






สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 ด.ญ.ญาณิศา ปฏแิพทย ์                              นายดนุพล  ปฏแิพทย์ 0107895 ตําบลชมุโค จงัหวดัชุมพร

2 ด.ญ.ชอ่เกต ชาตพิงศ ์                              นายภปูภาส  ชาตพิงศ์ 0106233 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

3 ด.ช.รฐนนท ์ตะไชยา                                 น.ส.สปุราณี  หอมหวล 0108830 ตําบลหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

4 ด.ญ.ปภาวนิทร ์เจรญิวงศส์ขุ                        น.ส.พชิามญชุ ์ ไทยประดษิฐ์ 0106027 เมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร

5 ด.ช.ธนเดช ชา้งเชอืวงษ์                           นายอตัสทิธ ิ ชา้งเชอืวงษ์ 0106957 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลนายาง จงัหวดัอุตรดติถ์

6 ด.ช. โพธเิศรษฐ ์อศัวนิพร                          น.ส.ปานวาด  จนิาตุน 0102625 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

7 ด.ญ. ดารนิทร ์หนูสวสัด ิ                         น.ส.รตันา  ชชูนื 0107122 ตําบลคลองพนพฒันา จงัหวดักระบี

8 ด.ช. ภูรชิ มนตร ี                                 นางภาวณีิ  มนตรี 0110639 นครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย

9 ด.ญ.กญัญาณฐั นิลนาค                               น.ส.ชุตมิา  สมชาติ 0086925 ตําบลบางนอน จงัหวดัระนอง

10 ด.ช.ปภงักร จนัทพุม่                               น.ส.ปาจรยี ์ จนิโณภาส 0108503 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

11 ด.ญ.วรญัพรพรรณ สทุธจิาํนงค ์                       น.ส.จติรช์นามนต์  สทุธจิาํนงค์ 0093732 ตําบลบางขะแยง จงัหวดัปทมุธานี

12 ด.ญ.ณฐรชัต์ สมุงคล                                นายถาวร  สมุงคล 0094473 เมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

13 ด.ช. ณชานนท ์โชคกาํเนิด                            น.ส.สธุารตัน์  โชคกาํเนิด 0102976 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

14 ด.ญ.ทพิยธ์าอร พงษ์สวุรรณ์                         นายเชษฐเ์ดชรชั  พงษ์สุวรรณ์ 0111173 ตําบลเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้

15 ด.ช. กลวชัร คาํแหง                                 นางจรยิา  คําแหง 0059909 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

16 ด.ช. สริวชิญ์ สมบตั ิ                             น.ส.สฤณี  นนัตวิงศ์ 0100840 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

17 ด.ช.ธนกฤต พรหมมานอก                               น.ส.พรรณนิภา  พรหมมานอก 0095194 เมอืงบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา

18 ด.ช. กฤตภาส ดาํฉวาง                                น.ส.ณณณภรณ์  เลยีนสยุ 0103733 ตําบลพรุพ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

19 ด.ช.กนัตวชิญ์ หริญัมณี                            น.ส.สภุาพร  ฤทธหิมนุ 0107049 ตําบลตะโหมด จงัหวดัพทัลุง

20 ด.ญ. จติรสนีิ นาคา                                น.ส.จฑุารตัน์  ชุมมะ 0105900 เมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

21 ด.ญ. กนัต์ภสร ใจด ี                               น.ส.กญัญาภคั  ใจดี 0106037 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

22 ด.ญ. ธนพร ปาณณัณพ                                 นายวรพจน์  ปาณณัณพ 0067747 เมอืงจนัทนิมติ จงัหวดัจนัทบุรี

23 ด.ญ.กญัญ์พชิชา ศริชิวลติ                          นางกรองแกว้  ศริชิวลติ 0110244 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

24 ด.ญ. ประทนิทพิย ์แสนสรุวิงศ ์                     พนัจา่เอกกววีฒัน์  แสนสุรวิงศ์ 0097067 เมอืงสตัหบี จงัหวดัชลบุรี

25 ด.ญ.หฤทชนนั ตนัมา                                 น.ส.วภิาวรรณ  ปัญญาใจ 0091000 ตําบลแมค่าํม ีจงัหวดัแพร่

26 ด.ช. ภคัรพฒัน์ ท่าจนี                             นางวราภรณ์  ทา่จนี 0105407 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

27 ด.ช.ณภทัร คุณยศยงิ                               นางศุภนิดา  คุณยศยงิ 0076213 ตําบลปงป่าหวาย จงัหวดัแพร่

28 ด.ช.กุลสนิ ณ นคร                                  นายชวลติ  ณ นคร 0109470 ตําบลทบัปุด จงัหวดัพงังา

29 ด.ญ. วศิรตุา พุม่เรยีบ                            นางไพรวรรณ  พุม่เรยีบ 0081961 ตําบลโคกศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์
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30 ด.ช.พรพีฒัน์ ปักกาเวสา                            น.ส.ดวงกมล  ปักกาเวสา 0096920 ตําบลหลุบ จงัหวดักาฬสนิธุ์

31 ด.ญ.ณฐัฐาพร เฉลมิบุญ                              น.ส.ภาวด ี เถาสุวรรณ 0084769 เมอืงทุง่ตําเสา จงัหวดัสงขลา

32 ด.ญ. ณฏัฐนนัท ์สทิธกิุล                           น.ส.อโณทยั  สทิธกิุล 0101647 ตําบลลาํสนิธุ ์จงัหวดัพทัลุง

33 ด.ญ. ปัญชลกิา เยน็ใจ                              น.ส.กมลชนก  สมรปู 0092651 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

34 ด.ช. วรรณพทัธ ์คนตรง                              น.ส.ณฐัภทัร  คนตรง 0100402 ตําบลทา่ทอง จงัหวดัพษิณุโลก

35 ด.ช.ธนวนิท ์โหสริบิรรพ ์                          นางวสกุาญจน์  โหสริบิรรพ์ 0087124 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

36 ด.ช.ภาคณิ วฒันมงคล                                นางพมิพผ์กา  วฒันมงคล 0110903 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

37 ด.ญ.ณฐัณิชา สพัโส                                 นางละออ  สพัโส 0105583 ตําบลพงัโคน จงัหวดัสกลนคร

38 ด.ช.กนัตภมู ิแสงสว่าง                             นายเกยีรตพิงศ ์ แสงสว่าง 0107295 ตําบลแมป่าน จงัหวดัแพร่

39 ด.ญ.ฉตัรจรยิาพร วงศม์านิต                         นางจนัทรด์า  วงศม์านิต 0089224 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากหมนั จงัหวดัเลย

40 ด.ช.ศวิกร ศุภมาตร                                 นางดวงเดอืน  ศุภมาตร 0107169 ตําบลบา้นเพชร จงัหวดัชยัภมูิ

41 ด.ช.ศวิกานต์ กาซาว                                นายชยพล  กาซาว 0109720 ตําบลยอด จงัหวดัน่าน

42 ด.ช. พส ุตนัคํานา                                  นายธวชั  ตนัคํานา 0101319 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

43 ด.ช. พศนิ เชอืมวราศาสตร ์                        น.ส.ยุพนิ  คลา้ยจนิดา 0064078 ตําบลโพรงมะเดอื จงัหวดันครปฐม

44 ด.ช. ภวดล สงิหแ์กว้                               นางกลัยารตัน์  สงิหแ์กว้ 0071930 ตําบลโป่ง จงัหวดัชลบุรี

45 ด.ช. ศุภวชิญ์ วชริทรงกุล                          น.ส.พนิดา  กระแสร์ 0108627 ตําบลหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสนิธุ์

46 ด.ช. อนิทชั อนัสา                                 นายเพมิเกยีรต ิ อนัสา 0092320 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

47 ด.ญ.ปารม ีเทยีธทิรพัย์                           นายไชโย  เทยีธทิรพัย์ 0100864 ตําบลบา้นกลว้ย จงัหวดัสุโขทยั

48 ด.ช.วสิทุธ ิคงอาชวีกจิ                           น.ส.ผกาวรรณ  อุดร 0072274 เมอืงอรญัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้

49 ด.ญ. พรพริยิา ศรเีมอืง                            นายฉตัรมงคล  ศรเีมอืง 0071635 เมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู

50 ด.ช. อภพินม ์ภคูาํ                                 น.ส.พนมกร  สแีสด 0063310 ตําบลหนองหนิ จงัหวดัเลย

51 ด.ช. เตชนิท ์อนิต๊ะวชิา                           นางอจัฉรา  อนิต๊ะวชิา 0081557 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

52 ด.ญ.ศุจนิธรา บุญสมบตั ิ                           นายชยนิ  บุญสมบตัิ 0088236 ตําบลไผ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

53 ด.ช. ภูตะวนั จนัทรแ์ปลง                           น.ส.อุษณีย ์ ศุภศริกิุล 0093802 ตําบลทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล

54 ด.ญ. วริลัพชัร วจิติรพนัธ์                        นางวภิารตัน์  วจิติรพนัธ์ 0089153 ตําบลกาํแพงเพชร จงัหวดัสงขลา

55 ด.ช. ฐปีกรวชิญ์ พลิกึ                             น.ส.ดวงนภา  ไมแ้ดง 0079409 ตําบลทุง่ทราย จงัหวดักาํแพงเพชร

56 ด.ช. ภูวณฏัฐ ์สริภิาวชัญ์                         น.ส.ภสัรช์ลภีรณ์  สริภิาวชัญ์ 0084191 ตําบลโพธกิลาง จงัหวดันครราชสมีา

57 ด.ญ.ปัณยตา สมงิชยั                                นางกุมารกิา  สมงิชยั 0069576 ตําบลโนนหนั จงัหวดัขอนแก่น

58 ด.ญ. จริภญิญา จาํปีเรอืง                           นายประสทิธ ิ จาํปีเรอืง 0104789 ตําบลหลกัหก จงัหวดัปทุมธานี
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59 ด.ญ.รณพร พลราช                                    นายจกัรพงษ์  พลราช 0074242 ตําบลคาํกา้ว จงัหวดักาฬสนิธุ์

60 ด.ญ. ปพชิญา ภปัูญญา                               นายบวัทอง  ภปัูญญา 0090111 ตําบลหนองบวั จงัหวดักาฬสนิธุ์

61 ด.ญ. กนัตสชุาด ิตองกลนิ                         นายดนัย  ตองกลนิ 0107804 เมอืงสโุขทยัธานี จงัหวดัสุโขทยั

62 ด.ช. ปรานต์ ศรชี ู                                น.ส.จฑุาทพิย์  พนืชยัภมูิ 0096278 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโนนสาํราญ จงัหวดัชยัภมูิ

63 ด.ญ.กุลรสิา ปิตฤิทธ ิ                            นายคมเพชร  ปิตฤิทธิ 0067005 ตําบลปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

64 ด.ญ. ปพชิญา ณ กาฬสนิธุ์                           นางเปียทพิย ์ ณ กาฬสนิธุ์ 0095176 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

65 ด.ญ. ธญัชนก ปะอนิทร ์                             นายภญิโญ  ปะอนิทร์ 0089958 เมอืงลอ้มแรด จงัหวดัลําปาง

66 ด.ญ. ปวนัรตัน์ นุชสวาท                            นางปวณีา  นุชสวาท 0101913 ตําบลยางเนิง จงัหวดัเชยีงใหม่

67 ด.ช.สวุจิกัขณ์ ปาประโคน.                          น.ส.เนตรนภา  ศรบีุญมา 0088087 ตําบลบา้นกรวดปัญญาวฒัน์ จงัหวดับุรรีมัย์

68 ด.ช. ตณิภทัร เครอืวงคปิ์ง                         น.ส.กนิษฐา  คาํวงศ์ 0095258 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

69 ด.ช.กติตภิพ คาํหงษา                                นายอานนท ์ คาํหงษา 0096304 ตําบลแวงน่าง จงัหวดัมหาสารคาม

70 ด.ช.ธนบลูย์ อนิตุย้                               นางอารยิา  อนิตุย้ 0059690 ตําบลหนองแดง จงัหวดัน่าน

71 ด.ญ. นลนิทพิย ์เรอืงเพชร                          นางภทัราภรณ์  เรอืงเพชร 0105157 ตําบลลานขอ่ย จงัหวดัพทัลุง

72 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ อุดม                               นายนรศิวร  อุดม 0097082 ตําบลพงัโคน (สถานธนานุบาล) จงัหวดัสกลนคร

73 ด.ญ.ปุณณภา ศรโียธา                                นายสมาน  ศรโียธา 0107842 ตําบลหนองแก จงัหวดัหนองบวัลาํภู

74 ด.ญ. นันทยิา อศิรางกรู ณ อยุธยา                   น.ส.นพวรรณ  พนัธวฒัน์ 0072768 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

75 ด.ญ.วชิญาพร  วภิาทานัง                            น.ส.อ่อนจนัทร ์ ไชยโก 0065964 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

76 ด.ญ.บุญญาพร ไขแ่กว้                               นางมลฤด ี ไขแ่กว้ 0100894 ตําบลอ่างทอง จงัหวดัพทัลุง

77 ด.ช.ชยุตม ์อยู่เจรญิ                              ว่าทรีอ้ยโทสมพร  อยู่เจรญิ 0081248 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

78 ด.ช.จริายุ ยศไกร                                  นางชุตมิา  ยศไกร 0087390 ตําบลเมอืงเก่า จงัหวดัสระบุรี

79 ด.ญ.พชัสนันท ์ทนิณรงค ์                           น.ส.ผลดิา  สง่แกว้ 0104245 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

80 ด.ช. ปัฐน์ จนัทรเ์ทศ                              น.ส.วไิลลกัษณ์  เจรญิหนิทอง 0061722 เมอืงชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

81 ด.ญ.ชญาณ์นนัท ์ศรไีตรเรอืง                        น.ส.ครีบีรูณ์  ศรไีตรเรอืง 0090847 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

82 ด.ช.พชิ ตุม ์บุญม ี                               น.ส.พมิพร  วจันพงษ์ 0107026 ตําบลปากนําหลงัสวน จงัหวดัชมุพร

83 ด.ญ. วชัรมน ยุหลงทววีฒัน์                         นางวชัรยีา  ยุหลงทววีฒัน์ 0063302 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสระแจง จงัหวดัสงิหบุ์รี

84 ด.ช.สริณฎัฐ์ วดัคาํ                                นายดนูทศัน์  วดัคาํ 0056652 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

85 ด.ช. มนต์ณฐั วุฒ ิ                                นางมณฑาทพิย ์ วุฒิ 0074767 ตําบลอรญัญกิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

86 ด.ญ. ชวลัลกัษณ์  ยานะฝัน                         น.ส.ภาวณีิ  เงนิกงิ 0104369 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

87 ด.ญ. สพุชิชา ภสูงศร ี                             น.ส.รุง่นภา  เพช็รงาม 0086972 ตําบลจรมิ จงัหวดัอุตรดติถ์
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88 ด.ญ.ปุณณดา กางรมัย ์                              น.ส.ยุพนิ  รสหอม 0100543 ตําบลบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

89 ด.ช. พศัวรี ์ศรอีนิทรน้์อย                        น.ส.ผานิตา  พลตอื 0069990 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

90 ด.ญ. ชุตมิณฑน์ ดวงแกว้                            นายดลิก  ดวงแกว้ 0110598 ตําบลสวนแตง จงัหวดัสพุรรณบุรี

91 ด.ช.ธรรมนิตย์ สมัฤทธสิุทธ ิ                     ว่าทรีอ้ยตรนุีกลู  สมัฤทธสิทุธิ 0084959 ตําบลหนองเสมด็ จงัหวดัตราด

92 ด.ช. ธญัชนน เสยีมหงษ์                             นางชติใจ  เสยีมหงษ์ 0078279 ตําบลป่าตวิ จงัหวดัยโสธร

93 ด.ช.วารสิ อนิตนั                                  นางอามน่ีา  อนิตนั 0083025 ตําบลกะเปอร ์จงัหวดัระนอง

94 ด.ช.ปัณณวชัญ์ เวทยก์ติตพิฤกษ์                     นายปรญิญา  เวทยก์ติตพิฤกษ์ 0110298 ตําบลโพธพิระยา จงัหวดัสุพรรณบุรี

95 ด.ช. นภทัร สทิธเิกษร                              น.ส.เกษวด ี สทิธเิกษร 0088776 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

96 ด.ญ. วรชัญ์ชญา ธาํรงธนรชัตกุล                      นายอธภิทัร  ธาํรงธนรชัตกุล 0108280 ตําบลคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร

97 ด.ช. ภูมพิฒัน์ เชอืหงษ์                          น.ส.นุชจร ี เชอืหงษ์ 0106008 ตําบลลานกระบอื จงัหวดักาํแพงเพชร

98 ด.ช. จริายุ สนิทชอบ                               น.ส.วมิล  อนิทรน์อก 0108639 ตําบลโนนสมบรูณ์ จงัหวดัขอนแก่น

99 ด.ช.พศนิ ถอืนิล                                   น.ส.กุลยา  โยธาภกัดี 0110779 ตําบลทุง่กวาว จงัหวดัแพร่

100 ด.ช.ภรูนิทร ์เรว็ไธสง                             น.ส.วไิลลกัษณ์  หมายเยน็กลาง 0076779 ตําบลบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

101 ด.ช. ณฐัพนธ ์สจุติ                                น.ส.นุชรากรณ  มนุษยจ์นัทร์ 0098153 ตําบลนาทว ีจงัหวดัสงขลา

102 ด.ช.อทิธพิทัธ์ กนัทาเงนิ                          น.ส.กลัยานี  ใจทะนา 0106415 เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน

103 ด.ญ.ปณฎัฐา คําราพชิ                                นางนงนาถ  คาํราพชิ 0105665 ตําบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ

104 ด.ญ.กานต์ เกดิหลา้                                น.ส.กลัยรตัน์  สนุทรสวสัดิ 0100581 ตําบลสร่างโศก จงัหวดัสระบุรี

105 ด.ญ. อญัญาว ีสสีม                                 นางมธุรดา  ลสีม 0075550 ตําบลโนนสุวรรณ จงัหวดับุรรีมัย์

106 ด.ช. เทพกฤต แกว้คาํ                                น.ส.พรทพิย ์ พมิสมิ 0082008 ตําบลลาดใหญ่ จงัหวดัชยัภมูิ

107 ด.ญ.พาขวญั แบขนุทด                                นางทพิวลัย์  แบขนุทด 0069730 ตําบลสนัป่ามว่ง จงัหวดัพะเยา

108 ด.ช.ศวิกร บุญเจรญิ                                นายประเทศ  บุญเจรญิ 0071102 เมอืงอรญัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้

109 ด.ช.ทนงนันท ์ลาวตูม                               นายทนงศกัด ิ ลาวตูม 0064342 ตําบลหงสห์นิ จงัหวดัพะเยา

110 ด.ญ.ชญานิศ แสงสุวอ                                จา่เอกเก่ง  แสงสวุอ 0086679 เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ.นูรฮยัฟาอ์ กะแหมะเตบ                          น.ส.เจะ๊แยนะ  บอืราเฮง็ 0108050 ตําบลทา่แพ จงัหวดันครศรธีรรมราช

2 ด.ช.จรสัแสง ศรสีพุฒัน์                            นางจริาวรรณ  ศรสีพุฒัน์ 0108355 ตําบลกุดนําใส จงัหวดัขอนแก่น

3 ด.ช.ชลธ ีพนัเสรวีงศ ์                             น.ส.ณธดิา  จงจนิดาเจรญิ 0109186 ตําบลชมุโค จงัหวดัชุมพร

4 ด.ญ. พรธรีา เหล่าเขตรกจิ                          น.ส.เสาวณีย ์ เผอืกจนัทร์ 0111364 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

5 ด.ช.อชริวชิญ์ โอฬารร์ตัน์                         นายอภวิฒัน์  โอฬารร์ตัน์ 0102341 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

6 ด.ญ. ภทัรส์กาว ดชีว่ย                             นางรตวิลัย ์ ดชีว่ย 0105992 ตําบลบา้นนา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

7 ด.ช.วสวตัต ิมนัมาก                              น.ส.วรรณธนา  อมิเจรญิ 0102808 ตําบลอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม

8 ด.ช. พรีวชิญ์ กาโพธพินัธ์                        น.ส.รตริตัน์  กาโพธพินัธ์ 0107959 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

9 ด.ญ.วริชัญา ปุราโส                                น.ส.ยุพนิ  ธพินั 0109124 ตําบลพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ

10 ด.ช.ธติภิทัร เรอืงผงึ                            นายสมเกยีรต ิ เรอืงผงึ 0107282 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

11 ด.ช.เนตโิรจน์ เชอืภญิโญวงค ์                     น.ส.จฑุามาศ  เชอืภญิโญวงค์ 0108650 ตําบลบางววั จงัหวดัฉะเชงิเทรา

12 ด.ช. ศุภณัฐ เดชตนิ                                น.ส.วนัเพญ็  เพชรสงคราม 0109812 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

13 ด.ญ.ชนนัญภคั ชสูกุล                               พนัจา่เอกณฐัพล  ชสูกุล 0100695 ตําบลวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม

14 ด.ช.จริภทัร จรยิภญิโญ                             น.ส.พรพมิล  จรวริตัน์ 0109776 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

15 ด.ญ. รดา บาํรงุจติต์                               น.ส.จามร ี บวัทมุ 0108020 นครระยอง จงัหวดัระยอง

16 ด.ญ. ชนัญญา กุญชนะรงค ์                           นายเผ่าพงศ ์ กุญชนะรงค์ 0094580 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

17 ด.ช.นฤชติ วชิตินาค                                น.ส.นฤมล  เสยีงเพราะ 0099835 ตําบลวงัชมภู จงัหวดัเพชรบรูณ์

18 ด.ญ.สปุระวณ์ี ทองพรอ้ม                            น.ส.เบญจมาศ  ชจูร 0098821 ตําบลบางจาก จงัหวดันครศรธีรรมราช

19 ด.ญ. ปทติปภา พลูเพมิ                             นางจติลดัดา  พลูเพมิ 0101571 ตําบลอูบมงุ จงัหวดัอุดรธานี

