา  ชวงรัตน 0058618

ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย 903 น.ส.สุภาภรณ สิริการ                              น.ส.จรรยาพร  แจมมณี 0074755

เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 904 น.ส.ศิรินาถ อํ่ารักษ                              นางรักชนก  อํ่ารักษ 0057665

ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 905 น.ส.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ                        นายชโยดม  บัวสอนเจริญเลิศ 0090743

ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 906 น.ส.นริศรา มีสุวรรณ                               นายนคร  มีสุวรรณ 0047345

เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 907 น.ส.ณัฐธิดา พันธโสรี                             นางนุจนารถ  พันธโสรี 0082771

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 908 น.ส.แพรวา เงาทอง                                  นายบุรินทร  เงาทอง 0103285

ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 909 น.ส.ณัฐวรา อินแฝง                                 นางจุรี  อินแฝง 0098076

ตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู 9010 น.ส.ขวัญเนตร สุวรรณศรี                            นายสุภกิจ  สุวรรณศรี 0059752

ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย 9011 น.ส.ปุณยนุช ชวยบาน                              นายธนิสร  ชวยบาน 0095882

ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 8512 น.ส.เบญญาภา ทัลวัลลิ ์                            นายครรชนะ  ทัลวัลลิ์ 0073148

ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ 8513 น.ส.จิราภรณ ถิตยฤทธ์ิ                           นายชลธี  ถิตยฤทธ์ื 0087987

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 8514 น.ส.ธัชชาภรณ สงวนศักดิ ์                         นายเกรียงศักดิ์  สงวนศักดิ์ 0102813

ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา 8515 นายกฤตยชญ คําแกน                                 นายอมรเทพ  คําแกน 0097859

ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน 8516 นายกฤติน กรสินกิตติ                               นางภัทรภร  กรสินกิตติ 0084551

ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ 8517 น.ส.ชาลิสา เกษี                                   นางประเนตร  เกษี 0090103

นครระยอง จังหวัดระยอง 8518 น.ส.สุพัตรา วงศคําแสง                             น.ส.สุนิสา  บุญฤทธา 0100425

ตําบลนาแหว จังหวัดเลย 8519 ด.ญ.ปพิชญา สุขเสริม                               นางนฤมล  สุขเสริม 0057913

ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน 8520 น.ส.ชนนิกานต เปงเสา                            นางโสภา  เปงเสา 0056189

นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 8521 น.ส.ภัทรลภา ยิ้มเยื้อน                            นางภัทรวรรณ  ยิ้มเยื้อน 0072655

ตําบลทาเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี 8522 น.ส.ปภาณิดา ภาเอมวงษ                             น.ส.สมใจ  ภาเอมวงษ 0067673

ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ 8523 น.ส.ปภาวรินทร สุวรรณโคตร                         นางโสมนิมิตร  สุวรรณโคตร 0089858

ตําบลนาแหว จังหวัดเลย 8524 นายเมษสันต จันโนนแซง                            น.ส.สุคนธทิพย  จันโนนแซง 0076639

ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน จังหวัดนาน 8525 น.ส.จินตภัทร มูลราช                               น.ส.ธัญญพัทธ  จิรอารยะกุล 0099765

ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ 8526 น.ส.ธนพร ภูจอมนาค                                 นางอินทิรา  ภูจอมนาค 0088430

ตําบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา 8527 น.ส.ณัฐณิชา สกุลชาญทว ี                           น.ส.สุขธิดา  ฝานสูงเนิน 0040333

ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา 8528 น.ส.พิชามญชุ พรมทองขวัญ                          นายธนกฤต  พรมทองขวัญ 0059826

องคการบริหารสวนตําบลสะแกซํา จังหวัดบุรีรัมย 8529 น.ส.ภูนิษา ปทธิสามะ                              นายขจรศักดิ์  ปทธิสามะ 0079777

ตําบลสบบง จังหวัดพะเยา 8530 นายวีรภัทร เครืออินทร                            นางกนกพร  เครืออินทร 0094969

นครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 8531 นายภีมวัฒน ศรีทองกุล                             นางรจิวัลย  ศรีทองกุล 0086640

นครนครปฐม2 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม 8532 น.ส.ณัฎฐกฤตา คําเรือง                              นายถวิล  คําเรือง 0076586

