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สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

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

2 ด.ญ. นูรฮยัฟาอ์ กะแหมะเตบ                         น.ส.เจะ๊แยนะ  บอืราเฮง็ 0108050 ตําบลเกาะแตว้ จงัหวดัสงขลา

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

4 ด.ช. ณฎัฐกฤษณ์ กาววีงศ ์                          สบิเอกกอ้งหลา้  กาววีงศ์ 0094082 ตําบลบวกคา้ง จงัหวดัเชยีงใหม่

5 ด.ช. อชริวชิญ์ โอฬารร์ตัน์                        นายอภวิฒัน์  โอฬารร์ตัน์ 0102341 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอ่าวลกึเหนือ จงัหวดักระบี

6 ด.ช.พชิญากร สุขเจรญิ                              นางรมดิา  สขุเจรญิ 0101362 นครตรงั จงัหวดัตรงั

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

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

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

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

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

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

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

14 ด.ช.ปัณณ์ณภณ โพธหิลา้                            นายธนกฤต  โพธหิลา้ 0066681 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น

15 ด.ญ. เพยีงขวญั ธรรมธรานุรกัษ์                     น.ส.พชัรพีร  ประทมุแยม้ 0099316 ตําบลหวันา จงัหวดัอุบลราชธานี

16 ด.ญ.ธนพร ชชูว่ง                                   นางสวุรรณี  ชชูว่ง 0070855 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

18 ด.ญ.ปาณิสรา เหล่าอรยิะ                            นายโชคชยั  เหล่าอรยิะ 0075705 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

19 ด.ญ. อมราพร ภคูาํ                                  น.ส.พนมกร  สแีสด 0063310 ตําบลหนองหนิ จงัหวดัเลย

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

21 ด.ญ. กติตยิาภรณ์ วเิศษนนัท ์                      นายกติตศิกัด ิ วเิศษนนัท์ 0092196 ตําบลนาอาน จงัหวดัเลย

22 ด.ช.ภมูพิฒัน์ เลศิณรงคส์นิ                        นายจกัรพนัธ ์ เลศิณรงคส์นิ 0098383 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

23 ด.ช. อภชิยพงษ์ เลพล                               น.ส.นงคาร  รตันทพิย์ 0079415 ตําบลบา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น

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

25 ด.ญ. ศรินิภา วงษ์หาแกว้                           จา่เอกขวญัประชา  วงษ์หาแกว้ 0098413 ตําบลบา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น

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

27 ด.ญ. กญัญาภคั บุญฤกษ์                             น.ส.นิตยา  โชคกจิการ 0098469 ตําบลบา้นกรดู จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

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

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



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 ด.ช. นนัทษิฎา สขุสาํราญ                            น.ส.ศศโิสภติ  ผ่องจติ 0083448 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร

31 ด.ญ. ธญัญ์พชิชา วชิยัยนัต ์                       พนัจา่อากาศโทธชัวรรธน์  วชิยัยนัต0์106273 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

32 ด.ช.ปัญนทัธ ีนมิหนู                              นายอทิธพิล  นิมหนู 0104056 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

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

34 ด.ช. อษัศดณิย ์ปันสพุฤกษ์                         น.ส.ดวงนภา  ไชยวงค์ 0095782 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

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

36 ด.ช. ณฐัภมู ิบุญคงั                              น.ส.ชนนิกานต์  วนัยาว 0100212 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

37 ด.ญ. กญัญพชัร มหาโคตร                             น.ส.ธติมิา  ประเสรฐิสงัข์ 0085329 ตําบลคาํใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

38 ด.ญ. ณฐัปภสัร ์รฐับาํรงุ                           นางญานิกา  รฐับาํรงุ 0098093 ตําบลบา้นต๋อม จงัหวดัพะเยา

39 ด.ญ. อมัพาพนัธ ์วรรณวจิติร                        นางอมรนิทร ์ วรรณวจิติร 0092517 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

40 ด.ช. อทิธศิกัด ิสนธภิกัด ี                       นางวลยัพร  สนธภิกัดี 0096550 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

41 ด.ญ. ธญัญรตัน์ แตงเกตุ                            น.ส.จงกลณี  แตงเกตุ 0109703 เมอืงสามควายเผอืก จงัหวดันครปฐม

42 ด.ญ. ปภสัสร ตวังาม                                น.ส.ธนชล  ตวังาม 0099110 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

43 ด.ช. ชนมเ์ฉลมิ เตชะทรพัย์สริ ิ                    นายอธคิม  เตชะทรพัย์สริ ิ 0064715 เมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ

44 ด.ช. ธนาณุวชัร ์ศรบุีญเรอืง                       นายฉตัร  ศรบีุญเรอืง 0077311 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

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

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

47 ด.ญ. กนกรดา อาปะมาเถ                              นางสปุรยีา  อาปะมาเถ 0103851 ตําบลบา้นถํา จงัหวดัพะเยา

48 ด.ช. ปัณณวชิญ์ แสนสดุ                             นางเปรมปวรี ์ แสนสดุ 0074043 เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร

49 ด.ช. สุกฤษฎ ิเสนามนตร ี                          น.ส.อมรรตัน์  ศริกิาญจนวงค์ 0084845 ตําบลบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม

50 ด.ญ. สพุชิญา ทองสุขด ี                            นายเกยีรตศิกัด ิ อู่เขยีว 0067918 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทรายมลู จงัหวดัสกลนคร

51 ด.ญ.บุณยาวยี ์บุญสงิหส์อน                         จา่เอกขวญัชยั  บุญสงิหส์อน 0090117 ตําบลธญัญา จงัหวดักาฬสนิธุ์

52 ด.ญ.วริลัพชัร วจิติรพนัธ ์                        นางวภิารตัน์  วจิติรพนัธ์ 0089153 เมอืงกาํแพงเพชร. จงัหวดัสงขลา

53 ด.ช.นนัทพิฒัน์ ผลาผล                              นายนาวนิ  ผลาผล 0078051 เมอืงอํานาจเจรญิ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

54 ด.ญ. ปาลกิา เสอืสาวะถ ี                           นายนภทัร  เสอืสาวะถี 0100184 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

55 ด.ช.กษดิสิ หงษ์ทอง                                น.ส.นิตยา  จนัทรศ์รี 0093037 เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น

56 ด.ญ. วชิญาพร ทา่จนี                               นางวราภรณ์  ทา่จนี 0105407 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

57 ด.ช. เมธสั วฒันศริ ิ                              น.ส.ธดิารตัน์  คาํภามลู 0060047 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางแกว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

58 ด.ญ. จริตา สบืพงษ์                                น.ส.ณฐักฤตา  อกัษรกลู 0070899 ตําบลเกาะยาว จงัหวดัพงังา
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59 ด.ช. นฤชติ วชิตินาค                               น.ส.นฤมล  เสยีงเพราะ 0099835 ตําบลวงัชมภู จงัหวดัเพชรบรูณ์

60 ด.ญ. ธนกร หลวงกอง                                 นางนนัทนา  หลวงกอง 0082828 ตําบลนําสวย จงัหวดัเลย

61 ด.ญ. ณฏัฐณิชา เพชรงาม                             น.ส.ผกามาศ  ศรผีาย 0108664 นครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย

62 ด.ญ. กจิจวฒัน์ นาระต๊ะ                            นายบุญเลศิ  นาระต๊ะ 0109695 ตําบลแมไ่ร่ จงัหวดัเชยีงราย

63 ด.ช. ธรรพณ์ธร สุวรรณจนัจา                         น.ส.ศุทราธนีิย ์ ปินะกาโน 0091573 ตําบลอุ่มเมา่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

64 ด.ญ. ชาลสิา ศรน้ีอย                               นางสกุณา  ศรน้ีอย 0090345 ตําบลชอ่แฮ จงัหวดัแพร่

65 ด.ญ. ชนัตอร วงษ์ไทย                               นายประเวช  วงษ์ไทย 0091354 ตําบลนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี

66 ด.ญ. พชิชานนัท ์เดชวลิยั                          นางสภุาพรรณ์  เดชวลิยั 0096261 ตําบลเจดยีห์ลวง จงัหวดัเชยีงราย

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

68 ด.ช. ธนกร นิลบาลนั                                น.ส.ประไพศร ี ดาราพนัธ์ 0074141 ตําบลนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี

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

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

71 ด.ช.พุฒภิทัร เขตบุญพรอ้ม                          น.ส.ศศธิร  ผวิคาํ 0081689 ตําบลคาํใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

72 ด.ช.ธาดา แอม้อุตม ์                               นายปรชัญา  แอม้อุตม์ 0095631 เมอืงลอ้มแรด จงัหวดัลําปาง

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

74 ด.ช. ชนะพงศ ์กุมภโิร                              นายธวชัชยั  กุมภโิร 0103129 ตําบลศรสีงคราม จงัหวดันครพนม

75 ด.ช. ศุภกติต ินวลบุญ                             น.ส.ธนญัญา  กระแสร์ 0088720 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

76 ด.ญ. ปภชัญา บุญยงิ                               น.ส.ธญัภา  โกศลัวฒัน์ 0076665 เมอืงพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

77 ด.ญ. ธญัชนก ยะปะนนัท ์                            น.ส.รุง่อรณุ  วนัจา 0070921 ตําบลรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่

78 ด.ช. ปัณณวชิญ์ สายพรหม                            นางปิยะดา  สายพรหม 0073598 ตําบลศรพีนมมาศ จงัหวดัอุตรดติถ์

79 ด.ช.จริาพชัร ฟองวารนิ                             นายแทน  ฟองวารนิ 0097076 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

80 ด.ญ. พาขวญั แสนพรหม                               นางจนัทรธ์ดิา  แสนพรหม 0106958 ตําบลบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ์

81 ด.ญ. ณภทัรว์รญัญ์ ศรจีนัทรบุ์ญ                    นายโชตวิทิย ์ ศรจีนัทรบ์ุญ 0099064 ตําบลหนิเหลก็ไฟ จงัหวดับุรรีมัย์

82 ด.ช.สรุเชษฐ ์โนภวิงค ์                            นางสธุาทนิีย ์ โนภวิงค์ 0075346 ตําบลบา้นแป้น จงัหวดัลาํพนู

83 ด.ญ.วาสติา วจิติพจน์                              นายวรีพล  วจิติพจน์ 0101505 ตําบลเสาธงหนิ จงัหวดันนทบุรี

84 ด.ญ.พมิพณ์ฎา ชณุหสวุรรณ                           นางนิรชา  ชุณหสวุรรณ 0084723 ตําบลโคกสะอาด จงัหวดัเพชรบรูณ์

85 ด.ช. คณิศร ไทยกุล                                 นางเกษมณี  ไทยกุล 0080550 ตําบลหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย์

86 ด.ช.นโรดม คําอาษา                                  นางจริาวรรณ  คําอาษา 0098592 ตําบลทา่พระ จงัหวดัขอนแก่น

87 ด.ช. ภูวศิ ตนัมาด ี                               นางณิการ ์ ตนัมาดี 0090494 เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน
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88 ด.ญ. กรีตกิญัญ์ บวัเทศ                            น.ส.อภญิญา  วงศใ์หม่ 0109594 ตําบลลวงเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม่

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

90 ด.ญ. เพยีงใจรกั หลวงพรม                           สบิตรอีนุรกัษ์  หลวงพรม 0109719 ตําบลหนองแดง จงัหวดัน่าน

91 ด.ช.ดานิช นาปาเลน                                 นางจติตมิา  นาปาเลน 0074311 เมอืงสตูล จงัหวดัสตลู

92 ด.ญ. วรนิษฐา วงคว์านิชย์                          น.ส.กนกวรรณ  สวุรรณนิยม 0104106 เมอืงแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

93 ด.ช.พชรดนยั สนัเทพ                                น.ส.สายรุง้  ผลประสาท 0063731 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

94 ด.ช. กฤตภาส นามสอนธนโชต ิ                         น.ส.ณปภชั  อุทธยิะ 0074501 ตําบลทาสบเสา้ จงัหวดัลาํพนู

95 ด.ช. รชัชานนท ์ศรเีจรญิตา                         น.ส.กนกวรรณ  จะมณี 0098282 ตําบลบา้นเหล่า จงัหวดัเชยีงราย

96 ด.ช. ดุลยวฒัน์ พกุกาํเหนิด                         นางประภาพร  พกุกําเหนิด 0107248 ตําบลศาลเจา้พอ่ขนุศร ีจงัหวดับุรรีมัย์

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

98 ด.ช. ชยพทัธ ์กรุงรรินัดร ์                        นายชยพล  กรงุรรินัดร์ 0106488 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลดงสุวรรณ จงัหวดัพะเยา

99 ด.ญ.สพุชิญ คําศรสีขุ                               นายยรรยงค ์ คาํศรสีขุ 0108071 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

100 ด.ช.ณวพล คุณคาํเทญ็                                นางศริปิระภา  คุณคาํเทญ็ 0102427 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

101 ด.ช.จริวนิ สริเิวชพนัธุ ์                         นายสริ ิ สริเิวชพนัธุ์ 0096805 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

102 ด.ญ. จริชัญา อาษาสนา                              นางจนิตนา  อาษาสนา 0065418 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น

103 ด.ญ.พรีญา สขุสมจติร ์                             นายดํารงค ์ สุขสมจติร์ 0040475 ตําบลสรรพยา จงัหวดัชยันาท

104 ด.ญ. ศุภธญัญา ใจอ่อน                              นายชณาธปิย ์ ใจอ่อน 0080482 ตําบลบางเตย จงัหวดัพงังา

105 ด.ช. ศศนิ ปัญจพรรค ์                              นางปิยะนุช  ปัญจพรรค์ 0081255 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

106 ด.ช. เทพทตั แขง็ขอ้                               นายพสษิฐ ์ แขง็ขอ้ 0049775 ตําบลบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น

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

108 ด.ญ. กรกนก อสิระทะ                                นางพรสิา  อสิระทะ 0096027 ตําบลนาสทีอง จงัหวดัสงขลา

109 ด.ญ.สตุาภทัร หนูสุวรรณ์                           นางจริาวรรณ์  หนูสุวรรณ์ 0101645 ตําบลลาํสนิธุ ์จงัหวดัพทัลุง

110 ด.ช. นนัทวฒัน์ โชตกิะจริฏัฐ ์                     นางชนกพมิพ ์ โชตกิะจริฎัฐ์ 0091421 ตําบลสนัทรายงาม จงัหวดัเชยีงราย

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ.ณฏัฐกานต์ ทองปาน                              นายปฏเิทพ  ทองปาน 0103960 ตําบลโคกมว่ง จงัหวดัสงขลา

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

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

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

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

6 ด.ญ.ปภานิตย ์อนิถา                                นายเซนต์  อนิถา 0105292 ตําบลทุง่หวัชา้ง จงัหวดัลาํพนู

7 ด.ญ.จริภญิญา ธรรมขนัธ ์                           น.ส.จฬุาลกัษณ์  ไชยวงศ์ 0106702 เมอืงดอกคาํใต ้(สถานธนานุบาล) จงัหวดัพะเยา

8 ด.ญ.พชิามญชุ ์ปาสาบุตร                            นางวชัร ี ปาสาบุตร 0109029 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

9 ด.ญ.กญัญณัท ตางจงราช                              นายศุภากร  ตางจงราช 0107401 ตําบลหนองหวา้ จงัหวดัอุดรธานี

10 ด.ช.รชต คณูสวสัด ิ                               น.ส.จฑุามาศ  แยม้เปลยีน 0106989 ตําบลกม.  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

11 ด.ญ.ธญัรฐั เต่าหมิ                                น.ส.สรญัญา  จาํเรญินุสติ 0081312 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

12 ด.ญ.วชพูติรา ต่อชพี                               นางเพยีรนิภา  ต่อชพี 0080532 ตําบลบา้นเพชรภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

13 ด.ช. ทปีกร ดวงมณี                                 น.ส.มนทยิา  นวลแสง 0101954 ตําบลสาํโรงพลนั จงัหวดัศรสีะเกษ

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

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

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

17 ด.ช. สรศกัด ิวรรณกุล                             นายสมพงษ์  วรรณกุล 0088927 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองกุงทบัมา้ จงัหวดัอุดรธานี

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

19 ด.ญ.ปัณฑารยี ์กุลเกษ                              นายดาว  กุลเกษ 0094359 ตําบลสาํโรงพลนั จงัหวดัศรสีะเกษ

20 ด.ช.เกยีรตศิกัด ิสรุยิะวงษ์                      นางวไิลพร  สรุยิะวงษ์ 0048644 ตําบลทา่ลาน จงัหวดัสระบุรี

21 ด.ญ.เขมสิรา เอยีดคง                               นางกญัชพร  เอยีดคง 0106695 ตําบลพญาขนั จงัหวดัพทัลุง

22 ด.ญ.สรุษิา แยม้ศร ี                               น.ส.อนงนาฏ  หมนืคุม้ 0106319 ตําบลเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น

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

24 ด.ญ.คณัสนนัท ์วรรณคาํ                              นายณฐักานต์  วรรณคาํ 0107457 ตําบลทา่ผา จงัหวดัเชยีงใหม่

25 ด.ญ. พมิพพิฒัน์ คงไชย                             นายวภิาค  คงไชย 0108030 ตําบลกกโก จงัหวดัลพบุรี

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

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

28 ด.ญ.ดุจญาดา โคธเิสน                               น.ส.กุลปรยิา  อุปโคตร 0100455 นครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