20 ด.ญ. ธญัญ์พชิชา วชิยัยนัต ์                       พนัจา่อากาศโทธชัวรรธน์  วชิยัยนัต0์106273 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

21 ด.ช.ธนาธปิ ทองจนัทร ์                             น.ส.ลดัดาวลัย์  ทองจนัทร์ 0096017 ตําบลเขาชมุทอง จงัหวดันครศรธีรรมราช

22 ด.ญ. สรินิรกีร ศรคีง                              น.ส.สพุรรษา  ศรคีง 0107304 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

23 ด.ญ.ปุณยวรี ์ทบแก่น                               นายธปีกร  ทบแก่น 0093726 ตําบลตะขบ จงัหวดันครราชสมีา

24 ด.ช.ชนทชั ยศจาํรสั                                 น.ส.วนัวสิาข ์ สดุชาดี 0095729 ตําบลบวับาน จงัหวดักาฬสนิธุ์

25 ด.ช.ณชัพล บุญสง่                                  นางจลุลดา  บุญส่ง 0110084 ตําบลกะเปอร ์จงัหวดัระนอง

26 ด.ญ.ปัณชญา จงด ู                                  น.ส.อุบลวรรณ  จนัทรส 0099233 เมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร

27 ด.ญ. ภาวติา มติรกจิการคา้                         นายกฤษดา  มติรกจิการคา้ 0084869 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

28 ด.ช. ธนกฤต อนิประไพ                               นายณฐัพงศ ์ อนิประไพ 0110105 ตําบลถอนสมอ จงัหวดัสงิหบ์ุรี

29 ด.ช. ศุภกติต ินวลบุญ                             น.ส.ธนญัญา  กระแสร์ 0088720 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา
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30 ด.ช.รฐัศาสตร ์กาญจนภกัด ิ                        นางอาทติยา  กาญจนภกัดิ 0099429 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

31 ด.ญ. ลลดา สมบุญทวงษ์                              น.ส.พชรพร  ทบัทมิไทย 0089834 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

32 ด.ช.นภทัร โรจนรกัษ์                               น.ส.โชตกิา  โลหนนัทน์ 0105644 ตําบลสนัโป่ง จงัหวดัเชยีงใหม่

33 ด.ญ. ภคัภญิญา รตันพร                              นายประเสรฐิ  รตันพร 0111239 เมอืงตาก (สถานธนานุบาล) จงัหวดัตาก

34 ด.ญ.เนตรนภสั ลกัษณะพรมิ                          นายชมุพล  ลกัษณะพรมิ 0061401 ตําบลบ่อทอง จงัหวดัปัตตานี

35 ด.ช.กนัตพงศ ์จนิดา                                นางกณัฑต์นินัท ์ จนิดา 0110599 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

36 ด.ญ. วพิชุภสัสร วชิยั                             นายพงค์นท ี วชิยั 0105874 ตําบลพวา จงัหวดัจนัทบุรี

37 ด.ช.ธติเิชษฐ์ แสไพศาล                             นางนรศิรา  แสไพศาล 0080773 เมอืงวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

38 ด.ช.รตัตญ  ูวรีะกุล                               นายอธษิฐ ์ วรีะกุล 0062279 ตําบลหนองเมก็ จงัหวดัอุดรธานี

39 ด.ช.นนัทศกัด ิรามาศ                              นายศกัดนินัท ์ รามาส 0109653 ตําบลทา่แพ จงัหวดันครศรธีรรมราช

40 ด.ญ.พมิพฐ์า ศรสีว่าง                              น.ส.กรวรรณ  ศรสีว่าง 0109759 ตําบลงวิงาม จงัหวดัอุตรดติถ์

41 ด.ญ. รามนิดา เอยีมเอก                            น.ส.มาลยั  การนิตา 0060686 เมอืงชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

42 ด.ช. กฤษฏณิฏัฐ ์ กาญจนรตัน์                       นางจริาภรณ์  กาญจนรตัน์ 0056634 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

43 ด.ช.ปัณณวชิญ์ จนัทกจิ                             นายเดชชยั  จนัทกจิ 0097765 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

44 ด.ช. ณฐักรณ์ ปีเจรญิ                              นางชุธฏิา  ปีเจรญิ 0088437 เมอืงทา่ชา้ง จงัหวดัจนัทบุรี

45 ด.ช. ธนิก ไถบ้า้นกวย                              น.ส.จฑุามาศ  ผุยเตชะ 0109702 ตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม

46 ด.ช.ธนภทัร โยวะ                                   นางวรลกัษณ์  โยวะ 0063729 ตําบลคาํกา้ว จงัหวดักาฬสนิธุ์

47 ด.ช.ณฐัพล คณูเรอืง                                นางทพิวรรณ  คณูเรอืง 0069473 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

48 ด.ช. ทตัพล ภู่ระหงษ์                              จา่เอกชยัยะ  ภู่ระหงษ์ 0102122 ตําบลโป่ง จงัหวดัชลบุรี

49 ด.ญ. ธญัชนก ตนัด ี                                นางอรทยั  ตนัดี 0109713 ตําบลโพธกิลาง จงัหวดันครราชสมีา

50 ด.ญ. ภรรณภา บาํเพญ็พรต                             น.ส.นนทรตัน์  วรรณดี 0108433 นครสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ

51 ด.ช.ศุภกฤษ์ เลก็สดุ                               นายเชตฐา  เลก็สุด 0054703 ตําบลนาสทีอง จงัหวดัสงขลา

52 ด.ญ.ขวญัขา้ว ศรฟัีก                               นางวจิติรา  ศรฟัีก 0080851 ตําบลเขาแกว้ศรสีมบรูณ์ จงัหวดัสุโขทยั

53 ด.ญ. มนินา ชยัมงคล                                นางนนัทวรรณ  ชยัมงคล 0078561 ตําบลเชยีงรากน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

54 ด.ช.ณฐัภทัร ใจประเชยีง                            นางศุภราภรณ์  ใจประเชยีง 0086081 ตําบลแมป่าน จงัหวดัแพร่

55 ด.ช. วชัรากร บวัศร ี                              นางศศธิร  บวัศรี 0105565 นครระยอง จงัหวดัระยอง

56 ด.ช.กฤตเมธ หงษ์ทอง                                น.ส.นิตยา  จนัทรศ์รี 0093037 เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น

57 ด.ช. สรวชัญ์ ผดุงโกเมด็                           นางปิยนุช  ผดุงโกเมด็ 0089223 ตําบลภเูรอื จงัหวดัเลย

58 ด.ญ. ฑติยา การบรรจง                               นายวฒันา  การบรรจง 0087302 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสรา้งก่อ จงัหวดัอุบลราชธานี



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

59 ด.ช.ฐติริตัน์ กจิมงคลชยัยะ                        น.ส.สปุระวณ์ี  สงินวน 0093984 ตําบลงวิด่อน จงัหวดัสกลนคร

60 ด.ญ. สณุฏัฐา พมิพพ์นัธ ์                          น.ส.กุลยา  วชิาชยั 0092092 ตําบลสรา้งก่อ จงัหวดัอุดรธานี

61 ด.ช.นทัราธร สุขสาํราญ                              น.ส.ศศโิสภติ  ผ่องจติ 0083448 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร

62 ด.ช. ธฤษณุ เจรญิธรรม                              น.ส.รุง้ลกัษณ์  จนัทรส์งคราม 0109679 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

63 ด.ช.นิตธิร แกว้โมลา                               น.ส.อรณีุ  จนัทรจ์ะนะ 0098486 ตําบลปากกาง จงัหวดัแพร่

64 ด.ช. คมกิ จนัทรรตันบุปผา                          นางขวญัใจ  จนัทรรตันบุปผา 0103475 ตําบลประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี

65 ด.ช. พรีกร พรมไทย                                 นางศุภากร  บวัทองรุง่จรสั 0081234 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลราชสถติย ์จงัหวดัอ่างทอง

66 ด.ญ. ณฐัรุจา จกีนั                                นางณฐัชยา  จกีนั 0109269 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่

67 ด.ญ. กุลปรยิา หลงพศิ                              นางกนัยา  หลงพศิ 0083364 เมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

68 ด.ช.สชุนิภทัร ศรดีาโคตร                           น.ส.สมุาล ี ศรดีาโคตร 0104718 ตําบลเมอืงศรไีค จงัหวดัอุบลราชธานี

69 ด.ช.ภาณุพงศ ์ยงเขตรการณ์                          นางสวุมิล  ยงเขตรการณ์ 0105658 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

70 ด.ช.พรพรีณัฐฏ ์โพธงิาม                           น.ส.จนัทมิา  แสงมณี 0106398 ตําบลทา่นําออ้ยมว่งหกั จงัหวดันครสวรรค์

71 ด.ช.เบญจมนิทร ์ วรรณโกฏ ิ                         นางพลอยมณี  วรรณโกฏิ 0103657 เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน

72 ด.ช.ณฐัธรธบิด ์สทุรศริทิรพัย ์                    น.ส.อชริยา  สนุทรศริทิรพัย์ 0070193 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

73 ด.ช. ปรตัถกร มหาสขุ                               น.ส.วไิลวรรณ  อาคมานุวตัร 0088462 ตําบลมาบอํามฤต จงัหวดัชุมพร

74 ด.ช.กนัตภณ คําตนั                                  นางลภสัรดา  คาํตนั 0083903 เมอืงเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี

75 ด.ช.ธรีตัม ์อภยัรตัน์                             น.ส.ทพิวรรณ  ยอ้ยดว้ง 0083010 ตําบลตาํนาน จงัหวดัพทัลุง

76 ด.ช.นวพล มลูมดื                                   น.ส.หนุ่ย  สวสัดี 0094070 ตําบลบา้นโคก จงัหวดัขอนแก่น

77 ด.ช. สวชักร ศรนีวล                                นายสรุพงษ์  ศรนีวล 0075225 ตําบลทวีงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

78 ด.ญ.ณิชาวรี ์เจรญิกุล                             น.ส.ศริวิรรณ  ทองประสม 0080049 ตําบลหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุรี

79 ด.ญ. อรกญัญา สรุยิะภา                             นางอนิทรต์า  สุรยิะภา 0076518 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

80 ด.ช.นิตริตัน์ ทรพัยป์ระดษิฐ ์                     นายนิตกิร  ทรพัยป์ระดษิฐ 0062357 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอุโลกสหีมนื จงัหวดักาญจนบุรี

81 ด.ญ. อาคริา เมธรากรณ์                             น.ส.สณิุสา  พลเีจรญิ 0093163 ตําบลผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ์

82 ด.ญ.วรรษษิฐา ศลิาจะโปะ                            น.ส.ทรรวรกี ์ ศลิาจะโปะ 0087156 ตําบลหนองตมู จงัหวดัขอนแก่น

83 ด.ญ. กุลนดัดา บุญรกัษ์                            นางเกศณิี  บุญรกัษ์ 0074289 ตําบลทา่ทอง จงัหวดัพษิณุโลก

84 ด.ญ.บุญยวรี ์บุญชยั                               น.ส.นฤมล  ประดษิฐเ์สรี 0078856 ตําบลศรสีนุทร จงัหวดัภเูกต็

85 ด.ช.ธนาณุวชัร ์ศรบีุญเรอืง                        นายฉตัร  ศรบีุญเรอืง 0077311 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

86 ด.ญ.นลนินิภา มาตรา                                นางดวงชวิรรณ  มาตรา 0091094 ตําบลมติรภาพ จงัหวดัมหาสารคาม

87 ด.ญ. วรภร กุลณาวงค ์                              นางอารรีตัน์  กุลณาวงค์ 0106808 ตําบลหวัดง จงัหวดัอุตรดติถ์
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88 ด.ช. ปภาวนิ ประเสรฐิสงัข ์                        นางประภสัสร  ประเสรฐิสงัข์ 0075584 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

89 ด.ญ.กนกรดา อาปะมาแถ                               นางสปุรยีา  อาปะมาเถ 0103851 ตําบลบา้นถํา จงัหวดัพะเยา

90 ด.ช.ชยกร ชว่งลาภ                                  นายชโลธร  ช่วงลาภ 0095106 ตําบลบางนายส ีจงัหวดัพงังา

91 ด.ช. ปฐมเดช แจง้ปกรณ์กจิ                          จา่สบิโทประเสรฐิ  แจง้ปกรณ์กจิ 0095617 ตําบลสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี

92 ด.ญ. สมชัญา คชฤทธ ิ                              นายพุฒศิกัด ิ คชฤทธิ 0033339 ตําบลบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี

93 ด.ญ.มนิรดา พุทธศิกัดแิสง                         นายจกัรวุฒ ิ พุทธศิกัดแิสง 0077468 เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น

94 ด.ชนรพนธ ์ทองด ี                                  นายนิคม  ทองดี 0102361 ตําบลหนองมว่ง จงัหวดัลพบุรี

95 ด.ญ.ปรชียา ศรวีงศ ์                               นางพวงเพช็ร  ศรวีงศ์ 0085429 ตําบลหนองก ีจงัหวดับุรรีมัย์

96 ด.ช.พรีวสั เพช็รอนิทร ์                           นายพงศ์พนัธุ ์ เพช็รอนิทร์ 0057328 เมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี

97 ด.ญ.กติตยิาภรณ์ วเิศษนนัท ์                       นายกติตศิกัด ิ วเิศษนนัท์ 0092196 เมอืงเลย จงัหวดัเลย

98 ด.ญ.ภรีดา บุญอนิทร ์                              น.ส.ภณัฑลิา  บุญชยั 0105946 ตําบลหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท

99 ด.ช. ภูมพิฒัน์ เลศิณรงคส์นิ                       นายจกัรพนัธ ์ เลศิณรงคส์นิ 0098383 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

100 ด.ช.ฐปนพงศ ์ชลววานิช                              น.ส.ฐติารยี์  แกว้ดอก 0095871 ตําบลนาป่า จงัหวดัชลบุรี

101 ด.ญ. ธนภร หลวงกอง                                 นายณฐัพงษ์  หลวงกอง 0082894 ตําบลนําสวย จงัหวดัเลย

102 ด.ช. ดานิช นาปาเลน                                นางจติตมิา  นาปาเลน 0074311 เมอืงกระบ ีจงัหวดักระบี

103 ด.ญ. พริญาณ์ เภาสตูร                              น.ส.วชิตุา  อนิทอุดม 0083558 ตําบลนาจอมเทยีน จงัหวดัชลบุรี

104 ด.ญ.พชิชาพร เพชรเลอืน                            นางปราณีย ์ เพชรเลอืน 0094147 ตําบลบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี

105 ด.ญ. ปรายฟ้า แงเ้จรญิกุล                          นางองัคณา  แงเ้จรญิกุล 0066426 เมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา

106 ด.ญ. อจัฉรยีา คงน้อย                              นางวราภรณ์  ทองแถม 0107491 ตําบลหว้ยหนิ จงัหวดับุรรีมัย์

107 ด.ญ.ณฎัฐณิชา เพชรงาม                              น.ส.ผกามาศ  ศรผีาย 0108664 ตําบลทา่สดุ จงัหวดัเชยีงราย

108 ด.ช. ปรนิทร ยงิยง                                น.ส.มณีนุช  ยงิยง 0109270 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่

109 ด.ช. ณฐัสทิธ ิแสนยะบุตร                          นายสรุสทิธ ิ แสนยะบุตร 0079011 เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

110 ด.ช. ภทัรพงษ์ ปงกนัคาํ                             นางจรญิญา  ปงกนัคาํ 0060874 ตําบลทา่พระ จงัหวดัขอนแก่น

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ. กานต์สนิี แสงวงศ ์                           น.ส.นิตยา  สบุตัคิาํ 0107303 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

2 ด.ญ.ธญัทพิย ์มณีโชต ิ                             น.ส.จริารตัน์  ศรคีลา้ย 0109761 เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น

3 ด.ช.มฮูาํหมดัซุกรอน แวเดร ์                        น.ส.นุรฮายาต ี ลาเตะ 0106214 ตําบลบ่อทอง จงัหวดัปัตตานี

4 ด.ญ.กญัญาพชัร หาดทวายกาญจน์                       น.ส.วราภรณ์  การชาคาํ 0107547 ตําบลเหล่าปอแดง จงัหวดัสกลนคร

5 ด.ญ.ปรญิญาเอก สเตลล่า นครจารุพงศ ์                น.ส.มาลาวรรณ  สงัขต์ระกลู 0102617 เมอืงอ่างศลิา จงัหวดัชลบุรี

6 ด.ช. ธรีกัษ์ นิมติมาลา                            น.ส.จนิตนา  เอยีมเทยีน 0104771 ตําบลทา่ชา้ง จงัหวดันครนายก

7 ด.ญ.ไอญรณิ นะวะระ                                 น.ส.วธดิา  สอนแพง 0111087 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

8 ด.ญ. พรรณภทัร ดรีกัษา                             น.ส.ทศันีย ์ ดรีกัษา 0106916 ตําบลบา้นสงิห ์จงัหวดัราชบุรี

9 ด.ช.ธนกร ขลงัธรรมเนียม                            น.ส.วรรณวสิา  เขม็ทอง 0106276 ตําบลทา่ชา้ง จงัหวดัอ่างทอง

10 ด.ช.ณพธร ปานพรม                                   นายอศัวนิ  ปานพรม 0105132 ตําบลป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง

11 ด.ช.รชัชานนท ์ เสง้บรรทกึ                         น.ส.อรสา  อรา่มเรอืง 0098864 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

12 ด.ช.เตชติ บุญชาล ี                                น.ส.ศรสีุดา  บุญชาลี 0107783 ตําบลบวัหุง่ จงัหวดัศรสีะเกษ

13 ด.ช. รชัพล รชัชะ                                  นายเมธา  รชัชะ 0062817 ตําบลทา่ขนอน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

14 ด.ญ. ชญัญานุช ชยัคาํภา                             นายวรีพล  ชยัคาํภา 0100600 ตําบลหนองหวา้ จงัหวดัอุดรธานี

15 ด.ญ. ณฐัรนีิย์ ทฆีะพนัธ์                          น.ส.สกุญัญา  ทฆีะพนัธ์ 0103401 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

16 ด.ญ. นพภสัสร รตันะศร ี                            น.ส.ลดาวลัย ์ ธรรมสาร 0109907 ตําบลอํานาจ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

17 ด.ญ.ณฏัฐช์ญา ธษิาชยั                              นางยุวด ี ธษิาชยั 0082634 เมอืงวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

18 ด.ช. ธนัวากรณ์ ชาตเิผอืก                          น.ส.นุชนารถ  เฟืองแปง 0102785 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

19 ด.ญ.กมลกาญจน์ ประทมุชาต ิ                         นางนภเกตน์  ประทมุชาติ 0099196 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

20 ด.ญ. อภญิญา ซาไทร                                 น.ส.วไิล  วงษ์ภกัดี 0103335 นครระยอง จงัหวดัระยอง

21 ด.ญ. พมิพช์นก วจิติรวชัรกุล                       นายกติตนินัท ์ วจิติรวชัรกุล 0098647 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

22 ด.ช. ภูมพิชร เกดิมงคล                             นางอนุสรา  เกดิมงคล 0100618 ตําบลหนองหวัฟาน จงัหวดันครราชสมีา

23 ด.ญ. จริภญิญา ธรรมขนัธ์                           น.ส.จฬุาลกัษณ์  ไชยวงศ์ 0106702 เมอืงดอกคาํใต ้(สถานธนานุบาล) จงัหวดัพะเยา

24 ด.ญ. ปานชวีา กติศิกัด ิ                          น.ส.กรีตกิานต์  กติศิกัดิ 0107706 ตําบลมะเขอืแจ ้จงัหวดัลําพนู

25 ด.ญ.ณฐันร ีจนัทรน้อย                              น.ส.เบญจวรรณ  จนัทรน้อย 0109324 เมอืงกาํแพงเพชร. จงัหวดัสงขลา

26 ด.ญ.ณชัชาว ีรกัชชูนื                             นางโสภาวลัย ์ รกัชชูนื 0105710 ตําบลแมข่ร ีจงัหวดัพทัลุง

27 ด.ช. ธรีดนย์ ต๊ะลอ้ม                              นางพชัรนิทร ์ ต๊ะลอ้ม 0106163 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

28 ด.ช.พงศธร ชมพนา                                   นายฉตัรชยั  ชมพนา 0103982 ตําบลแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

29 ด.ช. ปัณณทตั ศริศิรเีพช็ร ์                       นางนฤมล  ศริศิรเีพช็ร์ 0072309 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
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30 ด.ญ. ณฐัณิชา พนัธมาศ                              นางมณฑาทพิย ์ พนัธมาศ 0081545 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

31 ด.ช.มกรธวชั แสงนิล                                น.ส.นฐัภรณ์  อนิทรโม 0083559 ตําบลนาโพธ ิจงัหวดัชมุพร

32 ด.ญ.ณิชกุล ทองคาํ                                  นายนคร  ทองคาํ 0106221 ตําบลดอนประดู่ จงัหวดัพทัลุง

33 ด.ญ. วาดา มะเซง็                                  นางฟัยรชู  ประเสรฐิศรี 0068393 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

34 ด.ช.ณฐัภทัร เพช็รก์ุล                             นายภมูริพ ี เพช็รก์ุล 0071115 เมอืงจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุรี

35 ด.ญ.กญัญวรี ์เชอืชมสุข                           นางวมิล  เชอืชมสุข 0082031 ตําบลทา่แพ จงัหวดันครศรธีรรมราช

36 ด.ช.ภคนิ เพง็หตี                                  นางพรพรรณ  เพง็หตี 0064507 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

37 ด.ญ. ณฐัวรา หนูเนียม                              นางวรศิรา  หนูเนียม 0071040 ตําบลบา้นสอ้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

38 ด.ญ. จรีะนนัท ์เนตรพรหม                           น.ส.เยาวลกัษณ์  เนตรพรหม 0104270 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

39 ด.ญ.ศญิาดา ศวิไิล                                 นางกาญจนา  ศวิไิล 0110959 เมอืงทุง่ตําเสา จงัหวดัสงขลา

40 ด.ญ.ธญัรฐั เตาหมิ                                 น.ส.สรญัญา  จาํเรญินุสติ 0081312 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