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่4 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน
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เมืองคูคต (สถานธนานุบาล) จังหวัดปทุมธานี 951 น.ส.กัญญาภัค สุวิมล                               นายอภิศักดิ ์ สุวิมล 0085995

ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 902 น.ส.สริตา เพียผือ                                 นางศรีสุดา  เพียผือ 0082512

ตําบลปากน้ําฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 903 น.ส.เรียวรุง จันทรเกิด                          น.ส.ตุลยา  โสตทิพย 0098213

ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก 904 น.ส.พณิชา เกียรติดํารงคกุล                        น.ส.ธิดาวรรณ  เนตรสุวรรณ 0059258

ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด 905 น.ส.จารุวรรณ อินทรสมหวัง                          นางจิรภาภรณ  อินทรสมหวัง 0100423

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 906 นายณัฐนนท กะลัมพากร                              น.ส.กรณิศา  พรหมประสิทธ์ิ 0102466

ตําบลนาโปง จังหวัดเลย 857 นายชัชชัย ถาบุตร                                  นางพิศมัย  ถาบุตร 0098703

ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 858 นายจิรวัฒน รักษวิเชียร                          นายนภาพล  รักษวิเชียร 0049193

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 859 น.ส.สิริกร แสนโกเมฆ                               นางจิดาภา  แสนโกเมฆ 0051737

ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 8510 น.ส.สิปาง กมลวิบูลย                              นายภูวดล  กมลวิบูลย 0066117

ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี 8511 น.ส.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย                         นายสมคิด  ตันธนไพบูลย 0087677

ตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ 8512 น.ส.กรวีร ภูสมนึก                                นางนารีรัตน  ภูสมนึก 0061123

นครระยอง จังหวัดระยอง 8513 น.ส.กัญญาวีร ณัฐประเสริฐ                         นางดารภา  ณัฐประเสริฐ 0094646

เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 8514 น.ส.กัญญาณัฐ พ้ืนพรหม                             นางชนิกานต  พ้ืนพรหม 0068672

เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา 8515 น.ส.ประภาวัลย เผาปนตา                          นายประเสริฐ  เผาปนตา 0095781

ตําบลโพตลาดแกว จังหวัดลพบุรี 8516 น.ส.พิมพชนก ศิริประทุม                           นางอุไร  ศิริประทุม 0097409

ตําบลดอนขม้ิน จังหวัดกาญจนบุรี 8517 น.ส.ลภัสธดา รักด ี                                น.ส.ธัญชนก  เจริญพร 0096445

เมืองตาก จังหวัดตาก 8518 น.ส.โยษิตา เวชมะโน                                นางณิชาภา  เวชมะโน 0105354

ตําบลหนองปลอง จังหวัดพิจิตร 8519 น.ส.ศศิวรรณ เหลาพร                               นายตัณติกร  เหลาพร 0083300

ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 8520 น.ส.อรนลิน ทิพยทอง                               นางกาญจนา  ทิพยทอง 0064877

ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร 8021 นายนันทพงศ แสงอาวุธ                              นางกาญจนา  แสงอาวุธ 0071837

ตําบลหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 8022 น.ส.บวรลักษณ วิภูนารา                            นางอรุณรัตน  วิภูนารา 0066375

ตําบลหนองสองหอง จังหวัดหนองคาย 8023 นายวิวรรธน อินทรวงศ                            นายชัยสวัสดิ์  อินทรวงศ 0092286

ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา 8024 นายปณวัฒน คูณมา                                  นายจํารอง  คูณมา 0041811

ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 8025 น.ส.สิรินดา ชีพสมุทร                             นางศิริพร  ชีพสมุทร 0069579

เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 8026 นายพลกฤต สีหาราช                                  นางนิ่มนวล  สีหาราช 0065279

ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี 8027 น.ส.กุลธนา รัตนภูผา                               นายธเนศ  รัตนภูผา 0095147

ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ 8028 น.ส.สุวนันท ทองออน                              นายอมรเทพ  ทองออน 0099027

ตําบลทาวังผา จังหวัดนาน 8029 นายภูวนาถ มีบุญ                                   นางสุภารัตน  มีบุญ 0076963

ตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง 8030 น.ส.นันทวรรณ รักษา                                นางณัชชนันท  รักษา 0091973

ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี 8031 น.ส.สุชาดา ปรีชาวิภาคผล                           นายวสันต  ปรีชาวิภาคผล 0065582

ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 8032 น.ส.กนกพร สาไชยันต                               นางนริศรา  สาไชยันต 0084799

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่5 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ)

ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 951 น.ส.ขวัญชนก โชควิริยะจิตต                        น.ส.สุกัลยา  นิลภา 0099877

ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 952 น.ส.ปนัดดา พวงพ่ัว                                น.ส.ศศิกร  นีระมนต 0103738

ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 903 นายศตายุ ศรีสวัสดิ์                               นางบุญรักษา  ศรีสวัสดิ์ 0083970

ตําบลปว จังหวัดนาน 904 น.ส.กัญญาภัค คําเทพ                                นายไสว  คําเทพ 0058308

นครเชียงใหม 5 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม 905 นายชนะกริช บุญปลอด                                นางสรินดา  บุญมี 0093336

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 906 น.ส.นันทนภัส พนมวงษ                             นางสุภาพร  พนมวงษ 0103008

ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 857 นายอิสรา จันทรขอนแกน                            นางรัศมี  จันทรขอนแกน 0070926

เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 858 นายชิษณุพงศ วิภาชัยนันท                         นายประกิจ  วิภาชัยนันท 0050127

ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด 859 น.ส.วรานันท จันทรคูเมือง                        นายทวีวุฒ ิ จันทรคูเมือง 0091931

องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ จังหวัดสุรินทร 8510 น.ส.ปรีชญา เข็มทอง                                นายปรัชญา  เข็มทอง 0086806

ตําบลปากน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรี 8511 น.ส.กชพร แสงสวาง                                 นายกรเอก  แสงสวาง 0103909

ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 8512 น.ส.กัณทิมา เนินชนม                              นางกาญจนา  เพชรฟู 0060830

เมืองปตตานี (สถานธนานุบาล) จังหวัดปตตานี 8513 น.ส.ลลิภัทร กลิ่นวรากร                            นายชาญชัย  กลิ่นวรากร 0079786

ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 8514 นายอรรคพงศ เฉยไสย                                นางนันถะภรณ  เฉยไสย 0085607

ตําบลโคกมา จังหวัดบุรีรัมย 8515 น.ส.นัฐกาญจน สุทารัมย                           นางณัฐรัตน  ชํานาญเวช 0097837

ตําบลทาชาง จังหวัดนครนายก 8516 น.ส.ทิฆัมพร จันทรคลอย                           นางอนัญญา  จันทรคลอย 0084461

ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 8517 นายกฤติพงศ เลขะเจริญกุล                          นายกฤษฎา  เลขะเจริญกุล 0099356

ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 8518 น.ส.ลักษณารีย ไชยประโคม                          นางฉวีวรรณ  ไชยประโคม 0094642

ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง 8519 น.ส.คุณัญญา เศรษฐรักษา                            นายชัยภัทร  เศรษฐรักษา 0084397

นครยะลา จังหวัดยะลา 8020 น.ส.วรรณิดา ศรีวิมล                               นางวิยะดา  ศรีวิมล 0084430

ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8021 น.ส.ภัทราพร เศรษฐวิวัฒนกุล                        นางนงค  เศรษฐวิวัฒนกุล 0071724

ตําบลยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 8022 น.ส.อารียา สีหะวงษ                               นางทองใส  สีหะวงษ 0065397

ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี 8023 น.ส.อาวาตีฟ แวเดร                                นางโนรานี  แวเดร 0089563

ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 8024 น.ส.จุฑากาญจน แกวแดง                            นายไพรัช  แกวแดง 0064624

ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 8025 น.ส.พรชิตา ศรีโฉม                                 นายไพรัช  ศรีโฉม 0104599

ตําบลทุงโฮง จังหวัดแพร 8026 น.ส.จุติพร โยธกุลสิริ                             นายจรัสฤทธ์ิ  โยธกุลสิริ 0041463

ตําบลลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 8027 น.ส.เที่ยงรวี สุขธยารักษ                         นางภรภัทร  สุขธยารักษ 0052109

ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 8028 นายศิริวัฒน สงวัฒนา                             นางชุติมณฑน  สงวัฒนา 0056703

ตําบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 8029 น.ส.มณีรัตน นาคนอย                              นางนงลักษณ  นาคนอย 0080376

ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 8030 น.ส.ธัญนก โคภูมี                                  นางอภาลินี  โคภูมี 0072804