29 ด.ช.ปัณณทตั ศริศิรเีพช็ร ์                        นางนฤมล  ศริศิรเีพช็ร์ 0072309 เมอืงศลิา จงัหวดัขอนแก่น
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30 ด.ช.กนัณพฒัน์ ถนิกมทุ                            น.ส.นิต ิ วมิานทอง 0095687 ตําบลบา้นคอ้ จงัหวดัขอนแก่น

31 ด.ญ.ณฐัวรา หนูเนยีม                              นางวรศิรา  หนูเนียม 0071040 ตําบลบา้นสอ้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

32 ด.ญ.ฌากรีะท ์สาและ                                น.ส.เจะ๊ฮานิง  เจะ๊เล๊าะ 0068745 ตําบลยะหรงิ จงัหวดัปัตตานี

33 ด.ญ.เขมสัศริ ิจลุกจิ                              น.ส.รชาดา  ศรบีุญธรรม 0099418 ตําบลบางกระทกึ จงัหวดันครปฐม

34 ด.ช.ภนูภทัร ภสูถาน                                นางสมุาล ี ภสูถาน 0105036 ตําบลทา่ล ีจงัหวดัเลย

35 ด.ญ.ณชารยี ์กลังา                                 น.ส.ดอกเกตุ  กลังา 0092390 ตําบลนางวั จงัหวดัเพชรบรูณ์

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

37 ด.ญ.ณฐัวศา ทนทาน                                  นายอดศิกัด ิ ทนทาน 0071301 ตําบลทุง่โฮง้ จงัหวดัแพร่

38 ด.ช.ธนพชัญ ์ศรสีพุรรณ์                            นายธนากร  ศรสีพุรรณ์ 0098379 ตําบลดอนหญา้นาง จงัหวดับงึกาฬ

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

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

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

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

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

44 ด.ช.เกยีรตกิูล อ่อนสาํอางค ์                       นายผดุงเกยีรต ิ อ่อนสาํอางค์ 0104209 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

45 ด.ญ.ศริฏัฐญา จริวงศส์กุล                          น.ส.จไุรรตัน์  ชยัสวสัดิ 0091557 ตําบลเขานิพนัธ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

46 ด.ญ.กมลลกัษณ์ วงศม์านิต                           นางจนัทรด์า  วงศม์านิต 0089224 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากหมนั จงัหวดัเลย

47 ด.ญ.ปิยฉตัร แขวงภเูขยีว                           น.ส.ธนัยธรณ์  ลอืนาม 0083274 ตําบลบา้นเป้า จงัหวดัชยัภมูิ

48 ด.ช.ณฐัพนธ ์อุปชา                                 นายอาทติย ์ อุปชา 0074046 ตําบลกู่กาสงิห ์จงัหวดัรอ้ยเอด็

49 ด.ญ.ลภสัรดา หมอรอดครุฑ                            นายสราวุธ  หมอรอดครฑุ 0071574 ตําบลตะค่า จงัหวดัสพุรรณบุรี

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

51 ด.ช.ภมูนิันท ์ดอนพลดั                             น.ส.เนตรชนก  สรุาราช 0100311 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

52 ด.ช.ปวรศิ สมศร ี                                  นางกวติา  ใจขาน 0104679 ตําบลบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี

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

54 ด.ญ. กานต์สนิี แสงวงศ ์                           น.ส.นิตยา  สบุตัคิาํ 0107303 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

55 ด.ช.ธญัเทพ ปานแกว้                                น.ส.วรรณด ี ประมงค์ 0109605 เมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

56 ด.ช.ภรูเิดช พานตะศร ี                             น.ส.เพญ็ศร ี พานตะศรี 0106368 ตําบลพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย

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

58 ด.ช.ณฏัฐกติต ิหสัจารย ์                          นายสมบตั ิ หสัจารย์ 0082312 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์
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59 ด.ญ. ภรูชิญา เผ่าครีพีนา                          นายไกรสร  เผ่าครีพีนา 0109262 ตําบลบา้นมงุ จงัหวดัพษิณุโลก

60 ด.ญ.พมิรดา สโุขยะชยั                              นางปัณณิชา  สโุขยะชยั 0062790 ตําบลโป่ง จงัหวดัชลบุรี

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

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

63 ด.ญ.ณฐัณิชา พนัธมาศ                               นางมณฑาทพิย ์ พนัธมาศ 0081545 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

64 ด.ญ.ตรีณญัญาภสั โปร่งจติร                         นางณฐัภสัสรณ์  ไชยรตัน์ 0095262 ตําบลสระกําแพงใหญ่ จงัหวดัศรสีะเกษ

65 ด.ช.รชัพล โพธทิองนาค                             นางนฤมล  โพธทิองนาค 0077682 เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม

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

67 ด.ญ.รตันาพร ภูงามทอง                              นางพมิพแ์กว้  บุญบุตตะ 0079738 ตําบลคาํใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

68 ด.ญ.นพภสัสร พ่วงฟู                                น.ส.รชัฎาภรณ์  รุง่บุญคง 0072650 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

69 ด.ญ.ชญานิศา คําตนั                                 นางลภสัรดา  คาํตนั 0083903 ตําบลบุสงู จงัหวดัศรสีะเกษ

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

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

72 ด.ช.พศัพงศ ์พลูสขุ                                นางเบญจรตัน์  พลูสุข 0101589 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

73 ด.ญ วรียา อยู่พุ่ม                                นายวรียุทธ  อยู่พุม่ 0087696 เมอืงตาก จงัหวดัตาก

74 ด.ญ.ภรูเิธยีร ภกัด ี                              นางเปรมฤด ี บุญชุม 0087959 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

75 ด.ช.ชนภทัร สงัวเิศษ                               จา่เอกคมกรชิ  สงัวเิศษ 0066773 ตําบลชยัวาร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็

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

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

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

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

80 ด.ช.ณยศ ธรีะกุลพศิุทธ ิ                          น.ส.พนิดา  ฮ่อสกุล 0059507 ตําบลหว้ยยอด จงัหวดัตรงั

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

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

83 ด.ญ.ณิชมน บุญชนื                                 น.ส.ธนาภรณ์  อนิทนนท์ 0093387 ตําบลมะเขอืแจ ้จงัหวดัลําพนู

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

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

86 ด.ช.ปรษิวฒัน์ เพยีแก่น                            นายปรญิญา  เพยีแก่น 0062665 ตําบลนาหนองทุ่ม จงัหวดัหนองบวัลาํภู

87 ด.ช.กฤตภทัร ์ชยัสธี ิ                             นางนงลกัษณ์  ชยัสธี ิ 0072781 ตําบลรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่
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88 ด.ญ.ณฐัรดา ปองผล                                  นางธนพร  ปองผล 0062352 เมอืงปาดงัเบซาร ์จงัหวดัสงขลา

89 ด.ญ.ชญานิษฐ ์เศรษฐววิฒันกุล                       นางนงค ์ เศรษฐววิฒันกุล 0071724 ตําบลบางผงึ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

90 ด.ญ. สพุรรณนี แป้นเขยีว                           นางสพุรรณนี  แป้นเขยีว 0099368 ตําบลทา่มะกา จงัหวดักาญจนบุรี

91 ด.ญ.ธนัยวรี ์พดัแดง                               น.ส.เกษศรินิทร ์ ชพูนัธ์ 0087908 นครยะลา จงัหวดัยะลา

92 ด.ญ.เกตุญาดา ชมภูนุช                              นายเจษฎา  ชมภนุูช 0098042 ตําบลบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์

93 ด.ญ.นดา หลาํหล ี                                   นายซอฮริยี ์ หลาํหลี 0097688 ตําบลนาทวนีอก จงัหวดัสงขลา

94 ด.ช.นฤสรณ์ ชยัรตัน์                               น.ส.ญาณพฒัน์  ขวญัญมนีุ 0065150 ตําบลปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี

95 ด.ญ.ชญาดา ทพิฤาตร ี                               นางกนิษฐา  ทพิฤาตรี 0061545 ตําบลนิคม จงัหวดักาฬสนิธุ์

96 ด.ญ.กวนิธดิา ทองอน้                               นายสรุศกัด ิ ทองอน้ 0073971 ตําบลลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์

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

98 ด.ช.พุฒสิรรค ์จตุพลงั                             ว่าทรีอ้ยเอกบดนิทร ์ จตุพลงั 0102129 นครตรงั จงัหวดัตรงั

99 ด.ช.กฤตยศ คําจนัทร ์                               นางวรณุยุพา  นันทศริิ 0066079 เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

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

101 ด.ญ.บณัฑติา นยัตบิ                               นายบรรยงค ์ นัยตบิ 0077801 ตําบลบา้นเหล่า จงัหวดัเชยีงราย

102 ด.ช.ศรณัยพงค ์เป็งสว่าง                           น.ส.จรรยา  ใจนิตย์ 0104027 ตําบลเจดยีห์ลวง จงัหวดัเชยีงราย

103 ด.ญ.ปรชัญา  กลนิหอม                              น.ส.วนิดา  กลนิหอม 0102021 ตําบลปราสาท จงัหวดับุรรีมัย์

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

105 ด.ช.ธรีชั อายุยนื                                 น.ส.นิรตัน์  อายุยนื 0095919 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสวด จงัหวดัน่าน

106 ด.ช.ฐติวิฒัน์ พลศกัดขิวา                         จา่สบิเอกตตศิกัด ิ พลศกัดขิวา 0109066 ตําบลบวัสว่าง จงัหวดัสกลนคร

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

108 ด.ญ.กุลภา ทงัจอ้ย                                น.ส.นิรชา  คมสนั 0103127 ตําบลทา่สายลวด จงัหวดัตาก

109 ด.ช.ชยัพร ทะส ี                                   น.ส.ชวนพศิ  อนิทรเจรญิ 0088679 เมอืงตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

110 ด.ญ.โชษติา ภกูาบขาว                               น.ส.ทฆิมัพร  ภกูาบขาว 0106290 ตําบลเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ. จริชัญา ณ กาฬสนิธุ์                          นางเปียทพิย ์ ณ กาฬสนิธุ์ 0095176 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

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

3 ด.ช. ภูมภิญิโญ ปะอนิทร ์                          นางจฑุามาศ  ปะอนิทร์ 0107770 เมอืงลอ้มแรด จงัหวดัลําปาง

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

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

6 ด.ญ. ชญานิศ สุม่มาตย ์                            นางศริลิกัษณ์  สุม่มาตย์ 0108183 ตําบลบวัหุง่ จงัหวดัศรสีะเกษ

7 ด.ช. เมธานนัท ์ณฐัประเสรฐิ                        นางดารภา  ณฐัประเสรฐิ 0094646 นครระยอง จงัหวดัระยอง

8 ด.ญ. นัทธช์นนั นิลนาค                             น.ส.ชุตมิา  สมชาติ 0086925 ตําบลบางนอน จงัหวดัระนอง

9 ด.ช.ชวีานนท ์ไชยชาต ิ                             นางสพุชิฌาย ์ ราชเขง่ 0094582 ตําบลนําพอง จงัหวดัขอนแก่น

10 ด.ญ. พมิพนิ์ภา แป้นไทย                            นายชษิณุพงศ ์ แป้นไทย 0103060 ตําบลนาโยงเหนือ จงัหวดัตรงั

11 ด.ช. นิธกิร สาวสิยั                               น.ส.ศรไีพรวลัย ์ สาวสิยั 0089262 ตําบลสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลาํภู

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

13 ด.ญ. เพญ็พชิชา กจิคอน                             นายสมคดิ  กจิคอน 0062215 ตําบลเทพา จงัหวดัสงขลา

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

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

16 ด.ญ. ธนพร แสบงบาล                                 นางนุจร ี แสบงบาล 0106971 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

17 ด.ช.พทัธพ์ลาธปิ เทพบุตร                           น.ส.ธญัญาภรณ์  สงิหท์รพัย์ 0095376 เมอืงบางรกัพฒันา จงัหวดันนทบุรี

18 ด.ญ.นฤพร เพชรพราว                                 นายอุทติย ์ เพชรพราว 0104464 ตําบลสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

19 ด.ช.ณภทัร พจิติรศริ ิ                             นางสภุสัสรา  พจิติรศริิ 0071153 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

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

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

22 ด.ช. คามนิ มณีไชย                                 นางวชัราภรณ์  มณีไชย 0086301 ตําบลแมข่ะจาน จงัหวดัเชยีงราย

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

24 ด.ญ.นิรชุา มงคลสขุ                                น.ส.รุง่ทวิา  พรรณ์วงค์ 0079417 ตําบลเนินสงู จงัหวดัจนัทบุรี

25 ด.ญ.ทศันีย ์พลสงคราม                              น.ส.ราตร ี วรรณ์ชมูาตร์ 0085730 ตําบลลาํนําพอง จงัหวดัขอนแก่น

26 ด.ญ.สกุฤตา เพยีสรุะ                               นางอญัชล ี เพยีสรุะ 0074842 ตําบลควนเสาธง จงัหวดัพทัลุง

27 ด.ญ. รจุริดา มลูสาร                               น.ส.รจุยี ์ ชนืตา 0105698 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

28 ด.ญ. กนัต์กนิษฐ ์เพช็รอนิทร ์                     นายพงศ์พนัธุ ์ เพช็รอนิทร์ 0057328 เมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี

29 ด.ช.ศุภศษิฏ ์สุวรรณวจิติ                          นางจรยิา  สวุรรณวจิติ 0084319 ตําบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี
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30 ด.ช.วริวศิ วรีะเสนา                               ว่าทรีอ้ยเอกวริชยั  วรีะเสนา 0091336 ตําบลทา้วอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี

31 ด.ญ. ณิชชานันท ์อกัษรณรงค ์                       นางจารุวรรณ  อกัษรณรงค์ 0098464 ตําบลบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

32 ด.ช. อชริวชิญ์ ไพกะเพศ                            น.ส.หทยัทพิย ์ ไพกะเพศ 0092747 ตําบลนํายนื จงัหวดัอุบลราชธานี

33 ด.ญ.ปิฏฐภิา เพง็หนู                               นางปฏญิญากร  เพง็หนู 0107510 ตําบลตาํนาน จงัหวดัพทัลุง

34 ด.ญ.ปรญิอร ชนืใจ                                 น.ส.รชยา  วงศญ์าติ 0096150 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ

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

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

37 ด.ช.เนตภิมู ิหงษ์กนั                              นางพรทพิย ์ หงษ์กนั 0068635 ตําบลสอง จงัหวดัแพร่

38 ด.ญ.ปุณยนุช ชนืใจ                                น.ส.นงลกัษณ์  คุปตจติ 0081070 ตําบลโคกปีป จงัหวดัปราจนีบุรี

39 ด.ช.ศวิกร กุยแกว้                                 นางดุษณี  กุยแกว้ 0106375 ตําบลเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

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

41 ด.ช.วรภาศ เลก็สดุ                                 นายเชตฐา  เลก็สุด 0054703 ตําบลนาสทีอง จงัหวดัสงขลา

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

43 ด.ญ.ชดิชนก สขุศร ี                                นายพชิติ  สขุศรี 0105509 ตําบลทา่ขา้ม. จงัหวดัเชยีงใหม่

44 ด.ญ.ธญัยธรณ์ วรนิทรเวช                            น.ส.รชัฎา  รอดทอง 0092295 ตําบลสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช

45 ด.ช. ณฐักร บรริกัษ์                               นายนครนิทร ์ บรริกัษ์ 0093407 ตําบลหนองหวา้ จงัหวดัอุดรธานี

46 ด.ญ.พทัธธ์รีา นวลตา                               น.ส.ธดิาลกัษณ์  พละดร 0083219 ตําบลเรณูนคร จงัหวดันครพนม

47 ด.ญ. วรศิรา สรอ้ยสงค ์                            น.ส.นิภาพร  อ่อนสาํอางค์ 0097501 เมอืงคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

48 ด.ญ. กฤตพิร ช่างเขยีน                             นางพนิ  แกว้สุข 0097340 ตําบลทา่ขา้ม จงัหวดัเชยีงราย

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

50 ด.ช. ชวศิ สมิหลวง                                 น.ส.ศรสีุดา  ธรรมมยิะ 0099506 ตําบลบะยาว จงัหวดัอุดรธานี

51 ด.ช. กษดิสิ โชตมิณี                               นางธดิาวรรณ์  โชตมิณี 0093259 ตําบลหว้ยใหญ่ จงัหวดัชลบุรี

52 ด.ช. ศริสทิธ ินักสทิธ ิ                         น.ส.สริพิรรณ  คาํภลิะ 0103998 ตําบลป่ากุมเกาะ จงัหวดัสโุขทยั

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

54 ด.ช. เกยีรตริตัน์ อสิาณ                           นางแสงเดอืน  อสิาณ 0107489 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

55 ด.ช. ชวลัวทิย ์โสะ๊พนัธ ์                         น.ส.กมลลกัษณ์  ภพูาดทอง 0103587 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสามสวน จงัหวดัชยัภมูิ

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

57 ด.ญ. ธดิารตัน์ มงิกลนิ                          นางอรสิสา  คํามา 0063395 ตําบลบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก

58 ด.ช. จณิณพตั วนัฉว ี                              น.ส.จงจริานนท ์ เนตรสว่าง 0096566 ตําบลวงัศาลา จงัหวดักาญจนบุรี
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59 ด.ช. นวพรรษ จนัทศร ี                              นายชาครยี ์ จนัทศรี 0106503 ตําบลโคกส ีจงัหวดัสกลนคร

60 ด.ช.อชริวชิย ์แพทยค์ุณ                            นางรจุริา  แพทยค์ุณ 0061494 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ

61 ด.ญ.เณภสิรา กจิจารกึ                              น.ส.เกสร  แจง้จนั 0062537 เมอืงบางศรเีมอืง จงัหวดันนทบุรี