41 ด.ช.ธนศุภกร จาํปาร ี                               นายพสิษิฐ ์ จาํปารี 0096065 ตําบลสริเิวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

42 ด.ญ. พมิพพ์ชิชา จนัทรจ์ติร                        นายอรรถพล  จนัทรจ์ติร 0098231 ตําบลปากปวน จงัหวดัเลย

43 ด.ญ. ณฐัรนีิย์ จติรเพยีรคา้                       นางณฐัภสัสร  จติรเพยีรคา้ 0100578 ตําบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี

44 ด.ช. ตงัปณิธาน แกว้มณีชยั                        นางสภุารตัน์  แกว้มณีชยั 0075199 ตําบลเรณูนคร จงัหวดันครพนม

45 ด.ช. ณดลธาดา มณีรตัน์                             น.ส.ดรณีุ  อุตเจรญิ 0098518 ตําบลเวยีงยอง จงัหวดัลาํพนู

46 ด.ช. ฐปกร ศรปัีญญา                                นางอรจริา  ศรปัีญญา 0093697 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

47 ด.ช.วชัรพล ใจอุ่น                                 น.ส.ปรารถนา  ทพิยนํ์าพา 0088628 ตําบลบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

48 ด.ญ.วชิพูติรา ต่อชพี                              นางเพยีรนิภา  ต่อชพี 0080532 ตําบลบา้นเพชรภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

49 ด.ช.ธเนศพล ชุมรอด                                 นางสพุนิยา  ชมุรอด 0101687 เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง

50 ด.ช. ธนพชัญ์ ศรสีพุรรณ์                           นายธนากร  ศรสีพุรรณ์ 0098379 ตําบลโนนสว่าง จงัหวดับงึกาฬ

51 ด.ญ. กติตกิา อภวิงศ ์                             น.ส.กรรณิกา  กนัทะสอน 0084637 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

52 ด.ญ. บุญญสิา ทองเพช็ร                             นายชยักฤต  ทองเพช็ร 0104031 เมอืงกาํแพงเพชร (สถานธนานุบาล) จงัหวดักาํแพงเพชร

53 ด.ช.ทรพัยป์ระกจิ สายไหม                           นางพรชศิา  สายไหม 0109058 นครสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

54 ด.ญ. ปภานิตย์ อนิถา                               นายเซนต์  อนิถา 0105292 ตําบลทุง่หวัชา้ง จงัหวดัลาํพนู

55 ด.ช. ธรีะพงษ์ ศรหีนั                              นางฉนัทนา  ศรหีนั 0108447 ตําบลนาจาน จงัหวดัอุบลราชธานี

56 ด.ญ.ธนนัยภรณ์ พรามนาเวช                           นางสพุชิญา  พรามนาเวช 0096265 เมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร

57 ด.ญ. พรชนก ธรีะชาตดิาํรง                           นางสภุาภรณ์  ธรีะชาตดิาํรง 0110382 เมอืงตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

58 ด.ญ. โชษติา ภกูาบขาว                              น.ส.ทฆิมัพร  ภกูาบขาว 0106290 ตําบลเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้
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59 ด.ช.อนนัตกานต์ ภตูะคาม                            น.ส.ศศกิานต์  ศริสิตัย์ 0106311 ตําบลสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

60 ด.ช. ภูมนินัท ์ดอนพลดั                            น.ส.เนตรชนก  สรุาราช 0100311 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

61 ด.ญ. กญัญณทั ตางจงราช                             นายศุภากร  ตางจงราช 0107401 ตําบลหนองหวา้ จงัหวดัอุดรธานี

62 ด.ช. ปิตภิทัร เดอืนโชต ิ                          น.ส.อรณิชา  เดอืนโชติ 0110429 ตําบลพยคัฆภมูพิสิยั (สถานธนานุบาล) จงัหวดัมหาสารคาม

63 ด.ญ.นันทน์ภสั เพช็รทอง                            นางชญัญานุช  เพช็รทอง 0108623 ตําบลพระแทน่ จงัหวดักาญจนบุรี

64 ด.ช.เตชากร จนัทรสุต                               นางเพญ็พกัตร ์ จนัทรสตุ 0105334 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

65 ด.ช.ศรเิดช กรกชมาศ                                นายชเนนทร ์ กรกชมาศ 0039074 ตําบลบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี

66 ด.ช.จกัรพงษ์ บุษด ี                               นายธวชัชยั  บุษดี 0068120 ตําบลแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

67 ด.ช. ภาคนิ เอยีวแซ                               จา่เอกเกรยีงศกัด ิ เอยีวแซ 0091147 เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

68 ด.ช.ชนภทัร สงัวเิศษ                               จา่เอกคมกรชิ  สงัวเิศษ 0066773 ตําบลคาํพอุง จงัหวดัรอ้ยเอด็

69 ด.ช. พชิ ตุม ์บุญดาราช                            นางอรุณวด ี บุญดาราช 0080332 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

70 ด.ญ.ณฐัฐรญิา บวบกระโทก                            นายวนัชนะ  บวบกระโทก 0046237 ตําบลแชะ จงัหวดันครราชสมีา

71 ด.ญ.พจิกิา บุญเดช                                 นางฤทยัรตัน์  บุญเดช 0097387 ตําบลเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

72 ด.ช. ธาสติ จฑุาจนัทร ์                            น.ส.จฑุามาศ  โกศล 0051988 เมอืงทา่ชา้ง จงัหวดัจนัทบุรี

73 ด.ญ. นพภสัสร พ่วงฟู                               น.ส.รชัฎาภรณ์  รุง่บุญคง 0072650 ตําบลวดัประดู่ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

74 ด.ญ.อรวรรยา หาญนอก                                นางกนัยารตัน์  หาญนอก 0095188 ตําบลบา้นเหลอืม จงัหวดันครราชสมีา

75 ด.ญ.ภทัทยิากร ถํากลาง                             น.ส.ทศัน์ชล ี ภเูจรญิ 0081659 ตําบลปากนํา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

76 ด.ญ.ณิชารยี ์กลังา                                น.ส.ดอกเกตุ  กลังา 0092390 ตําบลนางวั จงัหวดัเพชรบรูณ์

77 ด.ญ.เขมสัศริ ิจลุกจิ                              น.ส.กรกาญจน์สรณ์  ศรบีุญธรรม 0099418 ตําบลบางกระทกึ จงัหวดันครปฐม

78 ด.ญ.ภษูติา ภสูมศร ี                               น.ส.ผกามาศ  จงอยู่สขุ 0088583 ตําบลทา่สกั จงัหวดัอุตรดติถ์

79 ด.ช. ฐณรชั ทองนอก                                 น.ส.พรพมิล  พรหมสกุล 0102391 ตําบลเขาเจยีก จงัหวดัพทัลุง

80 ด.ญ. พชัรธดิา บุตรจมุปา                           นายพชิยั  บุตรจมุปา 0068023 ตําบลทุง่หวัชา้ง จงัหวดัลาํพนู

81 ด.ช. ชยพล ขนุพลช่วย                               นางณฐมน  ขนุพลช่วย 0086973 ตําบลจรมิ จงัหวดัอุตรดติถ์

82 ด.ญ.สธุนินัท ์แสงนก                               น.ส.ศริพิร  สนิทนิตย์ 0068283 ตําบลภกูระดงึ จงัหวดัเลย

83 ด.ช. นฤสรณ์ ชยัรตัน์                              น.ส.ญาณพฒัน์  ขวญัญมนีุ 0065150 ตําบลพอ่มงิ จงัหวดัปัตตานี

84 ด.ญ.ปัณณิกา รตันจติต์                             น.ส.กมลทพิย ์ วจันะพนัธ์ 0097551 ตําบลทา่แพ จงัหวดันครศรธีรรมราช

85 ด.ช. เอกพสษิฐ ์โลสนัเฑยีะ                         นางสนิุตตา  โลสนัเฑยีะ 0048652 ตําบลคลองไผ่ จงัหวดันครราชสมีา

86 ด.ญ.ปรชัญา กลนิหอม                               นางวนิดา  กลนิหอม 0102021 ตําบลปราสาท จงัหวดับุรรีมัย์

87 ด.ญ. พชัรพีร กจิสาสน                              นางปาวนิา  กจิสาสน 0105548 ตําบลหวัเวยีง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
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88 ด.ช.เทพทตั วงศแ์กว้                               น.ส.ชนิดาภา  โคสารคุณ 0097894 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

89 ด.ช.ชนะดล พรกนูา                                  น.ส.ธนารตัน์  ทองดี 0088592 ตําบลนากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภู

90 ด.ช.จกัรพรรด ิเยาวภาค                             น.ส.ศรินิธร  เยาวภาค 0090006 ตําบลบา้นกอก จงัหวดัอุบลราชธานี

91 ด.ช.วรปรชัญ์ โคตรทพิย ์                           นายวรีะนุชค ์ โคตรทพิย์ 0104878 ตําบลเขาพระนอน จงัหวดักาฬสนิธุ์

92 ด.ญ.ณชัชา มสุเิกษม                                นางกมลวรรณ  มสุเิกษม 0099550 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลนาหมอศร ีจงัหวดัสงขลา

93 ด.ญ.ณฐัธดิา นาสมตกึ                               นางรุง่ทวิา  นาสมตรกึ 0102080 ตําบลหนองมว่ง (สถานธนานุบาล) จงัหวดัลพบุรี

94 ด.ช.จริสนิ ศรวีงค ์                               น.ส.ธดิารตัน์  นิยม 0101785 ตําบลพนมรุง้ จงัหวดับุรรีมัย์

95 ด.ญ.ธญัชนก  วฒันคง                                น.ส.ไปรมา  วฒันคง 0105225 ตําบลละแม จงัหวดัชุมพร

96 ด.ช.ภคพล คณะวรรณ์                                 นางกาญจนา  คณะวรรณ์ 0070595 ตําบลถาวร จงัหวดับุรรีมัย์

97 ด.ช.ธนัยกร ซอืฐากร                               นายองอาจ  ซอืฐากร 0073874 สอ.พนกังานเทศบาล จาํกดั จงัหวดักรงุเทพมหานคร

98 ด.ญ.กญัญาณฐั สุขข ี                               นางกญัญพชัร  สุขขี 0090365 ตําบลบา้นสอ้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

99 ด.ช.รชริวทิย์ สหีะวงษ์                            นายวสนัต์  สหีะวงษ์ 0107492 ตําบลหว้ยหนิ จงัหวดับุรรีมัย์

100 ด.ญ.ทพิยร์ดา โมระโส                               นางณฏัฐธดิา  โมระโส 0110454 ตําบลร่องคาํ จงัหวดักาฬสนิธุ์

101 ด.ช.กรวชิญ์  ศรผี่อง                              น.ส.สภุาพร  คาํมะลิ 0103465 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลศรพีราน จงัหวดัอ่างทอง

102 ด.ญ. กุลภา ทงัจอ้ย                               น.ส.นิรชา  คมสนั 0103127 ตําบลสงูเมน่ จงัหวดัแพร่

103 ด.ญ.เปรมยุดา นาคทงั                              นางสายรุง้  นาคทงั 0105761 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

104 ด.ญ.ภคัวลชัญ์ ควรรบัสว่น                          นายสมัพนัธ ์ ควรรบัสว่น 0067701 ตําบลสร่างโศก จงัหวดัสระบุรี

105 ด.ช.ปราญช ์ตรโีอษฐ ์                              พนัจา่ตรเีพชรรตัน์  ตะธง 0098788 ตําบลสงเปลอืย จงัหวดักาฬสนิธุ์

106 ด.ช.นราวชิญ์ บาํรงุ                                นางเจนจริา  บาํรุง 0085457 ตําบลหนองหล่ม จงัหวดัพะเยา

107 ด.ช. ธรีธ์วชั แสงหม ี                             นางสทุชิชา  แสงหมี 0075815 เมอืงสองพน้ีอง จงัหวดัสพุรรณบุรี

108 ด.ญ. ปาณิสรา ราชสมบตั ิ                           จา่เอกสมคดิ  ราชสมบตัิ 0098393 ตําบลหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ

109 ด.ช.ณฏัฐกติต ิหสัจารย ์                          นายสมบตั ิ หสัจารย์ 0082312 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

110 ด.ญ. ฉตัรลดา รนิทวุฒ ิ                            พนัจา่เอกสมาน  รนิทวุฒิ 0071221 ตําบลโนนสมบรูณ์ จงัหวดัขอนแก่น

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 ด.ช. ศตคุณ สลิธรรม                                น.ส.ภคัวรณัย์  ศลิธรรม 0110595 เมอืงแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

2 ด.ญ.แพรวเพชร แยม้ชว่ย                             นางเกศนิี  แยม้ช่วย 0101651 ตําบลดอนทราย จงัหวดัพทัลุง

3 ด.ช.ปัณณวชิญ์ ชมุแสง                              น.ส.เนาวรตัน์  พรหมเมศร์ 0109095 นครสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

4 ด.ญ. ฐติวิรดา ผสมทรพัย ์                          นางกนัยารตัน์  ผสมทรพัย์ 0110689 ตําบลวชิติ จงัหวดัภูเกต็

5 ด.ญ. ญาตกิา สโุขยะชยั                             นางศศธิร  สโุขยะชยั 0109315 ตําบลภเูรอื จงัหวดัเลย

6 ด.ช.อธภิทัร โพธจิกัร ์                            นางวรรณรตัน์  โพธจิกัร์ 0059471 ตําบลนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี

7 ด.ช. กนัตภณ จนัทรข์าํ                              น.ส.อจัฉรา  กุรพุนิทพ์าณิชย์ 0074855 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

8 ด.ช.ศวิกร กุยแกว้                                 นางดุษณี  กุยแกว้ 0106375 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยยาบ จงัหวดัลาํพนู

9 ด.ช. นพพชิญ์ สงิหแ์กว้                            นายนพพงษ์  สงิหแ์กว้ 0093783 ตําบลไหล่หนิ จงัหวดัลาํปาง

10 ด.ญ. รม่ฟ้า ศรเีจรญิ                              น.ส.อุไรรตัน์  ชาญณรงค์ 0110262 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

11 ด.ญ.นรมน ใจหา้ว                                   น.ส.อภาวด ี ทองเตม็ 0099619 ตําบลสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช

12 ด.ญ.มนสชิา การสรา้ง                               จา่เอกนฤรงค ์ การสรา้ง 0102151 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทองหลาง จงัหวดับุรรีมัย์

13 ด.ช.กรวนิทร ์นาถมทอง                              น.ส.เยาวลกัษณ์  เพชรนอก 0105356 ตําบลกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี

14 ด.ช.ปกรณ์กติต ิชเูชดิ                            น.ส.กลัธมิา  ชเูชดิ 0106207 ตําบลไรเ่ก่า จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

15 ด.ญ.นันทนีิ ประชมุแดง                             น.ส.ปิยนุช  เคนสวุรรณ 0104445 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

16 ด.ญ.นฤภร เพชรพราว                                 นายอุทติย ์ เพชรพราว 0104464 ตําบลสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

17 ด.ช.ศุภศษิฐ์ สวุรรณวจิติ                          นางจรยิา  สวุรรณวจิติ 0084319 ตําบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี

18 ด.ญ.สภุสัสรา รตันะ                                นางสรุตัน์  รตันะ 0078186 ตําบลดอนประดู่ จงัหวดัพทัลุง

19 ด.ญ.ณฐัชวลั บวัภบิาล                              น.ส.อรพรรณ  วงศศ์ริพิรพนัธ์ 0071353 ตําบลระแหง จงัหวดัปทุมธานี

20 ด.ญ.ชญานิศ สุม่มาตย ์                             นางศริลิกัษณ์  สุม่มาตย์ 0108183 ตําบลสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็

21 ด.ช. อรุณชยั เบา้ทอง                              นางรจนา  เบา้ทอง 0077568 ตําบลมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี

22 ด.ญ.กานต์สนีิ บงัแสง                              นางสพุตัรา  บงัแสง 0077198 ตําบลโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม

23 ด.ญ. นันทติา จนัทรแ์จม่ศร ี                       น.ส.พณัณิตา  เอยีมสอาด 0109617 เมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุรี

24 ด.ญ. ชมพนุูท ชุมกาแสง                             น.ส.สายรุง้  ขา้มสาม 0061055 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

25 ด.ญ. จริชัญา จาชยั                                นายพรชยั  จาชยั 0092582 ตําบลแมแ่รง จงัหวดัลาํพนู

26 ด.ญ. พชิามณช ์งามขาํ                               นายพสิษิฐ ์ งามขาํ 0074783 ตําบลนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี

27 ด.ช. ภูมนิาวา วงษ์หาแกว้                          จา่เอกขวญัประชา  วงษ์หาแกว้ 0098413 ตําบลบา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น

28 ด.ญ. ณิชชานัน  อกัษรณรงณ์                         นางจารุวรรณ  อกัษรณรงค์ 0098464 ตําบลบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

29 ด.ช. รชัชานนท ์ทองด ี                             นายสมใจ  ทองดี 0053847 ตําบลคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร
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30 ด.ญ.ปรญิอร ชนืใจ                                 น.ส.รชยา  วงศญ์าติ 0096150 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ

31 ด.ช.พรีวชิญ์ บวัพนัธ ์                            นายพริยิุทธ  บวัพนัธ์ 0094059 ตําบลชมุโค จงัหวดัชุมพร

32  ด.ญ. ธรีช์ญษน์ ธนากุลนิวรรธน์                    น.ส.นนัทม์นสั  ธนากุลนิวรรธน์ 0050060 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

33 ด.ญ. ชดิชนก สุขศร ี                               นายพชิติ  สขุศรี 0105509 ตําบลทา่ขา้ม. จงัหวดัเชยีงใหม่

34 ด.ช. ชวีานนท ์ไชยชาต ิ                            นางสพุชิฌาย ์ ราชเขง่ 0094582 เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น

35 ด.ญ.ณฐักฤตา ขนุรอดรกัษ์                           นางภฏั  บุญรอดรกัษ์ 0103913 ตําบลเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

36 ด.ช.วรีภทัร วงคล์ะคร                              น.ส.นิตยา  พนัเสถยีร 0097778 ตําบลนาจารย ์จงัหวดักาฬสนิธุ์

37 ด.ช.วนัเฉลมิชนม ์โคตยะคํา                          นายฉลาด  โคตยะคาํ 0100589 ตําบลนากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภู

38 ด.ญ.สริกิรณ์ ควิเทยีง                           นายสาธติ  ควิเทยีง 0103844 ตําบลสตกึ จงัหวดับุรรีมัย์

39 ด.ช. ศตคุณ ศรทีองกุล                              นางรจวิลัย ์ ศรทีองกุล 0086640 ตําบลเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

40 ด.ช. ประตนินัท ์ศริปิระภานนทก์ุล                  นางกลัยา  ศริปิระภานนทก์ุล 0104816 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

41 ด.ช.กษดิศิ โชตมิณี                                นางธดิาวรรณ์  โชตมิณี 0093259 ตําบลหว้ยใหญ่ จงัหวดัชลบุรี

42 ด.ญ. ศวิพร อนิทะอุด                               นายกมลพนู  อนิทะอุด 0106756 ตําบลมะเขอืแจ ้จงัหวดัลําพนู

43 ด.ญ.ธนพร แสบงบาล                                  นางนุจร ี แสบงบาล 0106971 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโนนนาจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์

44 ด.ญ. ปทติตา วงษ์ชอบพอ                             นางภสัรา  วงษ์ชอบพอ 0109705 เมอืงสามควายเผอืก จงัหวดันครปฐม

45 ด.ญ.บุญสติา ไกยสทิธ ิ                            น.ส.ธรีาพร  ภดูานุ 0083745 ตําบลคาํใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

46 ด.ญ.จริชัยาพร พรมวงศ ์                            นายสรุชยั  พรมวงค์ 0078109 ตําบลดงเจน จงัหวดัพะเยา

47 ด.ญ.ชญัญาพร วงศเ์วยีง                             นายชนชัชงค ์ วงศเ์วยีง 0085482 เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

48 ด.ญ.ณชพร บวัระพา                                  นายณชพฒัน์  บวัระพา 0077223 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

49 ด.ญ. นิรุชา มงคลสขุ                               น.ส.รุง่ทวิา  พรรณ์วงค์ 0079417 ตําบลเนินสงู จงัหวดัจนัทบุรี

50 ด.ญ.ชนากานต์ แคลว้คลาดสตัร ู                      นางสายฝน  แคลว้คลาดสตัรู 0097386 ตําบลเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

51 ด.ญ.รุจริดา มลูสาร                                น.ส.รจุยี ์ ชนืตา 0105698 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

52 ด.ญ.จริชา สบืพงษ์                                 น.ส.ณฐักฤตา  อกัษรกลู 0070899 ตําบลขนุทะเล จงัหวดันครศรธีรรมราช

53 ด.ญ. ณฐัรดา สขุภาค                                นางกาญจนา  สขุภาค 0109360 ตําบลบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร์

54 ด.ญ.สภุคัชญา สนัตเิพชร                            น.ส.สภุาวณิี  อนนัตวรพจน์ 0092833 ตําบลทุง่ยาว จงัหวดัตรงั

55 ด.ญ.ณฐัภทัร ทานุโวหาร                             นางปิยฉตัร  พรพริยิะวงษ์ 0081860 ตําบลเหมอืงงา่ จงัหวดัลาํพนู

56 ด.ช. ปกเกลา้ อ่อนสมัฤทธ ิ                        นางสารณิี  อ่อนสมัฤทธิ 0069845 ตําบลบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี

57 ด.ช.ธนกฤต กุลสวิล ี                               น.ส.มาล ี กําลงัไทย 0079686 เมอืงลดัหลวง จงัหวดัสมทุรปราการ

58 ด.ช. สรวศิษิฐ ์ รตันพนัธ ์                        นางฐติวิลัค ์ รตันพนัธ์ 0087668 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม
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59 ด.ช. ธรรมนิตย ์แกว้เมฆ                            นางดุษฎ ี แกว้เมฆ 0074758 เมอืงตากใบ จงัหวดันราธวิาส

60 ดช. ณฐพล ฤทธโิคตร                                 นายพฤษพงษ์  ฤทธโิคตร 0068646 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