ตําบลนางัว จังหวัดอุดรธานี 8031 นายะนเดช เชิดในเมือง                              น.ส.อิสรียา  สงวนนาม 0084874

องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 8032 น.ส.กรญดา กลิ่นหอม                                นางธนสพร  กลิ่นหอม 0070713

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที ่6 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1

ตําบลบางวัวคณารักษ จังหวัดฉะเชิงเทรา 951 น.ส.ณัฐฐรีย ชีกล่ํา                               นายไพรัตน  ชีกล่ํา 0102092

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 802 น.ส.ชนากานต รอดสมบูรณ                           นายกสานต  รอดสมบูรณ 0031922

ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 803 น.ส.กุลิสรา สิงหหลฃ                              นางศุภรา  บุตรสาธรรม 0066679

ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 804 น.ส.อภิรมยา ช่ืนตา                                นางสมคิด  ช่ืนตา 0092871

ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 755 นายสิโรจน จิตรบุตร                               นางสุทธาภรณ  จิตรบุตร 0091574

ตําบลโนนสวรรค จังหวัดรอยเอ็ด 756 น.ส.สุภัชชา วรรณชัย                               นางนิลุบล  วรรณชัย 0094139

ตําบลปากแตระ จังหวัดสงขลา 657 น.ส.บัณฑิตา หม่ืนภู                              นางวิไลรัตน  หม่ืนภู 0101312

ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 608 นายปราบ ติ๊บประใจ                                 นางชนัฎนันท  ติ๊บประใจ 0086061

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1 จํานวน 8 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2

ตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี 851 น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ์                             นายกฤษฎิ์  ศรีสวัสดิ์ 0080881

ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน 802 น.ส.สุจินันท อาจวิชัย                            นางศิรประภา  อาจวิชัย 0097584

ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 803 นายกิตติธัช ชูมา                                  นางวรรณรัตน  ชูมา 0056927

เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน 754 น.ส.ปวิชญา เจียมศักดานุวัฒน                      นางขาวเวียง  เจียมศักดานุวัฒน 0053946

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 755 น.ส.นารีรัตน เรืองศิริ                           นายจรัล  เรืองศิริ 0058852

ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย 756 น.ส.ปนัสยา คนชุม                                  น.ส.เจนจิรา  เสาวพันธ 0091694

ตําบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี 707 นายภูมิรพี แจมผล                                 น.ส.ธัญรดา  ดีประดิษฐ 0088285

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 658 นายสารสันต สารพิชญ                              นายอนันตชัย  สารพิชญ 0079132

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2 จํานวน 8 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3

ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร 851 นายศิวกร อินขัตย                                 นางจุฬาลักษณ  อินขัตย 0069131

ตําบลน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 852 น.ส.สุพรรณิการ วงษยอด                           นายสิทธิชัย  วงษยอด 0049237

ตําบลบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 803 น.ส.ปุณยนุช บุรีเรือง                             นายคมบัณฑิต  บุรีเรือง 0085249

ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา 804 น.ส.อทิตยาพร ดวงแกว                              นางศิริพร  ดวงแกว 0090169

ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน 755 น.ส.ปยากร ใยดี                                   นางสุวารีย  ใยดี 0095257

ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี 706 นายปรเมศวร เจนวิไลศิลป                          นางพัณณิตา  นามศักดิ์ 0079760

ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 657 น.ส.ขนิษฐากานต นนทพรมมา                         นางธิติกานต  นนทพรมมา 0040429

ตําบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี 658 น.ส.สุพิญา บุญรักษา                               น.ส.ดวงนภา  คําแปง 0089005

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3 จํานวน 8 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ปที่ 1

ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร 851 น.ส.ณปภา สายยนต                                  น.ส.ณัฐปภัสร  เอ่ียมจินดาโชติ 0081667

ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน 802 น.ส.นิศาชล วุฒิวัย                                นายมงคล  วุฒิวัย 0058392

ตําบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 803 น.ส.ศิรดา เฉยสวัสดิ์                              นางสุคนธทิพย  เฉยสวัสดิ์ 0060162

เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 804 น.ส.ชลกร เกรียงณรงค                              นายกําชัย  เกรียงณรงค 0032814

ตําบลหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี 805 น.ส.ชลธิชา วงคนามเถาว                           นางกมลทิพย  วงคนามเถาว 0076484

ตําบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 806 นายธรณินทร จาพิมาย                              นางดรุณ ี จาพิมาย 0046055

ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด 757 น.ส.ลลดา ธนารักษอุดม                             นางภัคภร  ธนารักษอุดม 0087087

ตําบลปาแมต จังหวัดแพร 758 น.ส.รินรดา จรรยาสิทธ์ิ                            นางวิภาดา  จรรยาสิทธิ 0102643

เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 709 น.ส.กนกวรรณ สังเจียม                              น.ส.แอนนา  บุญเนือง 0087349

นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 6010 นายอุกฤษฎ ละออสุวรรณ                             นางสุจินดา  ละออสุวรรณ 0057786

สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5511 นายปารเมศ วิเศษสังข                              นางประภรณ  วิเศษสังข 0045999

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1 จํานวน 11 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ปที่ 2

ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง 951 นายอิสริยะ ขัดทะเสมา                              นางอรสา  ขัดทะเสมา 0100849

ตําบลโนนทอน จังหวัดขอนแกน 852 น.ส.นริศรา อินบุญญา                               นางอุลัย  อินบุญญา 0082862

ตําบลสามเงา จังหวัดตาก 753 นายฉัตรวุฒ ิอินจินา                               นางณฐพร  อินจินา 0047269

องคการบริหารสวนตําบลบาโระ จังหวัดยะลา 754 น.ส.ธมลชนก สังคนาคินทร                           นางสุคนธทิพย  สังคนาคินทร 0078775

ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี 655 น.ส.สหัสวรรษด ีตนเรือง                           น.ส.นารีรัตน  แกวมณี 0077137

ตําบลบานจ่ัน จังหวัดอุดรธานี 656 นายนนทชัย ไกรทิพย                                นายธีระศักดิ์  ไกรทิพย 0056763

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2 จํานวน 6 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่1

ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี1 น.ส.นลินทิพย สัตยธรรม                           น.ส.ขวัญพิชชา  สบายใจ 0096696

ตําบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ2 น.ส.ศศิวิมล สงวนวงศ                              นายธนกฤต  สงวนวงศ 0100410

ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี3 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา                         นางน้ํานวล  เหลืองกมลจินดา 0091835

ตําบลสหกรณนิคม จังหวัดกาญจนบุรี4 น.ส.ธันยพร เกษสยม                                 น.ส.สุรัตน  สุโขทัย 0082298

ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส5 น.ส.อัฏฟนา อับดุลลาเตะ                          นางนูรไรมา  อับดุลลาเตะ 0058620

ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี6 น.ส.ขนิษฐา แกวอุนเรือน                          นายอัครเดช  แกวอุนเรือน 0047373

ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน7 น.ส.ศิริลักษณ เจริญสวาง                         นายอมร  เจริญสวาง 0048383

ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ8 น.ส.ภัทรภรณ ศรีจงใจ                              นางนภาพร  ศรีจงใจ 0091326

ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ9 น.ส.ชนิกานต อัฐนาค                               นางนิรวัฒน  อัฐนาค 0105113

ตําบลปว จังหวัดนาน10 นายนาคินทรธร แสงแกว                             นางมันฑณา  แสงแกว 0065756

เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา11 น.ส.พรสินี ดนสวี                                  น.ส.ทัชชา  บําเรอจิต 0095272

ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม12 น.ส.ปุณยวีร เพชรด ี                              นางนิตยา  เพชรดี 0060543

ตําบลวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ13 น.ส.วนัสนันท สุขมี                               นายสอาด  สุขมี 0049239

เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย14 นายภคนนท บัวผัน                                  นางเรวดี  บัวผัน 0091065

ตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม15 น.ส.พรชนิตว ถุงเงิน                              นางวรรณอนงค  ถุงเงิน 0042535

นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม16 น.ส.ศิณกร พรทรัพยศิริ                            นางศรัญญา  พรทรัพยศิริ 0047018

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่1 จํานวน 16 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่2

นอกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ1 นายคมกร เล็กรูจี                                  นายปราโมทย  เล็กรูจี 0055062

ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม2 น.ส.ณัฐพร ชมภูปน                                 นางวราภรณ  ชมภูปน 0062863

นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช3 น.ส.กนกพัชญ คงธนะวานิช                           นางปราณคนิสร  คงธนะวานิช 0058294

องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ จังหวัดปราจีนบุรี4 น.ส.จิรัชยา สมนาม                                 นางวรรณภา  สมนาม 0098837

ตําบลปาแมต จังหวัดแพร5 น.ส.สุวีรยา ใจกลม                                 นางกันยาวัลย  ใจกลม 0102645

ตําบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร6 น.ส.ปทิตตา ยุพิน                                  นางสุพิทยา  ยุพิน 0070991

ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร7 น.ส.พบพร อุมบุญ                                  นายประนม  อุมบุญ 0041817

ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี8 น.ส.ธัญชนก จีนกิ้ม                                นายมานิต  จีนกิ้ม 0060763

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่2 จํานวน 8 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่3

เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา1 น.ศ.ฐิติกานต นิภานันท                           น.ส.นันทนภัส  ขันทอง 0089150

ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง2 น.ส.ณิชารีย แสนใจกลา                            นางศรีวรินทร  แสนใจกลา 0041238

เมืองแพร จังหวัดแพร3 น.ส.สุพัชญา กาศสมบูรณ                            นางสุภารัตน  กาศสมบูรณ 0039133

ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย4 น.ส.วรัตนชญา เมืองอินทร                         นางกนิษดา  เมืองอินทร 0049936

ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ5 น.ส.ศวิตา เถาวโท                                 นางวนิดา  เถาวโท 0085263

ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม6 น.ส.สุภาพักตร เจียมทอง                           นายสุชาต ิ เจียมทอง 0064650

ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา7 น.ส.ศุภกานต พิมปดชา                             นางศิริรัตน  ฆองโนนสูง 0079962

เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี8 นายพชร เถาวศิริ                                  นางบุปผา  เถาวศิริ 0034552

เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส9 น.ส.แพรภัทร เส้ียวทอง                             นางณัชชา  เส้ียวทอง 0066349

เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี10 นายณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล                          นางจรูญลักษณ  วัฒนขจรชัยกุล 0095440

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่3 จํานวน 10 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่4

ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด1 น.ส.ธนภรณ วงศคํา                                 นางเกษศิรินทร  วงศคํา 0085336

ตําบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร2 น.ส.วิมลพร แสนขวา                                 นายเลิง  แสนขวา 0061788

ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน3 นายวรากร แสงเงินชัย                               นางวาสนา  แสงเงินชัย 0046462

นครอุบลราชธานี 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุบลราชธานี4 น.ส.พนมพร ใจเอ้ือ                                 นายไพศาล  ใจเอ้ือ 0074910

ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด5 นายชัชพงศ หาสูง                                  นางชฎาพร  หาสูง 0058626

ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช6 น.ส.นิจสิรี จันทรแกว                            นางนิชธาวัลย  จันทรแกว 0064275

ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย7 นายประกาศิต ฉัตรพิรัญพงศ                         นายณควัสส  ฉัตรหิรัญพงศ 0090735

ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี8 น.ส.รัฐพรรณ สารีโท                                นายสมพงษ  สารีโท 0048578

เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ9 นายเตชินท กอมณ ี                                 นายพสิษฐ  กอมณี 0058442

ตําบลนาแหว จังหวัดเลย10 น.ส.จิรัฐติกา, สีสงคราม                           นายสมชาย  สีสงคราม 0057593

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่4 จํานวน 10 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่5

ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน1 น.ส.ศริญญาภูมิพิพัฒน                             นายเพ็ง  ภูมิพิพัฒน 0058103

เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ2 นายชุติวัต กุศลคุม                               นางจุรินทรภรณ  กุศลคุม 0022752

เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค3 นายเอกลักษณ ปนงาม                              นางจรรยา  ปนงาม 0076807

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่5 จํานวน 3 ทุน



ลําดับ ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล คะแนน

วันที่พิมพ 18/12/2562 09:53:26
หนา 1/1

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ปริญญาตรีปที ่6

สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร1 น.ส.ขวัญฐิตา แจมกระจาง                          นางเพียงเพ็ญ  แจมกระจาง 0078058

ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม2 น.ส.ชนิกานต ธนวิศิษฐธาดา                        นายนพดล  ละอองคํา 0067036

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที ่6 จํานวน 2 ทุน


