ที่ ว ๑๑๖/๒๕๖๓

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่ ว ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดประกาศใหสมาชิกยื่นขอรับทุน
สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ นั้น
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ไดมีมติเห็นชอบใหมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ประเภทตอเนื่อง จํานวน ๑๐๑ ทุน เปนเงิน ๑,๒๘๒,๐๐๐.- บาท
รวมทุนประเภททั่วไป และประเภทตอเนื่อง ทั้งสิ้น ๑,๐๔๗ ทุน เปนเงิน ๓,๔๖๘,๐๐๐.- บาท (สามลานสี่แสนหกหมื่น
แปดพันบาทถวน) รายละเอียดตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๖
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓
---------------------------ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ไดมีมติเห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ประเภททั่วไป
๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท
รวม ๕๕๐ ทุน เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท
รวม ๓๐๐ ทุน เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ชั้นละ ๓๒ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท
รวม ๙๖ ทุน เปนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ประเภทตอเนื่อง
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๒) จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท
๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท
๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
๒.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๒) จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๖ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๑จํานวน ๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท
๒.๗ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๒ จํานวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท
๒.๘ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๓ จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท
๒.๙ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๒.๑๐ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๕ จํานวน ๔ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๐๖๔,๐๐๐.- บาท
๒.๑๑ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๖ จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๐๓๒,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง จํานวน ๑๐๑ ทุน เปนเงิน ๑,๒๘๒,๐๐๐.- บาท

/รวมมี...

-๒รวมมีผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๗ ทุน เปนเงิน ๓,๔๖๘,๐๐๐.- บาท
(สามลานสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน)
ทั้งนี้ สมาชิกทุกทานสามารถตรวจสอบรายชื่อผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
ไดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
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ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ.ลภัสรดา หมอรอดครุฑ

นายสราวุธ หมอรอดครุฑ

0071574 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ด.ญ.ปภานิตย อินถา

นายเซนต อินถา

0105292 ตําบลทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

3 ด.ช.วรปรัชญ โคตรทิพย

นายวีระนุชค โคตรทิพย

0104878 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

4 ด.ญ.พิมพชนก วิจิตรวัชรกุล

นายกิตตินันท วิจิตรวัชรกุล

0098647 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

5 ด.ญ.กัญญณัท ตางจงราช

นายศุภากร ตางจงราช

0107401 ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี

6 ด.ญ.พรสินี พิทูลทอง

นางบัวผัน พิทูลทอง

0105314 ตําบลหนองเลิง จังหวัดบึงกาฬ

7 ด.ญ.ภรณพัฒน จันทรหอมประดิษฐน.ส.กนกวรรณ จันทรหอมประดิษฐ0097366 ตําบลราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 ด.ญ.สุภัควี กงวัง

นางกชพรรณ กงวัง

0081986 องคการบริหารสวนตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

9 ด.ญ.ธัญรัฐ เตาหิม

น.ส.สรัญญา จําเริญนุสิต

0081312 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

10 ด.ญ.วิชญาพร ทาจีน

นางวราภรณ ทาจีน

0105407 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

11 ด.ญ.ลภัสนันท ทองจันทร

น.ส.ลัดดาวัลย ทองจันทร

0096017 ตําบลเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 ด.ญ.ณัฏฐธยาน วิจิตรขจี

น.ส.กนกวรรณ คิดดี

0098558 ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร

13 ด.ญ.ณัฐวรา หนูเนียม

นางวริศรา หนูเนียม

0071040 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

14 ด.ญ.ธนันยภรณ พรามนาเวช

นางสุพิชญา พรามนาเวช

0096265 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

15 ด.ญ.ปริญญาเอก สเตลลา นครจารุพน.ส.มาลาวรรณ
งศ
สังขตระกูล

0102617 เมืองอางศิลา จังหวัดชลบุรี

16 ด.ช.ทีปกร ดวงมณี

น.ส.มนทิยา นวลแสง

0101954 ตําบลสําโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ

17 ด.ช.กฤตภาส ดําฉวาง

น.ส.ณณณภรณ เลี่ยนสุย

0103733 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

18 ด.ช.ภูมินันท ดอนพลัด

น.ส.เนตรชนก สุราราช

0100311 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

19 ด.ช.วัชรากร ภูมิรัตน

นายกฤษณะ ภูมิรัตน

0096735 เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

20 ด.ช.ปณณทัต ศิริศรีเพ็ชร

นางนฤมล ศิริศรีเพ็ชร

0072309 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

21 ด.ญ.ฌริตา โพธิเลกุล

นางสายฝน แสวงวงค

0102425 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

22 ด.ช.ฐณรัช ทองนอก

น.ส.พรพิมล พรหมสกุล

0102391 ตําบลเขาเจียก จังหวัดพัทลุง

23 ด.ญ.เขมัสศิริ จุลกิจ

น.ส.รชาดา ศรีบุญธรรม

0099418 ตําบลขุนแกว จังหวัดนครปฐม

24 ด.ญ.คีรณัญญาภัส โปรงจิตร

นางณัฐภัสสรณ ไชยรัตน

0095262 ตําบลสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ

25 ด.ญ.ณิชารีย กัลงา

น.ส.ดอกเกตุ กัลงา

0092390 ตําบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ

26 ด.ญ.กัลยรัตน เอี่ยมแกว

นางพึงพิศ เอี่ยมแกว

0106706 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

27 ด.ญ.ปนกมล ตุยปน

นางกัญญณพัชญ ศรีใจติ๊บ

0071402 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

28 ด.ญ.สุธินันท แสงนก

น.ส.ศิริพร สนิทนิตย

0068283 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

29 ด.ญ.สิปาง นิลยาน

น.ส.ศกุนิชญ มังกรไชยา

0075777 ตําบลบานชัฎปาหวาย จังหวัดราชบุรี

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ช.ธนศุภกร จําปารี

นายพิสิษฐ จําปารี

0096065 ตําบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

31 ด.ญ.ณัฐรดา ปองผล

นางธนพร ปองผล

0062352 เมืองปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา

32 ด.ช.นฤสรณ ชัยรัตน

น.ส.ญาณพัฒน ขวัญญมุนี

0065150 ตําบลปะนาเระ จังหวัดปตตานี

33 ด.ช.วัชรวุทธ สมตั้งมั่น

นายชัยยุทธ สมตั้งมั่น

0072975 องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย จังหวัดนครนายก

34 ด.ช.ภคพล คณะวรรณ

นางกาญจนา คณะวรรณ

0070595 ตําบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย

35 ด.ญ.วธูพิตรา ตอชีพ

นางเพียรนิภา ตอชีพ

0080532 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

36 ด.ช.กฤตยศ คําจันทร

นางวรุณยุพา นันทศิริ

0066079 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

37 ด.ช.ปญนัทธี นิ่มหนู

นายอิทธิพล นิ่มหนู

0104056 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

38 ด.ญ.วรรษมณ พงษนัยรัตน

น.ส.พชรพรรณ พงษนัยรัตน

0070948 เมืองบานฉาง จังหวัดระยอง

39 ด.ญ.กัญญวีร เชื้อชมสุข

นางวิมล เชื้อชมสุข

0082031 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

40 ด.ญ.โชษิตา ภูกาบขาว

น.ส.ทิฆัมพร ภูกาบขาว

0106290 ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

41 ด.ช.อนันตกานต ภูตะคาม

น.ส.ศศิกานต ศิริสัตย

0106311 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

42 ด.ญ.ธนัชพร พูลศิริ

น.ส.สุนันทา พูลศิริ

0065817 เมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี

43 ด.ช.ภูมิพชร เกิดมงคล

นางอนุสรา เกิดมงคล

0100618 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

44 ด.ญ.กัญญาณัฐ สุขขี

นางกัญญพัชร สุขขี

0090365 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

45 ด.ช.กรวิชญ ศรีผอง

น.ส.สุภาพร คํามะลิ

0103465 องคการบริหารสวนตําบลจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี

46 ด.ช.ธันยกร ซื่อฐากร

นายองอาจ ซื่อฐากร

0073874 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

47 ด.ญ.กมลลักษณ วงศมานิต

น.ส.จันดา พลรักษา

0089224 องคการบริหารสวนตําบลปากหมัน จังหวัดเลย

48 ด.ญ.ปริชญา กลิ่นหอม

น.ส.วนิดา กลิ่นหอม

0102021 ตําบลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย

49 ด.ญ.พัชรีพร กิจสาสน

นางปาวินา กิจสาสน

0105548 ตําบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50 ด.ช.เตชากร จันทรสุต

นางเพ็ญพักตร จันทรสุต

0105334 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

51 ด.ญ.กัญญานิภา เลิศวิลัย

น.ส.วัลนิภา วงษนันตา

0079421 ตําบลแมตาน จังหวัดตาก

52 ด.ช.ธาสิต จุฑาจันทร

น.ส.จุฑามาศ โกศล

0051988 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

53 ด.ญ.นวินดา พิเชฐกุลบดี

น.ส.จตุพร อูอรุณ

0065583 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

54 ด.ญ.ฉัตรลดา รินทวุฒิ

พันจาเอกสมาน รินทวุฒิ

0071221 ตําบลบานฝาง จังหวัดขอนแกน

55 ด.ญ.พิมรดา สุโขยะชัย

นางปณณิชา สุโขยะชัย

0062790 ตําบลโปง จังหวัดชลบุรี

56 ด.ช.นภัทร พลพิมพ

นายนัญธชัย พลพิมพ

0107127 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

57 ด.ช.อภิมงคล กาละพันธ

นางบัวเงิน กาละพันธ

0094873 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

58 ด.ช.พิชุตม บุญดาราช

นางอรุณวดี บุญดาราช

0080332 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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59 ด.ญ.กัลยกมล ทิพยบุตร

นางมนตฑกาน ทิพยบุตร

0105085 ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

60 ด.ญ.พิชญพรรณ วัฒโน

น.ส.วันเพ็ญ มะธิปไข

0101329 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

61 ด.ญ.ภัควลัญชญ สวางกุล

น.ส.จิราภรณ กมลเรือง

0092677 เมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

62 ด.ช.ภูนภัทร ภูสถาน

นางสุมาลี ภูสถาน

0105036 ตําบลทาลี่ จังหวัดเลย

63 ด.ญ.ธัญณพร สระภูทิพย

น.ส.กฤติมาภัสร รอดผล

0099146 องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก จังหวัดนครปฐม

64 ด.ช.กันณพัฒน ถิ่นกมุท

น.ส.นิติ วิมานทอง

0095687 ตําบลบานคอ จังหวัดขอนแกน

65 ด.ญ.ฌากีระห สาและ

น.ส.เจะฮานิง เจะเลาะ

0068745 ตําบลยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

66 ด.ญ.นดา หลําหลี

นายซอฮิรีย หลําหลี

0097688 ตําบลนาทวีนอก จังหวัดสงขลา

67 ด.ญ.นวพร บุตรธนู

น.ส.ดวงมณี โคตรโสภา

0093606 ตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดขอนแกน

68 ด.ญ.ชุรีพร ชํานิเชิงคา

น.ส.ขวัญมนัสฐ เข็มวัน

0064625 ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

69 ด.ญ.กานติมา ชมภูนุช

น.ส.กาญจนา ฟกกลิ่น

0062944 ตําบลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

70 ด.ช.สุวภัทร เกื้อกูล

นายสมศักดิ์ เกื้อกูล

0093812 นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

71 ด.ช.ธีรบดี พงษาชัย

นางภาษิณี พงษาชัย

0076936 ตําบลบางเลน จังหวัดนครปฐม

72 ด.ช.ณฐภัทร ธงเจริญ

น.ส.ฉวีวรรณ ธงเจริญ

0101162 เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

73 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ราษฎรเหนือ

น.ส.กุลธิดา ราษฎรเหนือ

0085322 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

74 ด.ช.ธราธร สุวรรณจันลา

น.ส.ศุทราธินีย ปนะกาโน

0091573 ตําบลอุมเมา จังหวัดกาฬสินธุ

75 ด.ช.รักศักดิ์ ตรีโอษฐ

นายณัฐพล ตรีโอษฐ

0090115 ตําบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ

76 ด.ช.คุณาวิชญ ภูสินเตชภัสส

น.ส.กัณณนภัส นาคทอง

0072198 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

77 ด.ญ.ณฐพร โกอินตะ

น.ส.วรรณเสด็จ รัตนมงคล

0088547 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

78 ด.ญ.ณัฐรินีย จิตรเพียรคา

นางณัฐภัสสร จิตรเพียรคา

0100578 ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

79 ด.ญ.ศิรดา ฤทธิเดช

นางนิตยา ฤทธิเดช

0066365 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80 ด.ญ.ปณณิกา รัตนจิตต

น.ส.กมลทิพย วัจนะพันธ

0097551 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

81 ด.ช.ปริวัฒน อารยะมั่นคง

นายคชวัฒน อารยะมั่นคง

0071512 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

82 ด.ญ.ทิฆัมพร รักดี

น.ส.วราภรณ รักดี

0103269 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

83 ด.ช.ณฐวัฒน ดํานอย

นางจันทนิส ดํานอย

0089505 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

84 ด.ช.คุณานนท เหล็กแปง

น.ส.ตะวันฉาย แสงอุทัย

0090323 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

85 ด.ช.ธีทัต แคลวภัย

นางปยะมาศ แคลวภัย

0090449 ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช

86 ด.ญ.กิตติกา อภิวงศ

น.ส.กรรณิกา กันทะสอน

0084637 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

87 ด.ช.อาณาเขต ปวนสิงห

นางวิลาศลักษณ ปวนสิงห

0093547 ตําบลตนธง จังหวัดลําพูน
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88 ด.ญ.บุญญิสา ทองเพ็ชร

น.ส.กฤติมา วงษวัน

0102304 องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

89 ด.ช.ศรัณยพงค เปงสวาง

น.ส.จรรยา ใจนิตย

0104027 ตําบลเจดียหลวง จังหวัดเชียงราย

90 ด.ญ.กานตชิดา ชํานาญศิลป

น.ส.แสงดารา คําพูล

0061286 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

91 ด.ญ.พิลาภร พันธุวร

นายคณชธร พันธุวร

0082768 ตําบลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

92 ด.ช.ณัฐธัญ ไอยรากาญจนกุล

นางเสาวภา ไอยรากาญจนกุล

0078794 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

93 ด.ช.จิรเมธ บุญยืน

นางเปมิกา บุญยืน

0085456 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

94 ด.ญ.ปวันรัตน ปาระภา

นางทัศนีย ปาระภา

0096222 ตําบลภูดิน จังหวัดกาฬสินธุ

95 ด.ช.วีรภัทร พุทธวงษ

น.ส.นงคเยาว หลักตา

0071600 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

96 ด.ช.พัศพงศ พูลสุข

นางเบญจรัตน พูลสุข

0101589 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

97 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทนทอง

นายสมชาติ ทนทอง

0072326 ตําบลทาขาวเปลือก จังหวัดเชียงราย

98 ด.ญ.ภัททิยาภร ถ้ํากลาง

น.ส.ทัศนชลี ภูเจริญ

0081659 ตําบลปากน้ํา จังหวัดฉะเชิงเทรา

99 ด.ช.ไกรวิชญ ไชยแกว

นายเฉลิมเกียรติ ไชยแกว

0080673 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

100 ด.ญ.ธนปภรณ ชางมูบ

นางศิริพร บุญแสนไชย

0100125 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

101 ด.ญ.ณัฐณิชา พันธมาศ

นางมณฑาทิพย พันธมาศ

0081545 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

102 ด.ช.วชิรวิทย ยั่งยืน

นางวนัชพร ยั่งยืน

0067804 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

103 ด.ญ.รินรดา มันตาพันธ

นางรุจิรา มันตาพันธ

0060863 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

104 ด.ช.กลวัชร พลฉิมพันธุ

น.ส.ปยวรรณ เห็มภิระ

0093380 ตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ

105 ด.ช.ชยพล อิ่มเอิบ

นางอัจฉราวรรณ อิ่มเอิบ

0083285 ตําบลทาสายลวด จังหวัดตาก

106 ด.ญ.ภูริเธียร ภักดี

นางเปรมฤดี บุญชุม

0087959 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

107 ด.ญ.เพียงรัดดา จันนา

นายเกรียงไกร จันนา

0094187 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

108 ด.ญ.วรวลัญช วิจิตรพันธ

นางวิภารัตน วิจิตรพันธ

0089153 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

109 ด.ช.พาสุกรี ศิริอัฐ

น.ส.กาญจนีย วงศประชา

0102383 เมืองกระทุมลม จังหวัดนครปฐม

110 ด.ญ.สุกฤตา จงประสพลาภ

นายเสกสันต สรอยสังวาลย

0078846 นครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ประถมศึกษาปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ.ธนพร แสบงบาล