61 ด.ญ.ธญัธรณ์ วรนิทรเวช                             น.ส.รชัฎา  รอดทอง 0092295 ตําบลสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช

62 ด.ญ. ณฐพร ขนัธแ์กว้                               น.ส.พรีดา  ทาํนองศกัดสิกุล 0104758 ตําบลบา้นตา้ จงัหวดัเชยีงราย

63 ด.ช. ภทัรภูม ิมนัเหมอืน                          น.ส.ปรชัณี  ปลมืมาลี 0096743 ตําบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ

64 ด.ช. พรีพรรด ิรุ่งคลา้ย                          นางองัคณา  รุง่คลา้ย 0069842 ตําบลบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี

65 ด.ช. เดชาธรี ์จรีะออน                             นางมยุร ี ภกูระจาบ 0075976 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

66 ด.ญ.พมินภทัร ์วเิศษพรสริ ิ                        นายภทัรชยั  วเิศษพรสริิ 0097068 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์

67 ด.ช. ณฐวรรธน์ พรมนิกร                             นางสวุนีย ์ พรมนิกร 0068362 ตําบลเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

68 ด.ช.วริวศิ วรีะเสนา                               ว่าทรีอ้ยเอกวริชยั  วรีะเสนา 0091336 ตําบลลนิถนิ จงัหวดักาญจนบุรี

69 ด.ช. เมธาว ีนนทเ์ขม็พรม                           นายวชิยั  นนทเ์ขม็พรม 0076656 ตําบลทา่ขนอน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

70 ด.ญ. พชิชาพร รตันวงศ ์                            นายโยธนิ  รตันวงศ์ 0062319 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

71 ด.ญ. ณฐัพร พุม่ฉตัร                               นายพศิาล  พุม่ฉตัร 0072618 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

72 ด.ญ.ปณิตา อาดคาํไพ                                 น.ส.พรรณพนัช  คาํถมชู 0094525 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ

73 ด.ช. สริดินย ์ตระกลูตงัอนนัต ์                   นายศุภโชค  ตระกลูตงัอนนัต์ 0074880 ตําบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี

74 ด.ญ.กญัญรตัน์ มาตรง                               นางเสาวนีย ์ มาตรง 0083602 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดัลพบุรี

75 ด.ญ. พชิญาภา ชานนตร ี                             นายฉตัรชาย  ชานนตรี 0097932 ตําบลกุมภวาปี (สถานธนานุบาล) จงัหวดัอุดรธานี

76 ด.ญ. สภุสิรา พนัธวกิรณ์                           นางวชริา  พนัธวกิรณ์ 0106807 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

77 ด.ญ.เพชรนําหนึง โล่หน์ารายณ์                     นายนิรนัดร ์ โล่หน์ารายณ์ 0071931 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

78 ด.ญ. ประภาวด ีแกว้ลอื                             น.ส.บุษกร  แกว้ลอื 0089609 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

79 ด.ช. พชิากร เสยีงเสนาะ                            นายมาโนช  เสยีงเสนาะ 0105239 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

80 ด.ญ. ครองขวญั ละครขวา                             นางอญัรญิา  ละครขวา 0107426 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

81 ด.ช. ณภทัร สงิหเ์ห                                สบิเอกทศพร  สงิหเ์ห 0102525 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

82 ด.ช.รชัชานนท ์จอมประเสรฐิ                         น.ส.จอมใจ  อ่อนภา 0105181 ตําบลตระการพชืผล (สถานธนานุบาล) จงัหวดัอุบลราชธานี

83 ด.ญ.ศริญัญา สบืวงค ์                              นางศริดา  สบืวงค์ 0061152 ตําบลเจดยีห์ลวง จงัหวดัเชยีงราย

84 ด.ญ.อธติยิา ฐติกิรเจรญิ                           น.ส.อรอุษา  ปินทอง 0083439 ตําบลศาลาแดง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

85 ด.ญ. สมติานัน ไหวคดิ                              นางฐติริตัน์  ไหวคดิ 0108944 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

86 ด.ช. พริยิกร คาํปาละ                               นางนนัทกานต์  คําปาละ 0109266 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

87 ด.ช. ธนกฤต เมอืงสวสัด ิ                          นางวลัภา  เมอืงสวสัดิ 0103726 ตําบลบา้นสอ้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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88 ด.ญ.บุญทวิา ผานดอยแดน                             น.ส.ณชัชา  มณเทยีน 0103435 นครแมส่อด จงัหวดัตาก

89 ด.ญ. ปณตพร พทิาคํา                                 นางปนัดดา  พทิาคาํ 0108669 ตําบลแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

90 ด.ญ.กานต์วรนิดา สมิลา                             น.ส.นนัทน์ภสั  นําโชคดี 0096447 ตําบลแสลงพนั จงัหวดัสระบุรี

91 ด.ญ.ปัญณพร อ่อนหวาน                               นายปิยะราช  อ่อนหวาน 0094728 ตําบลสม้ป่อย. จงัหวดัศรสีะเกษ

92 ด.ญ.ปุณรดา วชริพรมงคล                             น.ส.ภญิญดา  วาสนาวนิ 0065448 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

93 ด.ญ. ณฎัธดิา แกว้ตุมกา                            นายสมศกัด ิ แกว้ตุมกา 0077092 เมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุรี

94 ด.ญ. ชณิดาภา ทะปะละ                               นางนิตยา  ทะปะละ 0110093 ตําบลเสรมิซา้ย จงัหวดัลาํปาง

95 ด.ญ.สกุฤตา เพยีสรุะ                               นางอญัชล ี เพยีสรุะ 0074842 ตําบลแมข่ร ีจงัหวดัพทัลุง

96 ด.ช. รชต เกา้กจิวไิล                              น.ส.ณฏัฐา  เกา้กจิวไิล 0089439 ตําบลปากนํา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

97 ด.ช. โสภณธรี ์นาว ี                               นายประดษิฐ ์ นาวี 0048574 ตําบลบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร์

98 ด.ช.สบืสกุล นมิศริ ิ                             น.ส.กุลสิรา  ภาณุชไพศาล 0093219 ตําบลหนองคลา้ จงัหวดัจนัทบุรี

99 ด.ญ.สริภิสัสร ศรบีุรนิทร ์                        น.ส.สวุพตัร ์ ศรบุีรนิทร์ 0055150 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู

100 ด.ญ. ปุญญศิา ชนิราช                               น.ส.สมรรตัน์  ชนิราช 0069293 ตําบลหนองเบน จงัหวดันครสวรรค์

101 ด.ญ. สภุคัว ีศลิปชยั                              จา่เอกสภุคั  บุตรคอนบุรี 0056848 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

102 ด.ญ. พชิญวด ีภูมะล ี                              นางเพญ็ศริ ิ ภมูะลี 0088482 ตําบลโพธกิลาง จงัหวดันครราชสมีา

103 ด.ช. ณฐัภทัร แกว้คาํ                               นางรชันีวรรณ์  แกว้คาํ 0055946 ตําบลหนองคลา้ จงัหวดัจนัทบุรี

104 ด.ช.อรยิพสั น้อมนําทรพัย ์                         น.ส.สกุฤตา  รกัสมวงษ์ 0065923 ตําบลสามงา่ม จงัหวดันครปฐม

105 ด.ช. พงศภคั กางทอง                                น.ส.สภุาภรณ์  พรมรตัน์ 0066185 ตําบลซาง จงัหวดับงึกาฬ

106 ด.ช.ณฏัฐนนัธ์ รตันเสถยีร                          นางจรนิทร ์ รตันเสถยีร 0075124 ตําบลตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์

107 ด.ช. เจา้คุณ เนาวรตัน์                            นายรกัชาต ิ เนาวรตัน์ 0110209 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

108 ด.ญ.ชาครยิา ภสูวุรรณ                              นายโตมร  ภสูวุรรณ 0098850 ตําบลบา้นนิเวศน์ จงัหวดัรอ้ยเอด็

109 ด.ญ. ภคัวลญัชญ์ สว่างกุล                          น.ส.จริาภรณ์  กมลเรอืง 0092677 เมอืงบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี

110 ด.ญ. สปุวณ์ี แสงเรณู                              น.ส.ศุภสิราภรณ์  กลนิหอม 0075309 ตําบลบา้นนิเวศน์ จงัหวดัรอ้ยเอด็

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ. สริยิากร สมตงัมนั                          นายชยัยุทธ ์ สมตงัมนั 0072975 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลพระอาจารย ์จงัหวดันครนายก

2 ด.ช.ยศสรลั เกดิอุดม                               น.ส.กมลวรรณ  เกดิอุดม 0110602 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

3 ด.ช.พสิฐิ ซ้ายสขุ                                 น.ส.ภรณ์ชนก  มรุจินัทร์ 0108238 ตําบลเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น

4 ด.ญ.กฤตตกิา กระจา่งกุล                            น.ส.สวรรยา  ฤทธกิลา้ 0103919 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

5 ด.ช.จริายุ อาจคะนอง                               นางจริาพร  เผ่ามงคล 0092569 เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

6 ด.ช.วุฒภิทัร ทองมา                                นางวงศธ์ดิา  ทองมา 0067181 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

7 ด.ช.ธติวิฒัน์ ภทัรวงษ์อนนัต ์                     น.ส.พจนา  เนตรทอง 0099673 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

8 ด.ญ. กรวชิญา ศรวีงค ์                             น.ส.ภมีสนิี  รนิสาย 0105576 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

9 ด.ญ.รตัตยิากร ชนัทอง                              น.ส.รกัษณิา  ประเสรฐิศรี 0092516 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

10 ด.ญ. เขมจริา เจอืกโวน้                            นายชวลติ  เจอืกโวน้ 0089885 ตําบลหว้ยยอด จงัหวดัตรงั

11 ด.ช. วรีะพฒัน์ โสมณาวฒัน์                         นางสายใจ  โสมณาวฒัน์ 0095111 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

12 ด.ญ. ปรยิากร สมนาม                                นางวรรณภา  สมนาม 0098837 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวดัโบสถ์ จงัหวดัปราจนีบุรี

13 ด.ญ.วรญัญา มงัตา                                  นางวลิาวลัย ์ มงัตา 0105486 ตําบลโคกสงูสมัพนัธ ์จงัหวดัขอนแก่น

14 ด.ญ.บุญญสิา แคลว้ภยั                              น.ส.รุง่ลาวรรณ  เกลยีงจนัทร์ 0104307 ตําบลทอนหงส ์จงัหวดันครศรธีรรมราช

15 ด.ช. ธนวนิท ์แสงอรุณ                              นางนิตยา  แสงอรณุ 0096125 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลขะยงู จงัหวดัศรสีะเกษ

16 ด.ญ.รมติา โคตะ                                    นายสวุฒัน์  กลบีเมฆ 0105197 ตําบลหนองร ีจงัหวดักาญจนบุรี

17 ด.ญ.จริฐา พุทธสาร                                 นายณรงค ์ พทุธสาร 0103183 ตําบลไหล่หนิ จงัหวดัลาํปาง

18 ด.ญ.ภญิญดา ชนิโคตร                                นางสมปอง  ชนิโคตร 0107718 ตําบลหนองแวง จงัหวดับุรรีมัย์

19 ด.ช.ณฐกร ผดุงนึก                                  นางสริไิพบลูย ์ ผดุงนึก 0056082 เมอืงตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

20 ด.ญ. ชญัญา สารสวสัด ิ                            น.ส.กมลทพิย ์ มาตรา 0063675 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

21 ด.ญ.ณิชารยี ์จนัทรพ์วง                            นางศศธิร  ศริวิาณิชย์ 0101635 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

22 ด.ช. ภาณุพงศ ์มรุจินัทร ์                         นายวริชั  มรุจินัทร์ 0074244 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น

23 ด.ญ. ศุภรตัน์ ยศมา                                นางนาตยา  วงศห์ริญั 0105810 ตําบลโพทะเล จงัหวดัพจิติร

24 ด.ช.จริพฒัน์ จนีะสมบตั ิ                          นางสรุยีร์ตัน์  ไพรสณฑ์ 0094861 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

25 ด.ญ. ชสิาพชัร ์บารศิร ี                           น.ส.วยิดา  พมิยงั 0103328 นครระยอง จงัหวดัระยอง

26 ด.ญ.อภชิญา เฉลมิวรรณ                              นางเอกธดิา  เฉลมิวรรณ 0071330 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

27 ด.ญ. อุษณีย ์ประเสรฐิสงัข ์                       นางอานนทศ์ลิป์  ประเสรฐิสงัข์ 0089856 ตําบลกุดสมิ จงัหวดักาฬสนิธุ์

28 ด.ญ.กญัญ์มนภรณ์ เลก็วงษ์                          น.ส.พชัรนนัท ์ สุ่มทอง 0094353 ตําบลพรหมบุร ีจงัหวดัสงิหบ์ุรี

29 ด.ช. ปิตวิฒันกติต ิโกมลวานิช                     นางโชตริส  โกมลวานิช 0097364 ตําบลราชคราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
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30 ด.ญ.ญาดา ยศศริ ิ                                  นางศริริตัน์  ยศศริิ 0091556 ตําบลทุง่ศรชีมุพล จงัหวดัสรุนิทร์

31 ด.ช. จริวฒัน์ บรรลอืทรพัย ์                       จา่อากาศโทหญงิพชรภรณ์  บรรลอืทรพัย์0110723 เมอืงสรุนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์

32 ด.ญ.พรีดา ทพิยวงศ ์                               นางพชิญา  ทพิยวงศ์ 0099916 ตําบลบา้นปิน (สถานธนานุบาล) จงัหวดัแพร่

33 ด.ญ.ณฐพร มทีรพัย ์                                นางดวงเดอืน  มทีรพัย์ 0102213 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบรูณ์

34 ด.ญ.พมิญดา เพอืขนุทด                              น.ส.วราภรณ์  ขาํภูเขยีว 0084292 ตําบลทา่บุญม ีจงัหวดัชลบุรี

35 ด.ญ. ธญัสนีิ กดูไคร ้                             นางสพุตัรา  กดูไคร้ 0108092 ตําบลวงักะพ ีจงัหวดัอุตรดติถ์

36 ด.ช. ปุณณวชัญ์ บุญหนกั                            นางธนชัพร  ขวญับุรี 0090708 ตําบลหนองตะครอง จงัหวดับุรรีมัย์

37 ด.ช สวพล คนเพยีร                                  นางพญิญารศัม ์ อุดมจติร 0108128 ตําบลนาหนาด จงัหวดันครพนม

38 ด.ญ.ภทัรศยา จารสุทิธ ิ                           น.ส.ศริลิกัษณ์  บุญภลิะ 0106470 ตําบลหนองหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

39 ด.ญ. ณฐัณิชา กะลมัพากร                            น.ส.กรณิศา  พรหมประสทิธิ 0102466 เมอืงคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

40 ด.ช. ต่อตระกลู กุลวงษ์                            นางสธุดิา  กุลวงษ์ 0102315 ตําบลมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี

41 ด.ช. กฤตเมธ บวัเกดิ                               นางกนกพรรณ  บวัเกดิ 0085608 ตําบลหนองบวั จงัหวดัจนัทบุรี

42 ด.ช. กษดิดิศิ ชศูกัดเิกยีรตกิุล                 นางมนทชิา  ชศูกัดเิกยีรตกิุล 0085258 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

43 ด.ช.ณภทัร พจิติรศริ ิ                             นางสภุสัสรา  พจิติรศริิ 0071153 ตําบลหนองขอนกวา้ง จงัหวดัอุดรธานี

44 ด.ช. เตชติ พงึราํพนั                               นางจฑุาทพิย ์ พงึราํพนั 0074995 เมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุรี

45 ด.ญ.รวพีชัญ์ เสาทอง                               นางพมิพร์ะว ี ปัญญาวุฒิ 0096391 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

46 ด.ญ. พริดาภรณ์ นาคทมิ                             น.ส.สชุาดา  ทรพัยล์กัษณ์ 0048765 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

47 ด.ญ. ชวศิา ออสปอนพนัธ ์                           นางอุไรลกัษณ์  ออสปอนพนัธ์ 0101020 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

48 ด.ญ.ญาณจัฉรา ตนัมาด ี                             นางณิการ ์ ตนัมาดี 0090494 ตําบลบางระกํา จงัหวดัพษิณุโลก

49 ด.ญ.พชัรพร อยู่เล่ห ์                             นางคนึงนิตย ์ อยู่เล่ห์ 0061623 ตําบลตลุก จงัหวดัชยันาท

50 ด.ช. ณฐัรชัต์  อตัโณ                              นายทลิายุ  ภอูาลยั 0064732 ตําบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์

51 ด.ช. ธรีภทัร ์ฤทธแิกว้                            นายธรีะเชษฐ ์ ฤทธแิกว้ 0098823 ตําบลบางจาก จงัหวดันครศรธีรรมราช

52 ด.ญ.ปัญญพชัญ ์แกว้พลงาม                           นางพกิุล  แกว้พลงาม 0102949 ตําบลวงัสมบรูณ์ จงัหวดัสระแกว้

53 ด.ญ.นวด ีแดงนา                                    น.ส.รตัตภิรณ์  ผาดาํ 0104202 ตําบลสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลาํภู

54 ด.ช. วรฐ  บญัชาศกัดเิจรญิ                        นายเอกศกัด ิ บญัชาศกัดเิจรญิ 0091728 ตําบลพะตง จงัหวดัสงขลา

55 ด.ญ. รจุาภา หนูในนํา                              สบิเอกเฉลมิภพ  หนูในนํา 0057936 ตําบลทวีงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

56 ด.ช.สกุฤษฎ ิขนัทอง                               น.ส.เพญ็นภา  ปองสขุ 0056787 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

57 ด.ญ. กานต์พชิชา สุวรรณพนัธ ์                      น.ส.จฑุาทพิย์  เจรญิบุตร 0097331 ตําบลชลีอง จงัหวดัชยัภมูิ

58 ด.ช. ธรีบด ีพงษาชยั                               นางภาษณิี  พงษาชยั 0076936 ตําบลบางเลน จงัหวดันครปฐม
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59 ด.ญ. อจัฉรยีา จลุมสุกิ                            น.ส.อจัฉราภรณ์  ยุคุณธร 0081969 ตําบลปากดง จงัหวดักาํแพงเพชร

60 ด.ช.พรพชิชา อยู่คง                                นายพรณรงค ์ อยู่คง 0110080 ตําบลพลายชุมพล จงัหวดัพษิณุโลก

61 ด.ช.ธฤตดล วงษาสนัต ิ                              นางศวิารญา  วงษาสนัต์ 0097752 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

62 ด.ช.เขมนันท ์รตัน์อนนัต ์                         นายอาํพล  รตัน์อนนัต์ 0081958 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

63 ด.ช.ปุลพร โพธโิชต ิ                               นางสนุนัทา  โพธโิชติ 0070296 ตําบลตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์

64 ด.ช.จตุพล วงศร์าษฎร ์                             นางสภุาวด ี วงษ์ราษฎร์ 0081745 ตําบลทา่ขา้ม. จงัหวดัเชยีงใหม่

65 ด.ช. บวรทตั นันทน์ธนกุล                           นางณิชา  นันทน์ธนกุล 0068846 ตําบลหนองหวัฟาน จงัหวดันครราชสมีา

66 ด.ญ.ปทุมอนิทร ์ประพณิ                             น.ส.สภุารตัน์  ศรไีสย 0110213 ตําบลนาโป่ง จงัหวดัเลย

67 ด.ญ. ศรินินัท ์แพงโสภา                            นายมานพ  แพงโสภา 0097474 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

68 ด.ช.ปัญญวตั ศริมิา                                นางชุลภีรณ์  พลิาดี 0073600 ตําบลทุง่ใหญ่ จงัหวดัอุดรธานี

69 ด.ญ.เปียมหทยั จานิกร                             นางสนีุย์  จานิกร 0079773 ตําบลปราสาท จงัหวดับุรรีมัย์

70 ด.ช. เกรยีงศกัด ิทองบ่อ                          นายเอกชยั  ทองบ่อ 0047199 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

71 ด.ช. ชยากร ตรสัศร ี                               น.ส.วชัราวล ี กุมภกาญจน์ 0107587 ตําบลบา้นสอ้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

72 ด.ช. วรวทิย ์พรมลงักา                             น.ส.บุญสติา  ธรรมเจรญิ 0105118 ตําบลหนองชา้งคนื จงัหวดัลาํพนู

73 ด.ญ.มนพทัธ ์ใจนวล                                 น.ส.นฤมล  สมชพี 0089636 นครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย

74 ด.ญ.ณฐัฐญา โนนเทวา                                นายกติตศิกัด ิ โนนเทวา 0091629 ตําบลนาขา่ จงัหวดัขอนแก่น

75 ด.ญ. ปภสัสรช์นก สุมาลา                            นางปารชิาต ิ สมุาลา 0105166 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

76 ด.ช.ปัณณวชิญ์ แซ่ลอ้                              น.ส.ราตร ี ทวนเงนิ 0104288 ตําบลทา้วอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี

77 ด.ช.คณิศร ทงัหริญั                               น.ส.จริาพร  ธรินิทอง 0101540 ตําบลหา้งฉตัร (สถานธนานุบาล) จงัหวดัลาํปาง

78 ด.ญ.พมิพกานต์ วงษ์เอยีม                          นางกฤษณา  วงษ์เคยีม 0109491 ตําบลหนองมว่ง (สถานธนานุบาล) จงัหวดัลพบุรี

79 ด.ญ. ฮาบบี ีวาหะรกัษ์                             นายปัญญา  วาหะรกัษ์ 0102634 เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา

80 ด.ช.ภสูษิฐ ์คดโีลก                                นายทศันยั  คดโีลก 0096425 ตําบลทุง่กวาว จงัหวดัแพร่

81 ด.ญ.ทติานัน รตันงั                                นางดวงสุดา  รตันงั 0099680 เมอืงเลย จงัหวดัเลย

82 ด.ช.ศวสักร สงิหาราโท                              น.ส.กนกนุช  อนัทะโคตร 0098363 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

83 ด.ช.ฆฑาเทพ เคนใบ                                  นายธนยั  เคนใบ 0085727 ตําบลลาํนําพอง จงัหวดัขอนแก่น