62 ด.ญ. ธรีจุ์ฑา ตุกะงหนั                            นางพมิพใ์จ  ตุกงัหนั 0069946 ตําบลทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล

63 ด.ช. พลกฤต นกัลําทอง                               นายพลภทัร  นักลาํทอง 0065711 ตําบลคาํใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์

64 ด.ช. กอบุญ บนัทปุา                                น.ส.สธุาทพิย ์ บุญทนั 0071089 ตําบลนํายนื จงัหวดัอุบลราชธานี

65 ด.ญ.ชญัญานุช วงศเ์วยีง                            นายชนชัชงค ์ วงศเ์วยีง 0085482 ตําบลผกัแว่น จงัหวดัรอ้ยเอด็

66 ด.ญ.พชัรภีรณ์ ฉายถวลิ                             น.ส.นพรตัน์  ณ กาฬสนิธุ์ 0097469 ตําบลบงึวชิยั จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

68 ด.ญ.ปฐว ีพานุช                                    นายวทิยา  พานุช 0085357 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

69 ด.ญ.อภษิฎา แก่นเมอืง                              นายเดชากร  แก่นเมอืง 0088909 ตําบลอ่าวขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

71 ด.ญ. พมิลภทัร เจรญิชยั                            น.ส.กนกพร  อนิทรปั์น 0101058 เมอืงเลย จงัหวดัเลย

72 ด.ช.พุฒวิงศ์ คาํแกว้                               นางยศยา  คําแกว้ 0066863 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

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

74 ด.ญ.วรีะณฐัชยา โพธริงั                           จา่เอกวรีะศกัด ิ โพธริงั 0102239 ตําบลดอนตาลผาสุก จงัหวดัมกุดาหาร

75 ด.ช.ธรรมนิตย์ แกว้เมฆ                             นางดุษฎ ี แกว้เมฆ 0074758 เมอืงตากใบ จงัหวดันราธวิาส

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

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

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

79 ด.ช.ชยกร เลอืนจนัทร ์                            นางนนทชิา  เลอืนจนัทร์ 0086125 ตําบลบา้นสวน จงัหวดัพทัลุง

80 ด.ญ. ภพูชิชา โพสุการ                              นายปรญิช ์ โพสุการ 0086706 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

81 ด.ญ.เกณิกา ฉายพมิาย                               นางเกษณีย ์ ฉายพมิาย 0087151 ตําบลใหม ่จงัหวดันครราชสมีา

82 ด.ญ. พชรชลธร พนมเขต                               นางจฑุาทพิย ์ พนมเขต 0078062 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

83 ด.ญ.ปทติตา จติรพานิช                              น.ส.มะลวิลัย ์ สุกรเมอืง 0059578 เมอืงคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

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

85 ด.ช.ศุธพีงศ ์กุลทรสรุวิงค ์                       นางศุภาพชิฐ ์ กุลทรสุรวิงค์ 0106830 ตําบลหว้ยไคร ้จงัหวดัเชยีงราย

86 ด.ช.ณฐพล ฤทธโิคตร                                 นายพฤษพงษ์  ฤทธโิคตร 0068646 เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

87 ด.ญ. ณภาภชั ยงิยง                                น.ส.มณีนุช  ยงิยง 0109270 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่
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88 ด.ญ.สพุชิฌาย ์ใจงาม                               นางสรณา  ใจงาม 0072852 ตําบลเสรมิซา้ย จงัหวดัลาํปาง

89 ด.ญ. ณฎัฐณิชา บุญบาํรงุ                            นางอารยี ์ บุญบาํรงุ 0109426 ตําบลหว้ยยาง จงัหวดัชยัภมูิ

90 ด.ช. นราธปิ ซอนทรพัย์                             นางศริพิร  ถงึไชย 0079373 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลพรหมสวสัด ิจงัหวดัศรสีะเกษ

91 ด.ช. กนัตพชิญ์ บุญสบื                             น.ส.จรรยา  บุญพงึ 0104930 ตําบลคาํบง จงัหวดัอุดรธานี

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

93 ด.ช.ศตวรรษ นาชยัลอง                               นายสรุชยั  นาชยัลอง 0091165 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

94 ด.ช.ศุภกร มรกต                                    นายปราณี  มรกต 0040539 เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้

95 ด.ช. รกัศกัด ิตรโีอษฐ ์                          นายณฐัพล  ตรโีอษฐ์ 0090115 ตําบลหนองบวั จงัหวดักาฬสนิธุ์

96 ด.ช. ธติพิทัธ ืทองคลงั                            น.ส.สชุรีาวรรณ  ขาํเพชร 0104738 นครสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร

97 ด.ช. ธาดา สายทอง                                  น.ส.วรรณภา  คําบงึกลาง 0097849 ตําบลกม.  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

98 ด.ช. ภูมพิฒัน์ มติรกจิการคา้                      นายกฤษดา  มติรกจิการคา้ 0084869 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

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

100 ด.ญ. รดา ลาภหลาย                                  นายวชัรา  ลาภหลาย 0074022 ตําบลบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี

101 ด.ญ. ณฐัลกัษณ์ คําบุญมา                            นางศุภลกัษณ์  กนัคาํ 0100565 ตําบลบา้นโฮง่ จงัหวดัลาํพนู

102 ด.ช. ชยพนัธ ์คุม้สา                               นางเกศรนิทร ์ คุม้สา 0105424 ตําบลตลงิชนั จงัหวดัสุโขทยั

103 ด.ญ. พรนภสั เหล่านุกลู                            น.ส.สตุปราณี  ศรบีุรนิทร์ 0102969 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

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

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

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

108 ด.ญ. กานต์วรนิดา สมิลา                            น.ส.นนัทน์ภสั  นําโชคดี 0096447 ตําบลผาเสวย จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

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

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ช. คณิศร ทงัหริญั                              น.ส.จริาพร  ธรินิทอง 0101540 ตําบลหา้งฉตัร (สถานธนานุบาล) จงัหวดัลาํปาง

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

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

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

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

6 ด.ช.ธนภทัร เรอืงผงึ                              นายสมเกยีรต ิ เรอืงผงึ 0107282 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

7 ด.ญ. วราภรณ์ นวลสวุรรณ                            นางเสาวณี  นวลสวุรรณ 0107529 ตําบลปากนําท่าเรอื จงัหวดัระนอง

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

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

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

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

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

13 ด.ญ. สริยิากร สมตงัมนั                          นายชยัยุทธ ์ สมตงัมนั 0072975 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลพระอาจารย ์จงัหวดันครนายก

14 ด.ช.อทิธพิทัธ์ ทฆีะพนัธ ์                         น.ส.สกุญัญา  ทฆีะพนัธ์ 0103401 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

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

16 ด.ญ.นรกีานต์ สมบตั ิ                              น.ส.สฤณี  นนัตวิงศ์ 0100840 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

17 ด.ช.พชรพล ต๊ะลอ้ม                                 นางพชัรนิทร ์ ต๊ะลอ้ม 0106163 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

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

19 ด.ญ. ณิชาภทัร กุลมณี                              นางชนกนันท ์ กุลมณี 0104157 ตําบลเมอืงเก่า จงัหวดัสระบุรี

20 ด.ช. พงศภ์ดูศิ ศลิาจะโปะ                          น.ส.ทรรวรกี ์ ศลิาจะโปะ 0087156 ตําบลหนองตมู จงัหวดัขอนแก่น

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

22 ด.ญ. ณภทัรลดา คุณยศยงิ                           นางศุภนิดา  คุณยศยงิ 0076213 ตําบลปงป่าหวาย จงัหวดัแพร่

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

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

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

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

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

28 ด.ญ.ณฐัพมิล ทองนอก                                น.ส.พรพมิล  พรหมสกุล 0102391 ตําบลเขาเจยีก จงัหวดัพทัลุง

29 ด.ญ. ปานวรนิทร ์บุญเกดิ                           น.ส.ชุตมิณฑ ์ ประพฒัน์ 0077375 ตําบลโพหกั จงัหวดัราชบุรี
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30 ด.ญ. ณิชารยี์ จนัทรพ์วง                           นางศศธิร  ศริวิาณิชย์ 0101635 เมอืงนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์

31 ด.ช. พาสค์ุณ ใยบาํรุง                              น.ส.พรณภสั  ขยนัหา 0108855 ตําบลคลองวาฬ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

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

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

34 ด.ช. จริพฒัน์ จรีะสมบตั ิ                         นางสรุยีร์ตัน์  ไพรสณฑ์ 0094861 เมอืงกาฬสนิธุ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

36 ด.ญ. อจัฉรยีา จลุมสุกิ                            น.ส.อจัฉราภรณ์  ยุคุณธร 0081969 ตําบลปากดง จงัหวดักาํแพงเพชร

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

38 ด.ญ. จริชัญา พลูศริ ิ                             น.ส.จนัทรเ์พญ็  อนิทเกษ 0107823 ตําบลหนองบวั จงัหวดัอุดรธานี

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

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

41 ด.ช. วรบดนิทร ์เครอือนิทร ์                       นางกนกพร  เครอือนิทร์ 0094969 ตําบลสบบง จงัหวดัพะเยา

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

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

44 ด.ช. ภูสษิฐ ์คดโีลก                               นายทศันยั  คดโีลก 0096425 ตําบลทุง่กวาว จงัหวดัแพร่

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

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

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

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

49 ด.ช.ธนกฤต ด่านตระกลู                              นายอตัสทิธ ิ ชา้งเชอืวงษ์ 0106957 ตําบลบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ์

50 ด.ช. พสิฐิ ซ้ายสุข                                น.ส.ภรณ์ชนก  มรุจินัทร์ 0108238 ตําบลบา้นผอื จงัหวดัขอนแก่น

51 ด.ช. ธนวนิท ์แสงอรุณ                              นางนิตยา  แสงอรณุ 0096125 ตําบลหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

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

53 ต่อตระกูล กุลวงษ์                                 นางสธุดิา  กุลวงษ์ 0102315 ตําบลมว่งสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี

54 ด.ญ. ภญิญดา ชนิโคตร                               นางสมปอง  ชนิโคตร 0107718 ตําบลโนนดนิแดง จงัหวดับุรรีมัย์

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

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

57 ด.ญ. ศุภกานต์ เภาสมบตั ิ                          น.ส.พจนา  แกว้วารี 0061625 ตําบลวงัไผ่ จงัหวดัชุมพร

58 ด.ช. ภูวศิ ภสูมศร ี                               น.ส.ผกามาศ  จงอยู่สขุ 0088583 ตําบลวงักะพ ีจงัหวดัอุตรดติถ์
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59 ด.ญ.เวทดิา รตันปัญญากร                            นายชวลติ  รตันปัญญากร 0094915 ตําบลตะกาง จงัหวดัตราด

60 ด.ญ. นัชชา นารตัน์โท                              สบิเอกนเรศ  นารตัน์โท 0083825 ตําบลนาตาล จงัหวดักาฬสนิธุ์

61 ด.ช. กษดิดิศิ ชศูกัดเิกยีรตกิุล                 นางมนทชิา  ชศูกัดเิกยีรตกิุล 0085258 ตําบลขนุทะเล จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

62 ด.ญ.วลญีาภรณ์ ภชูา่งทอง                           นายวษิณุพงษ์  ภชูา่งทอง 0098953 ตําบลโคกศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

63 ด.ญ. ปาณิสรา รถทพิย ์                             นางปิณณาภชัน์  อนิทรสทุธิ 0060789 ตําบลคลองชะอุ่น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

64 ด.ญ. ปัญญพชัญ์ แกว้พลงาม                          นางพกิุล  แกว้พลงาม 0102949 ตําบลวงัสมบรูณ์ จงัหวดัสระแกว้

65 ด.ช. ณฐัชยนนัท ์แซ่เฮง                            นางปรวธีาดา  แซ่เฮง 0087617 ตําบลแมย่าว จงัหวดัเชยีงราย

66 ด.ญ. กุลสตร ีรอดคง                                นางศศธร  ทองพร 0075267 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยสตัวใ์หญ่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

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

68 ด.ช.ชลลัวทิย ์สุนทร                               น.ส.ปวณ์ีรศิา  ชสูุข 0068065 ตําบลปากนคร จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

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

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

72 ด.ญ. เบญญาภา แสงสุวรรณ                            นางสดุารตัน์  สวุรรณรตัน์ 0060674 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโคกโพธ ิจงัหวดัปัตตานี

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

74 ด.ญ. พลอยปภสั ทองสุวรรณ                           น.ส.กนกอร  อนิทโก 0054148 ตําบลปากนําชุมพร จงัหวดัชมุพร

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

76 ด.ญ. ศรดุา ววิฒัน์                                นางสธุสิา  ววิฒัน์ 0059290 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี

77 ด.ญ. นวนิดา ภแูทง่เพชร                            นายพงษ์ศกัด ิ ภแูทง่เพชร 0089483 ตําบลเวยีงคาํ จงัหวดัอุดรธานี

78 ด.ญ. ภทัรวรนิทร ์กาบทอง                           นายศุภชยั  กาบทอง 0087806 ตําบลยางฮอม จงัหวดัเชยีงราย

79 ด.ญ.พมิพม์าดา วงศษ์า                              นางดวงดาว  วงศษ์า 0079918 ตําบลสริริาช จงัหวดัลําปาง

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

81 ด.ช. ศรนัยภ์ทัร หงษ์ไชยคาํ                         นายฉตัรไชย  หงษ์ไชยคาํ 0094236 ตําบลคอแลน จงัหวดัอุบลราชธานี

82 ด.ญ. ณฐัณิชา พงษ์โพธ ิ                           นายณฐัพร  พงษ์โพธิ 0088492 ตําบลอนิทรบ์ุร ีจงัหวดัสงิหบุ์รี

83 ด.ญ.ณฐัฐญิา โนนเทวา                               นายกติตศิกัด ิ โนนเทวา 0091629 ตําบลนาขา่ จงัหวดัขอนแก่น

84 ด.ญ. อภชิญา กลมล ี                                น.ส.ศรญิญา  ดวงลาดนา 0079535 ตําบลลาํนําพอง จงัหวดัขอนแก่น

85 ด.ญ. กญัญพชัร เชอือว้น                           นายกฤษณะ  เชอือว้น 0094159 ตําบลหว้ยหมา้ย จงัหวดัแพร่

86 ด.ช. ปุณยวจัน์ ฉมิมาฉุย                           นายนเรศร ์ ฉมิมาฉุย 0108606 ตําบลเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้

87 ด.ญ. ชสิาพชัร ์บารศิร ี                           น.ส.วยิดา  พมิยงั 0103328 นครระยอง จงัหวดัระยอง
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88 ด.ญ. จริชัยา รกับํารงุ                             นางจรสัศร ี รกับาํรงุ 0094104 ตําบลทา่ยาง จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

90 ด.ญ. กฤตพร เพยีสงักะ                              น.ส.พลอยนภสั  อ่อนปานนิล 0108924 เมอืงหนองปรอื จงัหวดัชลบุรี

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

92 ด.ญ. กฤตยิา ไหลหาโคตร                             นางวไิล  ศรพุีทธา 0105732 ตําบลผาสุก จงัหวดัอุดรธานี

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

94 ด.ช. ตณิหภ์ทัร สงิหเ์หาะ                          นายพศิษิฐ ์ สงิหเ์หาะ 0104427 ตําบลบา้นเวยีง จงัหวดัแพร่

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

96 ด.ช. ภากร ศุภมาตร                                 นางดวงเดอืน  ศุภมาตร 0107169 ตําบลบา้นเพชร จงัหวดัชยัภมูิ

97 ด.ญ.ปวรศิา จนัเทพ                                 นายเศรษฐพงศ ์ จนัเทพ 0056125 ตําบลโคกคราม จงัหวดัสพุรรณบุรี

98 ด.ญ. ชญัญาภคั ชยัเลศิ                             นางจฬุารตัน์  ชยัเลศิ 0076313 นครเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่

99 ด.ช. อาชญั ใจคดิ                                  นางเกศกาญจน์  ใจคดิ 0079404 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโนนผงึ จงัหวดัอุบลราชธานี

100 ด.ช. ภูมนิรศิร ์จนัช ู                            นางปัญจพฒัน์  จนัชู 0082976 ตําบลพปินู จงัหวดันครศรธีรรมราช

101 ด.ญ.ณชพรรณ บวัระพา                                นายณชพฒัน์  บวัระพา 0077223 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

102 ด.ญ. จริภทัร แตม้ศร ี                             นางชนิดาภา  แตม้ศรี 0101348 นครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

103 ด.ช. ปัณณ์ จนัทรเ์ทศ                              น.ส.วไิลลกัษณ์  เจรญิหนิทอง 0061722 ตําบลชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์

104 ด.ญ. ปุรมิปรชัญ์ พลสร ี                           นางพชัราภรณ์  พลศรี 0064038 นครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

105 ด.ช. ชนิโชต ิไชยแสง                               นางอรอนิทร ์ ไชยแสง 0064954 นครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

106 ด.ช.กติตศิกัด ิชยัสวุรรณ์                        น.ส.วนัเพญ็  บาํรงุแควน้ 0098214 ตําบลบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

107 ด.ช. กฤตภพ ชศูรทีอง                               นายอนนัต ์ ชศูรทีอง 0086933 ตําบลคาํพอุง จงัหวดัรอ้ยเอด็

108 ด.ช. ปพนภคั ตงัรกัษ์เมอืง                        น.ส.เตยหอม  บุญพนัธุ์ 0088625 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