นางนุจรี แสบงบาล

0106971 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

2 ด.ญ.อชิรญา สุขเจริญ

นางรมิดา สุขเจริญ

0101362 นครตรัง จังหวัดตรัง

3 ด.ช.ณภัทร สิงหเห

สิบเอกทศพร สิงหเห

0102525 เมืองแพร จังหวัดแพร

4 ด.ญ.นันทินี ประชุมแดง

น.ส.ปยนุช เคนสุวรรณ

0104445 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

5 ด.ช.ธนกฤต เมืองสวัสดิ์

นางวัลภา เมืองสวัสดิ์

0103726 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

6 ด.ญ.กานตพิชชา ทั่งหิรัญ

น.ส.จิราพร ธิรินทอง

0101540 ตําบลหางฉัตร (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง

7 ด.ช.วันเฉลิมชนม โคตยะคํา

นายฉลาด โคตยะคํา

0100589 ตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

8 ด.ช.ประสพโชค นวลสุวรรณ

นางเสาวณี นวลสุวรรณ

0107529 ตําบลปากน้ําทาเรือ จังหวัดระนอง

9 ด.ญ.พชรชลธร พนมเขต

นางจุฑาทิพย พนมเขต

0078062 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

10 ด.ญ.สุปวีณ แสงเรณู

น.ส.ศุภิสราภรณ กลิ่นหอม

0075309 ตําบลบานนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

11 ด.ช.เมธานันท ณัฐประเสริฐ

นางดารภา ณัฐประเสริฐ

0094646 นครระยอง จังหวัดระยอง

12 ด.ญ.นัทธชนัน นิลนาค

น.ส.ชุติมา สมชาติ

0086925 ตําบลบางนอน จังหวัดระนอง

13 ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ

นางเปยทิพย ณ กาฬสินธุ

0095176 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

14 ด.ญ.ปุณยนุช ชื่นใจ

น.ส.นงลักษณ คุปตจิต

0081070 ตําบลโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี

15 ด.ญ.แพรวเพชร แยมชวย

นางเกศินี แยมชวย

0101651 ตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง

16 ด.ญ.ชมพูนุท ชุมกาแสง

น.ส.สายรุง ขามสาม

0061055 เมืองแพร จังหวัดแพร

17 ด.ญ.ธีรชญาห ธนากุลนิวรรธน

น.ส.นันทมนัส ธนากุลนิวรรธน

0050060 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

18 ด.ช.พันธนดล มูลกาย

นางสุณี มูลกาย

0085415 ตําบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย

19 ด.ญ.นรมน ใจหาว

น.ส.อภาวดี ทองเต็ม

0099619 ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ด.ช.อธิภัทร โพธิจักร

นางวรรณรัตน โพธิจักร

0059471 ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

21 ด.ช.พีรวิชญ บัวพันธ

นายพิริยุทธ บัวพันธ

0094059 ตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร

22 ด.ช.กษิดิศ โชติมณี

นางธิดาวรรณ โชติมณี

0093259 ตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุรี

23 ด.ญ.นิปณฑิตา แยนา

จาเอกสุลกิฟลี แยนา

0077738 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

24 ด.ช.อชิรวิชญ ไพกะเพศ

น.ส.หทัยทิพย ไพกะเพศ

0092747 ตําบลน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

25 ด.ญ.ฐิติณัณ ไชยพหล

นายวีระพงศ ไชยพหล

0094311 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 ด.ญ.พิมญาดา รัตธิจันทา

น.ส.ณัฏฐพิมล นิลสระคู

0097652 ตําบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 ด.ญ.ภฤศมน พลสวัสดิ์

น.ส.ศิริวรรณ พงศอําไพ

0096997 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 ด.ช.นพพิชญ สิงหแกว

นายนพพงษ สิงหแกว

0093783 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

29 ด.ญ.รักษจันทร พะยอมศรี

นายนิกร พะยอมศรี

0102946 ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว
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30 ด.ญ.ปยะพร แขวงภูเขียว

น.ส.ธันยธรณ ลือนาม

0083274 ตําบลบานเปา จังหวัดชัยภูมิ

31 ด.ญ.นฤพร เพชรพราว

นายอุทิตย เพชรพราว

0104464 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

32 ด.ช.ปกรณกิตต ชูเชิด

น.ส.กัลธิมา ชูเชิด

0106207 ตําบลไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

33 ด.ช.อชิรวิชย แพทยคุณ

นางรุจิรา แพทยคุณ

0061494 ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

34 ด.ญ.เบญญาภา พรหมออน

น.ส.สุมาลี จุลศรี

0082555 ตําบลทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

35 ด.ญ.ชัญญานุช วงศเวียง

นายชนัชชงค วงศเวียง

0085482 ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด

36 ด.ญ. เณภิสรา กิจจารึก

น.ส.เกสร แจงจั่น

0062537 เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

37 ด.ช.ณภัทร พิจิตรศิริ

นางสุภัสสรา พิจิตรศิริ

0071153 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

38 ด.ญ.ชาคริยา อิ่มเกตุ

นายโตมร ภูสุวรรณ

0098850 ตําบลบานนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

39 ด.ญ.ธัญชนก วิชัด

น.ส.มริณญดา จํานงค

0090527 ตําบลบานนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

40 ด.ญ.บุญยวีร ทรัพยสุข

น.ส.เบญญาภา จิตติมณี

0079285 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

41 ด.ช.ภัทรภูมิ มั่นเหมือน

น.ส.ปรัชณี ปลื้มมาลี

0096743 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

42 ด.ญ.นิรุชา มงคลสุข

น.ส.รุงทิวา พรรณวงค

0079417 ตําบลเนินสูง จังหวัดจันทบุรี

43 ด.ช.ศุภศิษฏ สุวรรณวิจิต

นางจริยา สุวรรณวิจิต

0084319 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

44 ด.ช.อรุณชัย เบาทอง

นางรจนา เบาทอง

0077568 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

45 ด.ญ.พัณณชิตา จิราวัฒนธนากิจ นางธราพัชร จิราวัฒนธนากิจ

0065705 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

46 ด.ญ.ณัฐรดา ทวมจันทร

นายณัฐพงษ ทวมจันทร

0085765 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

47 ด.ช.คามิน มณีไชย

นายสมชาย มณีไชย

0086876 ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

48 ด.ช.ทนุธรรม แตมศรี

นางชนิดาภา แตมศรี

0101348 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

49 ด.ญ.จิรัชยาพร พรมวงค

นายสุรชัย พรมวงค

0078109 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

50 ด.ช.นราธิป ซอนทรัพย

นางศิริพร ถึงไชย

0079373 องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

51 ด.ญ.ทัศนีย พลสงคราม

น.ส.ราตรี วรรณชูมาตร

0085730 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

52 ด.ช.ปกเกลา ออนสัมฤทธิ์

นางสาริณี ออนสัมฤทธิ์

0069845 ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี

53 ด.ช.ไกรวิชญ พละศูนย

นายนครชัย พละศูนย

0074923 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

54 ด.ช.ธิติพัทธ ทองกลึง

น.ส.สุชีราวรรณ ขําเพชร

0104738 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

55 ด.ช.ศิวกร กุยแกว

นางดุษณี กุยแกว

0106375 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

56 ด.ญ.ณัฐกฤตา บุญรอดรักษ

นางภัฏ บุญรอดรักษ

0103913 ตําบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี

57 ด.ญ.ปริญอร ชื่นใจ

น.ส.รชยา วงศญาติ

0096150 ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

58 ด.ญ.อุไรภัสร เจริญพันธ

นายธนาวัต เจริญพันธ

0093142 ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร
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59 ด.ญ.กัญญารัตน มาตรง

นางเสาวนีย มาตรง

0083602 ตําบลทาศาลา จังหวัดลพบุรี

60 ด.ช.ณฐวรรธน พรมนิกร

นางสุวนีย พรมนิกร

0068362 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

61 ด.ช.พีรภัชร ฆังคะมะโน

น.ส.วาสนา จันทรนอย

0094812 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

62 ด.ญ.ธัญยธรณ วรินทรเวช

น.ส.รัชฎา รอดทอง

0092295 ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

63 ด.ช.ปวริศร นอยดา

นางบุญศศิริ นอยดา

0090255 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

64 ด.ช.ณัฐกร บริรักษ

นายนครินทร บริรักษ

0093407 ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี

65 ด.ญ.อนัญญา นัยนันท

นางปวริศา นัยนันท

0083142 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

66 ด.ญ.อัจฉริยา วิชาธรรม

นายโกสินทร วิชาธรรม

0101894 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

67 ด.ช.ภูมิพัฒน มิตรกิจการคา

นายกฤษดา มิตรกิจการคา

0084869 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

68 ด.ช.นิธิกร สาวิสัย

น.ส.ศรีไพรวัลย สาวิสัย

0089262 ตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

69 ด.ญ.รดา ลาภหลาย

นายวัชรา ลาภหลาย

0074022 ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

70 ด.ช.พิชากร เสียงเสนาะ

นายมาโนช เสียงเสนาะ

0105239 นครนครปฐม2 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

71 ด.ช.ภูริ ทิศหลา

นายนภสินธุ ทิศหลา

0100270 ตําบลบานโฮง จังหวัดลําพูน

72 ด.ช.จิณณพัต วันฉวี

น.ส.จงจิรานนท เนตรสวาง

0096566 ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี

73 ด.ญ.ปาณัสม นิจศักดิ์

นายธีระชัย นิจศักดิ์

0013653 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

74 ด.ช.คณิศร นามทิพย

จาสิบเอกศุภกร นามทิพย

0106454 ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

75 ด.ญ.สิริภัสสร ศรีบุรินทร

น.ส.สุวพัตร ศรีบุรินทร

0055150 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

76 ด.ญ.กันตกนิษฐ เพ็ชรอินทร

นายพงศพันธุ เพ็ชรอินทร

0057328 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

77 ด.ช.ณัฐภัทร แกวคํา

นางรัชนีวรรณ แกวคํา

0055946 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

78 ด.ช.ปณิธิ ประดิษฐจิตร

น.ส.จิตราวดี ประดิษฐจิตร

0095379 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

79 ด.ช.สืบสกุล นิ่มศิริ

น.ส.กุลิสรา ภาณุชไพศาล

0093219 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

80 ด.ญ.ชนากานต แคลวคลาดสัตรู

นางสายฝน แคลวคลาดสัตรู

0097386 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

81 ด.ช.ณฐพล ฤทธิโคตร

นายพฤษพงษ ฤทธิโคตร

0068646 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

82 ด.ญ.กุลนัดดา นวลฉวี

นางศกวรรณ นวลฉวี

0087152 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

83 ด.ญ.รุจิรดา มูลสาร

น.ส.รุจีย ชื่นตา

0105698 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

84 ด.ญ.ณัฐณิชา จํานงโชติ

นางกิ่งกาญจน จํานงโชติ

0062582 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

85 ด.ญ.พีรยา จันทรรัตน

นายประจวบ จันทรัตน

0046930 ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

86 ด.ญ.พิชามญชุ คงมา

นางเสาวลักษณ คงมา

0080452 เมืองพังงา จังหวัดพังงา

87 ด.ช.ปรินทร ทาใจ

นายปริพรรห ทาใจ

0080512 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ
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88 ด.ญ.ณกัญญา ธีระกุลพิศุทธิ์

น.ส.พนิดา ฮอสกุล

0059507 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

89 ด.ญ.สุกฤตา เพียสุระ

นางอัญชลี เพียสุระ

0074842 ตําบลควนเสาธง จังหวัดพัทลุง

90 ด.ญ.พิมลดา วิลาศรี

น.ส.ชลิดา อรรคศรีวร

0073953 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

91 ด.ญ.ธัญวรัตน คําเวียง

นางขวัญฤทัย คําเวียง

0091287 องคการบริหารสวนตําบลบานปวง จังหวัดลําพูน

92 ด.ญ.ภัทรกร ภควัฒน

นางเปมิกา ภควัฒนะ

0069173 ตําบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม

93 ด.ญ.ภูพิชชา โพสุการ

นายปริญช โพสุการ

0086706 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

94 ด.ช.ชยกร เลื่อนจันทร

นางนนทิชา เลื่อนจันทร

0086125 ตําบลบานสวน จังหวัดพัทลุง

95 ด.ญ.ธันยวีร พัดแดง

น.ส.เกษศิรินทร ชูพันธ

0087908 นครยะลา จังหวัดยะลา

96 ด.ช.โสภณธีร นาวี

นายประดิษฐ นาวี

0048574 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

97 ด.ช.ชยานันต จัดละ

น.ส.ทิพวรรณ พสุเจริญวัฒน

0102181 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

98 ด.ช. ธนวัฒน หนูสอน

นางวิลาวัณย หนูสอน

0079754 ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช

99 ด.ญ.ศิรประภา พวงยอด

น.ส.กัลยกมล ทองปญญา

0095974 ตําบลสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ

100 ด.ช.พสุธันย ลากอก

นายอนุชา ลากอก

0087990 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธ จังหวัดกาฬสินธุ

101 ด.ช.เดชาธร เครือสุวรรณ

นายรุงโรจน เครือสุวรรณ

0084497 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

102 ด.ญ.อารดา อินทกาญจน

นางชญาดา อินทกาญจน

0105457 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

103 ด.ช.ธนกร พรมนิกร

นางสุนิดา พรมนิกร

0100890 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

104 ด.ญ.พิชชาพร รัตนวงศ

นายโยธิน รัตนวงศ

0062319 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

105 ด.ช.ภูมินาวา วงษหาแกว

จาเอกขวัญประชา วงษหาแกว

0098413 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

106 ด.ญ.มนสิชา การสราง

จาเอกนฤรงค การสราง

0102151 องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง จังหวัดบุรีรัมย

107 ด.ช.ฐิติวัชร อุปกิจ

นางนฤมล อุปกิจ

0079006 ตําบลกม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

108 ด.ญ.ฐิติชญา พงศยี่หลา

นางเกศรา พงศยี่หลา

0069493 ตําบลเขานิพันธ จังหวัดสุราษฎรธานี

109 ด.ญ.ศิรัญญา สืบวงค

นางศิรดา สืบวงค

0061152 ตําบลเจดียหลวง จังหวัดเชียงราย

110 ด.ช. สรวิศิษฏ รัตนพันธ

นางฐิติวัลค รัตนพันธ

0087668 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม
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1 ด.ช.ฆฑาเทพ เคนใบ

นายธนัย เคนใบ

0085727 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

2 ด.ช.จิรายุ อาจคะนอง

นางจิราพร เผามงคล

0092569 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

3 ด.ช.เมืองเอก ทั้งพรม

จาสิบตรีพิชิต ทั้งพรม

0079484 ตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี

4 ด.ญ.กรวิชญา ศรีวงค

น.ส.ภีมสินี รินสาย

0105576 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

5 ด.ช.พชรพล ตะลอม

นางพัชรินทร ตะลอม

0106163 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

6 ด.ญ.บุญญิสา แคลวภัย

น.ส.รุงลาวรรณ เกลี้ยงจันทร

0104307 ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 ด.ช.ธนภัทร เรืองผึ้ง

นายสมเกียรติ เรืองผึ้ง

0107282 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 ด.ช.ชุติพนธ พรหมนุย

นายภาณุวัฒน พรหมนุย

0104588 ตําบลทับปุด จังหวัดพังงา

9 ด.ช.ภูกวิน ปานพรม

นายอัศวิน ปานพรม

0105132 ตําบลหนองตําลึง จังหวัดชลบุรี

10 ด.ญ.วรัญญา มังตา

นางวิลาวัลย มังตา

0105486 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

11 ด.ญ.สุภัสสรา รัตนะ

นางสุรัตน รัตนะ

0078186 ตําบลดอนประดู จังหวัดพัทลุง

12 ด.ญ.ณภัทรลดา คุณยศยิ่ง

นางศุภนิดา คุณยศยิ่ง

0076213 ตําบลปงปาหวาย จังหวัดแพร

13 ด.ญ.ณัฐณิชา สลิดแกว

น.ส.วนัสนันท ไชยวงศ

0079948 ตําบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

14 ด.ญ.กัญญมนภรณ เล็กวงษ

น.ส.พัชรนันท สุมทอง

0094353 ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

15 ด.ญ.ศิรินันท แพงโสภา

นายมานพ แพงโสภา

0097474 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

16 ด.ญ.ณัฎฐนันท ปญญา

นายอติพัทธ ปญญา

0106292 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

17 ด.ช.บัญญวัต ศิริมา

นางชุลีภรณ พิลาดี

0073600 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

18 ด.ญ.ภัทรวรินทร กาบทอง

นายศุภชัย กาบทอง

0087806 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

19 ด.ช.จิรพล จีระสมบัติ

นางสุรียรัตน ไพรสณฑ

0094861 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

20 ด.ช.อิทธิพัทธ ทีฆะพันธ

น.ส.สุกัญญา ทีฆะพันธ

0103401 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

21 ด.ช.ธนวินท แสงอรุณ

นางนิตยา แสงอรุณ

0096125 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

22 ด.ช.ภูสิษฐ คดีโลก

นายทัศนัย คดีโลก

0096425 ตําบลทุงกวาว จังหวัดแพร

23 ด.ญ.ปภัสสรชนก สุมาลา

นางปาริชาติ สุมาลา

0105166 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

24 ด.ญ.ปวริศา สมศรี

นางกวิตา ใจขาน

0104679 ตําบลบานผือ จังหวัดอุดรธานี

25 ด.ช.นพกร ญาณสวาง

นายอาทิตย ญาณสวาง

0058335 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

26 ด.ช.ปณณวิชญ นวลกุง

น.ส.สายสุณี ศรีสังข

0093504 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

27 ด.ช.สิปปวิชญ คงใหม

นายธีระยุทธ คงใหม

0055098 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

28 ด.ช.เตชิต พึงรําพัน

นางจุฑาทิพย พึงรําพัน

0074995 เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

29 ด.ช.พงศภูดิศ ศิลาจะโปะ

น.ส.ทรรวรีก ศิลาจะโปะ

0087156 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน
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30 ด.ญ. ณ ปลายฟา สุขสุโฉม