84 ด.ญ. ดลนภา โฉมงาม                                 นายวรีะ  โฉมงาม 0039761 ตําบลโพทะเล จงัหวดัพจิติร

85 ด.ช. ศริเสฎฐ ์ฤทธเิลศิ                           น.ส.ปิยภรณ์  ฤทธเิลศิ 0107708 เมอืงบางคูวดั จงัหวดัปทมุธานี

86 ด.ญ.ฐนนัดรว์รยี ์จนัมา                            นางนฤมล  จนัมา 0095948 ตําบลดอนทราย จงัหวดัพทัลุง

87 ด.ญ. พรปวณ์ี อนิทรวงษ์โชต ิ                       นางอรอนิทร ์ อนิทรวงษ์โชติ 0062679 เมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ
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88 ด.ญ. ณชัชา ไชยลกึ                                 นายศตวรรษ  ไชยลกึ 0093359 ตําบลตะโหมด จงัหวดัพทัลุง

89 ด.ช.อคัรธร วงคไ์ชย                                นางอรวรรณ  วงคไ์ชย 0089213 ตําบลดงเจน จงัหวดัพะเยา

90 ด.ญ.กอปรชนฐัธร วรรณแดง                            น.ส.ปรศันีย ์ เทยีมทนั 0067151 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

91 ด.ช.วรีภทัร มว่งสมิมา                             นางสนิุสา  มว่งสมิมา 0098922 ตําบลสลกบาตร จงัหวดักาํแพงเพชร

92 ด.ช.ปัณณวชิญ์ นวลกุง้                             น.ส.สายสณุ ี ศรสีงัข์ 0093504 ตําบลวงฆอ้ง จงัหวดัพษิณุโลก

93 ด.ช.ยศธนพงศ ์ปัญจขนัธ ์                           นายปิยะสนัต ์ ปัญจขนัธ์ 0106451 ตําบลศรถีอ้ย จงัหวดัพะเยา

94 ด.ช. สุวจิกัขณ์ พฒันศริพิงศ ์                     นางเด่นนภา  พฒันศริพิงศ์ 0075918 เมอืงสตัหบี จงัหวดัชลบุรี

95 ด.ญ.ธมน วรรณสอน                                   นายนิคม  วรรณสอน 0076962 ตําบลทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

96 ด.ญ. เวทดิา รตันปัญญากร                           นายชวลติ  รตันปัญญากร 0094915 ตําบลตะกาง จงัหวดัตราด

97 ด.ญ. ณ ปลายฟ้า สขุสโุฉม                           นางสนุทร ี สุขสโุฉม 0071248 เมอืงทา่ชา้ง จงัหวดัจนัทบุรี

98 ด.ญ. ศุภสุตา บุญรนิทร ์                           นายทนิกร  บุญรนิทร์ 0103509 ตําบลกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ

99 ด.ช.อลงัการ เสนาธรรม                              นางภทัรานิษฐ ์ เสนาธรรม 0075072 ตําบลปากกาง จงัหวดัแพร่

100 ด.ญ. ปุรมิปรชัญ์ พลศร ี                           นางพชัราภรณ์  พลศรี 0064038 นครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

101 ด.ช. ธทีตั สงัขก์ุล                               น.ส.ศุภราภรณ์  ยอ้ยแกว้ 0083609 ตําบลบ่อตรุ จงัหวดัสงขลา

102 ด.ญ.ภทัรพร มนัสอาํไพ                               น.ส.อนญัญา  มนสัอําไพ 0070196 เมอืงโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

103 ด.ญ.ศรุดา ววิฒัน์                                 นางสธุสิา  ววิฒัน์ 0059290 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี

104 ด.ญ.อาชริญาร ์ทองพนัธ ์                           นางอุมาพร  ทองพนัธ์ 0052823 เมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

105 ด.ญ. ศริวิรดา สขุบุตร                             นางวราภรณ์  สขุบุตร 0076511 ตําบลเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

106 ด.ช. ชยางกรู สาระศาลนิ                            น.ส.ทพิวรรณ  ทองเชอื 0099085 เมอืงกาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุรี

107 ด.ช.ชชัวาล ดวงเจยีน                               น.ส.ศุภวลัย ์ ดวงเจยีน 0083032 ตําบลเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็

108 ด.ญ.นวพร จนีมชัยา                                 นายนพรตัน์  จนีมชัยา 0081943 ตําบลเหมอืงงา่ จงัหวดัลาํพนู

109 ด.ช. ณณทั ศริสิลุง                                น.ส.วานิสสา  จริะกุล 0109492 ตําบลบางงา จงัหวดัลพบุรี

110 ด.ช. ศรทัธาเทพ หลวงทอง                            นางสภุลกัษณ์  หลวงทอง 0072515 ตําบลดอนโมง จงัหวดัขอนแก่น

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ช.ศุภวชิญ์ นันตา                                นายรงัสรรค์  นนัตา 0051192 ตําบลบา้นถํา จงัหวดัพะเยา

2 ด.ญ.ภทัราวนิทร ์จนัทสงค ์                         นางมธุติา  จนัทสงค์ 0108308 นครสงขลา จงัหวดัสงขลา

3 ด.ญ. กญัญาพชัร บรพินัธ ์                          น.ส.ปรศินา  บรพินัธ์ 0092448 นครตรงั จงัหวดัตรงั

4 ด.ช. พรีดนย์ เพญ็เขยีว                            นางศศริศัม ิ เพญ็เขยีว 0096999 ตําบลกาํแพงเพชร จงัหวดัสงขลา

5 ด.ช. ธรีเมธ  แพรงาม                               นายสมัฤทธ ิ แพรงาม 0069320 ตําบลกระหวนั จงัหวดัศรสีะเกษ

6 ด.ญ.ปภาดา เหมอืงหมอ้                              นางสวุรรณี  เหมอืงหมอ้ 0075973 ตําบลสอง จงัหวดัแพร่

7 ด.ญ. ลภสัรดา ลมลอย                                น.ส.อารวีรรณ  มติสนัเทยีะ 0096043 ตําบลเทพนคร จงัหวดักาํแพงเพชร

8 ด.ช.พภิพภทัร เตง็ภู่                              นายสทิธชิยั  เตง็ภู่ 0060495 ตําบลร่อนพบิลูย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช

9 ด.ญ. ชลดิา โนนทงิ                                 น.ส.ยุวด ี โนนทงิ 0110771 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

10 ด.ญ.กมลพร โมรารกัษ์                               นางพรพมิล  โมรารกัษ์ 0103541 ตําบลงวิงาม จงัหวดัอุตรดติถ์

11 ด.ญ. ศรญิญา เกดิสมบรูณ์                           นางกาญจนา  เกดิสมบรูณ์ 0104557 ตําบลทุง่คอก จงัหวดัสุพรรณบุรี

12 ด.ญ.กรองกว ีเทพนิกร                               นางจนัทรจ์ริา  เทพนิกร 0083078 เมอืงตาก จงัหวดัตาก

13 ด.ญ. กลัยกร ปัญญามา                               นางชมพนุูท  ปัญญามา 0102040 ตําบลหนองล่อง จงัหวดัลาํพนู

14 ด.ญ. พมิลวรรณ พวงบุบผา                            นางสรุตัธนี  ออ้สวุรรณ์ 0050686 เมอืงผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

15 ด.ญ.รชนิกร คาํทอง                                  นายวริชั  คําทอง 0067339 ตําบลทา่แพ จงัหวดันครศรธีรรมราช

16 ด.ญ.อรจติร ประชุมแดง                              นายปิยศกัด ิ ประชุมแดง 0104444 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

17 ด.ญ. ศริดา โคธเิสน                                น.ส.กุลปรยิา  อุปโคตร 0100455 นครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

18 ด.ญ. วรีญา ลว้นวเิศษ                              จา่เอกวรีชยั  ลว้นวเิศษ 0110657 ตําบลปลายบาง จงัหวดันนทบุรี

19 ด.ญ. นิภาพร ชุมพงศ ์                              นางอุดมพร  วฒันสนุทร 0051828 ตําบลลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช

20 ด.ญ.ณิชากร วทิจติร                                นางชลกร  วทิจติร 0109632 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

21 ด.ญ. ธนัญชนก ช่วงชยั                              นางลาวลัย์  ช่วงชยั 0077196 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

22 ด.ญ.ณญัวภิา ชนืตา                                นางสมคดิ  ชนืตา 0092871 ตําบลบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

23 ด.ญ.ปินมณี  เกา้เอยีน                           นางองัคณา  เกา้เอยีน 0078187 ตําบลทุง่ยาว จงัหวดัตรงั

24 ด.ญ. ธญานิษฐ ์คงใหม ่                             นายธรีะยุทธ  คงใหม่ 0055098 เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง

25 ด.ญ.กนัตชิา วลิาวรรณ                              น.ส.วรรณภา  บุศราคมั 0100587 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

26 ด.ญ.พชัราพรรณ วฒัโน                               น.ส.วนัเพญ็  มะธปิิไข 0101329 ตําบลนิคม จงัหวดักาฬสนิธุ์

27 ด.ช. สวชักร ดวงเดอืน                              นางเบญจวลยั  ดวงเดอืน 0059983 ตําบลบางตะบนู จงัหวดัเพชรบุรี

28 ด.ช.ภานุวชิญ์ ตนัพฤทธอินนัต ์                     นางองัคณา  ตนัพฤทธอินนัต์ 0071850 ตําบลเวยีงฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่

29 ด.ญ. ปาณิศา ปานธรรม                               น.ส.เสาวลกัษณ์  สกุศรี 0065419 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี
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30 ด.ช. กรจกัร ทองรกัษ์                              นางวนิกาญจน์  ทองรกัษ์ 0066962 ตําบลทอนหงส ์จงัหวดันครศรธีรรมราช

31 ด.ญ. ศริดา ทองจาํนงค ์                             นายกฤษฎา  ทองจาํนงค์ 0101696 ตําบลนาจารย ์จงัหวดักาฬสนิธุ์

32 ด.ญ.บุญทดา ถานะ                                   นางสภุาวด ี ถานะ 0070674 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

33 ด.ญ. พมิพดิา เพยีผอื                              นางศรสีดุา  เพยีผอื 0082512 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

34 ด.ญ.กญัญณัฐ แสงสว่าง                              นางนิภาพร  แสงสว่าง 0104188 ตําบลบางววั (สถานธนานุบาล) จงัหวดัฉะเชงิเทรา

35 ด.ช.กฤตภาส มลูโพธ ิ                              นางธนทร  มลูโพธิ 0097135 ตําบลโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม

36 ด.ช. สถติคุณ จนัเขยีน                             น.ส.จารณี  รตันธรรม 0110349 ตําบลหนองบอน จงัหวดัตราด

37 ด.ช.ณฐักติต ิแกว้สวสัด ี                         น.ส.นําฟ้า  แกว้สวสัดิ 0108671 ตําบลแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

38 ด.ช. สรวศิ หมนืรกัษ์                             นางบุญเสรมิ  หมนืรกัษ์ 0099972 ตําบลลานขอ่ย จงัหวดัพทัลุง

39 ด.ช. รพพีงศ ์ทรงวชิา                              น.ส.วไิลตา  อารยี์ 0107970 ตําบลประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย์

40 ด.ช. ดนุนันท ์เอกทนั                              น.ส.กญัญา  กรดุแกว้ 0096459 นครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

41 ด.ญ. วชรพร เทา่สงิห ์                             น.ส.เบญญาภา  ดาพนัธ์ 0099362 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุง่ไชย จงัหวดัศรสีะเกษ

42 ด.ช. ณภทัร ประสมพลอย                              นางพชิยาพชัร ์ ประสมพลอย 0099515 ตําบลหวันา จงัหวดัอุบลราชธานี

43 ด.ช.ธนกร ไขแสงจนัทร ์                             นางนิศารตัน์  ไขแสงจนัทร์ 0104064 ตําบลปัว จงัหวดัน่าน

44 ด.ญ.ภทัรนนัท ์ทดัแกว้                             น.ส.ทพิยม์ล  สายนําทพิย์ 0106570 เมอืงสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส

45 ด.ช. ศุภพสิฐิ รกัขาว                              น.ส.ปรยิา  จติรพฒันากุล 0102479 นครระยอง จงัหวดัระยอง

46 ด.ญ. พมิพพ์ชิชา ชุม่มงคล                          นายอธมิงคล  ชุ่มมงคล 0096063 ตําบลเมอืงชมุ จงัหวดัเชยีงราย

47 ด.ช.กติตพิชิญ์ พงศย์หีลา้                        นางเกศรา  พงศย์หีลา้ 0069493 ตําบลเขานิพนัธ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

48 ด.ญ.ธญัพชิชา ปาปะเขา                              นายกุลชาต ิ ปาปะเขา 0098028 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยเตย จงัหวดัขอนแก่น

49 ด.ญ. ปุณิกา ปทมุวนั                               นางกาญจนา  ปทมุวนั 0052219 ตําบลมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี

50 ด.ญ. ธญัญรตัน์ ก่อเกดิ                            นายยอดรกั  ก่อเกดิ 0091247 ตําบลมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

51 ด.ช.ธนพฒัน์ ขนัทรง                                นางรชันก  ขนัทรง 0065988 ตําบลชอ่แฮ จงัหวดัแพร่

52 ด.ญ. วรนิดา พรหมมาวนั                             น.ส.ปัทมพร  แสงรตัน์ 0109745 ตําบลนาแหว้ จงัหวดัเลย

53 ด.ญ.พมิเพชร อุดมเดช                               น.ส.หยกนภา  อุดมเดช 0080336 ตําบลหนองไผ่ลอ้ม (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครราชสมีา

54 ด.ช. พรหมพริยิะ สมเดจ็                            นายพรวสนัต์  สมเดจ็ 0102297 ตําบลทา่ชา้งคลอ้ง จงัหวดัเลย

55 ด.ช. ชนาธปิ ควรสาํโรง                              น.ส.ฐติาภา  ไชโย 0074093 เมอืงพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี

56 ด.ญ.กชพร พนัธไชย                                  นายศุภกฤษ  พนัธไชย 0083309 เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

57 ด.ญ.ณฐพร สุขแรง                                   น.ส.นนัทนีย ์ ชุ่มทิ 0091299 ตําบลสบปราบ จงัหวดัลําปาง

58 ด.ช.พรีวชิญ์ วฒันศริ ิ                            น.ส.ธดิารตัน์  คาํภามลู 0060047 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางแกว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา
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59 ด.ช.ภาณุวชิญ์ มติราช                              นายพรีพฒัน์  มติราช 0076886 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองเรอื จงัหวดัมหาสารคาม

60 ด.ญ. ฑชิานนัท ์ไผ่โสภา                            นางอวยพร  ไผ่โสภา 0061043 ตําบลสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร

61 ด.ช.นิพฐิพนธ์ แกว้สดีา                            จา่เอกศกัดชิยั  แกว้สดีา 0109457 ตําบลโนนเจรญิ จงัหวดับุรรีมัย์

62 ด.ญ. ขวญัชนก ฉลาดธญัญกจิ                          นายเดชชาต ิ ฉลาดธญัญกจิ 0087753 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

63 ด.ช. วรวจัน์ สสียุะ                               น.ส.สภุาพร  สงิหก์าํ 0094799 ตําบลล ีจงัหวดัลําพนู

64 ด.ญ.อาภสัรา คาํเรอืง                               นายถวลิ  คาํเรอืง 0076586 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

65 ด.ช. ชษิณุพงศ ์ทะจกัร ์                           นางอรพรรณ  ทะจกัร์ 0110830 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่

66 ด.ช. ธนพนธ ์อุปชา                                 นายอาทติย ์ อุปชา 0074046 ตําบลกู่กาสงิห ์จงัหวดัรอ้ยเอด็

67 ด.ช. ธนภทัร เมอืงฤกษ์                             นายทวศีกัด ิ เมอืงฤกษ์ 0091201 ตําบลวดัประดู่ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

68 ด.ช.วรปรชัญ์ แกว้วนัด ี                           นางพรลภสั  แกว้วนัดี 0090259 ตําบลนาแกว้ จงัหวดัลาํปาง

69 ด.ญ. ปุญชรสัม ิทองแกว้                           นายธรีวตัน์  ทองแกว้ 0071773 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร

70 ด.ญ.นลนินิภา มณีธรรมศกัด ิ                       นางสภุาวด ี สวสัดริกัษ์ 0108932 เมอืงศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี

71 ด.ญ.อรไพลนิ สมิาทอง                               น.ส.กานดา  สมิาทอง 0077436 ตําบลสาํรอง จงัหวดักาญจนบุรี

72 ด.ช.ธนสร นิมนวล                                  นางธญัญ์ชยา  ด่านสมบรูณ์ 0098806 เมอืงสตัหบี จงัหวดัชลบุรี

73 ด.ช.กฤตเิดช ธรีธีวชัเมธาสทิธ ิ                   นางปสุตา  ธรีธ์วชัเมธาสทิธิ 0104966 เมอืงตาก (สถานธนานุบาล) จงัหวดัตาก

74 ด.ช.เจษฎากร ลุนสาํโรง                              น.ส.มณฑริา  คงไธสง 0104654 ตําบลหว้ยหนิ จงัหวดับุรรีมัย์

75 ด.ช.พลภทัร หะสติะ                                 นางสภุคัสริ ิ หะสติะ 0104530 ตําบลโคกสะอาด จงัหวดัเพชรบรูณ์

76 ด.ญ.เณศรา ปาระม ี                                 นางจฑุารตัน์  ปาระมี 0096186 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองแรด จงัหวดัเชยีงราย

77 ด.ช.ธนกร พลเยยีม                                 น.ส.ณฐัณิชา  คําหอม 0104105 ตําบลนาสนีวน จงัหวดัมกุดาหาร

78 ด.ญ. วทิติา ตงัธงทองกุล                          น.ส.วารุณี  ตงัธงทองกุล 0073294 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

79 ด.ญ. บุญชนิต จนัตระ                               นายยงยุทธ  จนัตระ 0109762 ตําบลพระพุทธบาทเชยีงคาน จงัหวดัน่าน

80 ด.ญ. ปุญชรสัม ิพนัธุพ์านิช                       นายปราโมทย ์ พนัธุพ์านิช 0048098 ตําบลบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

81 ด.ญ.กรวรรณ อุปัญญ์                                นางกนัยารตัน์  อุปัญญ์ 0066932 ตําบลบา้นเพชรภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

82 ด.ช.ปฎภิาณ บุญคาํมลู                               นางจารุณี  บุญคาํมลู 0098074 ตําบลบ่อแกว้ จงัหวดัน่าน

83 ด.ญ.สชุญัญา สวุรรณแมง่                            น.ส.สรุพีร  สทุธหิา 0080867 ตําบลลาดขวาง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

84 ด.ญ.แพรวา พานทอง                                  น.ส.เสาวลกัษณ์  พานทอง 0087623 ตําบลออ้มใหญ่ จงัหวดันครปฐม

85 ด.ช.ศริวชิญ์ กนัยะม ี                             นางดวงนภา  กนัยะมี 0100880 ตําบลทา่ปลา จงัหวดัอุตรดติถ์

86 ด.ช. วรณฐั หวานแหลม                               นายวรดล  หวานแหลม 0104118 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

87 ด.ญ.ธญักร ภงูามทอง                                นางพมิพแ์กว้  บุญบุตตะ 0079738 ตําบลหนองใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์
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88 ด.ญ. ศโิรรตัน์ พรหมนวล                            น.ส.ฐติาภา  หลจีว้น 0081869 ตําบลพะตง จงัหวดัสงขลา

89 ด.ญ. ปราณฉตัร สุขศร ี                             จา่เอกมานะ  สุขศรี 0073838 เมอืงดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

90 ด.ญ. ทรงขวญั ถนิกมทุ                             น.ส.นิต ิ วมิานทอง 0095687 ตําบลบา้นแกง้ จงัหวดัชยัภมูิ

91 ด.ช. จริฏัฐ ์เนาวช์มภ ู                           นางนฤมล  เนาวช์มภู 0065302 ตําบลบา้นดู่ จงัหวดัเชยีงราย

92 ด.ญ. กญัญาณฐั ยงัสขุสถาพร                         น.ส.ศรินิาฎ  ยงัสขุสถาพร 0109075 ตําบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ

93 ด.ญ. ธญัพชิชา อภริกัขติบุญญา                      นางจติตมิา  อภริกัขติบุญญา 0096355 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง จงัหวดัสระบุรี

94 ด.ญ. ปภาดา กลบีทอง                                นางศริมิา  กลบีทอง 0070792 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

95 ด.ช. บรรณสรณ์ นาสุข                               นางจนัทรท์พิย ์ นาสุข 0071431 ตําบลกู่กาสงิห ์จงัหวดัรอ้ยเอด็

96 ด.ญ. ศุภสุตา ตุลพนัธ ์                            น.ส.วไิลวรรณ  ตุลพนัธ์ 0096539 ตําบลย่านดนิแดง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

97 ด.ญ.ณิชาพชัร ์วลิาศไพสฐิ                          นางณภทัร  โนวฒัน์ 0101814 นครยะลา จงัหวดัยะลา

98 ด.ญ. ภรูชิญา บุระสทิธ ิ                          นางปารฉิตัร  บุระสทิธิ 0057596 ตําบลพงัโคน (สถานธนานุบาล) จงัหวดัสกลนคร

99 ด.ญ.สชุานันท ์สทิธธินชาต ิ                        นางรศัม ี สทิธธินชาติ 0100525 ตําบลตลุก จงัหวดัชยันาท

100 ด.ช. รชัพล ใจญาณ                                  นางปิยะมาศ  ใจญาณ 0084714 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ.วรศิรา เขม้ขน้                                นายสาธติ  เขม้ขนั 0100746 ตําบลแมห่ล่าย จงัหวดัแพร่

2 ด.ญ. ชุตกิาญจน์ จนัทรท์รง                         น.ส.ยุพา  อคัศรี 0102679 ตําบลอุบล จงัหวดัอุบลราชธานี

3 ด.ญ. ปณิตา มนัศร ี                               นายราชนัย ์ มนัศรี 0067702 กองทนุส่งเสรมิกจิการเทศบาล จงัหวดักรุงเทพมหานคร