109 ด.ช. เกยีรตนิิธกิร พงึพระพร                      น.ส.ลฎาภา  ชาวนาลุ่ม 0084881 ตําบลนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี

110 ด.ช. อลงัการ เสนาธรรม                             น.ส.ภทัรานิษฐ ์ ตามลู 0075072 ตําบลเหมอืงจ ีจงัหวดัลําพนู

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

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

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

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

5 ด.ญ.ศรญิญา เกดิสมบูรณ์                            นางกาญจนา  เกดิสมบรูณ์ 0104557 ตําบลทุง่คอก จงัหวดัสุพรรณบุรี

6 ด.ญ.อาภสัรา คาํเรอืง                               นางนิตย์  สงิหแ์กว้ 0100719 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

7 ด.ญ.กญัญาณฐั แสงสว่าง                             นางนิภาพร  แสงสว่าง 0104188 ตําบลบางววั (สถานธนานุบาล) จงัหวดัฉะเชงิเทรา

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

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

10 ด.ญ.ชญานันท ์ตรทีศ                                น.ส.ธนพร  ภลูายเรยีบ 0084596 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

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

13 ด.ญ. ธนัญชนก ระวชิยั                              น.ส.นงนุช  ระวชิยั 0067190 ตําบลคลองสวน จงัหวดัสมทุรปราการ

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

15 ด.ช.ณภทัร ประสบพลอย                               นางพชิยาพชัร ์ ประสมพลอย 0099515 ตําบลหวันา จงัหวดัอุบลราชธานี

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

17 ด.ญ. อรจติร ประชมุแดง                             นายปิยศกัด ิ ประชุมแดง 0104444 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

18 ด.ญ.ณฐัวรา ดาวษาวะ                                นางธญัรตัน์  แสนบุตร 0070516 ตําบลซําสงู จงัหวดัขอนแก่น

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

20 ด.ญ.ทพิปภา สนุทร                                  นางชลธวิา  สนุทร 0068262 เมอืงโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

21 ด.ญ.ณฏัฐณิชา จาชยั                                นายพรชยั  จาชยั 0092582 ตําบลแมแ่รง จงัหวดัลาํพนู

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

23 ด.ญ. สริภิสัสร อดทน                               จา่สบิโทหญงินารกีร  อดทน 0091312 ตําบลบ่อตรุ จงัหวดัสงขลา

24 ด.ช.ณฐัวฒัน์ ธนากุลนิวรรธน์                       น.ส.นนัทม์นสั  ธนากุลนิวรรธน์ 0050060 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

25 ด.ช.ณสัธร รชัชะ                                   นายเมธา  รชัชะ 0062817 ตําบลทา่ขนอน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

27 ด.ญ.บุญทภิา ถานะ                                  นางสภุาวด ี ถานะ 0070674 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

28 ด.ญ. นวพรรษ นวสวุรรณกุล                           นายพฤตนิยั  นวสวุรรณกุล 0100147 ตําบลดู่ใต ้จงัหวดัน่าน

29 ด.ญ.ปาณิศา ปานธรรม                                นางเสาวลกัษณ์  สกุศรี 0065419 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี
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30 ด.ญ.ศริดา ทองจาํนงค ์                              นายกฤษฎา  ทองจาํนงค์ 0101696 ตําบลนาจารย ์จงัหวดักาฬสนิธุ์

31 ด.ญ.ปัณฑารยี ์รชัอนิทร ์                          น.ส.ภญิญาพชัญ์  แซ่ฟ้าม 0101940 เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

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

33 ด.ช กรจกัร ทองรกัษ์                               นางวนิกาญจน์  ทองรกัษ์ 0066962 ตําบลทอนหงส ์จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

35 ด.ญ. รุง่เจรญิ ปัญญาพอ่                           น.ส.อมรรตัน์  ปัญญาพ่อ 0106638 ตําบลธาตุพนม จงัหวดันครพนม

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

37 ด.ญ.เวธนี พลอนั                                   น.ส.สายบวั  สบืวาปี 0095693 ตําบลบงึสาํโรง จงัหวดันครราชสมีา

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

39 ด.ช. พชิญะ รตัธจินัทา                             น.ส.ณฏัฐพ์มิล  นิลสระคู 0097652 ตําบลคลองจกิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

40 ด.ช.วรกาญจน์ ไพชาํนาญ                              นายธานนท ์ ไพชาํนาญ 0101521 ตําบลตะโหมด จงัหวดัพทัลุง

41 ด.ญ. อรรณกร อ่อนโยน                               น.ส.ภคมน  นาคนฤมติร 0063398 ตําบลบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณุโลก

42 ด.ญ.เบญจวรรณ ตะ้คาํ                                น.ส.วรรณา  หว้ยไชย 0104900 ตําบลแมไ่ร่ จงัหวดัเชยีงราย

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

44 ด.ช. วศิวชั ซ่ามยอง                               น.ส.พรพมิล  ซ่ามยอง 0100563 ตําบลป่าซาง จงัหวดัลาํพนู

45 ด.ช. ภูมนิทร มงัคงั                             น.ส.สจุติรา  ศรธีาราม 0103326 นครระยอง จงัหวดัระยอง

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

47 ด.ช.กฤตเิดช ธรีธ์วชัเมธาสทิธ ิ                   นางปสุตา  ธรีธ์วชัเมธาสทิธิ 0104966 เมอืงตาก (สถานธนานุบาล) จงัหวดัตาก

48 ด.ญ. ระรนิตา เอยีมเอก                            น.ส.มาลยั  การนิตา 0060686 เมอืงชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

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

50 ด.ญ. สชุญัญา สวุรรณแมง่                           น.ส.สรุพีร  สทุธหิา 0080867 ตําบลบา้นโพธ ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา

51 ด.ญ.ชญาณิศา จนัมณี                                ว่าทรีอ้ยโทเชาวลติ  จนัมณี 0104196 นครระยอง จงัหวดัระยอง

52 ด.ญ. บุญชนิต จนัตระ                               นายยงยุทธ  จนัตระ 0109762 ตําบลยอด จงัหวดัน่าน

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

54 ด.ญ. นิธนิันท ์เมง่ช่วย                           น.ส.บุญมา  เชอืทอง 0085681 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

55 ด.ญ.ชญานิศ จนัทรงัษ ี                             นายสงา่  จนัทรงัษี 0028693 เมอืงปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

57 ด.ช.ณฐัศกัด ิอุดมกจิกุล                          น.ส.ทพิวลัย ์ ชุ่นฟ้ง 0066713 ตําบลทา่ไม ้จงัหวดักาญจนบุรี

58 ด.ญ.ธนญัชนก ช่วงชยั                               นางลาวลัย์  ช่วงชยั 0077196 ตําบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี
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59 ด.ญ. ขวญัชนก ฟักคง                                นางศริาณี  ฟักคง 0078900 ตําบลวงฆอ้ง จงัหวดัพษิณุโลก

60 ด.ช. ปฏภิาณ บุญคาํมลู                              นางจารุณี  บุญคาํมลู 0098074 ตําบลบ่อแกว้ จงัหวดัน่าน

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

62 ด.ญ.กชกรณ์ นุ่นแกว้                               นางนฤมล  เพช็รว์งศ์ 0062780 นครยะลา จงัหวดัยะลา

63 ด.ช. ณฐกร สมงิชยั                                 นางกุมารกิา  สมงิชยั 0069576 ตําบลโนนหนั จงัหวดัขอนแก่น

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

65 ด.ญ.ปิยพร แกว้ชมภ ู                               นางฑรกิการ ์ แกว้ชมภู 0085690 นครระยอง จงัหวดัระยอง

66 ด.ช.ธรีเมธ แพรงาม                                 นายสมัฤทธ ิ แพรงาม 0069320 ตําบลเมอืงขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ

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

68 ด.ญ. ณฐพร สขุแรง                                  น.ส.นนัทนีย ์ ชุ่มทิ 0091299 ตําบลสบปราบ จงัหวดัลําปาง

69 ด.ญ.จณิกาญจน์ บุญหนกั                             น.ส.มธุรส  แสงการ 0061502 เมอืงสระบุร ีจงัหวดัสระบุรี

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

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

72 ด.ญ.ปาณิสรา อ่องสมบรูณ์                           น.ส.พกิุล  วรรณประสทิธิ 0088766 ตําบลหนองตองพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่

73 ด.ช. พาศนิทร ์รตันวจิติร                          นายสรุยิะ  รตันวจิติร 0094741 เมอืงทา่ชา้ง จงัหวดัจนัทบุรี

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

75 ด.ญ. สริภทัร พนัธุเวทย ์                          นางวนิดา  พนัธุเวทย์ 0080886 ตําบลสทงิพระ จงัหวดัสงขลา

76 ด.ญ.พชัรวรรณ วฒัโน                                น.ส.วนัเพญ็  มะธปิิไข 0101329 ตําบลนิคม จงัหวดักาฬสนิธุ์

77 ด.ช.ภาณุวชิญ์ มติราช                              นายพรีพฒัน์  มติราช 0076886 ตําบลทุง่ศรชีมุพล จงัหวดัสรุนิทร์

78 ด.ญ. รชัวรรณ คงหอม                                น.ส.วไิลวรรณ  คงหอม 0107844 ตําบลทา่เกษม จงัหวดัสระแกว้

79 ด.ญ.กมลรส เพชรคง                                  นางอวยพร  เพชรคง 0062761 ตําบลทา่มะเดอื จงัหวดัพทัลุง

80 ด.ญ. พมิาลา บุญตามชว่ย                            นางพมิพร  บุญตามช่วย 0067288 ตําบลสทงิพระ จงัหวดัสงขลา

81 ด.ช.ปวรศิ พนูนาม                                  นางภรภทัร  เครอืวงค์ 0058278 ตําบลเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

82 ด.ญ.ชรีณฐั นิลทะราช                               นางชวนพศิ  นิลทะราช 0092435 นครสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

83 ด.ญ.อรปรยีา พาระแพง                               น.ส.นฤมล  แสนหมู 0091547 ตําบลหนองลาด จงัหวดัสกลนคร

84 ด.ญ. อลสิา อาํสอาด                                นายสาโรช  อาํสอาด 0057565 ตําบลทา่ฬ่อ จงัหวดัพจิติร

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

86 ด.ช. จามร ศกัดโิสภษิฐ ์                          น.ส.พชัร ี เตม็เปียม 0090740 เมอืงตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร

87 ด.ญ. ธนัชพร ดแีก่นทราย                            นางภศัราพร  ดแีก่นทราย 0074054 ตําบลจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข
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ประถมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

88 ด.ญ. วสิสตุา เนรมติพานิชย ์                       น.ส.ไพรนิทร ์ สวุรรณสงิห์ 0105037 ตําบลทา่ล ีจงัหวดัเลย

89 ด.ญ.วรศิรา สงัคนาคนิทร ์                          นางสคุนธท์พิย ์ สงัคนาคนิทร์ 0078775 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบาโร๊ะ จงัหวดัยะลา

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

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

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

93 ด.ญ. กชนนัท ์เกลยีงเพชร                          นายนราศกัด ิ เกลยีงเพชร 0099042 ตําบลทุง่หลวง จงัหวดัสโุขทยั

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

95 ด.ญ. เณศรา ปาระม ี                                นางจฑุารตัน์  ปาระมี 0096186 ตําบลสนัมะค่า จงัหวดัเชยีงราย

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

97 ด.ญ.ฐปวรรณ วเิมศ                                  นางประพมิพร  วเิมศ 0103702 ตําบลสทงิพระ จงัหวดัสงขลา

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

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

100 ด.ญ.พมิพภ์ทัรา อ่อนณะนยั                          น.ส.พมิพพ์ชิชา  อ่อนณะนยั 0057795 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

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

102 ด.ญ. ปาณิสรา ยงัยนื                              นางวนชัพร  ยงัยนื 0067804 ตําบลหนองหวัฟาน จงัหวดันครราชสมีา

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

104 ด.ช.จกัรภทัร นมิกรมทอง                           น.ส.อาภาภทัร  อุทธบรูณ์ 0067232 ตําบลเขาสมงิ จงัหวดัตราด

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

106 ด.ญ. ชนมน์ิภา เภารตัน์                            น.ส.อนิทพิร  อุปพรรณ์ 0082352 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุง่ก่อ จงัหวดัเชยีงราย

107 ด.ช. วชรพร เทา่สงิห ์                             น.ส.เบญญาภา  ดาพนัธ์ 0099362 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุง่ไชย จงัหวดัศรสีะเกษ

108 ด.ญ.ชญานิศ แสนสุข                                 นายวนิยั  แสนสขุ 0059207 ตําบลเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

109 ด.ช.ภคัรวรรธน์ ภมูเินาวน์ิล                       น.ส.ณฐัชรดิา  ศรแีสง 0062054 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

110 ด.ช.ภรูว์ณฐั ตาลสกุล                              นางสรอ้ยทอง  ตาลสกุล 0080971 ตําบลวงัศาลา จงัหวดักาญจนบุรี

รวมระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั
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สงักดัเทศบาล

1 ด.ญ. วรีดา สนัตกิลู                               นางสภุาวด ี สนัตกิูล 0108538 ตําบลราไวย์ จงัหวดัภเูกต็

2 ด.ญ.พบพร สมานรตัน์                                นายกอบทรพัย ์ สมานรตัน์ 0091961 ตําบลสงัขะ จงัหวดัสรุนิทร์

3 ด.ช.ปุณณพฒัน์ ภู่ปาน                              นายสมพร  ภู่ปาน 0108616 ตําบลร่อนพบิลูย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช

4 ด.ญ.ปะภาฉตัร ์ศรสีม                               นายราชวตัร  ศรสีม 0103623 ตําบลหนองไผ่ จงัหวดัอุดรธานี

5 ด.ช.อธษิฐช์รนิ ไตรภมูพิริยิกุล                    นางอรณพฐั  ไตรภมูพิริยิกุล 0084209 ตําบลศขีรภูม ิจงัหวดัสรุนิทร์

6 ด.ญ.ธนชัชา ทองจนัทร ์                             น.ส.อญัชษิฐา  แกว้มา 0102484 เมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุรี

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

8 ด.ญ. ทพิยธ์ารา จงจติร                             น.ส.พรทนา  ปลอดภยั 0109017 ตําบลคกึคกั จงัหวดัพงังา

9 ด.ญ. วรศิรา เขม้ขนั                               นายสาธติ  เขม้ขนั 0100746 ตําบลแมห่ล่าย จงัหวดัแพร่

10 ด.ญ. พมิพล์ภทัร อ่อนวนั                           นางบุษมาล ี อ่อนวนั 0097916 ตําบลลานหอย จงัหวดัสุโขทยั

11 ด.ญ. ณฎัฐา อาสากจิ                                นายสมหมาย  อาสากจิ 0097389 ตําบลเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

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

13 ด.ช.ศุภสนิ จาํปาอมิ                               นางศรรีตัน์  จาํปาอมิ 0109592 ตําบลยางเนิง จงัหวดัเชยีงใหม่

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

15 ด.ญ.ณฏัฐพชัร ปรนิชาน์พนัธุกร                      นางณฎัฐเ์ขมกิา  ปรนิชาน์พนัธุกร 0098367 ตําบลอูบมงุ จงัหวดัอุดรธานี

16 ด.ญ. วมิลวรรณ ยศศกัด ิ                           นางวรรณา  ยศศกัดิ 0066466 ตําบลย่านดนิแดง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

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

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

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

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

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

23 ด.ญ.แพรวพฏิชา ปลอบโยน                             นางสายชล  ปลอบโยน 0072671 ตําบลทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน

24 ด.ช.ภมูริพรี ์ชนะ                                 สบิโทชยัภมู ิ ชนะ 0102738 ตําบลเวยีงกาหลง จงัหวดัเชยีงราย

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

26 ด.ญ. ภคันนัท ์ประครองพนัธ ์                       นางอญัชษิฐา  ประครองพนัธ์ 0059748 ตําบลนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี

27 ด.ญ. กนัตชิา อนิทรบุ์ญแกว้                        นางสจุนิ  อนิทรบ์ุญแกว้ 0106904 ตําบลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง

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

29 ด.ญ. ปัณฑณ์ิศา รตันาประภาภรณ์                     นางระววิรรณ  รตันาประภาภรณ์ 0099650 ตําบลหว้ยออ้ จงัหวดัแพร่
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30 ด.ญ.กรวกิา วงษ์มาเกษ                              นางศศธิร  วงษ์มาเกษ 0108789 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

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

32 ด.ช. กฤษฏ์ คงพลู                                  น.ส.มลวิลัย ์ คงพลู 0107053 นครยะลา จงัหวดัยะลา

33 ด.ช.ภกัด ีสุวประพนัธ ์                            นางนภางคร์ตัน์  สุวประพนัธ์ 0082474 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

34 นายชยพล คาํมาตย ์                                  น.ส.วนัวสิาข ์ เทยีมสม 0103169 ตําบลเสมด็ จงัหวดัชลบุรี

35 ด.ญ.รุจริาภา สงัขท์อง                             นายศุภชยั  สงัขท์อง 0057950 ตําบลบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

36 ด.ญ. ปพชิญา จวงทอง                                นางปราณี  จวงทอง 0102061 ตําบลหนองหวา้ จงัหวดัอุดรธานี

37 ด.ช. ธญัวสิฎิฐ ์ภมูริตัน์                         นายกฤษณะ  ภมูริตัน์ 0096735 แขวงทางหลวงชนบท แมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

38 ด.ญ. มนสันันท ์พนัธ์จนัทรด์ ี                     น.ส.วรณนั  พนัธจ์นัทรด์ี 0062920 ตําบลสวนดอกไม ้จงัหวดัสระบุรี