นางสุนทรี สุขสุโฉม

0071248 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

31 ด.ช.ปณณ จันทรเทศ

น.ส.วิไลลักษณ เจริญหินทอง

0061722 ตําบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

32 ด.ช.จตุพล วงศราษฎร

นางสุภาวดี วงษราษฎร

0081745 ตําบลทาขาม. จังหวัดเชียงใหม

33 ด.ญ.นวดี แดงนา

น.ส.รัตติภรณ ผาดํา

0104202 ตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

34 ด.ช.พุฒิพงษ นันตะสุข

นายสมศักดิ์ นันตะสุข

0074604 ตําบลบานขา จังหวัดนครพนม

35 ด.ช.วรวิทย พรมลังกา

น.ส.บุญสิตา ธรรมเจริญ

0105118 ตําบลหนองชางคืน จังหวัดลําพูน

36 ด.ช.กวินท บังแสง

นางสุพัตรา บังแสง

0077198 ตําบลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม

37 ด.ญ.ชวกร หาญประเสริฐ

น.ส.รัชนี เนียนทะศาสตร

0060316 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

38 ด.ช.เกียรตินิธิกร พึ่งพระพร

น.ส.ลฎาภา ชาวนาลุม

0084881 ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

39 ด.ญ.ปานวรินทร บุญเกิด

น.ส.ชุติมณฑ ประพัฒน

0077375 ตําบลโพหัก จังหวัดราชบุรี

40 ด.ช.ณัฐรัชต อัตโณ

นายทิลายุ ภูอาลัย

0064732 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

41 ด.ญ.ญาดา ยศศิริ

นางศิริรัตน ยศศิริ

0091556 ตําบลทุงศรีชุมพล จังหวัดสุรินทร

42 ด.ญ.อัจฉรียา จุลมุสิก

น.ส.อัจฉราภรณ ยุคุณธร

0081969 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

43 ด.ญ.ปราชญปรียา เข็มทอง

นายปรัชญา เข็มทอง

0086806 องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ จังหวัดสุรินทร

44 ด.ช.ศรันยภัทร หงษไชยคํา

นายฉัตรไชย หงษไชยคํา

0094236 ตําบลคอแลน จังหวัดอุบลราชธานี

45 ด.ญ.กุลสตรี รอดคง

นางศศธร ทองพร

0075267 องคการบริหารสวนตําบลชางแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

46 ด.ช.ภีมเดช บุญอินทร

น.ส.ภัณฑิลา บุญชัย

0105946 ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

47 ด.ญ.ปานิสรา สําเภา

นางสมพร สําเภา

0078822 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

48 ด.ช.วีระพัฒน โสมณาวัฒน

นางสายใจ โสมณาวัฒน

0095111 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

49 ด.ญ.กฤติยา ไหลหาโคตร

นางวิไล ศรีพุทธา

0105732 ตําบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี

50 ด.ญ.นรีกานต สมบัติ

น.ส.สฤณี นันติวงศ

0100840 เมืองแพร จังหวัดแพร

51 ด.ญ.ดลนภา โฉมงาม

นายวีระ โฉมงาม

0039761 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

52 ด.ช.ธนภูมิ ผองสอาด

นางนิตยา ผองสอาด

0098720 ตําบลโคกมวง จังหวัดสงขลา

53 ด.ช.ปุณณวัชญ บุญหนัก

น.ส.ธนัชพร ขวัญบุรี

0090708 ตําบลหนองตะครอง จังหวัดบุรีรัมย

54 ด.ช.ศวัสกร สิงหาราโท

น.ส.สุธาสินี อันทะโคตร

0098363 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

55 ด.ญ.กชพร ขันนาแล

น.ส.วรภัสสร สุเมทา

0103433 นครแมสอด จังหวัดตาก

56 ด.ญ.รัตติยากร ชันทอง

น.ส.รักษิณา ประเสริฐศรี

0092516 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

57 ด.ญ.รมิตา โคตะ

นายสุวัฒน กลีบเมฆ

0105197 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

58 ด.ช.ตอตระกูล กุลวงษ

นางสุธิดา กุลวงษ

0102315 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
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59 ด.ญ.ชวิศา ออสปอนพันธ

นางอุไรลักษณ ออสปอนพันธ

0101020 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

60 ด.ช.กฤตเมธ บัวเกิด

นางกนกพรรณ บัวเกิด

0085608 ตําบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี

61 ด.ญ.พิรดาภรณ นาคทิม

น.ส.สุชาดา ทรัพยลักษณ

0048765 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

62 ด.ช.วรฐ บัญชาศักดิ์เจริญ

นายเอกศักดิ์ บัญชาศักดิ์เจริญ

0091728 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

63 ด.ญ.เบญญาภา แสงสุวรรณ

น.ส.สุดารัตน สุวรรณรัตน

0060674 องคการบริหารสวนตําบลนาเกตุ จังหวัดปตตานี

64 ด.ญ.พีรดา ทิพยวงศ

นายแมน ทิพยวงศ

0072780 ตําบลบานปน จังหวัดแพร

65 ด.ช.ชลัลวิทย สุนทร

น.ส.ปวีณริศา ชูสุข

0068065 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

66 ด.ช.ชยางกูร สาระศาลิน

น.ส.ทิพวรรณ ทองเชื้อ

0099085 เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

67 ด.ช.อัคราธร วงคไชย

นางอรวรรณ วงคไชย

0089213 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

68 ด.ญ.กานตพิชชา แสงงาม

จาเอกสุรชาติ แสงงาม

0097069 ตําบลทาขาม จังหวัดเชียงราย

69 ด.ญ.กุลกัลยา บุญรักษ

นางเกศิณี บุญรักษ

0074289 ตําบลทาทอง จังหวัดพิษณุโลก

70 ด.ญ.อนรรฆวี ไกรเทพ

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

0092260 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

71 ด.ช.บวรทัต นันทนธนกุล

นางณิชา นันทนธนกุล

0068846 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

72 ด.ช.ณชพลคณพศ ยองใย

น.ส.ธณัทภัทร บุญธิปชัยรัช

0048708 ตําบลอางศิลา จังหวัดอุบลราชธานี

73 ด.ญ.นวินดา ภูแทงเพชร

นายพงษศักดิ์ ภูแทงเพชร

0089483 ตําบลเวียงคํา จังหวัดอุดรธานี

74 ด.ญ.รุจาภา หนูในน้ํา

สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ํา

0057936 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75 ด.ญ.ชัญญา สารสวัสดิ์

น.ส.กมลทิพย มาตรา

0063675 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

76 ด.ช.ณัฐชยนันท แซเฮง

นางปรวีธาดา แซเฮง

0087617 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

77 ด.ญ.ศุรดา วิวัฒน

นางสุธิสา วิวัฒน

0059290 องคการบริหารสวนตําบลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

78 ด.ญ.ภัคจิรา วังคูหา

น.ส.จันทนี ขานเกตุ

0085665 ตําบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี

79 ด.ญ.รวีพัชญ เสาทอง

นางพิมพระวี ปญญาวุฒิ

0096391 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

80 ด.ช.วศิน พรมทา

นายวีระพงษ พรมทา

0075829 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

81 ด.ช.สิปปวิชญ สุจริต

พันจาเอกปญญา สุจริต

0102243 ตําบลธาตุทอง จังหวัดชัยภูมิ

82 ด.ช.วีรภัทร มวงสิมมา

นางสุนิสา มวงสิมมา

0098922 ตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร

83 ด.ญ.อัญรินทร ธราพงศสันต

น.ส.ศิญารัตน ธราพงศสันต

0105426 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

84 ด.ญ.ธรรญธร สีเล

นายศุภวิชญ สีเล

0088586 ตําบลโนนสวาง จังหวัดบึงกาฬ

85 ด.ญ.อรพิมล ออแกว

นางผองพรรณ ออแกว

0105410 ตําบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

86 ด.ญ.ชิสาพัชร บาริศรี

น.ส.วิยดา พิมยัง

0103328 นครระยอง จังหวัดระยอง

87 ด.ญ.ณิชารีย จันทรพวง

นางศศิธร ศิริวาณิชย

0101635 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
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88 ด.ญ.อภิชญา เฉลิมวรรณ

นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ

0071330 องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

89 ด.ช.ภาณุพงศ มุริจันทร

นายวิรัช มุริจันทร

0074244 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

90 ด.ญ.ศุภรัตน ยศมา

นางนาตยา วงศหิรัญ

0105810 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

91 ด.ญ.จิรัชยา รักบํารุง

นางจรัสศรี รักบํารุง

0094104 ตําบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

92 ด.ญ.ภัคณภัทร ชัยสีธิ

นางนงลักษณ ชัยสีธิ

0072781 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

93 ด.ญ.อุษณีย ประเสริฐสังข

นางอานนทศิลป ประเสริฐสังข

0089856 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

94 ด.ช.ธาดา สายทอง

น.ส.วรรณภา คําบึงกลาง

0097849 ตําบลกม.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

95 ด.ช.ธฤตดล วงษาสันต

นางศิวารญา วงษาสันต

0097752 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

96 ด.ช.รัชชนนท เสนสุภา

นางพรรณนิภา เสนสุภา

0100273 ตําบลดงดํา จังหวัดลําพูน

97 ด.ช.พรหมพิริยะ มณีอินทร

น.ส.ศิริพร มณีอินทร

0088727 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

98 ด.ญ.แมนมาศ เวทํา

นางพัชรินทร เวทํา

0077486 ตําบลเชียงกลาง จังหวัดนาน

99 ด.ช.กิตติกวิน สารวัล

นางจุฑาทิพย สารวัล

0092469 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

100 ด.ช.ธนกฤต ดานตระกูล

นายอัตสิทธิ์ ชางเชื้อวงษ

0106957 ตําบลบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

101 ด.ญ.รักษิตา กุนามา

น.ส.ยุพเรศ ใจครัว

0096782 นครแมสอด จังหวัดตาก

102 ด.ญ.ณฐพร มีทรัพย

นางดวงเดือน มีทรัพย

0102213 ตําบลหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

103 ด.ญ.อุษาวิรัล กิ่งแกว

น.ส.นัญฐภัสสร กิ่งแกว

0104568 ตําบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวลําภู

104 ด.ญ.พัชรศรี ดีวะรัตน

น.ส.พัชรี ธิแกว

0099888 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

105 ด.ช.ติณหภัทร สิงหเหาะ

นายพิศิษฐ สิงหเหาะ

0104427 ตําบลน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

106 ด.ญ.ปวริสา จันเทพ

นายเศรษฐพงศ จันเทพ

0056125 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

107 ด.ญ.พรปวีณ อินทรวงษโชติ

นางอรอินทร อินทรวงษโชติ

0062679 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

108 ด.ช.ธีรัช ศรีปดตา

น.ส.พรเพ็ญ สามเณร

0098365 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

109 ด.ญ.ปาณิสรา กองแกว

นายพร กองแกว

0067629 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

110 ด.ญ.มินตรา กิ่งแกว

น.ส.อุทุมพร ศิริมงคล

0065627 ตําบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี
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1 ด.ญ.กรองกวี เทพนิกร

นางจันทรจิรา เทพนิกร

0083078 เมืองตาก จังหวัดตาก

2 ด.ญ.ศิรดา ทองจํานงค

นายกฤษฎา ทองจํานงค

0101696 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

3 ด.ญ.ศริญญา เกิดสมบูรณ

นางกาญจนา เกิดสมบูรณ

0104557 ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

4 ด.ญ.พรนภา ชูชาจันทรกูล

นายนิติ บูชาจันทรกูล

0089189 ตําบลหนองบัว. จังหวัดขอนแกน

5 ด.ญ.นภัสสร สุนทรา

นายอดิเทพ สุนทรา

0103086 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

6 ด.ญ.ณัฐวรา ดาวษาวะ

นางธัญรัตน แสนบุตร

0070516 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

7 ด.ญ.ปารมี ชัยมงคล

นางนันทวรรณ ชัยมงคล

0078561 ตําบลเชียงรากนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จาชัย

นายพรชัย จาชัย

0092582 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

9 ด.ช. ศุภวิชญ นันตา

นายรังสรรค นันตา

0051192 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

10 ด.ช.พีรดนย เพ็ญเขียว

นางศศิรัศมิ์ เพ็ญเขียว

0096999 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

11 ด.ญ.ธนัญชนก ระวิชัย

น.ส.นงนุช ระวิชัย

0067190 ตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ

12 ด.ญ.กัลยากร ปญญามา

นางชมพูนุท ปญญามา

0102040 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

13 ด.ญ.ตรีรัตน สุธรรมวิจิตร

นางกฤติยาณี สุธรรมวิจิตร

0078154 ตําบลบานดานโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

14 ด.ช.วรปรัชญ แกววันดี

นางพรลภัส แกววันดี

0090259 ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง

15 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ทองแกว

นายธีรวัตน ทองแกว

0071773 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

16 ด.ช.ภูกวิน นาคสุวรรณ

นางจุรีย นาคสุวรรณ

0076399 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 ด.ญ.พิมลวรรณ พวงบุบผา

นางสุรัตธนี พวงบุบผา

0050686 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 ด.ญ.วชรพร เทาสิงห

น.ส.เบญญาภา ดาพันธ

0099362 องคการบริหารสวนตําบลทุงไชย จังหวัดศรีสะเกษ

19 ด.ช.ธนกร ไขแสงจันทร

นางนิศารัตน ไขแสงจันทร

0104064 ตําบลปว จังหวัดนาน

20 ด.ญ.กัญญาณัฐ แสงสวาง

นางนิภาพร แสงสวาง

0104188 เมืองวังน้ําเย็น (สถานธนานุบาล) จังหวัดสระแกว

21 ด.ช.กฤติเดช ธีรธวัชเมธาสิทธิ์

นางปสุตา ธีรธวัชเมธาสิทธิ์

0104966 เมืองตาก (สถานธนานุบาล) จังหวัดตาก

22 ด.ญ.อาภัสรา คําเรือง

นางนิตย สิงหแกว

0100719 นครนครปฐม3 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

23 ด.ญ.ระรินตา เอี่ยมเอก

น.ส.มาลัย การินตา

0060686 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

24 ด.ญ. ศิรดา โคธิเสน

น.ส.กุลปริยา อุปโคตร

0100455 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

25 ด.ญ.กรวรรณ อุปญญ

นางกันยารัตน อุปญญ

0066932 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

26 ด.ญ.พิมพพิชชา ชุมมงคล

นายอธิมงคล ชุมมงคล

0096063 ตําบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

27 ด.ญ.กชพร พันธไชย

นายศุภกฤษ พันธไชย

0083309 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

28 ด.ช.ทักษดนย แซโคว

นางวริศรา แซโคว

0066575 ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

29 ด.ญ.ปนมณี เกาเอี้ยน

นางอังคณา เกาเอี้ยน

0078187 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง
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30 ด.ญ.ธนัญชนก ชวงชัย

นางลาวัลย ชวงชัย

0077196 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

31 ด.ช.ธนพัฒน ขันทรง

นางรัชนก ขันทรง

0065988 ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร

32 ด.ญ.สิริภัสสร อดทน

จาสิบโทหญิงนารีกร อดทน

0091312 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

33 ด.ช.นิติวัฒน ชายทวีป

นายอดุล ชายทวีป

0086403 ตําบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

34 ด.ญ.ปณฑารีย รัชอินทร

น.ส.รัชนี แซฟาม

0101940 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

35 ด.ญ.ปภาดา เหมืองหมอ

นางสุวรรณี เหมืองหมอ

0075973 ตําบลสอง จังหวัดแพร

36 ด.ญ.บุญทิภา ถานะ

นางสุภาวดี ถานะ

0070674 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

37 ด.ญ.ทิพปภา สุนทร

นางชลธิวา สุนทร

0068262 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

38 ด.ช. สิทธิพจน บุญจูง

นางพจนีย บุญจูง

0096336 ตําบลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

39 ด.ญ.ชีรณัฐ นิลทะราช

นางชวนพิศ นิลทะราช

0092435 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

40 ด.ช.จิรัฏฐ ประภาวงษ

น.ส.อัญญารัตน ประภาวงษ

0091118 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

41 ด.ช.พรหมพิริยะ สมเด็จ

นายพรวสันต สมเด็จ

0102297 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

42 ด.ช.ชิษณุพงศ ทะจักร

นางอรพรรณ ทะจักร

0089794 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

43 ด.ญ.อัญรัตน สุวประพันธ

นางนภางครัตน สุวประพันธ

0082474 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

44 ด.ช.ธนพนธ อุปชา

นายอาทิตย อุปชา

0074046 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

45 ด.ญ.ภูริชญา บุระสิทธิ์

นางปาริฉัตร บุระสิทธิ์

0057596 ตําบลพังโคน (สถานธนานุบาล) จังหวัดสกลนคร

46 ด.ญ.อลิสา อ่ําสอาด

นายสาโรช อ่ําสอาด

0057565 ตําบลทาฬอ จังหวัดพิจิตร

47 ด.ญ.อรรณกร ออนโยน

น.ส.ภคมน นาคนฤมิตร

0063398 ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

48 ด.ญ.กมลพร โมรารักษ

นางพรพิมล โมรารักษ

0103541 ตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ

49 ด.ช. ณัสธร รัชชะ

นายเมธา รัชชะ

0062817 ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี

50 ด.ช.ภูมินทร มั่งคั่ง

น.ส.สุจิตรา ศรีธาราม

0103326 นครระยอง จังหวัดระยอง

51 ด.ช.ปณณวัฒน ศรีทองสุข

นางภคภัทร เดชชาติธนาคุณ

0095193 ตําบลบานใหม จังหวัดนครราชสีมา

52 ด.ช.เจาฎากร ลุนสําโรง

น.ส.มณฑิรา คงไธสง

0104654 ตําบลหวยหิน จังหวัดบุรีรัมย

53 ด.ญ.วิทิตา ตั้งธงทองกุล

น.ส.วารุณี ตั้งธงทองกุล

0073294 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

54 ด.ช.วรณัฐ หวานแหลม

นายวรดล หวานแหลม

0104118 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

55 ด.ญ.พิมพภัทรา ออนณะนัย

น.ส.พิมพพิชชา ออนณะนัย

0057795 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

56 ด.ญ.สุชัญญา สุวรรณแมง

น.ส.สุรีพร สุทธิหา

0080867 ตําบลบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

57 ด.ญ. ศิรประภา ปานสมสาย

นางกนกพร ปานสมสวย

0068785 ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

58 ด.ญ.นิธินันท เมงชวย

น.ส.บุญมา เชื้อทอง

0085681 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
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59 ด.ญ.ณฐกานต ยอยไธสง

น.ส.วิลาวรรณ วิทยา

0106102 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

60 ด.ช.ธนกฤต วิเชียรสมุทร

นางสิริธนา วิเชียรสมุทร

0066292 ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี

61 ด.ญ.นิภาพร ชุมพงศ

นางอุดมพร วัฒนสุนทร

0051828 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

62 ด.ช.ณฐกร สมิงชัย

นางกุมาริกา สมิงชัย

0069576 ตําบลโนนหัน จังหวัดขอนแกน

63 ด.ญ.ขวัญชนก ฟกคง

นางศิราณี ฟกคง

0078900 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

64 ด.ช.ธีรเมธ แพรงาม

นายสัมฤทธิ์ แพรงาม

0069320 ตําบลเมืองขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

65 ด.ช.ณัฐศักดิ์ อุดมกิจกุล

น.ส.ทิพวัลย ชุนฟง

0066713 ตําบลทาไม จังหวัดกาญจนบุรี

66 ด.ช.ปฏิภาน บุญคํามูล

นางจารุณี บุญคํามูล

0098074 ตําบลบอแกว จังหวัดนาน

67 ด.ญ.จณิกาญจน บุญหนัก

น.ส.มธุรส แสงการ

0061502 เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

68 ด.ช.ชนาธิป ควรสําโรง

น.ส.ฐิตาภา ไชโย

0074093 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

69 ด.ญ.ณฐพร สุขแรง

น.ส.นันทนีย ชุมทิ

0091299 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

70 ด.ญ.สิริกัญญา ปริยาปญจางค

นายสามารถ ปริยาปญจางค

0089848 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

71 ด.ญ.ณัฎฐณิชา โสมาบุตร

นางนิตยา โสมาบุตร

0067263 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

72 ด.ช.จักรภัทร นิ่มกรมทอง

น.ส.อาภาภัทร อุทธบูรณ

0067232 ตําบลเขาสมิง จังหวัดตราด

73 ด.ช.ศิรวิชญ กันยะมี

นางดวงนภา กันยะมี

0100880 ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

74 ด.ญ.ธนิตา เพชรสวัสดิ์

นางชอเอื้อง ปลอดฟก

0096641 ตําบลบางแกว จังหวัดพัทลุง

75 ด.ญ.ธมลวรรณ แกวเรือง

นางวิจิตรา แกวเรือง

0095949 ตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง

76 ด.ญ.ศวรรติรัตน เมรินทร

นางฐานิตา ศรีชัยจันทร

0089320 ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย

77 ด.ช.ภานุพงศ แสงคําอินทร

นางธัญชนก แสงคําอินทร

0083183 ตําบลบานนา จังหวัดระยอง

78 ด.ญ.รินรดา สายเครือคํา

นายขวัญชัย สายเครือคํา

0093048 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

79 ด.ช.วชิรวิทย สุนาพรม

น.ส.วิชุตา มีอินทรถา

0093653 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

80 ด.ญ.ศุภาพิชญ เพ็ชรจํารัส

นางโสริญาภรณ เพ็ชรจํารัส

0101247 เมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

81 ด.ช.พีรวิชญ วัฒนศิริ

น.ส.ธิดารัตน คําภามูล

0060047 ตําบลคลองแสนแสบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

82 ด.ญ.พิมาลา บุญตามชวย

นางพิมพร บุญตามชวย

0067288 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

83 ด.ช. พาคินทร รัตนวิจิตร

นายสุริยะ รัตนวิจิตร

0094741 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

84 ด.ญ.วิสสุตา เนรมิตพานิชย

น.ส.ไพรินทร ทนทาน

0105037 ตําบลทาลี่ จังหวัดเลย

85 ด.ช.กันตธีร นิ่มผักแวน

นายพงคดนัย นิ่มผักแวน

0072362 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

86 ด.ช.กฤตยชญ หุนฉัตร

นายมนตรี หุนฉัตร

0101933 ตําบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

87 ด.ช.วราวุธ สุขศรี

นายภัทราวุธ สุขศรี

0089897 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
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88 ด.ญ.รตินันท เพ็ชรรัตน

น.ส.วิไลวรรณ เพ็ชรรัตน

0086668 ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา

89 ด.ช.ธนกฤต ไชยชนะ

นางจันทิมา ไชยชนะ

0079465 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

90 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ลูกอินทร

นายไพรัช ลูกอินทร

0101259 เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

91 ด.ช. กรจักร ทองรักษ

นางวนิกาญจน ทองรักษ

0066962 ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช

92 ด.ญงธนัชพร ดีแกนทราย

นางภัศราพร ดีแกนทราย

0074054 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

93 ด.ญ.ภัทรสุดา ทาริวงษ

น.ส.ชญาณพิมพ อยูเย็น

0079837 องคการบริหารสวนตําบลบานแห จังหวัดอางทอง

94 ด.ญ.ปภาวรินทร นามมณี

น.ส.ชลดา ไชยวงค

0058660 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

95 ด.ญ.สิรินดา มีแยมภักดิ์

นายสุประพัฒน มีแยมภักดิ์

0106417 ตําบลหนองปลอง จังหวัดบุรีรัมย

96 ด.ช. นฤภัทร ใจอุน

น.ส.ปรารถนา ทิพยนําพา

0088628 ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

97 ด.ช.ชัชพิสิทธิ์ โกติรัมย

นางนงลักษณ ชุมพลวงค

0080551 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

98 ด.ญ.สุชานันท สิทธิธนชาติ

นางรัศมี สิทธิธนชาติ

0100525 ตําบลตลุก จังหวัดชัยนาท

99 ด.ญ.อริสรา แกวการไถ

น.ส.เบญจวรรณ ชมภูนุช

0092365 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

100 ด.ญ. วริศรา มีชํานาญ

นางสมประสงค มีชํานาญ

0079940 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

101 ด.ญ.มนัสวีร สุขดา

นายเสนห สุขดา

0075219 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

102 ด.ช.สรวิศ หมื่นรักษ

นางบุญเสริม หมื่นรักษ

0099972 ตําบลลานขอย จังหวัดพัทลุง

103 ด.ช.ณัชชภัทร จันทรคลาย

นายอนุชา จันทรคลาย

0104148 องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ จังหวัดสมุทรปราการ

104 ด.ช.ดนุนันท เอกทัน

น.ส.กัญญา กรุดแกว

0096459 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

105 ด.ช.ธนกร พลเยี่ยม

น.ส.ณัฐณิชา คําหอม

0104105 ตําบลนาสีนวน จังหวัดมุกดาหาร

106 ด.ช.ธีรดลย เจริญภักดี

น.ส.เสาวลักษณ ภูเดนดวง

0095439 ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี

107 ด.ช.ชัยมงคล วรรณวิจิตร

นางอมรินทร วรรณวิจิตร

0092517 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

108 ด.ช.นันทิพัฒน เผยฤทัย

นางจารุณี เผยฤทัย

0092670 องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

109 ด.ญ นภัสวรรณ หลวงชนา

น.ส.ไขนภา แกวสีดํา

0105454 ตําบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

110 ด.ช.ศุภพิสิฐ รักขาว

น.ส.ปริยา จิตรพัฒนากุล

0102479 นครระยอง จังหวัดระยอง
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1 ด.ช. ภูมิรพีร ชนะ

สิบโทชัยภูมิ ชนะ

0102738 ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

2 ด.ญ.จังคณิภา ทองปลั่ง

นางสมพร ทองปลั่ง

0066754 ตําบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 ด.ญ.สุรางคคณา สีวะจูม

นายสมศักดิ์ สีวะจูม

0065248 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

4 ด.ญ.วริศรา เขมขัน

นายสาธิต เขมขัน

0100746 ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร

5 ด.ญ.ปวิชญา สุทธินุย

น.ส.สุพินดา ประดาสุข

0056626 ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี

6 ด.ช.จิราพัฒน อัครสูริย

นายทักษะ อัครสูริย

0047894 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

7 ด.ญ.ปญจญาณี นุนแกว

นางนฤมล นุนแกว

0062780 นครยะลา จังหวัดยะลา

8 ด.ช.ภัททโชติ อินทนนท

นางพัชราภรณ อินทนนท

0102936 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

9 ด.ญ.ณัฐพร เขียวยะ

น.ส.อรัญญา กลิ้งตา

0074123 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

10 ด.ญ.เบญริสา ปติฤทธิ์

นายคมเพชร ปติฤทธิ์

0067005 ตําบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

11 ด.ช.ปองภพ ขัติยนนท

น.ส.ศรัญญา ขัติยนนท

0073634 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

12 ด.ช.ปุญญพัฒน โพธิ์หลา

นายธนกฤต โพธิ์หลา

0066681 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

13 ด.ญ. กุลนิษฐ ยุดกลาง

นางรุงนภา ยุดกลาง

0072499 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

14 ด.ญ.ไอรดา ไชยสีดา

น.ส.จินตนา อางสุวรรณ

0071435 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

15 ด.ช.อธิษฐชริน ไตรภูมิพิริยกุล

นางอรณพัฐ ไตรภูมิพิริยกุล

0084209 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

16 ด.ญ.แพรวพิฏชา ปลอบโยน

นางสายชล ปลอบโยน

0072671 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

17 ด.ญ.ปณฑณิศา รัตนาประภาภรณ นางระวิวรรณ รัตนาประภาภรณ 0099650 ตําบลหวยออ จังหวัดแพร
18 ด.ช.รัฐภูมิ ภูสีฤทธิ์

จาเอกวีรศักดิ์ ภูสีฤทธิ์

0071711 ตําบลวังทอง จังหวัดสระแกว

19 ด.ญ.สุวพร แซลิ่ม

น.ส.กมลพรรณ ตั้งสถิตพร

0059505 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

20 ด.ญ.ภัคนันท ประครองพันธ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ

0059748 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

21 ด.ช.ณัฐพล เสาะแสวง

น.ส.วรัชญา กัณหา

0093357 ตําบลทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี

22 ด.ช.ชาคริส ประจวบสุข

นางรัชดาภรณ ประจวบสุข

0092709 ตําบลบางงา จังหวัดลพบุรี

23 ด.ญ.พิมพลภัทร ออนวัน

นางบุษมาลี ออนวัน

0097916 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

24 ด.ญ.นภัทรวดี เพชรจิรสุทานนท นางนัฐชาภรณ เพชรจิรสุทานนท 0070571 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25 ด.ญ.วิมลวรรณ ยศศักดิ์

นางวรรณา ยศศักดิ์

0066466 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

26 ด.ช.ปณณวิชญ ทองลวน

นางสายสมร ทองลวน

0080749 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

27 ด.ญ.ธนัชชา ทองจันทร

น.ส.อัญชิษฐา แกวมา

0102484 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

28 ด.ช.กฤษฏ คงพูล

น.ส.มลิวัลย คงพูล

0107053 นครยะลา จังหวัดยะลา

29 ด.ญ.วรินดา เสนาทิพย

น.ส.นุชรี พิศแลงาม

0100934 ตําบลเขาหัวชาง จังหวัดพัทลุง
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30 ด.ญ.รวิฬดา ลิ้มสมวงค

น.ส.รัญชิดา คงไทย

0095830 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

31 ด.ญ.อะมะนี หาสัตว

นางฮาเดีย หาสัตว

0098386 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

32 ด.ช.คุณานนท จันทรรัตนบุปผา

นางขวัญใจ จันทรรัตนบุปผา

0103475 ตําบลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

33 ด.ช.พีรณัฐ เดชวิลัย

นางสุภาพรรณ เดชวิลัย

0096261 ตําบลเจดียหลวง จังหวัดเชียงราย

34 ด.ญ.กัญจนรัตน เจริญวงษ

นายรักชาติ เจริญวงษ

0057108 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

35 ด.ญ.ปณิตา มั่นศรี

นายราชันย มั่นศรี

0067702 กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

36 ด.ช.นิธิพัฒน กิจคอน

นายสมคิด กิจคอน

0062215 ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา

37 ด.ญ.พิชญธิดา สุทิน

น.ส.พัชรินทร คงสงค

0097625 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

38 ด.ญ.ปพิชญา จวงทอง

นางปราณี จวงทอง

0102061 ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี

39 ด.ญ.รุจิราภา สังขทอง

นายศุภชัย สังขทอง

0057950 ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

40 ด.ญ.บัณฑิตา จันทรวิมูล

นายวุฒิชัย จันทรวิมูล

0103283 เมืองสิงหบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงหบุรี

41 ด.ช.ธนกฤต มีสัตย

นางพิชญาภา มีสัตย

0102723 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

42 ด.ช.ศุภกฤต บุญเติม

นางอริสรา บุญเติม

0072085 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

43 ด.ญ.พัชราภา ภักดีแกว

นายภัทรชัย ภักดีแกว

0066978 ตําบลโคกกกมวง จังหวัดรอยเอ็ด

44 ด.ญ.ฎีรฎา โพธิ์พุฒ

น.ส.แพรวพรรณ โพธิ์พุฒ

0061277 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

45 ด.ช.ธนกฤต เกียงแกว

นางวรรณภา เกียงแกว

0078473 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

46 ด.ช.ปฐวี กาญจนพรประภา

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา

0052383 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

47 ด.ญ.ธวัลรัตน วงคสุรินทร

นายดล วงคสุรินทร

0064606 ตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย

48 ด.ญ.ทัชชกร คล่ําคง

นางวรวรรณ คล่ําคง

0055157 เมืองตาก จังหวัดตาก

49 ด.ช.พิพัฒพงศ ดีสงคราม

นางรัชนี ดีสงคราม

0084842 ตําบลเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

50 ด.ญ.ขวัญชนก กุศลสง

นางรัตติกาล ทับทิมไทย

0084946 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

51 ด.ญ.อรปุลิน สิงธิสาร

นางเกษศิรินทร สิงธิสาร

0098205 ตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย

52 ด.ญ.ณฐมน มาจันแดง

นางพัชรินทร มาจันแดง

0077079 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

53 ด.ช.อภิวิชญ แผวพลสง

นางศุภลักษณ แผวพลสง

0070369 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

54 ด.ญ.ธันยชนก หนูหมอก

นางศราภรณ หนูหมอก

0095510 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

55 ด.ญ.ชุติพัทธา กุลณาวงศ

นางอารีรัตน กุลณาวงค

0106808 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

56 ด.ญ.ศุตรดา แหกาน

นางเสาวลักษณ แหกาน

0058149 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

57 ด.ญ.ณัฐธยาน อินทพันธุ

นางคริษฐวรา อินทพันธุ

0089288 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

58 ด.ช.ธาวิน จุยมณี

นายธรรศ จุยมณี

0092842 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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59 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจนอุดมกิจ

น.ส.อัญชนา ไพโรจนอุดมกิจ

0090948 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

60 ด.ญ.ชุติกาญจน หวานเสียง

นางชนิดา หวานเสียง

0091907 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

61 ด.ญ.ปพิชญา แจมแจง

น.ส.สุจิตรา เจียมมี

0091599 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

62 ด.ญ.วรัมพร เพชรคง

น.ส.นาตยา ภูเกตุ

0044544 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

63 ด.ช.พีรพัฒน นวลละออง

นายประพันธ นวลละออง

0056053 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

64 ด.ช.จิรกุล ศิริโภค

นางยุวภา ศิริโภค

0075009 ตําบลหนองขา จังหวัดอํานาจเจริญ

65 ด.ญ.อักษร าภัค หงษทอง

น.ส.นิตยา จันทรศรี

0093037 เมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน

66 ด.ญ.ชาลิสา สอนอารัญ

น.ส.วสุนธรา สวนอารัญ

0071238 ตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

67 ด.ญ.สุธาสินี ตันติอําไพ

นางกัลยากร ตันติอําไพ

0098175 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

68 ด.ญ.ณัฐวรา เอกอุน

นางรุงทิวา เอกอุน

0052222 เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

69 ด.ช.ณฐภัทร ปนทอง

นายศราวุฒิ ปนทอง

0096564 ตําบลทาแลง จังหวัดเพชรบุรี

70 ด.ญ.ชาลิสา อาษา

นางนรินทรภรณ อาษา

0100126 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

71 ด.ญ.วิชญาดา บุตรชัย

นางวรรณิศา บุตรชัย

0082278 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

72 ด.ช.กษิดิ์เดช ฉายพิมาย

นางเกษณีย ฉายพิมาย

0087151 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

73 ด.ช.ปภังกร สรรพโกศล

นางวิสสุตา สุขกรม

0072297 ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

74 ด.ช.รวิสุต ธรรมวิริยะ

น.ส.วิไล ธรรมวิริยะ

0098029 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

75 ด.ญ.ธิติรัตน คําดก

น.ส.ธนิดา พิมพทราย

0105038 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

76 ด.ช.ชินาธิป ทิพฤาตรี

นางกนิษฐา ทิพฤาตรี

0061545 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

77 ด.ช.ธนเดช ชูจันทร

นางปรียา ชูจันทร

0074514 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

78 ด.ญ.นันทรัตน หลอสุพรรณพร

นายธีระ หลอสุพรรณพร

0102128 นครตรัง จังหวัดตรัง

79 ด.ช.สิรภูมิ เคลือบสูงเนิน

นางศรีบรรจง พันธุพงศ

0100629 เมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย

80 ด.ญ.ชนัญชิตา ปยะพันธ

น.ส.สุชิรา โพธิ์ศรี

0097126 ตําบลนาปา จังหวัดชลบุรี

81 ด.ญ.ขวัญหทัย ยอดสุวรรณ

นางสุนีย ยอดสุวรรณ

0086884 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

82 ด.ญ.ทรรษชล แกวกลอม

นางชลธิธาร แกวกลอม

0089784 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

83 ด.ช.ภคพล อุนวงศ

น.ส.วนิดา จําปาทอง

0084449 ตําบลนาหมอมา จังหวัดอํานาจเจริญ

84 ด.ญ.นภสร คุณมาศ

นายวิมล คุณมาศ

0091722 ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด

85 ด.ญ.ชัญญา รุงคลาย

นางอังคณา รุงคลาย

0069842 ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี

86 ด.ญ.กิตติวราภรณ วิเศษนันท

นายกิตติศักดิ์ วิเศษนันท

0092196 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

87 ด.ช.จิรพงศ ประยูรวงศ

นางวันดี ประยูรวงศ

0073152 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
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88 ด.ญ.วชิรญาณ ถําวาป

นางณัฐณิชา ถําวาป

0094425 ตําบลบานผือ จังหวัดอุดรธานี

89 ด.ช.ชินกฤต หนูเนียม

นายสมเดช หนูเนียม

0064109 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

90 ด.ช.ธีรภัทร แทนปน

นางอริสสา คํามา

0063395 ตําบลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

91 ด.ช.กิตติกวิน ประเสริฐสังข

น.ส.ธิติมา ประเสริฐสังข

0085329 ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

92 ด.ญ.โชติกา ชวยบาน

นายธนิสร ชวยบาน

0095882 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

93 ด.ช.จิรายุ สิทธิชัยวงศ

นายณรงค สิทธิชัยวงศ

0048880 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

94 ด.ช.ธีรโชติ เข็มวัน

นายกรกฤช เข็มวัน

0098649 ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

95 ด.ญ.ณมีสุข ภาษาเวทย

น.ส.ปยะนันท หูตินุ

0057618 ตําบลหนองสองหอง จังหวัดหนองคาย

96 ด.ช.พีรวัส ศิริวัฒนรักษ

นายเอกมล ศิริวัฒนรักษ

0032614 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

97 ด.ญ.ชนกนันท สงแสง

นายสุรศักดิ์ สงแสง

0055573 ตําบลเขาเจียก จังหวัดพัทลุง

98 ด.ญ.กนกเกศวร แกวประสงค

นางกัลจนา แกวประสงค

0069619 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

99 ด.ญ.รุงไพลิน อินหนู

นายกัญช อินทนู

0088072 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

100 ด.ช.เปรื่องปรัชญ พลศรี

นางพัชราภรณ พลศรี

0064038 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

101 ด.ญ.ภิญญาณัฏฐ เดชสุวรรณพงษ น.ส.พิณญกานต เดชสุวรรณพงษ 0094420 ตําบลโคกสี จังหวัดสกลนคร
102 ด.ญ.ชนิดาภา แซโคว

นางโชติกา แซโคว

0074803 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

103 ด.ญ.นภกานต ศิลาวัฒน

น.ส.ชุติมา ศิลาภิวัฒน

0087531 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

104 ด.ญ.ปณิชา ไชยศรีษะ

นางธราญา ไชยศรีษะ

0067343 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

105 ด.ญ.พนิตา งันปญญา

น.ส.นิลัดดา สุริวรรณ

0070217 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

106 ด.ช.พิธิวัฒน ชวงสิงห

นางรัถยา ชวงสิงห

0082999 องคการบริหารสวนตําบลหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก

107 ด.ญ.ณัฎฐณิชา วงแหวน

น.ส.จารุวรรณ แกวตา

0071375 ตําบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

108 ด.ญ.ปริยากร บุญตา

จาเอกสุรกิต บุญตา

0066769 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

109 ด.ช.ธนโชติ ศรียอด

น.ส.ภคมน หวันมา

0083623 ตําบลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

110 ด.ญ.ศรัณยธร ภูมิเนาวนิล

น.ส.ณัฐชริดา ศรีแสง

0062054 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ญ.พิรญาณ จันดารักษ

นางจิราพร จันดารักษ

0086770 ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร

2 ด.ญ.ณัชชา สุโนภักดิ์

จาโทธียศ สุโนภักดิ์

0065534 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

3 ด.ญ.น้ําเพชร สิงหไชย

นางปนฤทัย ใจแกว

0102787 ตําบลตนธงชัย จังหวัดลําปาง

4 ด.ญ.มานิตา สุกโนนทอง

น.ส.นิธิกานต บางเหลือง

0094103 องคการบริหารสวนตําบลเจริญผล จังหวัดนครสวรรค

5 ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยมาตร

นายธีระยุทธ ไชยมาตร

0086982 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

6 ด.ช.ภูชิสสุ ไหมละเอียด

นางสุมาลี ไหมละเอียด

0102742 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 ด.ญ.วิมลสิริ ตรีวุฒิ

นายเสรี ตรีวุฒิ

0091248 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 ด.ญ.เบญจวรรณ วรนารถ

น.ส.ธมภร สีสุขใส

0098910 ตําบลปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก

9 ด.ช.ณัฐนนท วนาสินสมบูรณ

นางพัชนียา มโนสมุทร

0101057 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

10 ด.ญ.จิรภัทร จําปาเรือง

น.ส.แกม จําปาเรือง

0102144 ตําบลทาหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ด.ญ.ขวัญชนก ผากงคํา

นายเกรียงไกร ผากงคํา

0104433 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

12 ด.ญ.สิริยากร วีระเดชะ

นายบุญชอบ บัวขม

0060237 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

13 ด.ญ.นันทนภัส จิรพัชญวรกุล

น.ส.ปุณรัศมิ์ จิรพัชญวรกุล

0099105 ตําบลหนองบัวใต จังหวัดตาก

14 ด.ญ.ณัฐวรา นามวงค

นายพินัย นามวงค

0074243 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

15 ด.ญ.สุธาสินี ชาวไทย

นางณัฐนันท ชาวไทย

0086002 ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

16 ด.ญ.จิรัชยา เจียมเรืองจรัส

นายณัฐ เจียมเรืองจรัส

0087993 ตําบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

17 ด.ญ.วรางคนา เพียโคตรแกว

นางสมหมาย เพียโคตรแกว

0057934 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

18 ด.ญ.นลพรรณ อุทิศ

สิบเอกสมพงษ อุทิศ

0072528 องคการบริหารสวนตําบลอาวใหญ จังหวัดตราด

19 ด.ญ.ทิพาวดี ภูมะลี

นางเพ็ญศิริ ภูมะลี

0088482 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

20 ด.ช.ภัทรชนน อาจอินทร

นางพรพนา เงินบุญคง

0069031 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

21 ด.ญ.รัตนาวดี ใจสุข

น.ส.ธุมาวดี เลื่อมสําราญ

0100605 ตําบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี

22 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ปงสี

นายวิรัตน ปงสี

0046513 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

23 ด.ญ.ณัฐณิชา พัชนี

นายศานิต พัชนี

0090042 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

24 ด.ญ.พัศญา คณาจันทร

นางปานริศา คณาจันทร

0046350 ตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

25 ด.ญ.เกลากริมุก ลูกอินทร

นางสุฑาพร กรุงแกว

0090452 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 ด.ญ.ธัญญนันท ศรีจันทรทับ

น.ส.อรุณรุง ศรีจันทรทับ

0083060 เมืองตาก จังหวัดตาก

27 ด.ญ.ณัฐกฤตา รูทัน

น.ส.มนันญา ศรีโตกลิ่น

0083381 ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี

28 ด.ญ.ณัฐชยา คามดิษฐ

นางดวงใจ ธรรมสุข

0047465 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

29 ด.ช.กิตติภูมิ โอวาทกา

น.ส.รวีพลอย เดชอุดม

0090875 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี
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30 ด.ช.สหราช ปะเศษโฐ

นางนิตญา ปะเศษโฐ

0101516 เมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

31 ด.ช.ณัฐนนท เหล็กแปง

นางกรรณิกา เหล็กแปง

0093051 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

32 ด.ญ.นูรฮีดาญะห สาแม

น.ส.รอปเสาะ สาแม

0053995 ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี

33 ด.ญ.วริศรา เสงบรรทึก

น.ส.อรสา อรามเรือง

0098864 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

34 ด.ญ.วริศรา ชุมภูบาง

นางวาสนา ชุมภูบาง

0101055 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

35 ด.ญ.เณรัชฌา ขันอินทร

วาที่รอยตรีศุภวัฒน ขันอินทร

0090776 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

36 ด.ญ.วรลักษณ บัวเชย

นายภักดี บัวเชย

0059669 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

37 ด.ญ.ขนิษฐา บูระพา

น.ส.ศิรินทิพย สุดทอง

0107024 ตําบลนาปา จังหวัดชลบุรี

38 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พรัดภู

นางกัญชพร เอียดคง

0106695 ตําบลพญาขัน จังหวัดพัทลุง

39 ด.ญ.ปาณัสม วรรักษ

วาที่รอยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร

0102756 องคการบริหารสวนตําบลปะโด จังหวัดปตตานี

40 ด.ช.วริทธิ์นันท มาศเมฆ

นางรุงทิพย มาศเมฆ

0067093 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

41 ด.ช.จุลกฤษณ ฤทธิ์ภิรมย

นางสุมิตรา ฤทธิ์ภิรมย

0089129 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

42 ด.ช.เตชินท ไหมดี

นางเสาวนีย ไหมดี

0066641 ตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุรี

43 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโยวงค

นางสุรียพร ศรีโยวงค

0079264 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

44 ด.ญ.กัญญาพัชร สีหะวงษ

นางกิตติมา สีหะวงษ

0079154 ตําบลกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

45 ด.ญ.สุพิชญา ไชยคํา

น.ส.กัญญพิชญา ไชยคํา

0048783 ตําบลกอ จังหวัดลําพูน

46 ด.ญ.วัลคุวดี พัฒนกิจ

นางจุรีรัตน พัฒนกิจ

0104606 ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี

47 ด.ญ.ชุติณัฐษมน สุขิโต

นายสิญญพงษ สุขิโต

0082726 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

48 ด.ญ.ชุติกาญจน โกชัยยา

นางอลิสา โกชัยยา

0069194 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

49 ด.ญ.รมยธีรา บุตราช

นางปาณิศา บุตราช

0071484 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

50 ด.ญ.วิมลณัฐ แกวเมฆ

นางดุษฎี แกวเมฆ

0074758 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

51 ด.ญ.พัฒนนรี พัฒนใหญยิ่ง

นางณุกานดา พัฒนใหญยิ่ง

0083444 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

52 ด.ช.อภิชา ขุนมธุรสปฐม

น.ส.ณพัฐสพร ขุนมธุรสปฐม

0071409 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

53 ด.ญ.พลอยไพลิน พิมพวีรกุล

นายศิริพงศ พิมพวีรกุล

0092754 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

54 ด.ญ.นฤชล ศรีรักษา

น.ส.ออมใจ กิจจานนท

0056433 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

55 ด.ญ.ศุภัสชญา ไชยวุฒิ

นางเรือนแกว ไชยวุฒิ

0067694 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

56 ด.ญ.พิชญกานต ตระกูลวงศ

นางสุมาลี พันสนิท

0085026 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

57 ด.ช.ธนกฤต ทองปอง

นางปุณยนุช ทองปอง

0074201 ตําบลนาออ จังหวัดเลย

58 ด.ญ.ไอริณ อาชนะชัย

นางมยุรี อาชนะชัย

0107171 ตําบลบานเพชร จังหวัดชัยภูมิ
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59 ด.ญ.จิณดาภา วงศสายเชื้อ

นางกายา วงศสายเชื้อ

0071188 ตําบลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

60 ด.ช.นันทยศ ผลาผล

นายนาวิน ผลาผล

0078051 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

61 ด.ช.ธนดล มูลธิดา

นางสิรธีร มูลธิดา

0095753 ตําบลแมขะจาน จังหวัดเชียงราย

62 ด.ญ.ธัญชนก เต็มหัตถ

นายกนก เต็มหัตถ

0076585 นครนครปฐม1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

63 ด.ญ.เพชรนารี เย็นจิตโสมนัส

นางสุนารี สุกิจปาณีนิจ

0100772 ตําบลไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

64 ด.ช.พีรวิชญ อักษรเสือ

นางอังคณา อักษรเสือ

0091626 ตําบลแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

65 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเกตุ

นายธานินทร บุญเกตุ

0090672 ตําบลหางน้ําสาคร จังหวัดชัยนาท

66 ด.ญ.เขมจิรา นพรัตน

น.ส.กัลยา ชูสังข

0101105 องคการบริหารสวนตําบลบางดี จังหวัดตรัง

67 ด.ช.ภูริณัฐ ตาวงษ

นางดวงนภา ตาวงษ

0101859 ตําบลแมจะเรา จังหวัดตาก

68 ด.ช.วสิษฐพล สมานทอง

นางวรรณพร สมานทอง

0083410 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

69 ด.ช.ลัทธพล เพ็ชรกุล

นายภูมิรพี เพ็ชรกุล

0071115 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

70 ด.ญ. ภทรพรรณ จงศิริ

นางธัญญรัศม จันทร

0096891 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

71 ด.ญ.ชนัญชิดา สุดเขต

นางศิวธิดา สุดเขต

0072417 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

72 ด.ญ.ชนัญชิตา ทองดวง

นางเสาวณี ทองดวง

0089380 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

73 ด.ช.ธีรวีร รัตนเดชา

นายอิทธิพล รัตนเดชา

0083794 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

74 ด.ช.ศุภวิชญ จูจร

นางอนงค จูจร

0081085 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

75 ด.ช.กิตติเดช เพ็งมี

นายนินธพล เพ็งมี

0104428 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

76 ด.ช.ศุภกร ชาญเชาว

นางยุพาวรรณ ชาญเชาว

0105206 ตําบลวังยาง จังหวัดกําแพงเพชร

77 ด.ญ.ฟาใส ดิษฐอวม

นายวิษณุ ดิษฐอวม

0072108 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

78 ด.ช.สิรวิชญ นวลบุญ

น.ส.ธนัญญา กระแสร

0088720 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

79 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จังพานิช

น.ส.สรัญญา ปานทิพย

0092696 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

80 ด.ช.ปรเมษฐ บุญบุตตะ

นายสราวุธ บุญบุตตะ

0105972 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

81 ด.ญ.ธัญสุดา ตะนอย

น.ส.แสงทอง ชัยรัตน

0055741 ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย

82 ด.ช.ธนวินท วงษไทย

นางฐานิตา อุตสาห

0089408 องคการบริหารสวนตําบลสะไม จังหวัดอุบลราชธานี

83 ด.ญ.พัชรพร หนอแกว

นายรัชชานนท หนอแกว

0099290 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

84 ด.ญ.จารุกัญญ แสวงสุข

นายปยวัฒน แสวงสุข

0097258 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

85 ด.ญ.มนสิชา สังขกุล

น.ส.ศุภราภรณ ยอยแกว

0083609 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

86 ด.ญ.นันทนภัส แกวตุมกา

นายสมศักดิ์ แกวตุมกา

0077092 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

87 ด.ช.สิรดนัย พัฒนศิริพงศ

นางเดนนภา พัฒนศิริพงศ

0075918 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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88 ด.ญ.ภัทรกมล เหลาอรรคะ