4 ด.ช. วรปรชัญ ์โทษากร                              น.ส.ศรญัญา  บุรกรณ์ 0109908 ตําบลอํานาจ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

5 ด.ช.ศุภกานต์ ตนัทะสุข                             นางวรนิทร  ตนัทะสขุ 0096654 ตําบลเกลด็แกว้ จงัหวดัชลบุรี

6 ด.ญ.วศนิี พทิลูทอง                                นางบวัผนั  พทิลูทอง 0105314 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

7 ด.ญ. สรุางคค์ณา สวีะจมู                           นายสมศกัด ิ สวีะจมู 0065248 ตําบลกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี

8 ด.ช.ธญัพสิษิฐ ์เขยีวอ่อน                          น.ส.ชญัญา  พรมพลิา 0108450 ตําบลพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ

9 ด.ช.อรษิฐช์รนิ ไตรภมูพิริยิกุล                    นางอรณพฐั  ไตรภมูพิริยิกุล 0084209 ตําบลศขีรภูม ิจงัหวดัสรุนิทร์

10 ด.ญ. รวสิรา รตันภกัด ี                            นางปุณิกา  จาํเรญิพลู 0104559 ตําบลอูบมงุ จงัหวดัอุดรธานี

11 ด.ช. ภูมริพรี ์ชนะ                                สบิโทชยัภมู ิ ชนะ 0102738 ตําบลเวยีงกาหลง จงัหวดัเชยีงราย

12 ด.ช. ณฐัภทัร โสสทีา                               นางพรศร ี โสสทีา 0096937 ตําบลลาํนําพอง จงัหวดัขอนแก่น

13 ด.ญ. แพรวพฎิชา ปลอบโยน                            นางสายชล  ปลอบโยน 0072671 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

14 ด.ช.อฑัฒอ์ธปิ พรมราช                              น.ส.วริาพร  พุม่พวง 0088673 ตําบลสามกอ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

15 ด.ญ.พชิญา คงดาํ                                    นายอนนัท ์ คงคาํ 0106450 ตําบลป่าบอน จงัหวดัพทัลุง

16 ด.ญ. ธนัชชา ทองจนัทร ์                            น.ส.อญัชษิฐา  แกว้มา 0102484 เมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุรี

17 ด.ญ. ศริภสัสร โสภาภาร                             นายวรนุช  โสภาภาร 0054967 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

18 ด.ญ. บณัฑติา จนัทรวมิลู                           นายวุฒชิยั  จนัทรว์มิลู 0103283 เมอืงสงิหบ์ุร ี(สถานธนานุบาล) จงัหวดัสงิหบ์ุรี

19 ด.ญ. กมลพร ผการตัน์                               นางพชัร ี ผการตัน์ 0108333 นครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

20 ด.ช.ธรีโชต ิเขม็วนั                               นายกรกฤช  เขม็วนั 0098649 ตําบลโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

21 ด.ช.วรีากร โพธแิกว้                              น.ส.ธนิตา  แสงสวุรรณ 0102308 ตําบลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี

22 ด.ญ.พชิญดา  สทุนิ                                 น.ส.พชัรนิทร ์ คงสงค์ 0097625 ตําบลหนิตก จงัหวดันครศรธีรรมราช

23 ด.ช. ภทัทโชต ิอนิทนนท ์                           นางพชัราภรณ์  อนิทนนท์ 0102936 ตําบลหวัดง จงัหวดัอุตรดติถ์

24 ด.ญ. ทรรษชล แกว้กล่อม                             นางชลธธิาร  แกว้กล่อม 0089784 เมอืงคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

25 ด.ญ.ปาลดิา ก่องดวง                                นางณฐัชยา  ก่องดวง 0096694 ตําบลขามใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี

26 ด.ญ.นภสันนัท ์สตัยกาญจน์                          นางภสัสวรรณ์  สตัยกาญจน์ 0107908 ตําบลหนองบวั. จงัหวดักาญจนบุรี

27 ด.ญ. นภสร เลอืนจนัทร ์                           นางนนทชิา  เลอืนจนัทร์ 0086125 ตําบลบา้นสวน จงัหวดัพทัลุง

28 ด.ญ. ณฐัณิชา คาํไทย้                               นายสทิธพิงษ์  คําไทย้ 0080188 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

29 ด.ญ. วรวลญัช ์พรอ้มมลู                            นางวจิติรา  พรอ้มมลู 0086336 ตําบลทรายขาว จงัหวดักระบี
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30 ด.ญ.ภคธมีา ทองบุญเหลอื                            นางวมิลรตัน์  ทองบุญเหลอื 0062623 เมอืงสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุรี

31 ด.ญ. พชิญาณี ชสูง่แสง                             จา่เอกพทิยา  ชสูง่แสง 0081146 ตําบลทา่ขา้ม จงัหวดัตรงั

32 ด.ญ. สทุธนินัท ์เพง็หนู                           นางปฏญิญากร  เพง็หนู 0107510 ตําบลตาํนาน จงัหวดัพทัลุง

33 ด.ญ. ปาณาฬ ีหมวดมณี                               นายสานิตย ์ หมวดมณี 0108734 ตําบลพญาขนั จงัหวดัพทัลุง

34 ด.ญ.วรทัยา รอดประพฒัน์                            นางอจัฉรา  รอดประพฒัน์ 0109782 ตําบลบางพระ จงัหวดัชลบุรี

35 ด.ช. จริพงศ ์ประยรูวงศ ์                          นางวนัด ี ประยรูวงศ์ 0073152 ตําบลตนัหยงมสั จงัหวดันราธวิาส

36 ด.ญ.สวุพร แซ่ลมิ                                 น.ส.กมลพรรณ  ตงัสถติพร 0059505 ตําบลทุง่ยาว จงัหวดัตรงั

37 ด.ญ. ชาลสิา อาษา                                  นางนรนิทรภ์รณ์  อาษา 0100126 ตําบลเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

38 ด.ญ. สกุญัญา งาสทิธ ิ                            จา่เอกสนัต ิ งาสทิธิ 0077598 ตําบลอากาศอํานวย จงัหวดัสกลนคร

39 ด.ช.รชัภูม ิภสูฤีทธ ิ                            จา่เอกวรีศกัด ิ ภสูฤีทธิ 0071711 ตําบลวงัทอง จงัหวดัสระแกว้

40 ด.ช.ภคพล อุ่นวงศ ์                                น.ส.วนิดา  จาํปาทอง 0084449 ตําบลชานุมาน จงัหวดัอํานาจเจรญิ

41 ด.ช. ปองภพ ขตัยินนท ์                             น.ส.ศรญัญา  ขตัยินนท์ 0073634 ตําบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์

42 ด.ญ.ปัณฑณ์ิศา รตันประภาภรณ์                       นางระววิรรณ  รตันาประภาภรณ์ 0099650 ตําบลหว้ยออ้ จงัหวดัแพร่

43 ด.ญ.อรปรยีา พระสว่าง                              นางอาํพร  พระสว่าง 0107845 ตําบลปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

44 ด.ช. ธนกร นยันนัท ์                               นางปวรศิา  นยันนัท์ 0083142 เมอืงทา่เรอืพระแทน่ จงัหวดักาญจนบุรี

45 ด.ญ. อะมะนี หาสตัว ์                              นางฮาเดยี  หาสตัว์ 0098386 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

46 ด.ช.กฤษฎ์ คงพลู                                   น.ส.มลวิลัย ์ คงพลู 0107053 ตําบลโคกมว่ง จงัหวดัพทัลุง

47 ด.ญ.ชญานุต จนัทวงษ์                               นางณิชาภา  จนัทวงษ์ 0106654 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลพยอม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

48 ด.ช. ชวนากร สยุะใหญ่                              น.ส.ณฐัฑกิา  สยุะใหญ่ 0107344 ตําบลกอ้ จงัหวดัลาํพนู

49 ด.ญ. พมิพล์ภทัร อ่อนวนั                           น.ส.บุษมาล ี อ่อนวนั 0097916 ตําบลลานหอย จงัหวดัสุโขทยั

50 ด.ญ.ฟ้าใส ดษิฐ์อ่วม                               นายวษิณุ  ดษิฐอ์่วม 0072108 เมอืงพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

51 ด.ญ.พรสณีิ พุม่อนิทร ์                            นางเรณู  พุม่อนิทร์ 0083799 ตําบลแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง

52 .ดญ. เขมณิจ เขม็เพช็ร                             นางศริอิร  เขม็เพช็ร 0093162 ตําบลผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ์

53 ด.ช. ธนกฤต ปรยิาปัญจางค ์                         นายสามารถ  ปรยิาปัญจางค์ 0089848 เมอืงทา่เรอืพระแทน่ จงัหวดักาญจนบุรี

54 ด.ญ. เบญจรตัน์ บุญมาทนั                           นางกรรณิการ ์ บุญมาทนั 0109051 ตําบลเวยีงยอง จงัหวดัลาํพนู

55 ด.ญ. ปภาวรนิท ์สงบ                                นายประดษิฐ ์ สงบ 0083340 ตําบลหนองหอย จงัหวดัเชยีงใหม่

56 ด.ญ.ชตุกิาญจน์ หวานเสยีง                          นางชนิดา  หวานเสยีง 0091907 ตําบลบา้นถํา จงัหวดัพะเยา

57 ด.ญ. ณฐัพร เขยีวยะ                                น.ส.อรญัญา  กลงิตา 0074123 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

58 ด.ช. อธพิชัร ์จริาวฒัน์ธนากจิ                     นางธราพชัร ์ จริาวฒัน์ธนากจิ 0065705 ตําบลร่วมจติ จงัหวดัอุตรดติถ์
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59 ด.ญ. กนกเกศวร ์แกว้ประสงค ์                       นางกลัจนา  แกว้ประสงค์ 0069619 ตําบลบา้นตา้ จงัหวดัเชยีงราย

60 ด.ญ. ปณิชา ไชยศรษีะ                               นางธราญา  ไชยศรษีะ 0067343 ตําบลนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร

61 ด.ญ. ชนิสรา ธรรมวาโร                              นางชนญัญา  ธรรมวาโร 0062386 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

62 ด.ญ. ชนกนนัท ์สงแสง                               นายสรุศกัด ิ สงแสง 0055573 ตําบลเขาเจยีก จงัหวดัพทัลุง

63 ด.ญ.ศรณัธร ภูมเินาว์นิล                           น.ส.ณฐัชรดิา  ศรแีสง 0062054 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

64 ด.ช. ปฐว ีกาญจนพรประภา                            นายกติตภิคั  กาญจนพรประภา 0052383 ตําบลทา่ชา้ง จงัหวดันครราชสมีา

65 ด.ช. ศุภกฤต บุญเตมิ                               นางอรสิรา  บุญเตมิ 0072085 ตําบลเขาพระงาม จงัหวดัลพบุรี

66 ด.ญ. ภทัรน์รนิทร ์เสยีงเยน็                       นางเบญญาภา  เสยีงเยน็ 0109034 ตําบลบา้นเป้า จงัหวดัมกุดาหาร

67 ด.ญ.บุรฑกิา สขุแสงประยรู                          น.ส.สจุติรา  เสนาสงิห์ 0075447 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

68 ด.ช. อภวิชิญ์ แผว้พลสง                            นางศุภลกัษณ์  แผว้พลสง 0070369 ตําบลสาํโรงใหม ่จงัหวดับุรรีมัย์

69 ด.ญ. ปัณสติา นุสรติ                               น.ส.นุจร ี นุสรติ 0076922 ตําบลกงัแอน จงัหวดัสรุนิทร์

70 ด.ญ.ชมมณี นาระกนัทา                               นางวรศิรา  นาระกนัทา 0086918 ตําบลแมป่าน จงัหวดัแพร่

71 ด.ญ.ชนิภาดา แซ่โคว ้                              นางโชตกิา  แซ่โคว้ 0074803 ตําบลทุง่ยาว จงัหวดัตรงั

72 ด.ญ. ลลนิทร ์อมรรตันไพจติร                        นางอุนิสา  อมรรตันไพจติร 0108611 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

73 ด.ช. ณฐัวโิรจน์ ภโูน                              น.ส.วภิาพร  ภโูน 0111001 ตําบลหนองสอ จงัหวดักาฬสนิธุ์

74 ด.ญ. นภสัรา เทยีมสา                               ว่าทรีอ้ยตรเีสมอืน  เทยีมสา 0065296 ตําบลทา่ขา้วเปลอืก จงัหวดัเชยีงราย

75 ด.ช.ปุณญพฒัน์ สปิุนะ                              นางรตกิร  สปิุนะ 0102996 ตําบลแมส่ายมติรภาพ จงัหวดัเชยีงราย

76 นายณฐัเกยีรต ิรปูใหญ่                             นางธนปกรณ์  รปูใหญ่ 0067055 ตําบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์

77 ด.ญ. ฎรีฎา โพธพิุฒ                               น.ส.แพรวพรรณ  โพธพิุฒ 0061277 ตําบลซําสงู จงัหวดัขอนแก่น

78 ด.ญ. ฐชิฎา กวัพรม                                นางบุษมาล ี กวัพรม 0071672 ตําบลกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์

79 ด.ช.ณฐนนยา พขินุทด                                นายเมธ ี พขินุทด 0070535 ตําบลบา้นเพชรภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

80 ด.ญ. ณฐมน มาจนัแดง                                นางพชัรนิทร  มาจนัแดง 0077079 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

81 ด.ญ. ธญัชนก สขุสอาด                               น.ส.ประสทิธ ิ จติรบรรจง 0104093 ตําบลหอไกร จงัหวดัพจิติร

82 ด.ช. ธาวนิ จุย๋มณี                                นายธรรศ  จุย๋มณี 0092842 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

83 ด.ช. ธนกฤต เกยีงแกว้                              นางวรรณภา  เกยีงแกว้ 0078473 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

84 ด.ช. ชานน สอนสทุธ ิ                              น.ส.บุษบงค ์ ผ่องแกว้ 0067304 ตําบลวดัประดู่ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

85 ด.ช. กนัตภูม ิพรมทา                               นายวรีะพงษ์  พรมทา 0075829 ตําบลนําโสม จงัหวดัอุดรธานี

86 ด.ญ.กุลนิษฐ ์ยุดกลาง                              นางรุง่นภา  ยุดกลาง 0072499 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

87 ด.ญ.กนัตชิา อนิทรบุ์ญแกว้                         นางสจุนิ  อนิทรบ์ุญแกว้ 0106904 ตําบลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง
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88 ด.ญ. นภสร คุณมาศ                                  นายวมิล  คุณมาศ 0091722 ตําบลทุง่หลวง. จงัหวดัรอ้ยเอด็

89 ด.ญ. วทสิา จติโมลรีตัน์                           นางวภิารตัน์  อรณุรตัน์ 0037172 นครภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็

90 ด.ช. ชชัพงศ ์ทองบุญ                               นางววิสินา  ทองบุญ 0106935 ตําบลคเูต่า จงัหวดัสงขลา

91 ด.ญ.พติตนินัท ์บุญคุม้                            นายธนวฒัน์  บุญคุม้ 0106084 ตําบลเชยีงเครอื จงัหวดัสกลนคร

92 ด.ญ.ชนญัชติา ปิยะพนัธ ์                           น.ส.สชุริา  โพธศิรี 0097126 ตําบลนาป่า จงัหวดัชลบุรี

93 ด.ช. ชาครสิ ประจวบสุข                             นางรชัดาภรณ์  ประจวบสุข 0092709 ตําบลบางงา จงัหวดัลพบุรี

94 ด.ญ. รวฬิดา ลมิสมวงค ์                           น.ส.รญัชดิา  คงไทย 0095830 ตําบลปากดง จงัหวดักาํแพงเพชร

95 ด.ญ.ชาลสิา ผวิแกว้                                นางพนิดา  ผวิแกว้ 0085295 ตําบลชา้งขวา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

96 ด.ญ.อรปุลนิ สงิธสิาร                              นางเกษศรินิทร ์ สงิธสิาร 0098205 ตําบลจนัจวา้ จงัหวดัเชยีงราย

97 ด.ญ. ภทัรวด ีตองตาส ี                             นายสวุทิยา  ตองตาสี 0094809 ตําบลบะหวา้ จงัหวดัสกลนคร

98 ด.ญ.ณมสีขุ ภาษาเวทย ์                             น.ส.ปิยะนนัท ์ หตูนุิ 0057618 ตําบลหนองสองหอ้ง จงัหวดัหนองคาย

99 ด.ญ.ธญัยรตัน์ แจม่ประวทิย ์                       นางวนิิตา  แจม่ประวทิย์ 0086659 เมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร

100 ด.ช. พฒันพล เดชเฟือง                             นาวาอากาศตรหีญงิสพุฒัศริ ิ บุญยะวตัร0090340 เมอืงบางคูวดั จงัหวดัปทมุธานี

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ. พชิชาพร ใจศรธี ิ                             นางสภุลกัษณ์  จนัทรแ์กว้ 0107663 ตําบลหว้ยไคร ้จงัหวดัเชยีงราย

2 ด.ญงขวญัชนก ผากงคาํ                                นายเกรยีงไกร  ผากงคาํ 0104433 ตําบลโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ

3 ด.ช.ณฐัพชัร ์เทยีงตรงกจิ                         นางราตร ี เทยีงตรงกจิ 0106425 นครรงัสติ จงัหวดัปทมุธานี

4 ด.ช.ธรรมปพน ทรงศร                                 น.ส.ธณษ์ปพร  ทนัใจชน 0109805 เมอืงสามควายเผอืก จงัหวดันครปฐม

5 ด.ญ. พริพร เหลาซอื                               นายพฒัธพงษ์  เหลาซอื 0097406 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองครก จงัหวดัศรสีะเกษ

6 ด.ญ. กญัญาวรี ์เสอืทบั                            น.ส.ปารญิา  มชียั 0109129 ตําบลมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท

7 ด.ช. ณชัชนนท ์ผ่องสอาด                            นางนิตยา  ผ่องสอาด 0098720 ตําบลโคกมว่ง จงัหวดัสงขลา

8 ด.ญ.วรรณรดา ชาํนาญศลิป์                            น.ส.แสงดารา  คาํพลู 0061286 ตําบลแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา

9 ด.ญ. เบญจวรรณ วรนารถ                              น.ส.ธมภร  สสีขุใส 0098910 ตําบลปลกัแรด จงัหวดัพษิณุโลก

10 ด.ญ.นูรฮดีาญะห ์แวเยง็                            น.ส.รอปีเสาะ  สาแม 0053995 ตําบลบางป ูจงัหวดัปัตตานี

11 ด.ญ.ปินปินัทธ ์อวยสวสัด ิ                       นางอุมาพร  อวยสวสัดิ 0108694 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

12 ด.ช. อธวิฒัน์ โพธวิฒัน์                           น.ส.กวสิราภรณ์  ชณิฤทธิ 0097291 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

13 น.ส.ธญัญนนัท ์ศรจีนัทรท์บั                        น.ส.อรณุรุง่  ศรจีนัทรท์บั 0083060 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

14 ด.ช. ณฐันนท ์เหลก็แปง                             นางกรรณิกา  เหลก็แปง 0093051 ตําบลบา้นตา้ จงัหวดัเชยีงราย

15 น.ส.พริญาณ์ บุษมงคล                               นายปราการ  บุษมงคล 0102549 ตําบลกุดสมิ จงัหวดักาฬสนิธุ์

16 ด.ญ.มานิตา สกุโนนทอง                              น.ส.นิธกิานต์  บางเหลอืง 0094103 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจรญิผล จงัหวดันครสวรรค์

17 ด.ญ. พชัรรกัษ์ ศรใีจอนิทร ์                       นางนิตยา  ศรใีจอนิทร์ 0066797 ตําบลบา้นธ ิจงัหวดัลาํพนู

18 ด.ญ.กุลจริา อารนิทร ์                             น.ส.กญัญาภทัธ  ปิงใจ 0108729 เมอืงลาํตาเสา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

19 ด.ช.รจุภิาส มณีวงค ์                              น.ส.กลัยา  แสนอุม้ 0110754 ตําบลทุง่กวาว จงัหวดัแพร่

20 ด.ญ.กลัยรตัน์ วงัษาลุน                            นางอุษา  วงัษาลุน 0106812 ตําบลแสนสขุ จงัหวดัอุบลราชธานี

21 ด.ช. ธรีวรี ์รตันเดชา                             นายอทิธพิล  รตันเดชา 0083794 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

22 ด.ญ. รตันาวด ีใจสขุ                               น.ส.ธุมาวด ี เลอืมสาํราญ 0100605 ตําบลฉมนั จงัหวดัจนัทบุรี

23 น.ส.ปัณฑติา ปินทอง                               นายพพิฒัน์พงษ์  ปินทอง 0058655 เมอืงวงัสะพุง จงัหวดัเลย

24 ด.ช. สหราช ปะเศษโฐ                                นางนิตญา  ปะเศษโฐ 0101516 เมอืงบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี

25 ด.ญ.พรีญาณ์ จนัดารกัษ์                            นางจริาพร  จนัดารกัษ์ 0086770 ตําบลเดดิ จงัหวดัยโสธร

26 ด.ช. ชนะศกัด ิสวสัดจิติร                        นางทพิรตัน์  สวสัดจิติร 0101557 ตําบลพะตง จงัหวดัสงขลา

27 นายธนพงศ ์ขนัธมะ                                  นายเรวตัร  ขนัธมะ 0102471 นครพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

28 ด.ช. ภาณุวฒัน์ เนียมด ี                           นางวราล ี เนียมดี 0089779 ตําบลบา้นใหม ่จงัหวดัปทมุธานี

29 ด.ช. ภทัราวุธ ทวสีุข                              นางอุไรรตัน์  ทวสีุข 0109636 ตําบลจานแสนไชย จงัหวดัศรสีะเกษ
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30 ด.ญ. ชยานนัท ์จาํปาทองประเสรฐิ                     นายคมสนั  จาํปาทองประเสรฐิ 0108065 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

31 ด.ญ.ชนิษฐา บรูะพา                                 น.ส.ศรินิทพิย ์ สดุทอง 0107024 ตําบลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี

32 ด.ญ. วรลกัษณ์ บวัเชย                              นายภกัด ี บวัเชย 0059669 ตําบลหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

33 ด.ญ. วรศิรา ไพชาํนาญ                               นายธานนท ์ ไพชาํนาญ 0101521 ตําบลตะโหมด จงัหวดัพทัลุง

34 ด.ช. ภูชสิส ุไหมละเอยีด                           นางสมุาล ี ไหมละเอยีด 0102742 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

35 ด.ญ. ภทรพรรณ จงศริ ิ                              นางธญัญรศัม ์ จนัทร 0096891 ตําบลทุง่ยงั จงัหวดัอุตรดติถ์

36 ด.ญ. สวุภทัร ศรบีานชนื                           น.ส.ยุพาภรณ์  ทสิา 0086547 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

37 ด.ญ.สธุานสนิี ชาวไทย                              นางณฐันนัท ์ ชาวไทย 0086002 ตําบลหนองจอก จงัหวดัเพชรบุรี

38 ด.ญ.ชยพล เหมอืดอดทน                               นางอรด ี เหมอืดอดทน 0076265 ตําบลทุง่ฝน จงัหวดัอุดรธานี

39 ด.ญ. นําเพชร สงิหไ์ชย                             นางปินฤทยั  ใจแกว้ 0102787 ตําบลตน้ธงชยั จงัหวดัลาํปาง

40 ด.ญ.วชริญาณ์ สุโพธ ิ                             นางอมัพา  คงแสนคาํ 0087034 ตําบลหวันาคาํ จงัหวดักาฬสนิธุ์

41 ด.ญ.จริชัยา เจยีมเรอืงจรสั                        นายณฐั  เจยีมเรอืงจรสั 0087993 ตําบลภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

42 ด.ญ.พศัญา คณาจนัทร ์                              นางปานรศิา  คณาจนัทร์ 0046350 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ

43 ด.ญ. ณฐัณิชา พชันี                                นายศานิต  พชันี 0090042 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

44 นายฐปนรรฆ ์โชคเจรญิวงศ ์                          นายคมสนั  โชคเจรญิวงศ์ 0076676 ตําบลหนองบวั จงัหวดัจนัทบุรี

45 ด.ญ.พพิรรษพร กมลวบิูลย ์                          นายภวูดล  กมลวบิลูย์ 0066117 ตําบลสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

46 ด.ช.กนัตพฒัน์ ชวนผดุง                             นางนภารตัน์  ภปูยุ 0101328 ตําบลนิคม จงัหวดักาฬสนิธุ์

47 ด.ญ. อธชิา พนัธะไชย                               นายประสบชยั  พนัธะไชย 0108165 ตําบลหนองหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

48 ด.ญ.ณฐันร ีโสมาบุตร                               นางนิตยา  โสมาบุตร 0067263 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

49 ด.ช.ธณกรณ์ ปินตาคาํ                                นางรศัม ี ปินตาคํา 0060512 ตําบลโคกศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

50 ด.ญ. พชิญกานต์ ตระกลูวงศ ์                        นางสมุาล ี พนัสนิท 0085026 ตําบลหลกัหก จงัหวดัปทุมธานี

51 ด.ช.นิพฐิพนธ์ ไชยมาตร ์                           นายธรีะยุทธ  ไชยมาตร์ 0086982 ตําบลนาวงั จงัหวดัอํานาจเจรญิ

52 ด.ญ.ปพชิญา  ปินไชย                                นางทกัษวรรณ  ปินไชย 0093252 ตําบลเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

53 ด.ญ. ศรณัยร์ชัต์ แวงดงบงั                         นายศุภสทิธ ิ แวงดงบงั 0072571 ตําบลบา้นเพชรภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

54 ด.ช.ภรูณิฐั  ตาวงษ์                               นางดวงนภา  ตาวงษ์ 0101859 ตําบลแมจ่ะเรา จงัหวดัตาก

55 ด.ญ. ฐติพินัธุ ์จนัทรท์อง                         น.ส.อมัพร  จานทอง 0081528 ตําบลด่านมะขามเตยี จงัหวดักาญจนบุรี

56 น.ส. รมดิา โอษฐส์าคลงั                            นางอริยา  โอษฐส์าคลงั 0092546 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

57 ด.ช.ฐากรู หอ่ทรพัย ์                              นายอนุพงศ ์ หอ่ทรพัย์ 0071542 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะเคยีน จงัหวดัสุรนิทร์

58 นายกนัตนินัท ์เกษตรชวีากรณ์                       นายสายณัห ์ เกษตรชวีากรณ์ 0068788 ตําบลวดัประดู่ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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59 ด.ญ. ชนัญชดิา สดุเขต                              นางศวิธดิา  สดุเขต 0072417 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

60 ด.ญ. ภญิญาพชัญ์ ปังส ี                            นายวริตัน์  ปังสี 0046513 ตําบลหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

61 ด.ญ. ณฤด ีหล่าวงศ ์                               นางรุง่รตัน์  ไกรบาํรงุ 0088651 ตําบลคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภมูิ

62 ด.ญ. ณฐักฤตา รูท้นั                               น.ส.มนนัญา  ศรโีตกลนิ 0083381 ตําบลลาดหญา้ จงัหวดักาญจนบุรี

63 ด.ญ.เขมจริา นพรตัน์                               น.ส.กลัยา  ชสูงัข์ 0101105 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางด ีจงัหวดัตรงั

64 ด.ญ. ณฐัชยา คามดษิฐ ์                             นางดวงใจ  ธรรมสขุ 0047465 ตําบลบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร์

65 น.ส. จริภญิญา มปัีญญา                             นายรณชติ  มปัีญญา 0109614 ตําบลแมค่าํม ีจงัหวดัแพร่

66 ด.ช. วชิชากร ทองหนิ                               นางนนัทช์พร  แสวงผล 0067265 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

67 ด.ช.ศวิกร นิมขนัทอง                              น.ส.กลัยา  วจิติธาํรงศกัดิ 0065859 ตําบลหนองร ีจงัหวดักาญจนบุรี

68 ด.ญ. ธญัชนก เตม็หตัถ์                             นายกนก  เตม็หตัถ์ 0076585 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

69 ด.ญ. ธนัญชนก หอสตูสิมิา                           นางจริภา  หอสตูสิมิา 0100135 เมอืงบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา

70 ด.ช. ณฐันนท ์วนาสนิสมบรูณ์                        นางพชันียา  มโนสมุทร 0101057 ตําบลเวยีงยอง จงัหวดัลาํพนู

71 ด.ญ. หทยัชนก ยนืปัน                              นายสรุนิทร ์ ยนืปัน 0087088 ตําบลหลวงใต ้จงัหวดัลาํปาง

72 ด.ช.ปรชัญา บุญประกอบ                              นางธญัญา  บุญประกอบ 0107826 ตําบลหนองบวั จงัหวดัอุดรธานี

73 ด.ญ.วรศิรา ชมุภบูาง                               นางวาสนา  ชุมภบูาง 0101055 ตําบลแมพ่รกิ จงัหวดัลาํปาง

74 ด.ช.ธนวนิท ์วงษ์ไทย                               นางฐานิตา  อุตส่าห์ 0089408 ตําบลพระเหลา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

75 ด.ญ.ปาณัสม ์วรรกัษ์                               ว่าทรีอ้ยตรหีญงิสนธยา  มนัจติร 0102756 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปะโด จงัหวดัปัตตานี

76 ด.ช. ทกัษ์ดนยั เทอืกถา                            น.ส.รชัฎาพร  หลา้อา้ย 0109311 เมอืงลอ้มแรด จงัหวดัลําปาง

77 ด.ญ. ณฎัฐณิชา พรดัภู่                             นางกญัชพร  เอยีดคง 0106695 ตําบลพญาขนั จงัหวดัพทัลุง

78 ด.ช.กลวชัร สุการ ี                                นางอรทยั  สกุารี 0070778 ตําบลปากนําแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี

79 ด.ญ. พฒัน์นร ีพฒัน์ใหญ่ยงิ                       นางณุกานดา  พฒัน์ใหญ่ยงิ 0083444 ตําบลปากนําชุมพร จงัหวดัชมุพร

80 ด.ญ. กวสิรา บุญญา                                 นายวรีะเดช  บุญญา 0077249 ตําบลนายม จงัหวดัอํานาจเจรญิ

81 ด.ญ.จริชัยา พงษ์ขาว                               นางยาพร  พงษ์ขาว 0103118 เมอืงสงิหบ์ุร ีจงัหวดัสงิหบุ์รี

82 ด.ญ.พชิชานันท ์มานะการ                            น.ส.พทัธนันท ์ เกตุบุญ 0081872 เมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา

83 ด.ญ. อภชิญา กงเพชร                                นางองัคณา  กงเพชร 0077744 ตําบลคลองจกิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

84 ด.ช. กนัตพชิญ์ กลนับุศย ์                        นางอาภรณ์  กลนับุศย์ 0090883 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

85 ด.ญ. พชิามญธุ ์กนัทา                              นางพรพมิล  กนัทา 0077583 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจาํป่าหวาย จงัหวดัพะเยา

86 ด.ช. ภทัรชนน อาจอนิทร ์                           นางพรพนา  เงนิบุญคง 0069031 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

87 ด.ญ. ณฐัวรา นามวงค ์                              นายพนิยั  นามวงค์ 0074243 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น
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88 ด.ญ. สพุชิชา เชยีงหนุ้น                           นางสพุรรณา  เชยีงหนุ้น 0063100 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

89 น.ส. จฑุามาศ ศรโียวงค ์                           นางสรุยีพ์ร  ศรโียวงค์ 0079264 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

90 น.ส. สุพชิญา ไชยคาํ                                น.ส.กญัญพ์ชิญา  ไชยคํา 0048783 ตําบลกอ้ จงัหวดัลาํพนู

91 ด.ญ.สริยิากร บวัขม                                นายบุญชอบ  บวัขม 0060237 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

92 ด.ช.ณฐัธนดล ยศเลศิ                                นายนวพล  ยศเลศิ 0109969 ตําบลบา้นปิน จงัหวดัแพร่

93 ด.ญ. ณฐัวรรณ คลาํคง                               นางวรวรรณ  คลาํคง 0055157 เมอืงตาก จงัหวดัตาก

94 ด.ญ. จริชัยา คาํจมุจงั                             นางยุวรรณดา  คาํจมุจงั 0100602 ตําบลหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสนิธุ์

95 ด.ญ.ภทัรกมล เหล่าอรรคะ                            นายกรชิกมล  เหล่าอรรคะ 0065363 ตําบลมติรภาพ จงัหวดัมหาสารคาม

96 ด.ญ. กญัญาพชัร ์สหีะวงษ์                          นางกติตมิา  สหีะวงษ์ 0079154 ตําบลกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ

97 ด.ญ. จริชัญา แสนธวิงั                             นางธนชัชา  ศรอีาค๊ะ 0100146 ตําบลดู่ใต ้จงัหวดัน่าน

98 ด.ช.เตชนิท ์ไหมด ี                                นางเสาวนีย ์ ไหมดี 0066641 ตําบลเกลด็แกว้ จงัหวดัชลบุรี

99 ด.ญ. นันทน์ภสั เมาะราษ ี                          ว่าทรีอ้ยตรอีนนัต ์ เมาะราษี 0052279 ตําบลทุง่หลวง. จงัหวดัรอ้ยเอด็

100 ด.ญ.จริฐีกิร มเีงนิ                               นางอมลรตัน์  มเีงนิ 0043800 ตําบลแมร่ะมาด จงัหวดัตาก

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 น.ส.ภคัจริา ชยัศร ี                               น.ส.ภทัราภร  ชยัศรี 0108112 ตําบลบา้นเป้า จงัหวดัชยัภมูิ

2 น.ส. อยันิดา้ย ์หลําเบน็สะ                         นางไลลา  หลาํเบน็สะ 0105981 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

3 น.ส.ปัณณธร แสงศร ี                                นายยุทธพร  บุญแน่น 0102074 ตําบลบางขะแยง จงัหวดัปทมุธานี

4 น.ส.ปุญญศิา คลงัชาํนาญ                             น.ส.อุไรวรรณ  นนทค์าํวงค์ 0096342 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลดงมะไฟ จงัหวดัสกลนคร

5 น.ส. พรรณรมณ ทองฉมิ                               นางพรรณภา  ทองฉมิ 0109609 ตําบลตาํนาน จงัหวดัพทัลุง

6 น.ส. ภคัจริา จนัทะวงษ์                            นายสมคดิ  จนัทะวงษ์ 0108199 ตําบลบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี

7 นายวนิทร ์ทววีงศ ์                                นางดายนิ  ทววีงศ์ 0105984 ตําบลนําน้อย จงัหวดัสงขลา

8 น.ส.นนัทดิา ภบิาลจอมม ี                           นายนนัทกร  ภบิาลจอมมี 0093749 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

9 น.ส.วรางคณา แกว้บุดด ี                            นายวรวุฒ ิ แกว้บุดดี 0107747 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนิฮาว จงัหวดัเพชรบูรณ์

10 นายจริภทัร สมทุรความ                              น.ส.ดารกิา  เสมาทอง 0109534 ตําบลแมล่าว จงัหวดัเชยีงราย

11 น.ส.จริาภา เกดิการ                                นางสกุานดา  เกดิการ 0106430 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

12 น.ส. กญัญลกัษณ์ สทีอง                             นางธญัลกัษณ์  สทีอง 0108695 ตําบลทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์

13 นายรณกร พวงจนัทกึ                                 น.ส.นรศิรา  คนัธวณิชกุล 0077668 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น

14 น.ส. อรศิรา เสนาธรรม                              นางนรศิรา  เสนาธรรม 0073592 ตําบลนําโสม จงัหวดัอุดรธานี

15 น.ส. วนิสา ยนืยาว                                 นายเวนิส  ยนืยาว 0061144 นครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

16 น.ส. ฐติารยี ์เอยีมสอาด                          นางเนาวรตัน์  เอยีมสอาด 0067484 ตําบลเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี

17 นายดุลยชยั สฉุายา                                 นางศศธิร  สฉุายา 0104028 ตําบลป่าซาง จงัหวดัเชยีงราย

18 นายธนธรณ์ บุราณสาร                                นายมนสั  บุราณสาร 0058492 ตําบลสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร

19 นายธทีตั หาญประเสรฐิ                              น.ส.รชันี  เนียนทะศาสตร์ 0060316 ตําบลหวัสาํโรง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

20 น.ส. นิทศันีย ์แยนา                               จา่เอกสลุกฟิล ี แยนา 0077738 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

21 นายธญัพสิษิฐ ์สวุรรณกาศ                           นางเกษร  สวุรรณกาศ 0056194 ตําบลมว่งน้อย จงัหวดัลาํพนู

22 น.ส. บณัฑติา ศรสีาํอางค ์                          นายเกยีรตศิกัด ิ ศรสีาํอางค์ 0089998 เมอืงพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

23 น.ส. ณฐัพร เผ่าปินตา                              นายประเสรฐิ  เผ่าปินตา 0095781 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

24 น.ส. พทัชรนิทรท์พิย ์สงัขส์วสัด ิ                นางอญัญาณี  สงัขส์วสัดิ 0080628 ตําบลทา่เกษม จงัหวดัสระแกว้

25 นายธรีภทัร เหมพนัธุ ์                             น.ส.รชันีวรรณ  สวุรรณฉมิ 0088423 ตําบลทา่ลอ้ จงัหวดักาญจนบุรี

26 น.ส. กฤศรา กําลงัแพทย ์                            นางกลัยา  กระบลิ 0050684 เมอืงผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

27 น.ส. ณฐันันท ์อสิาณ                               นางแสงเดอืน  อสิาณ 0107489 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

28 น.ส.กรกนก ฤทธผิล                                  น.ส.กรรณิการ ์ สามะอาพฒัน์ 0104563 ตําบลหว้ยขะยุง จงัหวดัอุบลราชธานี

29 น.ส. อธชิา ทรงวชิยั                               นางอารยา  ทรงวชิยั 0101811 เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 น.ส.ธนัยช์นก ผวิสวสัด ิ                          น.ส.มลฤด ี พรมพนิิจ 0108301 ตําบลนาโป่ง จงัหวดัเลย

31 น.ส. จนัทกานต์ หลา้กาศ                            นายสว่าง  หลา้กาศ 0078570 ตําบลทากาศ จงัหวดัลําพนู

32 น.ส. ธนภรณ์ หอมขจร                                นางวราภรณ์  อองกุลนะ 0084122 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน
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มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายจริวฒัน์ อนิทนะนก                              นางกนัยา  อนิทนะนก 0107760 ตําบลแมข่ร ีจงัหวดัพทัลุง

2 น.ส.กมลรตัน์ ลมิเฮงฮะ                            นางกนิฏฐา  ลมิเฮงฮะ 0104534 ตําบลลาํใหม ่จงัหวดัยะลา

3 นายณชัพล เอยีมจนิดา                              น.ส.วยิะดา  เสอืเหลอืง 0100897 ตําบลบางหญา้แพรก จงัหวดัสมทุรสาคร

4 น.ส. จารมุน ใยฉว ี                                นายอานนท ์ ใยฉวี 0090041 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

5 น.ส.ศวิะพร น้อยวงัหนิ                             นางตุม้ทพิย ์ น้อยวงัหนิ 0048995 ตําบลโคกสงูสมัพนัธ ์จงัหวดัขอนแก่น

6 นายยจูโิร นาคากาวา                                น.ส.สลลิดา  เสนาผล 0104968 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

7 น.ส. ชลลดา อกัษรกลู                               นางเพญ็นภา  อกัษรกลู 0092939 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

8 น.ส. นนัทชัพร จนันาญ                              น.ส.เบญจา  จนันาญ 0106750 ตําบลโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี

9 น.ส. เกสรา โถทอง                                  นายนิวตัฒศ์กัด ิ โถทอง 0104197 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกระโทก จงัหวดันครราชสมีา

10 น.ส.นลพรรณ จนัทรผ์่อง                             น.ส.พรทพิย ์ ทบัมาลา 0098546 ตําบลสร่างโศก จงัหวดัสระบุรี

11 น.ส.ญาตาว ีอ่อนสาํอางค ์                           น.ส.วราพร  อ่อนสาํอางค์ 0092263 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหวังวั จงัหวดักาฬสนิธุ์

12 น.ส. บุณยส์ดุา ขนุเณร                             นางรจุกิาญจน์  ขนุเณร 0082197 ตําบลเสมด็ จงัหวดัชลบุรี

13 น.ส.ณฐัชยา วรศลิป์                                นายยศดนยั  วรศลิป์ 0084356 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

14 น.ส. ณฐัฐาวรีนุช บวัสมบรูณ์                       นางสมุาล ี บวัสมบรูณ์ 0064568 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

15 น.ส.วรียา สจุรติ                                  นางดาหวนั  สจุรติ 0104954 เมอืงศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี

16 นายพงศกร พลกุล                                    นางนิวารตัน์  พลกุล 0068089 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

17 น.ส. วรนัธร พลสมคัร                               นายคณิตศกัด ิ พลสมคัร 0100919 เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม

18 น.ส. ชุตกิาญจน์ กุสโร                             นางสรุสิา  กุสโร 0095369 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

19 น.ส. ปฏญิญา นาสมศร ี                              นายประยตั ิ นาสมศรี 0091258 ตําบลโคกศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

20 น.ส.ชนญัญา สกุลชาญทว ี                            น.ส.สขุธดิา  ฝานสงูเนิน 0040333 ตําบลกุดจกิ จงัหวดันครราชสมีา

21 น.ส. วรนิยุพา จนัทเขต                             นางเสาวคนธ ์ จนัทเขต 0063996 นครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

22 น.ส. แพรววนิต ศริปีิ                              นางยุพาวด ี ปัทธุลี 0102184 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

23 น.ส. วชิญาพร พลูอาํ                               นางวชัราภรณ์  พลูอํา 0097915 เมอืงสโุขทยัธานี จงัหวดัสุโขทยั

24 น.ส. จริชัญา ปินชยั                               นางจรุยี ์ ปินชยั 0066796 ตําบลบา้นธ ิจงัหวดัลาํพนู

25 น.ส. กญัญาณฐั ขนัละ                               นางอรุณรตัน์  ขนัละ 0089509 ตําบลปลาโหล จงัหวดัสกลนคร

26 น.ส.ธญัญรตัน์ พลพงษ์                              น.ส.ชุตมิา  รตันโสภา 0110487 เมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา

27 น.ส.ปภตัพดิา แซ่ตงั                              น.ส.พชิญ์นิตากานต ์ พ่วงวงษ์ 0105944 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

28 น.ส. ธญัวรตัน์ พุกดวง                             น.ส.มณัฑนา  พ่วงชงั 0103533 นครสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร

29 น.ส.ศศวิมิล ไชยมงคล                               นายชาญวทิย ์ ไชยมงคล 0105229 ตําบลงมิ จงัหวดัพะเยา
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30 นายธติวิุฒ ิพลิกึ                                 น.ส.บุญทรกิา  พลิกึ 0101278 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

31 นายธนพล มรรคสนัต์                                 นายเฉลมิพล  มรรคสนัต์ 0098859 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

32 นายพพิงศธ์ร วงษ์ชาร ี                             นางกลัยกร  วงษ์ชารี 0080795 เมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน
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1 น.ส. นนัทช์ญาน์ นรจัฉรยิางกรู                     นางกลัยพทัธ ์ นรจัฉรยิางกรู 0106842 เมอืงปู่ เจา้สมงิพราย จงัหวดัสมทุรปราการ

2 น.ส.ปิยพร ภูมพิฒัน์                               นางไพลนิ  ภมูพิฒัน์ 0059462 ตําบลโคกสงูสมัพนัธ ์จงัหวดัขอนแก่น

3 น.ส. ธนพร แสงจนัทร ์                              นางรมยร์วนิท ์ ใจดี 0089918 เมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี

4 น.ส. ปาณิสรา มากศริ ิ                             นางสริพิรรณ  มากศริิ 0096906 ตําบลกาํเนิดนพคุณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

5 นายวริยิะ รกัผงึ                                 นางปราณีต  รกัผงึ 0061812 เมอืงลดัหลวง จงัหวดัสมทุรปราการ