39 ด.ญ. พชัญธดิา สทุนิ                               น.ส.พชัรนิทร ์ คงสงค์ 0097625 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

41 ด.ญ.ธมนวรรณ โสมารคพนัธ ์                          นางธดิารตัน์  โสมารคพนัธ์ 0053159 ตําบลบางเสร ่จงัหวดัชลบุรี

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

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

44 ด.ญ.พรสนีิ พุม่อนิทร ์                            นางเรณู  พุม่อนิทร์ 0083799 ตําบลแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง

45 ด.ญ.นภกานต์ ศลิาภวิฒัน์                           น.ส.ชุตมิา  ศลิาภวิฒัน์ 0087531 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

46 ด.ญ. ธนัยช์นก หนูหมอก                             นางศราภรณ์  หนูหมอก 0095510 ตําบลเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง

47 ด.ญ. ชุตพิทัธา กุลณาวงค ์                         นางอารรีตัน์  กุลณาวงค์ 0106808 ตําบลหวัดง จงัหวดัอุตรดติถ์

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

49 ด.ญ.กนกเกศวร ์แกว้ประสงค ์                        นางกลัจนา  แกว้ประสงค์ 0069619 ตําบลบา้นตา้ จงัหวดัเชยีงราย

50 ด.ญ. ชาลสิา สวนอารญั                              น.ส.วสนุธรา  สวนอารญั 0071238 ตําบลโป่งนํารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี

51 ด.ญ. ศุภรดา แหกา้น                                นางเสาวลกัษณ์  แหกา้น 0058149 เมอืงหนองปรอื จงัหวดัชลบุรี

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

53 ด.ญ.ฐติาภรณ์ ทศันวสิทุธ ิ                        นางชนากานต์  ทศันวสิทุธิ 0056173 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

54 ด.ญ. รษกิา ไชยชมุพล                               นางสรุดาภทัร  ไชยชมุพล 0085950 ตําบลนาแกว้ จงัหวดัลาํปาง

55 ด.ช. ปภงักร สรรพโกศล                              นางวสิสตุา  สขุกรม 0072297 ตําบลพระแทน่ จงัหวดักาญจนบุรี

56 ด.ญ.ณฐัธยาน์ อนิทพนัธุ ์                          นางครษิฐว์รา  อนิทพนัธุ์ 0089288 ตําบลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์

57 ด.ช. วรลภย ์รกัษา                                 นางณชัชนนัท ์ รกัษา 0091973 ตําบลแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

58 ด.ญ. วรีภทัรา โกอนิต๊ะ                            น.ส.วรรณเสดจ็  รตันมงคล 0088547 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง
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59 ด.ญ.ชาลสิา อาษา                                   นางนรนิทรภ์รณ์  อาษา 0100126 ตําบลเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

60 ด.ช.ปิยวชัร ์ยอดราช                               นางนงลกัษณ์  ยอดราช 0088324 ตําบลโตนดดว้น จงัหวดัพทัลุง

61 ด.ญ. ณฐัชยา จนัทรบ์ณัดษิฐ ์                       นางพชีานิกา  ขนุทองปาน 0108566 ตําบลเกาะแตว้ จงัหวดัสงขลา

62 ด.ญ. กญัจน์รตัน์ เจรญิวงษ์                        นายรกัชาต ิ เจรญิวงษ์ 0057108 ตําบลปากนําแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี

63 ด.ช.รวสิุต ธรรมวริยิะ                             น.ส.วไิล  ธรรมวริยิะ 0098029 เมอืงจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุรี

64 ด.ช. ปัณณวชิญ์ ทองลว้น                            นางสายสมร  ทองลว้น 0080749 ตําบลฝายกวาง จงัหวดัพะเยา

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

66 ด.ญ.นันทรตัน์ หล่อสพุรรณพร                        นายธรีะ  หล่อสพุรรณพร 0102128 นครตรงั จงัหวดัตรงั

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

68 ด.ญ. ขวญัหทยั ยอดสวุรรณ์                          นางสนีุย์  ยอดสุวรรณ์ 0086884 ตําบลบา้นดู่ จงัหวดัเชยีงราย

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

70 ด.ญ. ธติริตัน์ คําดก                               น.ส.ธนิดา  พมิพท์ราย 0105038 เมอืงกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

71 ด.ช. คุณานนท ์จนัทรร์ตันบุปผา                     นางขวญัใจ  จนัทรรตันบุปผา 0103475 ตําบลประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี

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

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

74 ด.ช. ศุภวชิญ์ จลุล ี                              นายวุฒชิยั  จลุลี 0095132 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

75 ด.ญ.นันทชิา ททีา                                  นางนิภาพร  ททีา 0095570 ตําบลบงึสาํโรง จงัหวดันครราชสมีา

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

77 ด.ช. ธนกฤต มสีตัย ์                               นางพชิญาภา  มสีตัย์ 0102723 ตําบลหวัสาํโรง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

78 ด.ช. จริายุ สทิธชิยัวงศ ์                         นายณรงค ์ สทิธชิยัวงศ์ 0048880 ตําบลเมอืงพาน จงัหวดัเชยีงราย

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

80 ด.ญ.จดิาภา ไถบ้า้นกวย                             น.ส.จฑุามาศ  ผุยเตชะ 0109702 เมอืงสามควายเผอืก จงัหวดันครปฐม

81 ด.ช.ณฐนนท ์ธรรมบวัชา                              น.ส.ธยานี  จตุราวยิสจั 0109701 เมอืงสามควายเผอืก จงัหวดันครปฐม

82 ด.ช.ศุภชยั ปันปรพัย์                             นางนิภา  ปันทรพัย์ 0088894 ตําบลธรรมศาลา จงัหวดันครปฐม

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

84 ด.ญ.ชนิดาภา แซ่โคว้                               นางโชตกิา  แซ่โคว้ 0074803 ตําบลทุง่ยาว จงัหวดัตรงั

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

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

87 ด.ญ. ฎรีฎา โพธพิุฒ                               น.ส.แพรวพรรณ  โพธพิุฒ 0061277 ตําบลซําสงู จงัหวดัขอนแก่น
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88 ด.ญ. ธญัสริ ิโทธรรม                               น.ส.ธญัญาภรณ์  วไิลกจิ 0087625 นครนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

89 ด.ช.อธพิชัร ์จริาวฒัน์ธนากจิ                      นางธราพชัร ์ จริาวฒัน์ธนากจิ 0065705 ตําบลร่วมจติ จงัหวดัอุตรดติถ์

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

91 ด.ญ.ภทัทยิา ไพโรจน์อุดมกจิ                        น.ส.อญัชนา  ไพโรจน์อุดมกจิ 0090948 ตําบลโพธกิลาง จงัหวดันครราชสมีา

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

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

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

95 ด.ญ.พรชนก โยธาศร ี                                น.ส.สมพศิ  เขม็บุบผา 0106419 ตําบลหนองปล่อง จงัหวดับุรรีมัย์

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

97 ด.ญ. พลอยชนก ชนืฤทยั                             น.ส.กนกวรรณ  ชนืฤทยั 0069065 ตําบลปะคํา จงัหวดับุรรีมัย์

98 ด.ญ. รวสิรา อาสารนิทร ์                           น.ส.ไพวลัย ์ เสรมิเหลา 0102487 ตําบลหนองหนิ จงัหวดัเลย

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

100 ด.ญ. กนกพร อออปิก                                 น.ส.วศิลัยา  แกว้รุ่ง 0107508 ตําบลตาํนาน จงัหวดัพทัลุง

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

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

3 ด.ญ. ขวญัชนก ผากงคาํ                               นายเกรยีงไกร  ผากงคาํ 0104433 ตําบลโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ

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

5 ด.ญ. อรนสนิ สทิธริกัษ์                            นางกฤตยา  สทิธริกัษ์ 0102664 เมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ

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

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

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

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

10 ด.ญ. ณฐัชนนัทพ์ร ชยับาล                           น.ส.กงิทอง  ชยับาล 0106835 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมเ่ปา จงัหวดัเชยีงราย

11 ด.ช.ภชูสิส ุไหมละเอยีด                            นางสมุาล ี ไหมละเอยีด 0102742 ตําบลทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

13 ด.ญ. ณชัชา สโุนภกัด ิ                            จา่โทธยีศ  สโุนภกัดิ 0065534 ตําบลจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็

14 ด.ญ. ธญัญนนัท ์ศรจีนัทรท์บั                       น.ส.อรณุรุง่  ศรจีนัทรท์บั 0083060 เมอืงตาก จงัหวดัตาก

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

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

17 ด.ญ. พริญาณ์ จนัดารกัษ์                           นางจริาพร  จนัดารกัษ์ 0086770 ตําบลเดดิ จงัหวดัยโสธร

18 ด.ช. ธรีวรี ์รตันเตชา                             นายอทิธพิล  รตันเดชา 0083794 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

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

20 ด.ช. ภูรณิฐั ตาวงษ์                               นางดวงนภา  ตาวงษ์ 0101859 ตําบลแมจ่ะเรา จงัหวดัตาก

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

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

23 ดญ. ศริลิกัษณ์ ปัญจศลิป์                          นายยุทธนา  ปัญจศลิป์ 0086300 ตําบลแมข่ะจาน จงัหวดัเชยีงราย

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

25 ด.ช.อรวิฒัน์ โพธวิฒัน์                            น.ส.กวสิราภรณ์  ชณิฤทธิ 0097291 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

27 ด.ญ. วรศิรา ชุมภบูาง                              นางวาสนา  ชุมภบูาง 0101055 ตําบลแมพ่รกิ จงัหวดัลาํปาง

28 ด.ญ. วมิลสริ ิตรวีุฒ ิ                            นายเสร ี ตรวีุฒิ 0091248 ตําบลมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

29 ด.ญ.ชยานันท ์จาํปาทองประเสรฐิ                      นายคมสนั  จาํปาทองประเสรฐิ 0108065 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี
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30 ด.ญ.ศุภสิรา พลสวสัด ิ                            น.ส.ศริวิรรณ  พงศอ์าํไพ 0096997 ตําบลหนิตก จงัหวดันครศรธีรรมราช

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

32 ด.ช. ปรเมษฐ ์บุญบุตตะ                             นายสราวุธ  บุญบุตตะ 0105972 ตําบลบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม

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

34 ด.ญ. พชิามญธุ ์กนัทา                              นางพรพมิล  กนัทา 0077583 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจาํป่าหวาย จงัหวดัพะเยา

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

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

37 ด.ญ. นันทน์ภสั จริพชัญ์วรกุล                      น.ส.ปุณรศัม ิ จริพชัญ์วรกุล 0099105 ตําบลหนองบวัใต ้จงัหวดัตาก

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

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

40 ด.ญ. ปัญวรรตัน์ ไชยเสนา                           นางกุญธภ์สัส ์ ไชยเสนา 0076660 ตําบลนิคมสงเคราะห ์จงัหวดัอุดรธานี

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

42 ด.ญ. พทัธจ์ริา นานาวนั                            นางพไิลวรรณ  นานาวนั 0072421 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

43 ด.ญ. พชิญกานต์ ตระกลูวงศ ์                        นางสมุาล ี พนัสนิท 0085026 ตําบลภกูระดงึ จงัหวดัเลย

44 ด.ญ. ณฎัณิชา ไชยเทพ                               นายวฑิรูย ์ ไชยเทพ 0072300 ตําบลคาํบง จงัหวดักาฬสนิธุ์

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

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

47 ด.ญ. พมิพม์าดา สทิธ ิ                             น.ส.จฑุาพร  อนิทวงค์ 0079546 นครเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่

48 ด.ญ.อตัภกิญาณ์ จมูจนัทร ์                         ว่าทรีอ้ยตรหีญงิยุพนิ  จมูจนัทร์ 0078468 ตําบลนาวงั จงัหวดัอํานาจเจรญิ

49 ด.ญ. รมยธ์รีา บุตราช                              นางปาณิศา  บุตราช 0071484 นครสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

50 ด.ญ. นลพรรณ อุทศิ                                 สบิเอกนพฤทธ ิ อุทศิ 0072528 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอ่าวใหญ่ จงัหวดัตราด

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

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

53 ด.ช.ณฎัฐากร ยอดภกัด ี                             พนัจา่อากาศเอกบุญชว่ย  ยอดภกัด0ี089990 ตําบลบา้นจนั จงัหวดัอุดรธานี

54 ด.ญ. สธุาสนิี ชาวไทย                              นางณฐันนัท ์ ชาวไทย 0086002 ตําบลหนองจอก จงัหวดัเพชรบุรี

55 ด.ญ. อภษิฎา กงเพชร                                นางองัคณา  กงเพชร 0077744 ตําบลปราสาททอง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

56 ด.ช. วชิชากร ทองหนิ                               นางนนัทช์พร  ทองหนิ 0067265 ตําบลทรายมลู จงัหวดัยโสธร

57 ด.ญ. กุลนนัท ์จนัทรนุ์กลูศลิป์                    นางธวลัภรณ์  ใจมนั 0093646 ตําบลสระกระโจม จงัหวดัสุพรรณบุรี

58 ด.ญ.สรุน์าร ีพฒัโนทยั                             นายวรีะวฒัน์  พฒัโนทยั 0056006 ตําบลปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
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59 ด.ญ. ฟารา่ห ์ขวญัคาวนิ                            น.ส.มลธริา  กอเซม็ 0087348 ตําบลแหลมงอบ จงัหวดัตราด

60 ด.ญ.ณฏัฐณิชา จงัพานิช                             น.ส.สรญัญา  ปานทพิย์ 0092696 เมอืงโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

61 ด.ญ. กญัจน์เกลา้ ดาํน้อย                           นางจนัทนิส  ดาํน้อย 0089505 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

62 ด.ญ. ฐติพิรรณ พุทธรุณ                             น.ส.ปนดัดา  บุญบาง 0095912 ตําบลหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์

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

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

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

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

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

68 ด.ญ. ชนัญชดิา สดุเขต                              นางศวิธดิา  สดุเขต 0072417 เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี

69 ด.ญ. กานต์ทติา พลูศร ี                            น.ส.แจม่จรสั  สโุน 0100915 ตําบลแหลมงอบ จงัหวดัตราด

70 ด.ช. ธนพงศ ์ขนัธมะ                                นายเรวตัร  ขนัธมะ 0102471 นครพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

71 ด.ช. พชร แสงทอง                                   นางพนิตตา  แสงทอง 0084906 ตําบลลานหอย จงัหวดัสุโขทยั

72 ด.ญ. เพชรนาร ีเยน็จติโสมนสั                       นางสนุาร ี สุกจิปาณีนิจ 0100772 ตําบลไรเ่ก่า จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

73 ด.ช.ธนวนิท ์วงษ์ไทย                               นางฐานิตา  อุตส่าห์ 0089408 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสะไม จงัหวดัอุบลราชธานี

74 ด.ญ. ชนิษฐา บรูะพา                                น.ส.ศรินิทพิย ์ สดุทอง 0107024 ตําบลนาป่า จงัหวดัชลบุรี

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

76 ด.ญ. วลัคุว์ด ีพฒันกจิ                            นางจรุรีตัน์  พฒันกจิ 0104606 ตําบลพลบัพลานารายณ์ จงัหวดัจนัทบุรี

77 ด.ญ. ขวญัชนก บุตรสมบตั ิ                          น.ส.กวนิณภทัร  เจตบุตร 0109674 ตําบลกุดจกิ จงัหวดักาฬสนิธุ์

78 ด.ญ. ณฏัฐณิชา วรรณสนิธ ์                          นางทพิยอ์าภา  วรรณสนิธ์ 0104657 ตําบลโคกเหลก็ จงัหวดับุรรีมัย์

79 ด.ญ. ณฐัวรา นามวงค ์                              นายพนิยั  นามวงค์ 0074243 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น

80 ด.ญ.สพุชิญา ไชยคาํ                                 น.ส.กญัญพ์ชิญา  ไชยคํา 0048783 ตําบลกอ้ จงัหวดัลาํพนู

81 ด.ญ. สริยิากร บวัขม                               นายบุญชอบ  บวัขม 0060237 นครนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

82 ด.ญ. จฑุามาศ ศรโียวงศ ์                           นางสรุยีพ์ร  ศรโียวงค์ 0079264 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

83 ด.ญ. กญัญาพชัร สหีะวงษ์                           นางกติตมิา  สหีะวงษ์ 0079154 ตําบลกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ

84 ด.ญ. ภทัรภร จนัทวงศ ์                             นางกนกพร  จนัทวงศ์ 0058204 ตําบลโพนสา จงัหวดัหนองคาย

85 ด.ญ.จริฐักิร มเีงนิ                               นางอมลรตัน์  มเีงนิ 0043800 ตําบลแมร่ะมาด จงัหวดัตาก

86 ด.ช. วรทิธนินัท ์มาศเมฆ                          นางรุง่ทพิย ์ มาศเมฆ 0067093 ตําบลลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช

87 ด.ญ. ปภาว ีรุง่เรอืง                              นางวลรีตัน์  รุง่เรอืง 0072232 ตําบลไชโย จงัหวดัอ่างทอง
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88 ด.ญ. อาจารยีา ศรเีทศ                              นายสเุจษฎ์  ศรเีทศ 0090300 เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

89 ด.ญ. ปรยีากร ปัญญา                                พนัอากาศเอกประเวศ  ปัญญา 0095765 ตําบลตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์

90 ด.ญ. ณฐัวรรณ คลาํคง                               นางวรวรรณ  คลาํคง 0055157 เมอืงตาก จงัหวดัตาก