นายกริชกมล เหลาอรรคะ

0065363 ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

89 ด.ญ.ปณณพร ทองคํา

นายนเรศ ทองคํา

0059246 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

90 ด.ช.อังกูร ณ พัทลุง

นายวีระศักดิ์ ณ พัทลุง

0098089 ตําบลเขาหัวชาง จังหวัดพัทลุง

91 ด.ญ.สุชานาถ ผองใส

นายปรัชญา ผองใส

0084211 ตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย

92 ด.ญ.กนกอร จิตจักร

นางสุภา จิตจักร

0080186 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

93 ด.ช.อภิวิชญ เรือนจันทร

นางเนาวรัตน เรือนจันทร

0102165 ตําบลตะกุด จังหวัดสระบุรี

94 ด.ช.นิธิศ อายุยืน

นางชนิตา อายุยืน

0065757 ตําบลปว จังหวัดนาน

95 ด.ญ.พิมพพัตร เพ็ญจํารัส

นางพรรษา ชนะสิทธิ์

0078440 ตําบลเขาหัวชาง จังหวัดพัทลุง

96 ด.ช.ปุญญพัฒน ฤกษงาม

นายอุทัย ฤกษงาม

0083106 ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

97 ด.ญ.จิรัชยา พงษขาว

นางยาพร พงษขาว

0103118 เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

98 ด.ญ.กวิสรา บุญญา

นายวีระเดช บุญญา

0077249 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

99 ด.ญ.ปาริชาติ อุไกร

นางปฐมาภรณ อุไกร

0081123 องคการบริหารสวนตําบลดอนชะเอม จังหวัดกาญจนบุรี

100 ด.ช.กันตพัฒน ชวนผดุง

นางนภารัตน ภูปุย

0101328 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 100 ทุน
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1 ด.ญ.อัยนิดาย หลําเบ็นสะ

นางไลลา หลําเบ็นสะ

0105981 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

2 ด.ญ.พิชญาสินี จันทรมล

น.ส.ศิญามนต พรหมเกิด

0103284 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

3 ด.ญ.ปณณธร แสงศรี

นายยุทธพร บุญแนน

0102074 ตําบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี

4 ด.ญ.บุญญิศา คลังชํานาญ

น.ส.อุไรวรรณ นนทคําวงค

0096342 ตําบลกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

5 ด.ช.กฤชพล ตอวัฒนกิจกุล

น.ส.กอพร อูทรัพย

0105335 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

6 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม

นางนริศรา เสนาธรรม

0073592 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

7 ด.ช.ศุภวิชญ วงศสุติ๊บ

นางนงคราญ วงศสุติ๊บ

0072855 ตําบลพระบาทวังตวง จังหวัดลําปาง

8 ด.ญ.พนิตพิชา แกวเกา

น.ส.วารุณี จําปาจี

0106947 ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานี

9 ด.ช.สิทธินนท โกพา

นางเจริญศรี โกพา

0060700 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

10 ด.ช.ดุลยชัย สุฉายา

นางศศิธร สุฉายา

0104028 ตําบลปาซาง จังหวัดเชียงราย

11 ด.ช.รณกร พวงจันทึก

น.ส.นริศรา คันธวณิชกุล

0077668 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

12 ด.ช.ธนวัตน โยวะ

นางวรลักษณ โยวะ

0063729 ตําบลคํากาว จังหวัดกาฬสินธุ

13 ด.ญ.อัญรัตน ทองดี

นายสมใจ ทองดี

0053847 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

14 ด.ญ.สุพิชชา เปงเสา

นางโสภา เปงเสา

0056189 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

15 ด.ญ.วนิสา ยืนยาว

นายเวนิส ยืนยาว

0061144 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

16 ด.ญ.อักษราภัค รูทํานอง

นายเอนก รูทํานอง

0063768 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

17 ด.ช.ธนธรณ บุราณสาร

นายมนัส บุราณสาร

0058492 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

18 ด.ญ.ธนภรณ หอมขจร

นางวราภรณ หอมขจร

0084122 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

19 ด.ญ.รชยา บูรณะ

นายสมัคร บูรณะ

0064987 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

20 ด.ช.รัฐพล กิจอนันต

นายชิษณุพงศ กิจอนันต

0046005 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

21 ด.ญ.ปุณิกา นุรักษ

นางดวงพร นุรักษ

0084171 ตําบลทองเนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 ด.ญ.เบญจพร ยิ้มสระ

น.ส.พินสุรีย สุดโคต

0099051 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

23 ด.ช.นนทปวิช เชื้อบุญมี

นางนิตญา เชื้อบุญมี

0074202 ตําบลนาออ จังหวัดเลย

24 ด.ช.ธิปก แซมรัมย

นางประครอง แซมรัมย

0088311 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย

25 ด.ญ.ณัฐฐิณี กิติกุศล

นายปยะ กิติกุศล

0095171 ตําบลทาปลาดุก จังหวัดลําพูน

26 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศรี

นางเสาวณีย อุดมศรี

0094797 เมืองเลย จังหวัดเลย

27 ด.ช.ธัญพิสิษฐ สุวรรณกาศ

นางเกษร สุวรรณกาศ

0056194 ตําบลมวงนอย จังหวัดลําพูน

28 ด.ญ.ญภา เรืองประชา

นางเมตตา เรืองประชา

0069294 ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

29 ด.ญ.กฤศรา กําลังแพทย

นางกัลยา กระบิล

0050684 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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30 ด.ช.ศุภานุภัทร โพธิไชยแสน

นางระพีพันธุ โพธิไชยแสน

0103993 ตําบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ

31 ด.ญ.ขนิษฐา คูคิด

น.ส.เสาวลักษณ แววงาม

0088332 องคการบริหารสวนตําบลหัวไผ จังหวัดสิงหบุรี

32 ด.ญ.เพ็ญพิชชา นานาวัน

นางศุภาวรรณ นานาวัน

0068570 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

33 ด.ญ.อธิชา ทรงวิชัย

นางอารยา ทรงวิชัย

0101811 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

34 ด.ญ.กุลวดี ชลอสันติสกุล

น.ส.มลฤดี ชลอสันติสกุล

0106898 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

35 ด.ญ.จันทกานต หลากาศ

นายสวาง หลากาศ

0078570 ตําบลทากาศ จังหวัดลําพูน

36 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ พิมสาร

นางนุสรา พิมสาร

0076205 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

37 ด.ญ.ธนารีย ยนพันธ

นางรุงนภา ยนพันธ

0069213 ตําบลดอนเขือง จังหวัดสกลนคร

38 ด.ญ.ปรียากร ปญญา

พันอากาศเอกประเวศ ปญญา

0095765 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

39 ด.ญ.เพ็ญพิชชา พิลึก

น.ส.ดวงนภา ไมแดง

0079409 ตําบลทุงทราย จังหวัดกําแพงเพชร

40 ด.ญ.วิชรญาณ อักษร

นางประนอม อักษร

0089545 องคการบริหารสวนตําบลลําไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

41 ด.ญ.ธัญสร ทองสังข

นายศุภชัย ทองสังข

0055246 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

42 ด.ญ.รินลดา อินตะวิชา

นางอัจฉรา อินตะวิชา

0081557 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

43 ด.ญ.รมณณัฏฐกันย เจรวาณิชย

จาสิบเอกยุทธนา โคตรโนนกอก 0102260 ตําบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

44 ด.ญ.พัทธจิรา นานาวิน

นางพิไลวรรณ นานาวัน

0072421 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

45 ด.ญ.อรปรียา บุญจันทร

นายปรีชา บุญจันทร

0099629 เมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี

46 ด.ญ.สิริขวัญ สัตยสม

นายปฐมพงษ สัตยสม

0044051 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

47 ด.ญ.นันทนลิน โตเย็น

นางวิไลวรรณ โตเย็น

0080516 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

48 ด.ญ.กัญญาณัฐ พันสวาง

นางจิราภรณ พันสวาง

0105564 นครระยอง จังหวัดระยอง

49 ด.ญ.กุลธิดา กลิ่นหอม

น.ส.ณัจชดาภรณ กลิ่นหอม

0107011 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

50 ด.ญ.พิมพมาดา สิทธิ

น.ส.จุฑาพร อินทวงค

0079546 นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

51 ด.ช.ทศวรรษ ทองมา

นางวงศธิดา ทองมา

0067181 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

52 ด.ช.พุทธกร ดวงธิวงศ

นางปยพร ดวงธิวงศ

0065805 เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง

53 ด.ช.รัฐภูมิ แดนประกรณ

นายสุรวัฒน แดนประกรณ

0063940 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

54 ด.ช.อชิรพัสร กาญจนศิลานนท

นางกิตติ์ชญาห กาญจนศิลานนท 0097093 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

55 ด.ญ.สโรชา ชูแตง

นายบุญชัย ชูแตง

0059203 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

56 ด.ญ.ศุภิสรา โพธิ์งาม

นางจารุณี โพธิ์งาม

0103295 ตําบลบึงเนียม จังหวัดขอนแกน

57 ด.ญ.ชัญญามญชุ วัดขวาง

นายเลิศชาย วัดขวาง

0096846 ตําบลน้ําจืด จังหวัดระนอง

58 ด.ญ.ฐปณัสม พลนุย

น.ส.อริสา กลับคุณ

0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง
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59 ด.ญ.ณฐมน จิตนะมงคล

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

0054072 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

60 ด.ญ.พลอยณภัทร บุญสิงห

นางนิรมล บุญสิงห

0079500 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

61 ด.ญ.กชามาส ตั้งธีรโรจน

นางเนตรนภา พรมพันธใจ

0064384 ตําบลหนองน้ําใส จังหวัดนครราชสีมา

62 ด.ญ.สุชานันท ไผโสภา

นางอวยพร ไผโสภา

0061043 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

63 ด.ญ.พิชยา แตงแกว

น.ส.สุภาพร พูลพิพัฒน

0091846 ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี

64 ด.ญ.ณัฏฐวิตรา วิโยค

น.ส.วิรัญชนา วงศไชย

0080119 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

65 ด.ญ.ลลิดา บุรชาติ

น.ส.ลัดดาวัลย บุรชาติ

0097159 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

66 ด.ช.ธีรภัทร เหมพันธุ

น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณฉิม

0088423 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

67 ด.ญ.พิมพมาดา มูลเมือง

นายอภิวัฒน มูลเมือง

0048200 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

68 ด.ช.นัทธพงศ ทุมพร

นางภาวดี ทุมพร

0089381 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

69 ด.ช.นัทธวัฒน สีทา

นางอาภรณ สีทา

0088798 ตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

70 ด.ช.ศรัณย อินทรบุญแกว

นางสุจิน อินทรบุญแกว

0106904 ตําบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

71 ด.ญ.ธันยาภรณ วิชัย

นางสุชัญสินี วิชัย

0092061 ตําบลตาดทอง จังหวัดยโสธร

72 ด.ญ.กรกนก ฤทธิผล

น.ส.กรรณิการ สามะอาพัฒน

0104563 ตําบลหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

73 ด.ญ.พิชญธิดา พุทธลา

นางแพรทอง พุทธลา

0105854 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

74 ด.ช.ภูรินาท แกวลอย

นางอนงค แกวลอย

0086426 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

75 ด.ญ.ณัฏฐวารี สุรินทร

น.ส.ขวัญลดา สุรินทร

0105228 ตําบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

76 ด.ช.ศุภณัฐ สีชัง

น.ส.ณวพร สิงหวรรณุรัตน

0089830 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

77 ด.ญ.ปุณยนุช จันทรเทพ

นายธีรพล จันทรเทพ

0059906 ตําบลน้ําออม จังหวัดขอนแกน

78 ด.ญ.พาขวัญ ทองโพธิ์

นายสุชาติ ทองโพธิ์

0104407 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

79 ด.ญ.จิรัชชญา ฐานะรุงเรืองเลิศ

พันจาโทประเชิญ ฐานะรุงเรืองเลิศ 0053681 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

80 ด.ญ.ชญานิศ แกวสุทอ

นางอัจฉรา ราศรี

0100603 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

81 ด.ญ.ชญาภรณ สุภาวงศ

นางกาญจนชนก สุภาวงศ

0100568 ตําบลศรีเตี้ย จังหวัดลําพูน

82 ด.ญ.ปรีณพรรณ ไขวพันธุ

นางปทิตตา ไขวพันธุ

0088498 ตําบลหนองตะครอง จังหวัดบุรีรัมย

83 ด.ญ.สุชญา ภูทอง

สิบเอกสุชาติ ภูทอง

0087252 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

84 ด.ช.อัครวิทย พรหมมา

น.ส.วาริน เอี่ยมใจดี

0066276 ตําบลตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี

85 ด.ญ.ริสา อินธิแสน

นายสิทธิโชค อินธิแสน

0064920 ตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร

86 ด.ญ.ศศิชา แจงปกรณกิจ

นางวันเพ็ญ แจงปกรณกิจ

0069184 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

87 ด.ญ.สุชานาถ ตันตรา

นายเรวัต ตันตรา

0062588 ตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน
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88 ด.ช.ฐปนวัฒน เดชสงค

นายชนินทร เดชสงค

0022722 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

89 ด.ช.ไกรวี หิรัญกุล

นางนุชจรินทร หิรัญกุล

0088258 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

90 ด.ญ.ปาณิสรา หลาก่ํา

น.ส.ณัฐมนกานต มีสัตย

0071287 ตําบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

91 ด.ญ.อรกัญญา เลี้ยงสวัสดิ์

นางวิภาวดี เลี้ยงสวัสดิ์

0060292 ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

92 ด.ช.ศรัณยวิชญ กันยาวรรณ

นางทิมาพร กันยาวรรณ

0083814 ตําบลน้ําคําใหญ จังหวัดยโสธร

93 ด.ช.ศิรากร เรือนนาค

น.ส.ศิริลักษณ พุมอุบล

0081723 ตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

94 ด.ญ.พิริยา แสงศิลา

นางจีรกานต แสงศิลา

0089427 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

95 ด.ช.อมเรศ เสนาธรรม

น.ส.ภัทรานิษฐ ตามูล

0075072 ตําบลเหมืองจี้ จังหวัดลําพูน

96 ด.ช.ธนกร ตาวงษ

นางรัตติยา ตาวงษ

0087268 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

97 ด.ญ.ศิริลักษณ เสียงล้ํา

นางเบญจภรณ เสียงล้ํา

0076226 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

98 ด.ญ.พิชญาพร เวฬุวนารักษ

นายพีรพงษ เวฬุวนารักษ

0105901 ตําบลคอวัง จังหวัดยโสธร

99 ด.ญ.อภิชญา คํามี

นายธีรศักดิ์ คํามี

0100100 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

100 ด.ญ.ปภาวรินทร โคตะคํา

นายปรองสิน โคตะคํา

0071052 ตําบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 ทุน
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1 ด.ญ.ศิวะพร นอยวังหิน

นางตุมทิพย นอยวังหิน

0048995 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

2 ด.ช.กัณตพัฒน ลักษณะพริ้ม

นายชุมพล ลักษณะพริ้ม

0061401 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

3 น.ส.ญาตาวี ออนสําอางค

น.ส.วราพร ออนสําอางค

0092263 องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว จังหวัดกาฬสินธุ

4 น.ส.แพรววนิต ศิริป

นางยุพาวดี ปทธุลี

0102184 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

5 น.ส.วริศรา นนทวัฒน

นางเพ็ญศิริ นนทวัฒน

0106657 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6 น.ส.บุณยสุดา ขุนเณร

นางรุจิกาญจน ขุนเณร

0082197 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

7 น.ส.วิชญาพร พูลอ่ํา

นางวัชราภรณ พูลอ่ํา

0097915 เมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

8 ด.ญ.ปาณิสรา เอี่ยมสอาด

นางเนาวรัตน เอี่ยมสอาด

0067484 ตําบลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

9 น.ส.นันทนภัส เรืองเศรษฐี

นางนริศรา เรืองเศรษฐี

0098737 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

10 ด.ญ.วรันธร พลสมัคร

นายคณิตศักดิ์ พลสมัคร

0100919 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

11 ด.ช.ณัชพล เอี่ยมจินดา

น.ส.วิยะดา เสือเหลือง

0100897 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร

12 นายธิติวุฒิ พิลึก

น.ส.บุญทริกา พิลึก

0101278 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

13 น.ส.วีรยา สุจริต

นางดาหวัน สุจริต

0104954 เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

14 ด.ญ.กัญญวรา บริพันธ

น.ส.ปริศนา บริพันธ

0092448 นครตรัง จังหวัดตรัง

15 น.ส.ปรียารัตน ไชยบุตร

นายถนอม ไชยบุตร

0081201 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

16 ด.ช.ณภัทร บุญเรือง

น.ส.เสาวณี บุญมี

0048811 องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี

17 น.ส.กาญจนาณัฐ เย็นจุระ

นางธัณฐภรณ บุษมงคล

0105482 ตําบลกุดสิมคุมใหม จังหวัดกาฬสินธุ

18 น.ส.อารดา หังษา

นางพิมประไพ หังษา

0088851 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

19 น.ส.เปมิกา สกุลฉ่ํา

นางธรรมรส สกุลฉ่ํา

0089313 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

20 ด.ญ.จิรัชญา ปนชัย

นางจุรีย ปนชัย

0066796 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

21 น.ส.ณัฐนันทน คําดี

นางแสงดาว คําดี

0087076 องคการบริหารสวนตําบลแมสุก จังหวัดพะเยา

22 น.ส.ธณัฏฐกมนต รัตนประเสริฐ

น.ส.ศรัญชพัศน รัตนประเสริฐ

0106794 ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

23 น.ส.ภิมลฑากร ยอดสอน

น.ส.พัณณิตา ยอดสอน

0085000 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

24 ด.ญ.เมปวีณ ปรีเปรม

นายวสุธี ปรีเปรม

0088420 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

25 นายอัครชัย พิศออน

นางปทมา พิศออน

0092244 ตําบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

26 นายพิพงศธร วงษชารี

นางกัลยกร วงษชารี

0080795 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

27 น.ส.ณัฐฐาวีรนุช บัวสมบูรณ

นางสุมาลี บัวสมบูรณ

0064568 เมืองกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

28 น.ส.ชุติมนต โนนชัย

น.ส.มติมนต สุวรรณรัตน

0096713 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

29 น.ส.ชุติกาญจน กุสโร

นางสุริสา กุสโร

0095369 ตําบลน้ําออม จังหวัดขอนแกน
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30 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สรจิตวิรีกุล

น.ส.จันทรทิพย แจมเงิน

0076602 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

31 น.ส.นลพรรณ จันทรผอง

น.ส.พรทิพย ทับมาลา

0098546 ตําบลสรางโศก จังหวัดสระบุรี

32 น.ส.พิมพรพี บุญกาญจน

นางขนิษฐา บุญกาญจน

0097420 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

33 นายวรพล วริทุม

นางนฤมล วริทุม

0064542 เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

34 ด.ญ.กชกร ปราสาร

นางรัชนี เพียรชัยสงค

0105135 ตําบลหวยยาง จังหวัดชัยภูมิ

35 ด.ญ.นิชาภา วัฒนอังกูร

น.ส.งามอาภา ประกอบผล

0065622 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

36 ด.ญ.ภัทรพร นิกรแสน

นางบุญญภรณ นิกรแสน

0072479 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

37 นายอภิวิชญ บุณยปรีดี

นางขนิษศา บุณยปรีดี

0095583 ตําบลสนามคลี จังหวัดพิษณุโลก

38 ด.ช.ชนะชัย สุขศรี

นายพิชิต สุขศรี

0105509 ตําบลทาขาม. จังหวัดเชียงใหม

39 ด.ญ.ศุภกานต ไชยปลื้ม

นางศิริรัตน ไชยปลื้ม

0083024 ตําบลสวางวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ

40 นายบารมี สามลปาน

น.ส.เกศินี สิริพฤกษา

0070654 องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

41 น.ส.ศศิวิมล ไชยมงคล

นายชาญวิทย ไชยมงคล

0105229 ตําบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

42 นายพีรวิชญ อูเงิน

น.ส.แกนจันทร เฟองฟู

0103375 เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

43 ด.ญ.เกสรา โถทอง

นายนิวัตฒศักดิ์ โถทอง

0104197 องคการบริหารสวนตําบลกระโทก จังหวัดนครราชสีมา

44 น.ส.ภควรัญชญ ทองบุญเหลือ

นางวิมลรัตน ทองบุญเหลือ

0062623 เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

45 น.ส.กัญญาพัชร เชียทอง

นางสุวพรรณ เชียทอง

0055197 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

46 น.ส.ภัคนันท ตันพฤทธิอนันต

นางอังคณา ตันพฤทธิอนันต

0071850 ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม

47 น.ส.นลิน สุขปราโมทย

น.ส.แววตา สุขปราโมทย

0065862 องคการบริหารสวนตําบลดอนชะเอม จังหวัดกาญจนบุรี

48 น.ส.อัญชิษฐา ชูหนู

นางระพีพร ชูหนู

0088325 ตําบลโตนดดวน จังหวัดพัทลุง

49 น.ส.พรนภัส บุญประสิทธิ์

นางวิภาวดี บุญประสิทธิ์

0069804 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

50 น.ส.ภัณฑิรา บัวระภา

นางบัวพา บัวระภา

0089991 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

51 นายศรชนม ศรีชูนิ่ม

น.ส.กรชนก ยุคะลัง

0039651 เมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

52 น.ส.สวรินทร ทวีโชค

นางจีรา ทวีโชค

0041840 ตําบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

53 น.ส.ปริชญา ศรีตะปญญะ

นายนิเวศน ศรีตะปญญะ

0092728 ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

54 ด.ช.รีฟอัต มะเซ็ง

นางฟยรูช ประเสริฐศรี

0068393 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

55 ด.ช. ณกฤษณ บุญเกตุ

น.ส.ชุติมณฑน บุญเกตุ

0083437 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

56 น.ส.อชิรญาณ อาษา

นายพงษภัทร อาษา

0099731 ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

57 น.ส.บัณฑิตา ศรีสําอางค

นายเกียรติศักดิ์ ศรีสําอางค

0089998 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

58 น.ส.ไอลดา ผาสิงห

นางปวีณา ผาสิงห

0072027 ตําบลหนองมวงไข จังหวัดแพร
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59 น.ส.นีรนาถ ทนันชัยบุตร

นางพรรณี ทนันชัยบุตร

0080195 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

60 น.ส.สุชานันท สพันธพงษ

นางผองศรี สพันธพงษ

0100529 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

61 น.ส.ธัญชนก บุญอาจ

นายชูชาติ บุญอาจ

0066090 ตําบลคอวัง จังหวัดยโสธร

62 น.ส.ปรียาภัทร รอดสงค

นายจรินทร รอดสงค

0063364 ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค

63 น.ส.มัณฑนา จันวงษา

จาเอกเวชชัยยันต จันวงษา

0062901 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

64 น.ส.สุตาภัทร แกวเกลี้ยง

นางนวมน แกวเกลี้ยง

0099866 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

65 น.ส.ณัฐณิชา หนูสุวรรณ

นางจิราวรรณ หนูสุวรรณ

0101645 องคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม จังหวัดพัทลุง

66 นายศิววงศ ประทีปทอง

นางชลิดา ประทีปทอง

0057624 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

67 น.ส.พนัชกร มีเดช

นายบุญสง มีเดช

0031002 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

68 ด.ช.ธนวิชญ อินตะวงค

นางภินวรรณ อินตะวงค

0089638 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

69 นายภัทราวุธ บุญมี

นายสุพรเทพ บุญมี

0024960 เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

70 นายดุลยพัฒน ทางทอง

นางดรุณวรรณ ทางทอง

0104592 ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

71 น.ส.ชลธิชา บุรีคํา

น.ส.ศิริลักษณ รังศิลป

0081098 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

72 น.ส.ธัญสินี พวงศรี

นางอัญชนาบดี พวงศรี

0087075 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

73 น.ส.ยสุตมา เกาะหมาก

นายมนตชัย เกาะหมาก

0057322 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

74 ด.ญ.ธัญพิชชา พลเยี่ยม

นางวิลาวรรณ สิงหาอาจ

0102895 ตําบลบานนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

75 น.ส.กุลิสรา ฝอยทอง

น.ส.อรทัย เทพดู

0054166 ตําบลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

76 นายวรรธก ชูสงแสง

จาเอกพิทยา ชูสงแสง

0081146 ตําบลทาขาม จังหวัดตรัง

77 น.ส.อรกัญญา งาสิทธิ์

จาเอกสันติ งาสิทธิ์

0077598 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

78 น.ส.ณวิภา ผาเชาว

น.ส.บัวผัน ชุมแวงวาป

0092953 ตําบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี

79 น.ส.ศิรภัสสร จิตพิทักษธรรม

น.ส.เจนสิริ จิตพิทักษธรรม

0083929 เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

80 ด.ญ.สิตางค รัตนการ

น.ส.สุธิดา สงนุย

0058596 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

81 ด.ญ.สุภัสสรา ทองหิน

นางนันทชพร ทองหิน

0067265 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

82 ด.ช.ศุภโชค ซิ้มเจริญ

นางพลับพลึง ซิ้มเจริญ

0102244 ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

83 นายพงศกร พลกุล

นางนิวารัตน พลกุล

0068089 เมืองกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

84 น.ส.กมลรัตน ลิ่มเฮงฮะ

นางกนิฏฐา ลิ่มเฮงฮะ

0104534 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

85 น.ส.นวพร นวสุวรรณกุล

นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล

0100147 ตําบลดูใต จังหวัดนาน

86 น.ส.ปฏิญญา นาสมศรี

นายประยัติ นาสมศรี

0091258 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

87 น.ส.จารุมน ใยฉวี

นายอานนท ใยฉวี

0090041 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
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88 นายธนพล มรรคสันต

นายเฉลิมพล มรรคสันต

0098859 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

89 นายพรภวิษย ทวีสิงห

นางศิริธร ทวีสิงห

0103593 ตําบลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

90 น.ส.สิราภรณ มหาชัย

น.ส.กนกวรรณ รักษาเมือง

0105473 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

91 ด.ญ.จุฑาภัค ไกรสิงหสม

นางอัจฉราพร แกวแสงทอง

0064447 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

92 ด.ญ.มาดา บุญเรืองลือ

นายนิรภัย บุญเรืองลือ

0057270 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

93 ด.ญ.ภิรษา กิจกาญจน

น.ส.ชลิภา คงเนาวรัตน

0081601 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

94 ด.ญ.สินทรา สีลาเม

น.ส.เกศรินทร เศรษฐกิจ

0052632 ตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

95 ด.ช.ศิรวิชญ กรกชมาศ

นายชเนนทร กรกชมาศ

0039074 ตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

96 น.ส.กันยนวพร เพชรนิตย

นางศตพรลัคน เพชรนิตย

0039472 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

97 ด.ช.กษิดิ์เดช ชูศักดิ์เกียรติกุล

นางมนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล

0085258 ตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี

98 น.ส.อัจฉริยา นาบุญ

นางเกษร นาบุญ

0089075 ตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดขอนแกน

99 ด.ญ.ชนมชนันทร นิลชนะ

จาอากาศเอกศรายุทธ นิลชนะ

0094385 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

100 ด.ญ.กัลยณัฏฐ ชมเส็ง

นายฉลอง ชมเส็ง

0058379 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/2

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.พิมลักขณา เกียรติดํารงกุล

น.ส.ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ

0059258 ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก

2 น.ส.บุษญาณงค ศรีไชยโยรักษ

นายวริตธิศักดิ์ ศรีชโยรักษ

0085128 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

3 น.ส.ณัฐิดา ธนารัตน

นางสุนิดา ธนารัตน

0104687 ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน

4 น.ส.ฟองติล จันทรเกิด

น.ส.ตุลยา โสตทิพย

0098213 ตําบลปากน้ําฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 น.ส.ภัทรธิดา โอฬาระวัต

นายวิทิต โอฬาระวัตร

0103924 ตําบลพลวงสองนาง จังหวัดอุทัยธานี

6 น.ส.ปพร ภูมิทัศน

นางไพลิน ภูมิพัฒน

0059462 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

7 น.ส.ปาณิสรา มากศิริ

นางสิริพรรณ มากศิริ

0096906 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

8 น.ส.แพรวา ภูสวาสดิ์

นางกนกพร ภูสวาสดิ์

0089806 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

9 น.ส.นลินนิภา ชมภูโพชน

นางจิดาภา ศรีบุญเรือง

0054169 ตําบลกานเหลือง จังหวัดขอนแกน

10 น.ส.ชลลดา อักษรกูล

นางเพ็ญนภา อักษรกูล

0092939 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 น.ส.เนาวรัตน ทองมาก

นางอารีย ทองมาก

0093814 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร

12 น.ส.ณิชนันท ผองพันเลิศ

นางจิตตินันท ผองพันเลิศ

0095927 ตําบลบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

13 น.ส.ประภาศิริ เหลืองงาม

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม

0100874 ตําบลบานตาด จังหวัดอุดรธานี

14 น.ส.ณัฐวดี ตันคํานา

นายธวัช ตันคํานา

0101319 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

15 น.ส.รวิสรา แซคู

น.ส.รจนา คําพิมูล

0085362 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

16 น.ส.ญาณิกา ผลอุทิม

นางวนิดา ผลอุทิศ

0104012 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

17 นายวัชระ บุตรวงศ

นางดวงใจ บุตรวงศ

0102302 ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

18 น.ส.ภัทรนันท วรรณโน

นายอินสอน วรรณโน

0059144 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

19 น.ส.ปทมวรรณ คุมแสง

นายวุฑฒิชัย คุมแสง

0079671 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

20 น.ส.ภัทราภรณ แกวพลงาม

นางพิกุล แกวพลงาม

0102949 ตําบลวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

21 น.ส.พีชญาภา คลายชม

นายกัมพล คลายชม

0080191 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

22 น.ส.ณัฐวิภา ธงโบราณ

นางนํายุกต ธงโบราณ

0079446 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

23 น.ส.ณัฏฐชุดา ปรินชานพันธุกร

นางณัฎฐเขมิกา ปรินชานพันธุกร 0098367 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

24 น.ส.ปุณิกา มณีพรหม

นางชมชนก มณีพรหม

0065772 ตําบลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

25 นายปณณทัศน เสนกระจาย

นางศิรปภัสร เสนกระจาย

0104168 ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง

26 นายปฏิภาณ เคนสุวรรณ

นางทัศลิน เคนสุวรรณ

0087830 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

27 น.ส.ธนัชญา เหลี่ยมเทศ

นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ

0079715 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

28 นายมินทรธาดา สาโล

นายกรกวี สาโล

0097458 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

29 น.ส.จิดาภา โภชากรณ

นางสัตยา โภชากรณ

0087289 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 2/2

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 น.ส.ชลญาดา วิชาชัย

น.ส.กุลยา วิชาชัย

0092092 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

31 น.ส.อริสา บุษมงคล

นายปราการ บุษมงคล

0102549 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

32 นายกฤตนัย มานะกุล

นางประไพพร มานะกุล

0099444 ตําบลปรางหมู จังหวัดพัทลุง

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/2

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
มัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.มนัสนันท ทิพยรัตน

นางรินรดา นวลมา

0104388 ตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 นายธนิศร ชวงรัตน

นางศรีสุดา ชวงรัตน

0058618 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

3 นายรัชชานนท กุลภัทรากร

นางริญณวรรณ พรหมแกว

0093559 เมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

4 น.ส.กัญญาณัฐ มะยะเฉียว

นายสุทิน มะยะเฉียว

0096084 เมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 น.ส.ณัฎฐาพัชร แซตั้ง

น.ส.พิชญธนะกานต พวงวงษ

0105944 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

6 นายภีมวัฒน ศรีทองกุล

นางรจิวัลย ศรีทองกุล

0086640 ตําบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

7 น.ส.อาทิตยา ฟูสกุล

น.ส.ชุติมา วิสารัตน

0097847 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

8 น.ส.สุภาภรณ สิริการ

น.ส.จรรยาพร แจมมณี

0074755 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

9 นายกฤติน กรสินกิตติ

นางภัทรภร กรสินกิตติ

0084551 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

10 น.ส.จิราภรณ ถิตยฤทธิ์

นายชลธี ถิตยฤทธื์

0087987 ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ

11 นายกฤตยชญ คําแกน

นายอมรเทพ คําแกน

0097859 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

12 น.ส.ธัชชาภรณ สงวนศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์ สงวนศักดิ์

0102813 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

13 น.ส.ภัทรลภา ยิ้มเยื้อน

นางภัทรวรรณ ยิ้มเยื้อน

0072655 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

14 น.ส.ฐิติรัตน เมฆปน

นางแสงนภา เมฆปน

0064683 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

15 น.ส.ปภาวรินทร สุวรรณโคตร

นางโสมนิมิตร สุวรรณโคตร

0089858 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

16 น.ส.พาณิภัค เข็มกลัด

นางสุภาพร เข็มกลัด

0076917 ตําบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี

17 น.ส.วิชญาพร ไชยทิง

นางพรพิมล ไชยทิง

0085517 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

18 น.ส.ณัฏฐนิช หมั่นไร

นางกนกอร หมั่นไร

0093500 ตําบลแมปม จังหวัดพะเยา

19 นายพงศกฤต คชาปญญา

นางดารุณี คชาปญญา

0099677 เมืองพิชัย จังหวัดลําปาง

20 นายอิทธิวัฒน ลิ้มประเสริฐ

นางอารยา พิมลศักดิ์

0106116 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

21 น.ส.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ

นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ

0090743 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

22 น.ส.ณัฐสินี รักพรา

น.ส.นงเยาว พรมมา

0106886 เมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย

23 น.ส.ณัฐวศา อินแฝง

นางจุรี สีหมากสุข

0098076 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

24 น.ส.ศิรินาถ อ่ํารักษ

นางรักชนก อ่ํารักษ

0057665 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

25 น.ส.ชนิสรา แสนเรือง

น.ส.กันยารัตน แสนเรือง

0105693 ตําบลบานพราว จังหวัดพัทลุง

26 น.ส.ณัฐณิชา สกุลชาญทวี

น.ส.สุขธิดา ฝานสูงเนิน

0040333 ตําบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา

27 น.ส.นริศรา มีสุวรรณ

นายนคร มีสุวรรณ

0047345 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

28 น.ส.พิชามญชุ พรมทองขวัญ

นายธนกฤต พรมทองขวัญ

0059826 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

29 น.ส.พจมาน อุปรัส

นางเจริญศรี อุปรัส

0104558 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 2/2

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
มัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 น.ส.ธิดาลักษณ เมืองแพน

นางกษิรา ภูมิคอนสาร

0105133 ตําบลหวยยาง จังหวัดชัยภูมิ

31 นายอนุพงษ วงศชารี

พ.จ.ท.ลิขิต วงศชารี

0094274 ตําบลน้ําออม จังหวัดขอนแกน

32 น.ส.เบญญาภา ทัลวัลลิ์

นายครรชนะ ทัลวัลลิ์

0073148 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/2

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.มัลลิกา เอกวิริยะกุล

นายภานุพันธ เอกวิริยะกุล

0036675 เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี

2 น.ส.สริตา เพียผือ

นางศรีสุดา เพียผือ

0082512 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

3 น.ส.อาชวี เอกนิรันดร

นางจิรดา เอกนิรันดร

0105723 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

4 น.ส.กัญญาภัค สุวิมล

นายอภิศักดิ์ สุวิมล

0085995 เมืองคูคต (สถานธนานุบาล) จังหวัดปทุมธานี

5 น.ส.นราภัทร ปองคําสิงห

นายชัชวาลย ปองคําสิงห

0058055 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

6 น.ส.จารุวรรณ อินทรสมหวัง

นางจิรภาภรณ อินทรสมหวัง

0100423 ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด

7 นายณัฐนนท กะลัมพากร

น.ส.กรณิศา พรหมประสิทธิ์

0102466 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8 น.ส.กัญญวรีส สินพรมมา

นางภณิดา สินพรมมา

0107469 ตําบลสามเงา จังหวัดตาก

9 นายจิรวัฒน รักษวิเชียร

นายนภาพล รักษวิเชียร

0049193 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

10 น.ส.กุลฑีรา พื้นพรหม

นางชนิกานต พื้นพรหม

0068672 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

11 นายชัชชัย ถาบุตร

นางพิศมัย ถาบุตร

0098703 ตําบลนาโปง จังหวัดเลย

12 น.ส.สิปาง กมลวิบูลย

นายภูวดล กมลวิบูลย

0066117 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

13 น.ส.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย

นายสมคิด ตันธนไพบูลย

0087677 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

14 น.ส.นันทิกาญจน ธนินทรัฐ

นางศุภรดา ธนินทรัฐ

0084202 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

15 น.ส.จินตภัทร มูลราช

น.ส.ธัญญพัทธ จิรอารยะกุล

0099765 ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน จังหวัดนาน

16 น.ส.พิมพชนก ศิริประทุม

นางอุไร ศิริประทุม

0097409 ตําบลโพตลาดแกว จังหวัดลพบุรี

17 น.ส.ประภาวัลย เผาปนตา

นายประเสริฐ เผาปนตา

0095781 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

18 น.ส.บุญฑริกา ยาแปง

นายไพโรจน ยาแปง

0060121 ตําบลทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

19 น.ส.สุพิชา จันทเขต

นางเสาวคนธ จันทเขต

0063996 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

20 น.ส.ณัฏฐกฤตา คําเรือง

นายถวิล คําเรือง

0076586 นครนครปฐม2 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

21 น.ส.ชาวิสา รัตนภักดี

นางปุณิกา จําเริญพูล

0104559 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

22 นายวิวรรธน อินทรวงศ

นายชัยสวัสดิ์ อินทรวงศ

0092286 ตําบลหนองสองหอง จังหวัดหนองคาย

23 นายปณวัฒน คูณมา

นายจํารอง คูณมา

0041811 ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา

24 นายนันทพงศ แสงอาวุธ

นางกาญจนา แสงอาวุธ

0071837 ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร

25 น.ส.สิริกร แสนโกเมฆ

นางจิดาภา แสนโกเมฆ

0051737 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

26 น.ส.นันทวรรณ รักษา

นางณัชชนันท รักษา

0091973 ตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง

27 น.ส.บุศริน บุตตะ

นางชาริณี บุตตะ

0098218 ตําบลเขาหัวชาง จังหวัดพัทลุง

28 น.ส.สิรินดา ชีพสมุทร

นางศิริพร ชีพสมุทร

0069579 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

29 น.ส.จิรายุพร โพธิ์ละคร

นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร

0053652 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 2/2

มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 น.ส.พิมพชนก อุตรภาศ

นายอุดมศักดิ อุตรภาศ

0060496 ตําบลรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 น.ส.ณัฐกมล สุวรรณศรี

นางเบญจมาศ สุวรรณศรี

0084157 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

32 น.ส.กนกพร สาไชยันต

นางนริศรา สาไชยันต

0084799 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายทีรภัทร วารินทร

น.ส.สาวิตรี เครือวงค

0104833 ตําบลนาแกว จังหวัดลําปาง

2 น.ส.ปาณิศา ปองแกว

นางปรียานุช ปองแกว

0066089 ตําบลคอวัง จังหวัดยโสธร

3 นายณัฐกิตติ์ เปงบุญมา

นายสงกราณต เปงบุญมา

0076112 ตําบลเมืองยาว จังหวัดลําปาง

4 นายวีรภัทร คณะดี

นางศุภิกา คณะดี

0090136 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

5 น.ส.ปวิชญา พรมโคตร

นายประดิษฐ พรมโคตร

0089768 ตําบลทาชางคลอง จังหวัดเลย

6 น.ส.ชญาณนันท ทองหลอ

นางชนาภา ทองหลอ

0093412 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1 จํานวน 6 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.กุลิสลา สิงหหลง

นางศุภรา บุตรสาธรรม

0066679 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

2 น.ส.อภิรมยา ชื่นตา

นางสมคิด ชื่นตา

0092871 ตําบลบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 น.ส.สุภัชชา วรรณชัย

นางนิลุบล วรรณชัย

0094139 ตําบลโนนสวรรค จังหวัดรอยเอ็ด

4 นายสิโรจน จิตรบุตร

นางสุทธาภรณ จิตรบุตร

0091574 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

5 น.ส.บัณฑิตา หมื่นภู

นางวิไลรัตน หมื่นภู

0101312 ตําบลปากแตระ จังหวัดสงขลา

6 นายปราบ ติ๊บประใจ

นางชนัฎนันท ติ๊บประใจ

0086061 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2 จํานวน 6 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ์

นายกฤษฎิ์ ศรีสวัสดิ์

0080881 ตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี

2 น.ส.สุจินันท อาจวิชัย

นางศิรประภา อาจวิชัย

0097584 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

3 นายกิตติธัช ชูมา

นางวรรณรัตน ชูมา

0056927 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

4 น.ส.ปวิชญา เจียมศักดานุวัฒน

นางขาวเวียง เจียมศักดานุวัฒน

0053946 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

5 น.ส.นารีรัตน เรืองศิริ

นายจรัล เรืองศิริ

0058852 เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 น.ส.ปนัสยา คนชุม

น.ส.เจนจิรา คนชุม

0091694 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

7 นายภูมิรพี แจมผล

น.ส.ธัญรดา ดีประดิษฐ

0088285 ตําบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

8 นายสารสันต สารพิชญ

นายอนันตชัย สารพิชญ

0079132 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 3 จํานวน 8 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ปณฑิตา จันทรวิมูล

นางวรรณรัตน จันทรวิมูล

0103282 เมืองสิงหบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงหบุรี

2 น.ส.ขวัญชนก โชควิริยะจิตต

น.ส.สุกัลยา นิลภา

0099877 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

3 น.ส.ปนัดดา พวงพั่ว

น.ส.ศศิกร นีระมนต

0103738 ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

4 น.ส.ธนพร สงวนวงศ

นายธนกฤต สงวนวงศ

0100410 ตําบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ

5 น.ส.อัญพิชชา เขาเมือง

นายวัชรพงษ เขาเมือง

0097542 องคการบริหารสวนตําบลสวาย จังหวัดสุรินทร

6 น.ส.ลักษณารีย ไชยประโคน

นางฉวีวรรณ ไชยประโคม

0094642 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

7 น.ส.กัญญภัค คําเทพ

นายไสว คําเทพ

0058308 ตําบลปว จังหวัดนาน

8 น.ส.นันทนภัส พนมวงษ

นางสุภาพร พนมวงษ

0103008 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

9 น.ส.จุฑากาญจน แกวแดง

นายไพรัช แกวแดง

0064624 ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

10 น.ส.ชุตินันท พฤษาประเสริฐ

จาเอกสุวิทย พฤษาประเสริฐ

0040122 ตําบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

11 น.ส.ภรภัทร นันทจันทร

นางสุทิศา นันทจันทร

0105995 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

12 นายผูกพัน พิมพอูป

นางสอางคศรี พิมพอูป

0063437 ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน

13 นายสภัทรพร ชมขุนทด

นายไพฑูรย ชมขุนทด

0031971 นครนครปฐม1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

14 นายธนกร นิติศักดิ์

วาที่รอยตรีหญิงลําเทียน นิติศักดิ์ 0097211 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

15 นายรมยปวีน เพชรบุญวรรโณ

นางไพรินพัฒน เพชรบุญวรรโณ 0101673 เมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา

16 นายพลรัตน ไชยศิริ

น.ส.ปยะนาต กวินวงศไพบูลย

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 จํานวน 16 ทุน

0067885 ตําบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายภคนนท บัวผัน

นางเรวดี บัวผัน

0091065 เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

2 น.ส.ธันยพร เกษสยม

น.ส.สุรัตน สุโขทัย

0082298 องคการบริหารสวนตําบลทาเสา จังหวัดกาญจนบุรี

3 น.ส.อัฏฟนา อับดุลลาเตะ

นางนูรไรมา อับดุลลาเตะ

0058620 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

4 น.ส.ขนิษฐา แกวอุนเรือน

นายอัครเดช แกวอุนเรือน

0047373 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

5 นายนาคินทรธร แสงแกว

นางมันฑณา แสงแกว

0065756 ตําบลปว จังหวัดนาน

6 น.ส.ปุณยวีร เพชรดี

นางนิตยา เพชรดี

0060543 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

7 น.ส.ศิริลักษณ เจริญสวาง

นายอมร เจริญสวาง

0048383 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

8 น.ส.พรชนิตว ถุงเงิน

นางวรรณอนงค ถุงเงิน

0042535 ตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม

9 น.ส.ภัทรภรณ ศรีจงใจ

นางนภาพร ศรีจงใจ

0091326 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

10 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา

นางน้ํานวล เหลืองกมลจินดา

0091835 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

11 น.ส.ชนิกานต อัฐนาค

นางนิรวัฒน อัฐนาค

0105113 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

12 น.ส.วนัสนันท สุขมี

นายสอาด สุขมี

0049239 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 จํานวน 12 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายคมกร เล็กรูจี

นายปราโมทย เล็กรูจี

0055062 นอกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2 น.ส.ณัฐพร ชมภูปน

นางวราภรณ ชมภูปน

0062863 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม

3 น.ส.กนกพัชญ คงธนะวานิช

นางปราณคนิสร คงธนะวานิช

0058294 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 น.ส.จิรัชยา สมนาม

นางวรรณภา สมนาม

0098837 องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ จังหวัดปราจีนบุรี

5 น.ส.สุวีรยา ใจกลม

นางกันยาวัลย ใจกลม

0102645 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

6 น.ส.ปทิตตา ยุพิน

นางสุพิทยา ยุพิน

0070991 ตําบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร

7 น.ส.พบพร อุมบุญ

นายประนม อุมบุญ

0041817 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

8 น.ส.ธัญชนก จีนกิ้ม

นายมานิต จีนกิ้ม

0060763 ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 8 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ฐิติกานต นิภานันท

น.ส.นันทนภัส ขันทอง

0089150 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

2 น.ส.สุพัชญา กาศสมบูรณ

นางสุภารัตน กาศสมบูรณ

0039133 เมืองแพร จังหวัดแพร

3 น.ส.วรัตนชญา เมืองอินทร

นางกนิษดา เมืองอินทร

0049936 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

4 น.ส.ณิชารีย แสนใจกลา

นางศรีวรินทร แสนใจกลา

0041238 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

5 น.ส.ศวิตา เถาวโท

นางวนิดา เถาวโท

0085263 ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ

6 นายพชร เถาวศิริ

นางบุปผา เถาวศิริ

0034552 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

7 น.ส.ศุภกานต พิมพปดชา

นางศิริรัตน ฆองโนนสูง

0079962 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

8 นายณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล

นางจรูญลักษณ วัฒนขจรชัยกุล

0095440 เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

9 น.ส.สุภาพักตร เจียมทอง

นายสุชาติ เจียมทอง

0064650 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

10 น.ส.แพรภัทร เสี้ยวทอง

นางณัชชา เสี้ยวทอง

0066349 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 10 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.วิมลพร แสนขวา

นายเลิง แสนขวา

0061788 ตําบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2 น.ส.นิจสีรี จันทรแกว

นางนิชธาวัลย จันทรแกว

0064275 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 นายวรากร แสงเงินชัย

นางวาสนา แสงเงินชัย

0046462 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

4 นายเตชินท กอมณี

นายพสิษฐ กอมณี

0058442 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 5 จํานวน 4 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ปริญญาตรีปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายเอกลักษณ ปนงาม

นางจรรยา ปนงาม

0076807 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

2 นายชุติวัฒน กุศลคุม

นางจุรินทรภรณ กุศลคุม

0022752 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 6 จํานวน 2 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ธารารัตน ทิพยานนท

นายภาณุ ทิพยานนท

0102530 ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี

2 นายสยมภู เต็มเปยม

นายอภิชิต เต็มเปยม

0060491 ตําบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 น.ส.ปณิธาน มวงประสิทธิ์

นางวนิดา มวงประสิทธิ์

0072087 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

4 น.ส.อทิตยาพร ดวงแกว

นางศิริพร ดวงแกว

0090169 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

5 น.ส.คุณัญญา เศรษฐรักษา

นายชัยภัทร เศรษฐรักษา

0084397 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

6 นายปยะณัฐ แสงจันทร

นายมงคล แสงจันทร

0059702 เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

7 น.ส.พิชญาภา ศรีเผด็จ

นางณาตยา ศรีเผด็จ

0092135 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 นายอรรณพ บุญมาตุน

นางอุดม บุญมาตุน

0056764 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

9 นายอภิวัฒน สุวรรณศรี

นางจิราพร สุวรรณศรี

0047792 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

10 นายธนดล หทัยรัตนานนท

น.ส.นรินทรทิพย พุทจิระ

0085838 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

11 น.ส.ปุณยนุช บุรีเรือง

นายคมบัณฑิต บุรีเรือง

0085249 องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ

12 นายปรเมศวร เจนวิไลศิลป

นางพัณณิตา นามศักดิ์

0079760 ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

13 นายปกรณวัฒน กงภูธร

นายธนวัฒน กงภูธร

0075024 ตําบลแมระมาด จังหวัดตาก

14 นายภูมิภัทร ณะคําสาร

นางสรัญญา ณะคําสาร

0085025 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

15 นายเมธาวัฒน วงศคําแสง

น.ส.สุนิสา บุญฤทธา

0100425 นครระยอง จังหวัดระยอง

16 น.ส.สุพิชญา บุญรักษา

น.ส.ดวงนภา คําแปง

0089005 ตําบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี

17 น.ส.คริษฐา กุลโมรานนท

นางรุงทิพย กุลโมรานนท

0054015 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

18 น.ส.เบญจวรรณ ปานออน

นายนิวิทย ปานออน

0055704 ตําบลทาเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

19 น.ส.ขนิษฐากานต นนทพรมมา

นางธิติกานต นนทพรมมา

0040429 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1 จํานวน 19 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 05/12/2563 12:55:53
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2563
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.กนกวรรณ สังเจียม

น.ส.แอนนา บุญเนือง

0087349 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

2 น.ส.ชลกร เกรียงณรงค

นายกําชัย เกรียงณรงค

0032814 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 น.ส.ชลธิชา วงคนามเถาว

นางกมลทิพย วงคนามเถาว

0076484 ตําบลหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

4 น.ส.ณปภา สายยนต

น.ส.ณัฐปภัสร เอี่ยมจินดาโชติ

0081667 ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร

5 น.ส.รินรลดา จรรยาสิทธิ์

นางวิภาดา จรรยาสิทธิ

0102643 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

6 น.ส.ลลดา ธนารักษอุดม

นางภัคภร ธนารักษอุดม

0087087 ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด

7 นายธรณินทร จาพิมาย

นางดรุณี จาพิมาย

0046055 ตําบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

8 น.ส.ศิรดา เฉยสวัสดิ์

นางสุคนธทิพย เฉยสวัสดิ์

0060162 ตําบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

9 น.ส.นิศาชล วุฒิวัย

นายมงคล วุฒิวัย

0058392 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

10 นายอุกฤษณ ละออสุวรรณ

นางสุจินดา ละออสุวรรณ

0057786 นครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2 จํานวน 10 ทุน