6 น.ส. ฟองตลิ จนัทรเ์กดิ                            น.ส.ตุลยา  โสตทพิย์ 0098213 ตําบลปากนําฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช

7 น.ส. จฑุามณี ศรกีงพาน                             น.ส.มณีรตัน์  นิยมสตัย์ 0109396 ตําบลพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ

8 น.ส. บุษญาณงค ์ศรไีชยโยรกัษ์                      นายวรติธศิกัด ิ ศรชีโยรกัษ์ 0085128 ตําบลกงพานพนัดอน จงัหวดัอุดรธานี

9 น.ส.พมิพช์นก เจยีมอยู่                            น.ส.กุลสริยิา  ชยูงิสกุลทพิย์ 0106298 ตําบลพระอนิทราชา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

10 น.ส. พสัว ีขดัทะเสมา                              นางอรสา  ขดัทะเสมา 0100849 ตําบลสบปราบ จงัหวดัลําปาง

11 น.ส. ศศวิมิล จลุล ี                               นายวุฒชิยั  จลุลี 0095132 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

12 น.ส.ประภาศริ ิเหลอืงงาม                           นางฉววีรรณ  เหลอืงงาม 0100874 ตําบลบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี

13 น.ส. วริดา อมิใจจติร                             น.ส.วมิลสริ ิ กลนิกลาง 0102709 เมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

14 นายเจษณะ กสโิสภา                                  น.ส.จรนิทพิย ์ สทิธวิงศ์ 0084678 เมอืงบงึยโีถ จงัหวดัปทุมธานี

15 น.ส. นลนีิ บุตรแดงน้อย                            น.ส.กรรณิการ ์ แพงงา 0064996 ตําบลบา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น

16 น.ส. อามาลนีา หมดัสะหร ิ                          นางกุมาร ี หมดัสะหริ 0084768 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

17 นายกฤตนัย มานะกุล                                 นางประไพพร  มานะกุล 0099444 ตําบลปรางหมู ่จงัหวดัพทัลุง

18 น.ส.ภสัพร บุญเป็ง                                 นางวรญัญา  บุญเป็ง 0087880 ตําบลไหล่หนิ จงัหวดัลาํปาง

19 นายปฏภิาณ เคนสวุรรณ                               นางทศัลนิ  เคนสวุรรณ 0087830 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

20 นายอรรถกร นานาวนั                                 นางศุภาวรรณ  นานาวนั 0068570 ตําบลหนองก ีจงัหวดับุรรีมัย์

21 น.ส. พชีญาภา คลา้ยชม                              นายกมัพล  คลา้ยชม 0080191 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

22 นายพงษ์นรนิทร ์ยมิแสง                            นางนงนภสั  ยมิแสง 0101211 ตําบลบงึระมาณ จงัหวดัพษิณุโลก

23 น.ส. ภทัรนนัท ์วรรณโน                             นายอนิสอน  วรรณโน 0059144 ตําบลเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

24 น.ส.ชณิตา ชาญเชาว ์                               นางยุพาวรรณ  ชาญเชาว์ 0105206 ตําบลวงัยาง จงัหวดักําแพงเพชร

25 นายปรเมศวร ์นาคขะโหนง                             นางปัทมา  นาคขะโหนง 0047420 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

26 น.ส. ดวงกมล ยอดสงิห ์                             นางวชัรนิทร ์ ยอดสงิห์ 0107388 ตําบลบุแกรง จงัหวดัสรุนิทร์

27 นายณฐับดนิทร ์โกนขนุทด                            นายสรุเชษฐ  โกนขนุทด 0108132 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

28 นายมนิทรธ์าดา สาโล                                นายกรกว ี สาโล 0097458 ตําบลบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี

29 น.ส.ฑฆิมัพร ขตัวิงศ ์                             นางนนัทน์ภสั  ขตัวิงศ์ 0083979 ตําบลแมก่า จงัหวดัพะเยา



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 น.ส. กญัญารตัน์ เตอะสกุล                          นางอรทยั  เตอะสกุล 0069201 ตําบลแมแ่รง จงัหวดัลาํพนู

31 น.ส.ญาตาว ีบุญอุ่น                                นางนนัทชัพร  กระแสโสม 0109455 ตําบลยายแยม้วฒันา จงัหวดับุรรีมัย์

32 น.ส. ปัทมวรรณ คุม้แสง                             นายวุฑฒชิยั  คุม้แสง 0079671 ตําบลวงักะพ ีจงัหวดัอุตรดติถ์

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.พชิญาสนิี จนัทรม์ล                            น.ส.ศญิามนต ์ พรหมเกดิ 0103284 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

2 น.ส.กญัญาณฐั พนัสว่าง                             นางจริาภรณ์  พนัสว่าง 0105564 นครระยอง จงัหวดัระยอง

3 นายศุภนุภทัร ์โพธไิชยแสน                          นางระพพีนัธุ ์ โพธไิชยแสน 0103993 ตําบลหนองแปน จงัหวดักาฬสนิธุ์

4 น.ส.สรุภา มสุกิะสงค ์                             นางราํเพย  มสุกิะสงค์ 0074841 ตําบลแมข่ร ีจงัหวดัพทัลุง

5 น.ส.ณชัณิชา ดอกไม ้                               น.ส.ทศันี  ดอกไม้ 0105152 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

6 นายธรีวสัย ์มณีอนิทร ์                            น.ส.ศริพิร  มณีอนิทร์ 0088727 ตําบลโคกคราม จงัหวดัสพุรรณบุรี

7 น.ส.ศวิพร บําเพญ็ทาน                               น.ส.นภาภรณ์  วรีะกุล 0062905 ตําบลเมอืงแกลง จงัหวดัระยอง

8 นายกรวชิญ์ นิภานนัท ์                             นางนนัทน์ภสั  บุปผามาศ 0089150 เมอืงกาํแพงเพชร. จงัหวดัสงขลา

9 นายธวลัรตัน์ วรรณศร ี                             นางกชพรรณ  โพธกิลาง 0102147 เมอืงบางมลูนาก จงัหวดัพจิติร

10 นายวรนิทร ์ศรโีสภาพ                               น.ส.นิดารตัน์  ฤทธโิร 0078882 นครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

11 น.ส.ธนชัชา เกอืวงค ์                             นางธติมิา  เกอืวงค์ 0095486 นครสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.รวภิา ผาเชาว์                                 น.ส.บวัผนั  ชุมแวงวาปี 0092953 ตําบลเมอืงเพยี จงัหวดัอุดรธานี

2 นายธวชัชยั ภู่สวาสด ิ                            นางกนกพร  ภู่สวาสดิ 0089806 ตําบลเบกิไพร จงัหวดัราชบุรี

3 นายณฐัพฒัน์ จาํนงโชต ิ                             นางกงิกาญจน์  จาํนงโชติ 0062582 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

4 น.ส.พรประภา สขุสวสัด ิ                           นายมงคล  สุขสวสัดิ 0076754 ตําบลควนเนียง จงัหวดัสงขลา

5 น.ส.ปรยีาภทัร รุง่เมอืง                           น.ส.เพลนิตา  ต่ายลาํยงค์ 0086810 ตําบลหาดกรวด จงัหวดัอุตรดติถ์

6 นายศุภโชค ซมิเจรญิ                               นางพลบัพลงึ  ซมิเจรญิ 0102244 ตําบลดอนขมนิ จงัหวดักาญจนบุรี

7 น.ส.อภริาฎา พุม่เขม็                              นางอษัณีย ์ พุ่มเขม็ 0058181 ตําบลทา่โขลง จงัหวดัลพบุรี

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายทรีภทัร วารนิทร ์                              น.ส.สาวติร ี เครอืวงค์ 0104833 ตําบลนาแกว้ จงัหวดัลาํปาง

2 น.ส.ชญาณ์นันท ์ทองหล่อ                            นางชนาภา  ศรทีองอนิทร์ 0093412 ตําบลหนองร ีจงัหวดักาญจนบุรี

3 นายณฐักติต ิเป็งบุญมา                            นายสงกราณต ์ เป็งบุญมา 0076112 ตําบลเมอืงยาว จงัหวดัลาํปาง

4 น.ส.ปารฉิตัร ป้องแกว้                             นางปรยีานุช  ป้องแกว้ 0066089 ตําบลคอ้วงั จงัหวดัยโสธร

5 น.ส.ปวชิญา พรมโคตร                                นายประดษิฐ  พรมโคตร 0089768 ตําบลทา่ชา้งคลอ้ง จงัหวดัเลย

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.กนกวรรณ ปาร ี                                 น.ส.ศริวิรรณ  มหาศรทีะเนตร 0110793 เมอืงชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น

2 น.ส.ภทัรวรนิทร ์ยะการ                             นางราวลัย์  ยะการ 0096298 ตําบลแมห่ล่าย จงัหวดัแพร่

3 นายปฏพิล ป้องทอง                                  นายกติตศิกัด ิ ป้องทอง 0107117 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลนาเดอื จงัหวดันครพนม

4 น.ส.สภุชัชา วรรณชยั                               นางนิลุบล  วรรณชยั 0094139 ตําบลโนนสวรรค ์จงัหวดัรอ้ยเอด็

5 นายปราการ นีละไพจติต์                             นายวชัระ  นีละไพจติต์ 0098538 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

6 น.ส.ธนัตยพร เลยีมไคตว้น                          นางชลาวลัย ์ ชนิอกัษร 0105902 ตําบลหลกัเมอืง จงัหวดัราชบุรี

7 นายปราบ ตบิยะใจ                                  นางชนฎันันท ์ ตบิประใจ 0086061 ตําบลเวยีงเทงิ จงัหวดัเชยีงราย

8 นายณฐัภทัร สะสวย                                  นางกลัยา  สะสวย 0105906 ตําบลบา้นใหม ่จงัหวดัลาํปาง

9 น.ส.พรนภทัร ์ขนัคาํนนัต๊ะ                          น.ส.พกิุล  นันตา 0093554 ตําบลสริริาช จงัหวดัลําปาง

10 น.ส.พริดา ผวิผ่อง                                 นางจนัทรจ์ริา  ผวิผ่อง 0105204 ตําบลวงัยาง จงัหวดักําแพงเพชร

11 นายคณิศร สุวรรณศร ี                               น.ส.สริกิร  สวุรรณศรี 0097407 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

12 น.ส.ณชัพมิพ ์สนิทวงศช์ยั                          นางรภทัภร  ปานิเสน 0081111 ตําบลหนองสองหอ้ง จงัหวดัหนองคาย

13 นายธนภทัร บํารงุรกัษ์                              นางวาทนิี  บาํรุงรกัษ์ 0047662 ตําบลจอมพลเจา้พระยา จงัหวดัระยอง

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.องัคณา ศรสีวสัด ิ                            นายกฤษฎ ิ ศรสีวสัดิ 0080881 ตําบลบา้นเลอืก จงัหวดัราชบุรี

2 น.ส.นภสัรา อนิบุญญา                               นางอุลยั  อนิบุญญา 0082862 ตําบลโนนทอ่น จงัหวดัขอนแก่น

3 นายกติตธิชั ชมูา                                  นางวรรณรตัน์  ชมูา 0056927 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

4 น.ส.สจุนินัท ์อาจวชิยั                            นางศริประภา  อาจวชิยั 0097584 ตําบลสาวะถ ีจงัหวดัขอนแก่น

5 นายณฐัพงศ ์วงษ์ชยั                                นางปัญจมา  วงษ์ชยั 0107660 ตําบลบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมูิ

6 น.ส.ปนสัยา คนชุม                                  น.ส.เจนจริา  คนชมุ 0091694 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

7 นายชนะพล หมนืวนั                                 น.ส.เพญ็พร  หมนืวนั 0090387 ตําบลลาํคลอง จงัหวดักาฬสนิธุ์

8 น.ส.นรศิรา มากม ี                                 นายประภากร  มากมี 0095280 ตําบลวงัมว่ง จงัหวดัสระบุรี

9 นายธนพงษ์ สรอ้ยสน                                 น.ส.สนิท  หารบาง 0106769 ตําบลหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

10 นายภคูา จนัโสดา                                   นางเฌอฟ้า  ขตัติ 0099994 ตําบลบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ์

11 น.ส.นารรีตัน์ เรอืงศริ ิ                          นายจรลั  เรอืงศริิ 0058852 เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.กติตวิรา ชยัศาสตร ์                           น.ส.เชญิชม  ชาตขิยนั 0107417 ตําบลหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

2 น.ส.วนสันันท ์ทพิย์รตัน์                          นางรนิรดา  นวลมา 0104388 ตําบลพระอนิทราชา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

3 น.ส.แพรวา เงาทอง                                  นายบุรนิทร ์ เงาทอง 0103285 นครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

4 น.ส.เบญจมาศ แกว้แกมทอง                            นางอารยี ์ บาํรงุเขต 0097575 ตําบลหนองร ีจงัหวดักาญจนบุรี

5 น.ส.สภุาภรณ์ สริกิาร                              น.ส.จรรยาพร  แจม่มณี 0074755 ตําบลหนิเหลก็ไฟ จงัหวดับุรรีมัย์

6 นายตฤตนิ กรสนิกติต ิ                              นางภทัรภร  กรสนิกติติ 0084551 ตําบลหนองล่อง จงัหวดัลาํพนู

7 น.ส.ปวศิรา ภู่มาก                                 นางรดัดา  ภู่มาก 0106822 ตําบลคลองหาด จงัหวดัสระแกว้

8 น.ส.ศรินิาถ อาํรกัษ์                              นางรกัชนก  อาํรกัษ์ 0057665 เมอืงตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

9 น.ส.เบญญาภา ทลัวลัล ิ                            นายครรชนะ  ทลัวลัลิ 0073148 ตําบลพรหมโลก จงัหวดันครศรธีรรมราช

10 นายกฤตยช ์คาํแก่น                                  นายอมรเทพ  คําแก่น 0097859 ตําบลบา้นใหม ่จงัหวดัพะเยา

11 นายอนุพงษ์ วงศช์าร ี                              พ.จ.ท.ลขิติ  วงศช์ารี 0094274 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

12 นายธรีธ์นิน ตุกงัหนั                              นางพมิพใ์จ  ตุกงัหนั 0069946 ตําบลทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล

13 นายพชิญตม ์สงัขเ์ฉย                               นายศรศีกัด ิ สงัขเ์ฉย 0099705 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

14 น.ส.ปภาณิตา ภาเอมวงษ์                             น.ส.สมใจ  ภาเอมวงษ์ 0067673 ตําบลทา่เสดจ็ จงัหวดัสุพรรณบุรี

15 น.ส.ชุตกิาญจน์ ศรเีขม็                            จา่เอกชวลติ  ศรเีขม็ 0107323 ตําบลคอ้วงั จงัหวดัยโสธร

16 นายภวตั บวัแตง                                    นางจรีาพร  บวัแตง 0047040 สอ.พนกังานเทศบาล จาํกดั จงัหวดักรงุเทพมหานคร

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายปณวฒัน์ คูณมา                                  นายจาํรอง  คณูมา 0041811 ตําบลนกออก จงัหวดันครราชสมีา

2 น.ส.ชนนิกานต์ โตสงิหช์ยั                          นางพวงเพญ็  โตสงิหช์ยั 0095645 นครสงขลา จงัหวดัสงขลา

3 น.ส.ขวญัชนก โชควริยิะจติต์                        น.ส.สกุลัยา  นิลภา 0099877 ตําบลเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น

4 นายธรีโชต ิรตันศริดิาํร ิ                          นายณทักฤช  รตันศริดิาํริ 0106326 ตําบลปากนํา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

5 น.ส.ศศกิานต์ นาคสุวรรณ์                           นายสภุชยั  นาคสวุรรณ์ 0040106 เมอืงปากพนู จงัหวดันครศรธีรรมราช

6 นายววิรรธน์ อนิทรว์งศ ์                           นายชยัสวสัด ิ อนิทรว์งศ์ 0092286 ตําบลหนองสองหอ้ง จงัหวดัหนองคาย

7 น.ส.พณิชา เกยีรตดิาํรงกุล                          น.ส.ธดิาวรรณ  เนตรสวุรรณ 0059258 ตําบลบา้นใหม.่ จงัหวดัพษิณุโลก

8 น.ส.รชันก อคัรสรูยิ ์                             นายทกัษะ  อคัรสรูยิ์ 0047894 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

9 นายนนัทพงศ ์แสงอาวุธ                              นางกาญจนา  แสงอาวุธ 0071837 ตําบลเด่นชยั จงัหวดัแพร่

10 นายเมอืงแมน เวทาํ                                  นางพชัรนิทร ์ เวทาํ 0077486 ตําบลนางวั จงัหวดัเพชรบรูณ์

11 น.ส.นราภทัร ป้องคาํสงิห ์                          นายชชัวาลย ์ ป้องคาํสงิห์ 0058055 ตําบลสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร

12 นายชชัชยั ถาบุตร                                  นางพศิมยั  คาํนุชติ 0098703 ตําบลนาโป่ง จงัหวดัเลย

13 นายวชัราวุฒ ิทรงอาจ                               นายสราวุฒ ิ ทรงอาจ 0083668 ตําบลโนนหวาย จงัหวดัอุดรธานี

14 น.ส.สภุาวรรณ ตนัธนไพบลูย ์                        นายสมคดิ  ตนัธนไพบลูย์ 0087677 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

15 น.ส.พมิพช์นก โอต๊ะแปง                             นายณรงคช์ยั  โอต๊ะแปง 0102767 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.กญัญภคั คาํเทพ                                 นายไสว  คาํเทพ 0058308 ตําบลปัว จงัหวดัน่าน

2 น.ส.ปัณฑติา จนัทรว์มิลู                           นางวรรณรตัน์  จนัทรว์มิลู 0103282 เมอืงสงิหบ์ุร ี(สถานธนานุบาล) จงัหวดัสงิหบ์ุรี

3 น.ส.ลกัษณารยี์ ไชยประโคน                          นางฉววีรรณ์  ไชยประโคม 0094642 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

4 นายรมยป์วรี ์เพชรบุญวรรณโณ                        นางไพรนิพฒัน์  เพชรบุญวรรโณ 0101673 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

5 น.ส.ธญัพชิชา เขา้เมอืง                            นายวชัรพงษ์  เขา้เมอืง 0097542 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสวาย จงัหวดัสรุนิทร์

6 น.ส.ปนดัดา พวงพวั                                น.ส.ศศกิร  นีระมนต์ 0103738 ตําบลนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี

7 นายพลรตัน์ ไชยศริ ิ                               น.ส.ปิยะนาต  กวนิวงศไ์พบลูย์ 0067885 ตําบลนิเวศน์ จงัหวดัรอ้ยเอด็

8 น.ส.ชุตนินัท ์พฤษาประเสรฐิ                        จา่เอกสวุทิย ์ พฤษาประเสรฐิ 0040122 ตําบลโคกกลอย จงัหวดัพงังา

9 น.ส.ภรภทัร  นันทจนัทร ์                           นางสทุศิา  นนัทจนัทร์ 0105995 ตําบลนําโสม จงัหวดัอุดรธานี

10 นายสภทัรพ์ร ชมขนุทด                               นายไพฑรูย ์ ชมขนุทด 0031971 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

11 นายผกูพนั พมิพอ์ปู                                นางสอางคศ์ร ี พมิพอ์ปู 0063437 ตําบลแมห่อพระ จงัหวดัเชยีงใหม่

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายภคนนท ์บวัผนั                                  นางเรวด ี บวัผนั 0091065 เมอืงบุรรีมัย์ จงัหวดับุรรีมัย์

2 น.ส.อฏัฟีนา อบัดุลลาเต๊ะ                          นางนูรไ์รมา  อบัดุลลาเต๊ะ 0058620 ตําบลศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส

3 น.ส.ธนัยพร เกษสยม                                 น.ส.สรุตัน์  สโุขทยั 0082298 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา่เสา จงัหวดักาญจนบุรี

4 น.ส.พรชนิตย ์ถุงเงนิ                              นางวรรณอนงค ์ ถุงเงนิ 0042535 ตําบลชา้งเผอืก จงัหวดัเชยีงใหม่

5 น.ส.ขนิษฐา แกว้อุ่นเรอืน                          นายอคัรเดช  แกว้อุ่นเรอืน 0047373 ตําบลเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี

6 น.ส.ปุณยวรี ์เพชรด ี                              นางนิตยา  เพชรดี 0060543 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

7 น.ส.ภทัรภรณ์ ศรจีงใจ                              นางนภาพร  ศรจีงใจ 0091326 ตําบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ

8 น.ส.ชขูวญั เหลอืงกมลจนิดา                         นางนํานวล  เหลอืงกมลจนิดา 0091835 ตําบลเขตรอุดมศกัด ิจงัหวดัชลบุรี

9 น.ส.ชนิกานต์ อฐันาค                               นางนิรวฒัน์  อฐันาค 0105113 ตําบลสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายคมกร เลก็รจู ี                                 นายปราโมทย ์ เลก็รจูี 0055062 นอกสงักดัจงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ

2 น.ส.ณฐัพร ชมภปิูน                                 นางวราภรณ์  ชมภปิูน 0062863 ตําบลหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

3 น.ส.กนกพชัญ์ คงธนะวานิช                           นางปราณคนิสร  คงธนะวานิช 0058294 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

4 น.ส.สวุรียา ใจกลม                                 นางกนัยาวลัย ์ ใจกลม 0102645 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่

5 น.ส.ปทติตา ยุพนิ                                  นางสพุทิยา  ยุพนิ 0070991 ตําบลตองโขบ จงัหวดัสกลนคร

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.สพุชัญา กาศสมบรูณ์                            นางสภุารตัน์  กาศสมบรูณ์ 0039133 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

2 น.ส.ณิชารยี ์แสนใจกลา้                            นางศรวีรนิทร ์ แสนใจกลา้ 0041238 ตําบลแมพ่รกิ จงัหวดัลาํปาง

3 นายพชร เถาวศ์ริ ิ                                 นางบุปผา  เถาวศ์ริ ิ 0034552 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

4 น.ส.ศวติา เถาวโ์ท                                 นางวนิดา  เถาว์โท 0085263 ตําบลไก่คํา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน