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

92 ด.ญ.ชตุณิฐัษมน สุขโิต                             นายสญิญพงษ์  สขุโิต 0082726 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

93 ด.ช. องักรู ณ พทัลุง                              นายวรีะศกัด ิ ณ พทัลุง 0098089 ตําบลเขาหวัชา้ง จงัหวดัพทัลุง

94 ด.ญ. ณฏัฐวด ีพลูสวสัด ิ                          นายณรงคศ์กัด ิ พลูสวสัดิ 0094300 เมอืงหลงัสวน จงัหวดัชุมพร

95 ด.ญ. สพุชิชา เชยีงหนุ้น                           นางสพุรรณา  เชยีงหนุ้น 0063100 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

96 ด.ญ. กวสิรา บุญญา                                 นายวรีะเดช  บุญญา 0077249 เมอืงอํานาจเจรญิ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

97 ด.ญ. ปทติตา อนิต๊ะจา                              นายปราโมทย ์ อนิต๊ะจา 0108035 ตําบลรมิปิง จงัหวดัลาํพนู

98 ด.ช. จติบุณย ์คงกาํเหนิด                           นายอนุศกัด ิ คงกาํเหนิด 0081119 ตําบลวงัศาลา จงัหวดักาญจนบุรี

99 ด.ญ. ชุตกิาญจน์ โกชยัยา                           นางอลสิา  โกชยัยา 0069194 ตําบลรมิปิง จงัหวดัลาํพนู

100 ด.ช.อภชิา ขนุมธุรสปฐม                             น.ส.ณพฐัสพร  ขนุมธุรสปฐม 0071409 นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน
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1 ด.ญ. พชิญาสนิี จนัทรม์ล                           น.ส.ศญิามนต ์ พรหมเกดิ 0103284 เมอืงทา่ขา้ม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

2 ด.ญ.อยันิดา้ย ์หลําเบน็สะ                          นางไลลา  หลาํเบน็สะ 0105981 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

3 ด.ญ. ภคัจริา จนัทะวงษ์                            นายสมคดิ  จนัทะวงษ์ 0108199 ตําบลบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี

4 น.ส. ปัณณธร แสงศร ี                               นายยุทธพร  บุญแน่น 0102074 ตําบลบางขะแยง จงัหวดัปทมุธานี

5 ด.ญ.ปุญญศิา คลงัชาํนาญ                             น.ส.อุไรวรรณ  นนทค์าํวงค์ 0096342 ตําบลกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร

6 น.ส.วรศิรา นนทวฒัน์                               นางเพญ็ศริ ิ นนทวฒัน์ 0106657 นครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี

7 ด.ญ. พนิตพชิา แกว้เกา้                            น.ส.วารุณี  จาํปาจี 0106947 ตําบลพรุพ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

8 ด.ช.วนิทร ์ทววีงศ ์                               นางดายนิ  ทววีงศ์ 0105984 ตําบลนําน้อย จงัหวดัสงขลา

9 ด.ญ. ธนัญชนก ศรมีาศ                               นางนงลกัษณ์  ศรมีาศ 0105584 ตําบลคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร

10 ด.ญ.จดิาภา พรรณวงศ ์                              น.ส.วรวลญัช ์ วดศีริศิกัดิ 0108550 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

11 ด.ช.ศุภวชิญ์ วงศส์ตุบิ                           นางนงคราญ  วงศส์ตุบิ 0072855 ตําบลพระบาทวงัตวง จงัหวดัลาํปาง

12 ด.ญ.กรกนก ฤทธผิล                                  น.ส.กรรณิการ ์ สามะอาพฒัน์ 0104563 ตําบลหว้ยขะยุง จงัหวดัอุบลราชธานี

13 ด.ญ.กุลวด ีชลอสนัตสิกุล                           น.ส.มลฤด ี ชลอสนัตสิกุล 0106898 ตําบลคลองวาฬ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

14 ด.ญ. กญัญลกัษณ์ สทีอง                             นางธญัลกัษณ์  สทีอง 0108695 ตําบลทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์

15 ด.ช.ธทีตั หาญประเสรฐิ                             น.ส.รชันี  เนียนทะศาสตร์ 0060316 ตําบลหวัสาํโรง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

16 ด.ช. รณกร พวงจนัทกึ                               น.ส.นรศิรา  คนัธวณิชกุล 0077668 เมอืงกระนวน จงัหวดัขอนแก่น

17 ด.ช.ธนวตัน์ โยวะ                                  นางวรลกัษณ์  โยวะ 0063729 ตําบลคาํกา้ว จงัหวดักาฬสนิธุ์

18 ด.ญ.อรศิรา เสนาธรรม                               นางนรศิรา  เสนาธรรม 0073592 ตําบลนําโสม จงัหวดัอุดรธานี

19 ด.ญ. จรุพีร อาจเดช                                นางศริภิรณ์  อาจเดช 0103141 ตําบลหว้ยโพธ ิจงัหวดักาฬสนิธุ์

20 น.ส.วนิสา ยนืยาว                                  นายเวนิส  ยนืยาว 0061144 นครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

21 ด.ช.นทัธพงศ ์ทมุพร                                นางภาวด ี ทมุพร 0089381 เมอืงสตูล จงัหวดัสตลู

22 ด.ญ. อญัรตัน์ ทองด ี                              นายสมใจ  ทองดี 0053847 ตําบลคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร

23 ด.ช.วรปรชัญ์ สบืวงค ์                             นางศริดา  สบืวงค์ 0061152 ตําบลเจดยีห์ลวง จงัหวดัเชยีงราย

24 ด.ช.นทัธวฒัน์ สทีา                                นางอาภรณ์  สทีา 0088798 ตําบลแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

25 ด.ช.ธนธรณ์ บุราณสาร                               นายมนสั  บุราณสาร 0058492 ตําบลสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร

26 ด.ช.ธรีภทัร เหมพนัธุ์                             น.ส.รชันีวรรณ  สวุรรณฉมิ 0088423 ตําบลทา่ลอ้ จงัหวดักาญจนบุรี

27 ด.ช. ดุลยชยั สฉุายา                               นางศศธิร  สฉุายา 0104028 ตําบลป่าซาง จงัหวดัเชยีงราย

28 ด.ช. ธปิก แซมรมัย ์                               นางประครอง  แซมรมัย์ 0088311 ตําบลทะเมนชยั จงัหวดับุรรีมัย์

29 ด.ช. ศุภานุภทัร โพธไิชยแสน                        นางระพพีนัธุ ์ โพธไิชยแสน 0103993 ตําบลหนองแปน จงัหวดักาฬสนิธุ์
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30 ด.ช. ธญัพสิษิฐ ์สุวรรณกาศ                         นางเกษร  สวุรรณกาศ 0056194 ตําบลมว่งน้อย จงัหวดัลาํพนู

31 ด.ญ.วรชัญา พระสว่าง                               นางอาํพร  พระสว่าง 0107845 ตําบลปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

32 น.ส. ขนิษฐา คู่คดิ                                น.ส.เสาวลกัษณ์  แววงาม 0088332 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหวัไผ่ จงัหวดัสงิหบ์ุรี

33 ด.ช.สทิธนินต์ โกพา                                นางเจรญิศร ี โกพา 0060700 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

34 ด.ญ. กฤศรา กําลงัแพทย ์                            นางกลัยา  กระบลิ 0050684 เมอืงผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

35 ด.ช. ธนกร ดษิฐอ์่วม                               นายวษิณุ  ดษิฐอ์่วม 0072108 เมอืงพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

36 ด.ญ. นันทน์ลนิ บุษรา                              น.ส.ปรารวรี ์ ศรแีสด 0104655 เมอืงพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

37 ด.ญ. จนัทกานต์ หลา้กาศ                            นายสว่าง  หลา้กาศ 0078570 ตําบลทากาศ จงัหวดัลําพนู

38 ด.ญ. กติพิยิดา สตัยกาญจน์                         นางภสัสวรรณ์  สตัยกาญจน์ 0107908 ตําบลหนองบวั. จงัหวดักาญจนบุรี

39 ด.ญ.ภควรญัชน์ ทองบุญเหลอื                         นางวมิลรตัน์  ทองบุญเหลอื 0062623 เมอืงสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุรี

40 ด.ญ.ณฐมน จตินะมงคล                                นายณฐัภทัร  จตินะมงคล 0054072 ตําบลตนัหยงมสั จงัหวดันราธวิาส

41 ด.ญ.ธญัสร ทองสงัข ์                               นายศุภชยั  ทองสงัข์ 0055246 ตําบลกาํแพงเพชร จงัหวดัสงขลา

42 น.ส.อกัษราภคั รูท้าํนอง                            นายเอนก  รูท้าํนอง 0063768 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

43 ด.ญ. อนันธญิดา เหมเพชร                            นางอาทติยา  เหมเพชร 0089133 ตําบลเมอืงเก่า จงัหวดัปราจนีบุรี

44 ด.ญ.ธนภรณ์ หอมขจร                                 นางวราภรณ์  หอมขจร 0084122 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

45 ด.ญ.จรีภทัร พนัธเ์ดช                              นางสกุญัญา  พนัธเ์ดช 0103400 นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

46 ด.ญ.กญัญาณฐั พนัสว่าง                             นางจริาภรณ์  พนัสว่าง 0105564 นครระยอง จงัหวดัระยอง

47 ด.ญ.ณฐัชยาภรณ์ พมิสาร                             นางนุสรา  พมิสาร 0076205 ตําบลแมแ่รง จงัหวดัลาํพนู

48 ด.ญ. รนิลดา อนิต๊ะวชิา                            นางอจัฉรา  อนิต๊ะวชิา 0081557 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

49 ด.ญ.รชยา บรูณะ                                    นายสมคัร  บรูณะ 0064987 ตําบลจอมพระ จงัหวดัสุรนิทร์

50 ด.ช.รฐัภมู ิแดนประกรณ์                            นายสรุวฒัน์  แดนประกรณ์ 0063940 ตําบลชยัวาร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็

51 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศร ี                            นางเสาวณีย ์ อุดมศรี 0094797 เมอืงเลย จงัหวดัเลย

52 ด.ญ.สริขิวญั สตัยส์ม                              นายปฐมพงษ์  สตัยส์ม 0044051 ตําบลป่าแงะ จงัหวดัเชยีงราย

53 ด.ญ.ปุณิกา นุรกัษ์                                นางดวงพร  นุรกัษ์ 0084171 เมอืงดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

54 ด.ญ.สโรชา ชแูตง                                   นายบุญชยั  ชแูตง 0059203 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

55 ด.ญ.สชุานันท ์ไผ่โสภา                             นางอวยพร  ไผ่โสภา 0061043 ตําบลสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร

56 ด.ญ.กญัญพชิย ์ขาํนุรกัษ์                           น.ส.วสัุญา  ขาํนุรกัษ์ 0065550 ตําบลชมุพล จงัหวดัพทัลุง

57 น.ส.นนัทน์ลนิ โตเยน็                              นางวไิลวรรณ์  โตเยน็ 0080516 ตําบลหาดกรวด จงัหวดัอุตรดติถ์

58 ด.ญ.ญภา เรอืงประชา                                น.ส.เมตตา  เรอืงประชา 0069294 ตําบลทุง่คอก จงัหวดัสุพรรณบุรี
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59 น.ส. ฐปณสัม ์พลนุ้ย                               น.ส.อรสิา  กลบัคุณ 0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จงัหวดัพทัลุง

60 ด.ญ. ณฎัฐวติรา วโิยค                              น.ส.วริญัชนา  วงศไ์ชย 0080119 ตําบลดงเจน จงัหวดัพะเยา

61 ด.ช.พุทธกิร ดว้งธวิงศ ์                           นางปิยพร  ดว้งธวิงศ์ 0065805 เมอืงเขลางคน์คร จงัหวดัลาํปาง

62 ด.ญ.ศริลิกัษณ์ เสยีงลาํ                           นางเบญจภรณ์  เสยีงลาํ 0076226 ตําบลโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ

63 ด.ญ. ณฐัพร เผ่าปินตา                              นายประเสรฐิ  เผ่าปินตา 0095781 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

64 ด.ญ.พทัชรนิทรท์พิย ์สงัขส์วสัด ิ                 นางอญัญาณี  สงัขส์วสัดิ 0080628 ตําบลทา่เกษม จงัหวดัสระแกว้

65 ด.ญ.ลลดิา บุรชาต ิ                                น.ส.ลดัดาวลัย์  บุรชาติ 0097159 ตําบลป่าตาล จงัหวดัเชยีงราย

66 ด.ญ.นิทศันีย ์แยนา                                จา่เอกสลุกฟิล ี แยนา 0077738 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

67 ด.ญ. รนิภา ปาลกีุย                                นายธนชั  ปาลกีุย 0103166 ตําบลบา้นแก่ง จงัหวดัอุตรดติถ์

68 ด.ญ.หทยักาญจน์ เฉยีววงษ์ทอง                      นางนงนุช  เฉยีวงษ์ทอง 0098553 ตําบลทา้วอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี

69 ด.ช. นนทป์วธิ เชอืบุญม ี                         นางนิตญา  เชอืบุญมี 0074202 ตําบลนาออ้ จงัหวดัเลย

70 ด.ญ. ณฐัณิชา บุญเกตุ                              นายธานินทร ์ บุญเกตุ 0090672 ตําบลหางนําสาคร จงัหวดัชยันาท

71 ด.ญ.พริยิากร จะโนรตัน์                            นางสพุศิ  จะโนรตัน์ 0104918 ตําบลทา่ขอนยาง จงัหวดัมหาสารคาม

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

73 ด.ญ.ภทัรมล เรอืงภูม ิ                             นางญาณิศา  เรอืงภมูิ 0106491 ตําบลป่าซาง (สถานธนานุบาล) จงัหวดัลาํพนู

74 ด.ญ.ฐติวิรดา ไชยพหล                               นายวรีะพงศ ์ ไชยพหล 0094311 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

75 ด.ญ.อธชิา ทรงวชิยั                                นางอารยา  ทรงวชิยั 0101811 เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

76 น.ส.เบญญาภา กล่อมแกว้                             นายดนภพ  กล่อมแกว้ 0088076 ตําบลไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์

77 ด.ญ.ศศชิา แจง้ปกรณ์กจิ                            นางวนัเพญ็  แจง้ปกรณ์กจิ 0069184 ตําบลสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี

78 ด.ญ.ณฎัฐว์าร ีสุรนิทร ์                           น.ส.ขวญัลดา  สรุนิทร์ 0105228 ตําบลสริเิวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

79 ด.ญ.พชัรพร สภุา                                   นางวารุณี  สภุา 0078431 ตําบลสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร

80 ด.ญ.บวรลกัษณ์ ฦาชา                                นางเศลยิา  ฦาชา 0094081 ตําบลหลวงศริ ิจงัหวดัชยัภมูิ

81 ด.ช.กฤชพล ต่อวฒันกจิกุล                           น.ส.กอพร  อู๋ทรพัย์ 0105335 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

82 น.ส.ณฎา ศรศลิป์                                   นางกรรณิกา  ศรศลิป์ 0056917 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

83 ด.ญ. ปุณยนุช จนัทรเ์ทพ                            นายธรีพล  จนัทรเ์ทพ 0059906 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

84 ด.ญ.จริชัชญา ฐานะรุง่เรอืงเลศิ                    พนัจา่โทประเชญิ  ฐานะรุง่เรอืงเลศิ 0053681 ตําบลโคกศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

85 ด.ญ.พาขวญั ทองโพธ ิ                              นายสชุาต ิ ทองโพธิ 0104407 เมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุรี

86 ด.ช. ภูรนิาท แกว้ลอย                              นางอนงค ์ แกว้ลอย 0086426 ตําบลอ่าวพะยนู จงัหวดัพทัลุง

87 ด.ญ.เพญ็พชิชา พลิกึ                               น.ส.ดวงนภา  ไมแ้ดง 0079409 ตําบลทุง่ทราย จงัหวดักาํแพงเพชร



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

88 ด.ญ. ชญานิศ แกว้สุทอ                              นางอจัฉรา  ราศรี 0100603 ตําบลหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสนิธุ์

89 ด.ญ.จดิาภา ชศูรวีนั                               จา่เอกยุทธนา  ชศูรวีนั 0093675 ตําบลธญัญา จงัหวดักาฬสนิธุ์

90 ด.ช. พรีพฒัน์ แกว้ร่องคาํ                          นางพชัร ี แกว้ร่องคาํ 0057668 ตําบลคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร

91 นายเมธาสทิธ ิขมุทอง                              นายแมน  ขมุทอง 0098550 ตําบลบ่อกร ุจงัหวดัสพุรรณบุรี

92 ด.ญ.ภสัยาพร กลัยาสนธ ิ                           นายนพพร  กลัยาสนธิ 0108540 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

93 ด.ญ. รสิา  อนิธแิสน                               นายสทิธโิชค  อนิธแิสน 0064920 ตําบลทา่แร่ จงัหวดัสกลนคร

94 ด.ญ. ศริภสัสร จนัโทภาศ                            น.ส.ธนฏัฐา  สธุงษา 0109314 ตําบลภเูรอื จงัหวดัเลย

95 ด.ญ.สชุญา ภทูอง                                   สบิเอกสชุาต ิ ภทูอง 0087252 ตําบลหวัชา้ง จงัหวดัรอ้ยเอด็

96 ด.ช. อคัรวทิย ์พรหมมา                             น.ส.วารนิ  เอยีมใจดี 0066276 ตําบลตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุรี

97 ด.ช.คริากร เรอืนนาค                               น.ส.ศริลิกัษณ์  พุ่มอุบล 0081723 ตําบลเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี

98 ด.ญ.ชญาภรณ์ สภุาวงศ ์                             นางกาญจน์ชนก  สภุาวงศ์ 0100568 ตําบลศรเีตยี จงัหวดัลาํพนู

99 ด.ช.ฐปนวฒัน์ เดชสงค ์                             นายชนินทร ์ เดชสงค์ 0022722 เมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง

100 ด.ญ.ปวณ์ีนุช สุทธ ิ                               น.ส.จดิาภสั  อาจวชิยั 0080653 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส. ศวิะพร น้อยวงัหนิ                            นางตุม้ทพิย ์ น้อยวงัหนิ 0048995 ตําบลโคกสงูสมัพนัธ ์จงัหวดัขอนแก่น

2 น.ส. ธชาพมิพ ์คาํมณี                               นายธนกฤต  คํามณี 0070554 นครนครปฐม จงัหวดันครปฐม

3 น.ส.นนัทชัพร จนันาญ                               น.ส.เบญจา  จนันาญ 0106750 ตําบลโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี

4 ด.ญ. ณฐัชยา วรศลิป์                               นางสจุนีย ์ วรศลิป์ 0088221 ตําบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

5 น.ส.วรียา สจุรติ                                  นางดาหวนั  สจุรติ 0104954 เมอืงศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี

6 นายณชัพล เอยีมจนิดา                              น.ส.วยิะดา  เสอืเหลอืง 0100897 นครสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร

7 น.ส. ปาณิสรา เอยีมสอาด                           นางเนาวรตัน์  เอยีมสอาด 0067484 ตําบลเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี

8 น.ส. กญัญ์วรา บรพินัธ ์                           น.ส.ปรศินา  บรพินัธ์ 0092448 นครตรงั จงัหวดัตรงั

9 นายจริวฒัน์ อนิทนะนก                              นางกนัยา  อนิทนะนก 0107760 ตําบลแมข่ร ีจงัหวดัพทัลุง

10 น.ส. จริชัญา ปินชยั                               นางจรุยี ์ ปินชยั 0066796 ตําบลบา้นธ ิจงัหวดัลาํพนู

11 น.ส.กาญจนาณฐั เยน็จรุะ                            นางธณัฐภรณ์  บุษมงคล 0105482 ตําบลกุดสมิคุม้ใหม ่จงัหวดักาฬสนิธุ์

12 น.ส. วชิญาพร พลูอาํ                               นางวชัราภรณ์  พลูอํา 0097915 เมอืงสโุขทยัธานี จงัหวดัสุโขทยั

13 นายอคัรชยั พศิอ่อน                                นางปัทมา  พศิอ่อน 0092244 ตําบลบางคลาน จงัหวดัพจิติร

14 น.ส.ญาตาว ีอ่อนสาํอางค ์                           น.ส.วราพร  อ่อนสาํอางค์ 0092263 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหวังวั จงัหวดักาฬสนิธุ์

15 นายพพิงศธ์ร วงษ์ชาร ี                             นางกลัยกร  วงษ์ชารี 0080795 เมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

16 น.ส. ชุตมินต์ โนนชยั                              น.ส.มตมินต์  สวุรรณรตัน์ 0096713 ตําบลเสมด็ จงัหวดัชลบุรี

17 น.ส. บุณยส์ดุา ขนุเณร                             นางรจุกิาญจน์  ขนุเณร 0082197 ตําบลเสมด็ จงัหวดัชลบุรี

18 น.ส. ภมิลฑากร ยอดสอน                              น.ส.พณัณิตา  ยอดสอน 0085000 ตําบลรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่

19 น.ส.ณฐัฐาวรีนุช บวัสมบรูณ์                        นางสมุาล ี บวัสมบรูณ์ 0064568 เมอืงกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

20 น.ส. ชุตกิาญจน์ กุสโร                             นางสรุสิา  กุสโร 0095369 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

21 น.ส. วรนัธร พลสมคัร                               นายคณิตศกัด ิ พลสมคัร 0100919 เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม

22 น.ส. แพรววนิต  ศรริปีิ                            นางยุพาวด ี ปัทธุลี 0102184 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

23 น.ส.อรกญัญา งาสทิธ ิ                             จา่เอกสนัต ิ งาสทิธิ 0077598 ตําบลอากาศอํานวย จงัหวดัสกลนคร

24 น.ส. ภทัรพร นิกรแสน                               นางบุญญภรณ์  นิกรแสน 0072479 ตําบลทา่คนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์

25 น.ส.พรีดา เภตรา                                   น.ส.ณฐัธดิา  แดงงาม 0089309 ตําบลเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี

26 นายธติวิุฒ ิพลิกึ                                 น.ส.บุญทรกิา  พลิกึ 0101278 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

27 นายอภวิชัญ์ บุณยปรดี ี                            นางขนิษศา  บุณยปรดีี 0095583 ตําบลสนามคล ีจงัหวดัพษิณุโลก

28 น.ส. ศศวิมิล ไชยมงคล                              นายชาญวทิย ์ ไชยมงคล 0105229 ตําบลสริเิวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

29 น.ส. กมลรตัน์ ลมิเฮงฮธ                           นางกนิฏฐา  ลมิเฮงฮะ 0104534 ตําบลลาํใหม ่จงัหวดัยะลา



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 น.ส. เกสรา โถทอง                                  นายนิวตัฒศ์กัด ิ โถทอง 0104197 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกระโทก จงัหวดันครราชสมีา

31 น.ส.ภคันนัท ์ตนัพฤทธอินันต์                       นางองัคณา  ตนัพฤทธอินนัต์ 0071850 ตําบลเวยีงฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่

32 นายศุภวชิญ์ ปวงแกว้                               นางอญัชนา  ปวงแกว้ 0109493 ตําบลตน้ธงชยั จงัหวดัลาํปาง

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส. บุษญาณงก ์ศรไีชยโยรกัษ์                      นายวรติธศิกัด ิ ศรชีโยรกัษ์ 0085128 ตําบลกงพานพนัดอน จงัหวดัอุดรธานี

2 น.ส.ภทัรธดิา โอฬาระวตั                            นายวทิติ  โอฬาระวตัร 0103924 ตําบลพลวงสองนาง จงัหวดัอุทยัธานี

3 น.ส.ปาณิสรา มากศริ ิ                              นางสริพิรรณ  มากศริิ 0096906 ตําบลกาํเนิดนพคุณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

4 น.ส. ปิยพร ภมูพิฒัน์                              นางไพลนิ  ภมูพิฒัน์ 0059462 ตําบลโคกสงูสมัพนัธ ์จงัหวดัขอนแก่น

5 น.ส.นนัทช์ญาน์ นรจัฉรยิางกรู                      นางกลัยพทัธ ์ นรจัฉรยิางกรู 0106842 เมอืงปู่ เจา้สมงิพราย จงัหวดัสมทุรปราการ

6 น.ส. รวสิรา แซ่ค ู                                น.ส.รจนา  คําพมิลู 0085362 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

7 นายปฏภิาน เคนสุวรรณ                               นางทศัลนิ  เคนสวุรรณ 0087830 ตําบลเทพวงศา จงัหวดัอุบลราชธานี

8 น.ส.ภทัรนนัท ์วรรณโน                              นายอนิสอน  วรรณโน 0059144 ตําบลเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย

9 นายรฐัพล กจิอนนัต์                                นายชษิณุพงศ ์ กจิอนนัต์ 0046005 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

10 น.ส.ฑฆิมัพร ขตัวิงศ ์                             นางนนัทน์ภสั  ขตัวิงศ์ 0083979 ตําบลแมก่า จงัหวดัพะเยา

11 น.ส. อามาลนีา หมดัสะหร ิ                          นางกุมาร ี หมดัสะหริ 0084768 เมอืงควนลงั จงัหวดัสงขลา

12 น.ส. ชณิตา ชาญเชาว์                               นางยุพาวรรณ  ชาญเชาว์ 0105206 ตําบลวงัยาง จงัหวดักําแพงเพชร

13 น.ส.ธรรมกิา บุญมา                                 นายยุทธชิยั  บุญมา 0057160 ตําบลบางสทีอง จงัหวดันนทบุรี

14 น.ส. ญาตาว ีบุญอุ่น                               น.ส.นนัทชัพร  บุญอุ่น 0109455 ตําบลยายแยม้วฒันา จงัหวดับุรรีมัย์

15 น.ส. ณิชรนี สาํหนาว                                นางวรรณี  สาํหนาว 0103674 ตําบลคลองใหญ่ จงัหวดัพทัลุง

16 น.ส. พชีญาภา คลา้ยชม                              นายกมัพล  คลา้ยชม 0080191 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

17 น.ส. ปัทมวรรณ คุม้แสง                             นายวุฑฒชิยั  คุม้แสง 0079671 ตําบลวงักะพ ีจงัหวดัอุตรดติถ์

18 น.ส. นลนินิภา ชมภโูพชน์                           นางจดิาภา  ศรบีุญเรอืง 0054169 ตําบลกา้นเหลอืง จงัหวดัขอนแก่น

19 น.ส. พมิพช์นก เจยีมอยู่                           น.ส.กุลสริยิา  ชยูงิสกุลทพิย์ 0106298 ตําบลพระอนิทราชา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

20 น.ส.ชลลดา อกัษรกลู                                นางเพญ็นภา  อกัษรกลู 0092939 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

21 นายทปีกร ประเตม็                                  นางนงนิตย ์ ประเตม็ 0109428 ตําบลนางแล จงัหวดัเชยีงราย

22 นายมนิทรธ์าดา สาโล                                นายกรกว ี สาโล 0097458 ตําบลบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี

23 นายกฤตนัย มานะกุล                                 นางประไพพร  มานะกุล 0099444 ตําบลปรางหมู ่จงัหวดัพทัลุง

24 นายวริยิะ รกัผงึ                                 นางปราณีต  รกัผงึ 0061812 เมอืงลดัหลวง จงัหวดัสมทุรปราการ

25 นายณรกร ไชยา                                      นายธรีศกัด ิ ไชยา 0108140 ตําบลปัว จงัหวดัน่าน

26 น.ส. วริดา อมิใจจติร                             น.ส.วมิลสริ ิ กลนิกลาง 0102709 เมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบุรี

27 นายวชัระ บุตรวงศ ์                                นางดวงใจ  บุตรวงศ์ 0102302 ตําบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี

28 นายภมูนิทร ์ศรชีนิูม.                            น.ส.กรชนก  ยุคะลงั 0039651 เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

29 น.ส. ณฐัวภิา ธงโบราณ                              นางนํายุกต์  ธงโบราณ 0079446 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุง่นางโอก จงัหวดัยโสธร



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 นายเทยีงธรรม เถนิมงคล                            นางธชันี  เถนิมงคล 0053264 ตําบลนางแล จงัหวดัเชยีงราย

31 น.ส.กญัญารตัน์ เตอะสกุล                           นางอรทยั  เตอะสกุล 0069201 ตําบลแมแ่รง จงัหวดัลาํพนู

32 น.ส. อรณิี เหลาแตว                                นางวาสนา  เหลาแตว 0097083 ตําบลพอกน้อย จงัหวดัสกลนคร

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส. กติตวิรา ชยัศาสตร ์                          น.ส.เชญิชม  ชาตขิยนั 0107417 ตําบลหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

2 น.ส.มนสันนัท ์ทพิยร์ตัน์                          นางรนิรดา  นวลมา 0104388 ตําบลพระอนิทราชา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

3 น.ส.ณฎัฐาพชัร แซ่ตงั                             น.ส.พชิญ์นิตากานต ์ พ่วงวงษ์ 0105944 ตําบลเกาะขวาง จงัหวดัจนัทบุรี

4 นายรชัชานนท ์กุลภทัรากร                           นางรญิณวรรณ  พรหมแกว้ 0093559 เมอืงสะเดา จงัหวดัสงขลา

5 นายณชัชานนท ์ผ่องสอาด                             นางนิตยา  ผ่องสอาด 0098720 ตําบลโคกมว่ง จงัหวดัสงขลา

6 น.ส. รตันากร ทาแกง้                               นางอรทยั  ต่อชวีนั 0107177 ตําบลหว้ยยาง จงัหวดัชยัภมูิ

7 น.ส. ณฏัฐกฤตา คําเรอืง                             นายถวลิ  คาํเรอืง 0076586 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

8 น.ส.แพรวา เงาทอง                                  นายบุรนิทร ์ เงาทอง 0103285 นครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

9 น.ส. จริาภรณ์ ถติยฤ์ทธ ิ                         นายชลธ ี ถติยฤ์ทธื 0087987 ตําบลหลุบ จงัหวดักาฬสนิธุ์

10 นายกฤตนิ กรสนิกติต ิ                              นางภทัรภร  กรสนิกติติ 0084551 ตําบลหนองล่อง จงัหวดัลาํพนู

11 น.ส. ธชัชาภรณ์ สงวนศกัด ิ                        นายเกรยีงศกัด ิ สงวนศกัดิ 0102813 เมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร

12 นายกฤตยชญ์ คําแก่น                                 นายอมรเทพ  คําแก่น 0097859 ตําบลบา้นใหม ่จงัหวดัพะเยา

13 น.ส. ณฐัวศา อนิแฝง                                นางจรุ ี สหีมากสุข 0098076 ตําบลธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี

14 น.ส.ปภาวรนิทร ์สวุรรณโคตร                         นางโสมนิมติร  สวุรรณโคตร 0089858 ตําบลกุดสมิ จงัหวดักาฬสนิธุ์

15 น.ส. ณฏัฐนิช หมนัไร่                             นางกนกอร  หมนัไร่ 0093500 ตําบลแมปื่ม จงัหวดัพะเยา

16 น.ส. พรหมพร บวัสอนเจรญิเลศิ                       นายชโยดม  บวัสอนเจรญิเลศิ 0090743 ตําบลหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

17 น.ส.ชนนิกานต์ เป็งเสา้                            นางโสภา  เป็งเสา้ 0056189 ตําบลทาสบเสา้ จงัหวดัลาํพนู

18 น.ส. ชนิสรา แสนเรอืง                              น.ส.กนัยารตัน์  แสนเรอืง 0105693 ตําบลบา้นพรา้ว จงัหวดัพทัลุง

19 น.ส. สริกิร สมัพนัธกจิ                            น.ส.ศศิริากร  สมัพนัธกจิ 0108486 เมอืงแสนสขุ จงัหวดัชลบุรี

20 น.ส.นรศิรา มสีวุรรณ                               นายนคร  มสีวุรรณ 0047345 ตําบลจตุัรสั จงัหวดัชยัภมูิ

21 น.ส. พชิามญชุ ์พรมทองขวญั                         นายธนกฤต  พรมทองขวญั 0059826 ตําบลคลองแงะ จงัหวดัสงขลา

22 น.ส. ณฐัภทัรสรณ์ บุตรคาํ                           นายชศูกัด ิ บุตรคาํ 0060865 ตําบลหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์

23 นายอนุพงษ์ วงศช์าร ี                              พ.จ.ท.ลขิติ  วงศช์ารี 0094274 ตําบลนําออ้ม จงัหวดัขอนแก่น

24 น.ส.ธนชัชา พนัธราช                                จา่เอกธงชยั  พนัธราช 0095321 ตําบลชานุมาน จงัหวดัอํานาจเจรญิ

25 น.ส. ธดิาลกัษณ์ เมอืงแพน                          นางกษริา  ภมูคิอนสาร 0105133 ตําบลหว้ยยาง จงัหวดัชยัภมูิ

26 น.ส. เบญญาภา ทลัวลัล ิ                           นายครรชนะ  ทลัวลัลิ 0073148 ตําบลพรหมโลก จงัหวดันครศรธีรรมราช

27 นายกอ้งภพ เรอืงดาํ                                 นางลกัษณ์พร  โพธคิรีี 0053955 เมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

28 น.ส. ชาลสิา เกษ ี                                 นางประเนตร  เกษี 0090103 ตําบลหลุบ จงัหวดักาฬสนิธุ์

29 นายเสฎฐวุฒ ิโพธกิจิ                               นายณฐัพจน์  โพธกิจิ 0070783 ตําบลพลวิ จงัหวดัจนัทบุรี



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

มธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั)

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

30 นายศรณัย ์ศรณัยธ์รรมกุล                           นายสมพงษ์  ศรณัยธ์รรมกุล 0087971 ตําบลอํานาจ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

31 น.ส. สลลิทพิย ์อุปกจิ                             นางนฤมล  อุปกจิ 0079006 ตําบลกม.  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

32 น.ส. วชิญาพร ไชยทงิ                               นางพรพมิล  ไชยทงิ 0085517 ตําบลทา่เสา จงัหวดัอุตรดติถ์

รวมระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  (สายสามญั) จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.ณวภิา ผาเชาว์                                 น.ส.บวัผนั  ชุมแวงวาปี 0092953 ตําบลเมอืงเพยี จงัหวดัอุดรธานี

2 นายณฐัพฒัน์ จาํนงโชต ิ                             นางกงิกาญจน์  จาํนงโชติ 0062582 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

3 นายศุภโชค ซมิเจรญิ                               นางพลบัพลงึ  ซมิเจรญิ 0102244 ตําบลดอนขมนิ จงัหวดักาญจนบุรี

4 นายธวชัชยั ภู่สวาสด ิ                            นางกนกพร  ภู่สวาสดิ 0089806 ตําบลเบกิไพร จงัหวดัราชบุรี

5 น.ส.อภริาภา พุม่เขม็                              นางอษัณีย ์ พุ่มเขม็ 0058181 ตําบลทา่โขลง จงัหวดัลพบุรี

6 น.ส.ชลธชิา บุรคีาํ                                 น.ส.ศริลิกัษณ์  รงัศลิป์ 0081098 เมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู

7 น.ส.พรประภา สขุสวสัด ิ                           นายมงคล  สุขสวสัดิ 0076754 ตําบลควนเนียง จงัหวดัสงขลา

8 น.ส.ปรยีาภทัร รุง่เมอืง                           น.ส.เพลนิตา  ต่ายลาํยงค์ 0086810 ตําบลหาดกรวด จงัหวดัอุตรดติถ์

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายทรีภทัร วารนิทร ์                              น.ส.สาวติร ี เครอืวงค์ 0104833 ตําบลนาแกว้ จงัหวดัลาํปาง

2 นายณฐักติต ิเป็งบุญมา                            นายสงกราณต ์ เป็งบุญมา 0076112 ตําบลเมอืงยาว จงัหวดัลาํปาง

3 น.ส.ชญาณ์นันท ์ทองหล่อ                            นางชนาภา  ทองหล่อ 0093412 ตําบลหนองร ีจงัหวดักาญจนบุรี

4 น.ส.ปารฉิตัร ป้องแกว้                             นางปรยีานุช  ป้องแกว้ 0066089 ตําบลคอ้วงั จงัหวดัยโสธร

5 น.ส.ปวชิญา พรมโคตร                                นายประดษิฐ  พรมโคตร 0089768 ตําบลทา่ชา้งคลอ้ง จงัหวดัเลย

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.สภุชัชา วรรณชยั                               นางนิลุบล  วรรณชยั 0094139 ตําบลโนนสวรรค ์จงัหวดัรอ้ยเอด็

2 น.ส.กุลสิรา สงิหห์ลง                              นางศุภรา  บุตรสาธรรม 0066679 ตําบลมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแก่น

3 น.ส.อภริมยา ชนืตา                                นางสมคดิ  ชนืตา 0092871 ตําบลบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

4 นายสโิรจน์ จติรบุตร                               นางสทุธาภรณ์  จติรบุตร 0091574 ตําบลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์

5 น..ส.บณัฑติา หมนืภู่                             นางวไิลรตัน์  หมนืภู่ 0101312 ตําบลปากแตระ จงัหวดัสงขลา

6 นายปราบ ตบิประใจ                                 นางชนฎันันท ์ ตบิประใจ 0086061 ตําบลเวยีงเทงิ จงัหวดัเชยีงราย

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.ขวญัชนก โชควริยิะจติต์                        น.ส.สกุลัยา  นิลภา 0099877 ตําบลเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น

2 น.ส.ชนนิกานต์ โตสงิหช์ยั                          นางพวงเพญ็  โตสงิหช์ยั 0095645 นครสงขลา จงัหวดัสงขลา

3 น.ส.นราภทัร ป้องคาํสงิห ์                          นายชชัวาลย ์ ป้องคาํสงิห์ 0058055 ตําบลสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร

4 น.ส.สภุาวรรณ ตนัธนไพบลูย ์                        นายสมคดิ  ตนัธนไพบลูย์ 0087677 ตําบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี

5 น.ส.พณิชา เกยีรตดิาํรงคก์ุล                        น.ส.ธดิาวรรณ  เนตรสวุรรณ 0059258 ตําบลบา้นใหม.่ จงัหวดัพษิณุโลก

6 น.ส.รชันก อคัรสรูยิ ์                             นายทกัษะ  อคัรสรูยิ์ 0047894 ตําบลบางเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

7 น.ส.ชชัชยั ถาบุตร                                 นางพศิมยั  ถาบุตร 0098703 ตําบลนาโป่ง จงัหวดัเลย

8 นายววิรรธน์ อนิทรว์งศ ์                           นายชยัสวสัด ิ อนิทรว์งศ์ 0092286 ตําบลหนองสองหอ้ง จงัหวดัหนองคาย

9 นายปณวฒัน์ คูณมา                                  นายจาํรอง  คณูมา 0041811 ตําบลนกออก จงัหวดันครราชสมีา

10 นายวชัราวุฒ ิทรงอาจ                               นายสราวุฒ ิ ทรงอาจ 0083668 ตําบลโนนหวาย จงัหวดัอุดรธานี

11 น.ส.พมิพช์นก โอต๊ะแปง                             นายณรงคช์ยั  โอต๊ะแปง 0102767 เมอืงดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา

12 นายเมอืงแมน เวทาํ                                  นางพชัรนิทร ์ เวทาํ 0077486 ตําบลเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน

13 น.ส.นรรีตัน์ บุระดา                               น.ส.ณชัชา  พงษ์ใหม่ 0091496 ตําบลสามงา่ม จงัหวดัพจิติร

14 นายนนัทพงศ ์แสงอาวุธ                              นางกาญจนา  แสงอาวุธ 0071837 ตําบลเด่นชยั จงัหวดัแพร่

15 นายธรีโชต ิรตันศริดิาํร ิ                          นายณทักฤช  รตันศริดิาํริ 0106326 ตําบลปากนํา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

16 น.ส.ศศกิานต์ นาคสุวรรณ์                           นายสภุชยั  นาคสวุรรณ์ 0040106 ตําบลลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.ลกัษณารยี์ ไชยประโคน                          นางฉววีรรณ์  ไชยประโคม 0094642 ตําบลนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

2 น.ส.ปนดัดา พวงพวั                                น.ส.ศศกิร  นีระมนต์ 0103738 ตําบลนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี

3 น.ส.กญัญาภคั คาํเทพ                                นายไสว  คาํเทพ 0058308 ตําบลปัว จงัหวดัน่าน

4 นายรมยป์วรี ์เพชรบุญวรรโณ                         นางไพรนิพฒัน์  เพชรบุญวรรโณ 0101673 เมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา

5 น.ส.ธญัพชิชา เขา้เมอืง                            นายวชัรพงษ์  เขา้เมอืง 0097542 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสวาย จงัหวดัสรุนิทร์

6 น.ส.ปัณฑติา จนัทรว์มิลู                           นางวรรณรตัน์  จนัทรว์มิลู 0103282 เมอืงสงิหบ์ุร ี(สถานธนานุบาล) จงัหวดัสงิหบ์ุรี

7 นายพลรตัน์ ไชยศริ ิ                               น.ส.ปิยะนาต  กวนิวงศไ์พบลูย์ 0067885 ตําบลนิเวศน์ จงัหวดัรอ้ยเอด็

8 น.ส.ชุตนินัท ์พฤษาประเสรฐิ                        จา่เอกสวุทิย ์ พฤษาประเสรฐิ 0040122 ตําบลเทพกระษตัร ีจงัหวดัภูเกต็

9 นายผกูพนั พมิพอ์ปู                                นางสอางคศ์ร ี พมิพอ์ปู 0063437 ตําบลบา้นแป้น จงัหวดัลาํพนู

10 น.ส.ภรภทัร นนัทจนัทร ์                            นางสทุศิา  นนัทจนัทร์ 0105995 ตําบลนําโสม จงัหวดัอุดรธานี

11 นายสภทัรพ์ร ชมขนุทด                               นายไพฑรูย ์ ชมขนุทด 0031971 นครนครปฐม  (สถานธนานุบาล) จงัหวดันครปฐม

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายภคนนท ์บวัผนั                                  นางเรวด ี บวัผนั 0091065 เมอืงบุรรีมัย์ จงัหวดับุรรีมัย์

2 น.ส.อฏัฟีนา อบัดุลลาเต๊ะ                          นางนูรไ์รมา  อบัดุลลาเต๊ะ 0058620 ตําบลศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส

3 น.ส.ธนัยพร เกษสยม                                 น.ส.สรุตัน์  สโุขทยั 0082298 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา่เสา จงัหวดักาญจนบุรี

4 น.ส.ขนิษฐา แกว้อุ่นเรอืน                          นายอคัรเดช  แกว้อุ่นเรอืน 0047373 ตําบลเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี

5 น.ส.ปุณยวรี ์เพชรด ี                              นางนิตยา  เพชรดี 0060543 ตําบลโคกพระ จงัหวดัมหาสารคาม

6 น.ส.ศริลิกัษณ์ เจรญิสว่าง                         นายอมร  เจรญิสว่าง 0048383 ตําบลเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น

7 น.ส.พรชนิตว์ ถุงเงนิ                              นางวรรณอนงค ์ ถุงเงนิ 0042535 ตําบลชา้งเผอืก จงัหวดัเชยีงใหม่

8 น.ส.ภทัรภรณ์ ศรจีงใจ                              นางนภาพร  ศรจีงใจ 0091326 ตําบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ

9 น.ส.ชขูวญั เหลอืงกมลจนิดา                         นางนํานวล  เหลอืงกมลจนิดา 0091835 ตําบลเขตรอุดมศกัด ิจงัหวดัชลบุรี

10 น.ส.ชนิกานต์ อฐันาค                               นางนิรวฒัน์  อฐันาค 0105113 ตําบลเขาพระนอน จงัหวดักาฬสนิธุ์

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 นายคมกร เลก็รจู ี                                 นายปราโมทย ์ เลก็รจูี 0055062 นอกสงักดัจงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ

2 น.ส.ณฐัพร ชมภปิูน                                 นางวราภรณ์  ชมภปิูน 0062863 ตําบลหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

3 น.ส.จริชัยา สมนาม                                 นางวรรณภา  สมนาม 0098837 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวดัโบสถ์ จงัหวดัปราจนีบุรี

4 น.ส.กนกพชัญ์ คงธนะวานิช                           นางปราณคนิสร  คงธนะวานิช 0058294 นครนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

5 น.ส.ธญัชนก จนีกมิ                                นายมานิต  จนีกมิ 0060763 ตําบลทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

6 น.ส.พบพร อุม้บุญ                                  นายประนม  อุม้บุญ 0041817 ตําบลป่าตวิ จงัหวดัยโสธร

7 น.ส.ปทติตา ยุพนิ                                  นางสพุทิยา  ยุพนิ 0070991 ตําบลตองโขบ จงัหวดัสกลนคร

8 น.ส.สวุรียา ใจกลม                                 นางกนัยาวลัย ์ ใจกลม 0102645 ตําบลป่าแมต จงัหวดัแพร่

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.ฐติกิานต์ นิภานันท ์                          นางนนัทน์ภสั  บุปผามาศ 0089150 เมอืงกาํแพงเพชร. จงัหวดัสงขลา

2 น.ส.สพุชัญา กาศสมบรูณ์                            นางสภุารตัน์  กาศสมบรูณ์ 0039133 เมอืงแพร ่จงัหวดัแพร่

3 น.ส.ณิชารยี ์ แสนใจกลา้                           นางศรวีรนิทร ์ แสนใจกลา้ 0041238 ตําบลแมพ่รกิ จงัหวดัลาํปาง

4 นายพชร เถาวศ์ริ ิ                                 นางบุปผา  เถาวศ์ริ ิ 0034552 นครนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี

5 น.ส.ศุภกานต์ พมิพบ์ดัชา                           นางศริริตัน์  ฆอ้งโนนสงู 0079962 ตําบลหนองหวัฟาน จงัหวดันครราชสมีา

6 น.ส.ศวติา เถาวโ์ท                                 นางวนิดา  เถาว์โท 0085263 ตําบลไก่คํา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ

7 น.ส.แพรภทัร เสยีวทอง                             นางณชัชา  เสยีวทอง 0066349 เมอืงตากใบ จงัหวดันราธวิาส

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ปริญญาตรปีีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.นิจสริ ีจนัทรแ์กว้                            นางนิชธาวลัย ์ จนัทรแ์กว้ 0064275 ตําบลหนิตก จงัหวดันครศรธีรรมราช

2 นายวรากร แสงเงนิชยั                               นางวาสนา  แสงเงนิชยั 0046462 ตําบลรมิปิง จงัหวดัลาํพนู

3 นายเตชนิท ์กอมณี                                  นายพสษิฐ ์ กอมณี 0058442 เมอืงอํานาจเจรญิ จงัหวดัอํานาจเจรญิ

รวมระดบัการศึกษาปริญญาตรีปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.นภสัรา อนิบุญญา                               นางอุลยั  อนิบุญญา 0082862 ตําบลโนนทอ่น จงัหวดัขอนแก่น

2 นายกติตธิชั ชมูา                                  นางวรรณรตัน์  ชมูา 0056927 ตําบลทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์

3 น.ส.องัคณา  ศรสีวสัด ิ                           นายกฤษฎ ิ ศรสีวสัดิ 0080881 ตําบลบา้นเลอืก จงัหวดัราชบุรี

4 น.ส.นารรีตัน์ เรอืงศริ ิ                          นายจรลั  เรอืงศริิ 0058852 เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

5 น.ส.ปวชิญา เจยีมศกัดานุวฒัน์                      นางขาวเวยีง  เจยีมศกัดานุวฒัน์ 0053946 เมอืงชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น

6 น.ส.สจุนินัท ์อาจวชิยั                            นางศริประภา  อาจวชิยั 0097584 ตําบลสาวะถ ีจงัหวดัขอนแก่น

7 น.ส.ปนสัยา คนชุม                                  น.ส.เจนจริา  คนชมุ 0091694 ตําบลโกรกแกว้ จงัหวดับุรรีมัย์

8 นายณฐัพงศ ์วงษ์ชยั                                นางปัญจมา  วงษ์ชยั 0107660 ตําบลบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมูิ

9 นายชนะพล หมนืวนั                                 น.ส.เพญ็พร  หมนืวนั 0090387 ตําบลลาํคลอง จงัหวดักาฬสนิธุ์

10 น.ส.นรศิรา มากม ี                                 นายประภากร  มากมี 0095280 ตําบลวงัมว่ง จงัหวดัสระบุรี

11 นายอคัรเดช ทวนทอง                                 นางนําตาล  ทวนทอง 0101206 ตําบลบา้นใหม.่ จงัหวดัพษิณุโลก

12 นายภคูา จนัโสดา                                   นางเฌอฟ้า  ขตัติ 0099994 ตําบลบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ์

13 นายธนพงษ์ สรอ้ยสน                                 น.ส.สนิท  หารบาง 0106769 ตําบลหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที  จาํนวน  ทุน



สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานเทศบาล จาํกดั

ลาํดบั ชือ - สกลุ บตุรของสมาชิก ชือ - สกลุ สมาชิก
เลข

ทะเบียน

รายชือผู้ได้รบัทนุการศึกษาบตุร ประจาํปี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที 

หน้า /

วนัทพีมิพ ์ / /  : :

สงักดัเทศบาล

1 น.ส.ธารารตัน์ ทพิยานนท ์                          นายภาณุ  ทพิยานนท์ 0102530 ตําบลหลุมดนิ จงัหวดัราชบุรี

2 นายอรรณพ บุญมาตุ่น                                นางอุดม  บุญมาตุ่น 0056764 ตําบลบา้นจนั จงัหวดัอุดรธานี

3 น.ส.ปุณยนุช บุรเีรอืง                             นายคมบณัฑติ  บุรเีรอืง 0085249 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางโปรง จงัหวดัสมทุรปราการ

4 น.ส.ครษิฐา กุลโมรานนท ์                           นางรุง่ทพิย ์ กุลโมรานนท์ 0054015 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

5 นายธนดล หทยัรตันานนท ์                            น.ส.นรนิทรท์พิย ์ พุทจริะ 0085838 เมอืงทา่ผา จงัหวดัราชบุรี

6 น.ส.คุนัญญา เศรษฐรกัษา                            นายชยัภทัร  เศรษฐรกัษา 0084397 ตําบลอ่าวพะยนู จงัหวดัพทัลุง

7 นายบรเมศวร ์เจนวไิลศลิป์                          นางพณัณิตา  นามศกัดิ 0079760 ตําบลศาลากลาง จงัหวดันนทบุรี

8 น.ส.ปณิธาน มว่งประสทิธ ิ                         นางวนิดา  มว่งประสทิธิ 0072087 ตําบลเขาพระงาม จงัหวดัลพบุรี

9 นายสยมภ ูเตม็เปียม                               นายอภชิติ  เตม็เปียม 0060491 ตําบลทา่ยาง จงัหวดันครศรธีรรมราช

10 นายอภวิตัร สุวรรณศร ี                             นางจริาพร  สุวรรณศรี 0047792 ตําบลสบปราบ จงัหวดัลําปาง

11 น.ส.พชิญาภา ศรเีผดจ็                              นางณาตยา  ศรเีผดจ็ 0092135 ตําบลปากนคร จงัหวดันครศรธีรรมราช

12 น.ส.อทติยาพร ดวงแกว้                              นางศริพิร  ดวงแกว้ 0090169 ตําบลบา้นต๋อม จงัหวดัพะเยา

13 นายภมูภิทัร ์ณะคาํสาร                              นางสรญัญา  ณะคาํสาร 0085025 นครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

14 นายเมธาวฒัน์ วงศค์ําแสง                            น.ส.สนุิสา  บุญฤทธา 0100425 นครระยอง จงัหวดัระยอง

15 นายปิยะณฐั แสงจนัทร ์                             นายมงคล  แสงจนัทร์ 0059702 เมอืงสระบุร ีจงัหวดัสระบุรี

16 น.ส.เบญจวรรณ ปานอ่อน                              นายนิวทิย ์ ปานอ่อน 0055704 ตําบลทา่เสดจ็ จงัหวดัสุพรรณบุรี

17 นายปกรณ์วฒัน์ กงภธูร                              นายธนวฒัน์  กงภธูร 0075024 ตําบลแมร่ะมาด จงัหวดัตาก

รวมระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส) ปีที  จาํนวน  ทุน


