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สังกัดเทศบาล

1 ด.ช.ชลธี พันเสรีวงศ์

น.ส.ณธิดา จงจินดาเจริญ

0109186 ตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร

2 ด.ญ. นูรฮัยฟาอ์ กะแหมะเตบ

น.ส.เจ๊ะแยนะ บือราเฮ็ง

0108050 ตําบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา

3 ด.ช. ธนาธิป ทองจันทร์

น.ส.ลัดดาวัลย์ ทองจันทร์

0096017 ตําบลเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 ด.ช. ณัฎฐกฤษณ์ กาวีวงศ์

สิบเอกก้องหล้า กาวีวงศ์

0094082 ตําบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่

5 ด.ช. อชิรวิชญ์ โอฬาร์รตั น์

นายอภิวฒ
ั น์ โอฬาร์รตั น์

0102341 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกเหนือ จังหวัดกระบี

6 ด.ช.พิชญากร สุขเจริญ

นางรมิดา สุขเจริญ

0101362 นครตรัง จังหวัดตรัง

7 ด.ช. นภัทร โรจนรักษ์

น.ส.โชติกา โลหนันทน์

0105644 ตําบลสันโป่ ง จังหวัดเชียงใหม่

8 ด.ญ. วิพชุ ภัสสร วิชยั

นายพงค์นที วิชยั

0105874 ตําบลพวา จังหวัดจันทบุร ี

9 ด.ญ. พิมพ์ฐา ศรีสว่าง

น.ส.กรวรรณ ศรีสว่าง

0109759 ตําบลงิวงาม จังหวัดอุตรดิตถ์

10 ด.ช. จิรภัทร จริยภิญโญ

น.ส.พรพิมล จรวิรตั น์

0109776 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

11 ด.ญ.ธัญชนก ตันดี

นางอรทัย ตันดี

0109713 ตําบลโพธิกลาง จังหวัดนครราชสีมา

12 ด.ญ. มินนา ชัยมงคล

นางนันทวรรณ ชัยมงคล

0078561 ตําบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 ด.ญ.สุณฏั ฐา พิมพ์พนั ธ์

น.ส.กุลยา วิชาชัย

0092092 ตําบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี

14 ด.ช.ปั ณณ์ณภณ โพธิหล้า

นายธนกฤต โพธิหล้า

0066681 เมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

15 ด.ญ. เพียงขวัญ ธรรมธรานุรกั ษ์ น.ส.พัชรีพร ประทุมแย้ม

0099316 ตําบลหัวนา จังหวัดอุบลราชธานี

16 ด.ญ.ธนพร ชูชว่ ง

นางสุวรรณี ชูชว่ ง

0070855 ตําบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 ด.ญ. เนตรนภัส ลักษณะพริม

นายชุมพล ลักษณะพริม

0061401 ตําบลบ่อทอง จังหวัดปั ตตานี

18 ด.ญ.ปาณิสรา เหล่าอริยะ

นายโชคชัย เหล่าอริยะ

0075705 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ด.ญ. อมราพร ภูคาํ

น.ส.พนมกร สีแสด

0063310 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

20 ด.ญ. ชนัญญา กุญชนะรงค์

นายเผ่าพงศ์ กุญชนะรงค์

0094580 ตําบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

21 ด.ญ. กิตติยาภรณ์ วิเศษนันท์

นายกิตติศกั ดิ วิเศษนันท์

0092196 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

22 ด.ช.ภูมพิ ฒ
ั น์ เลิศณรงค์สนิ

นายจักรพันธ์ เลิศณรงค์สนิ

0098383 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

23 ด.ช. อภิชยพงษ์ เลพล

น.ส.นงคาร รัตนทิพย์

0079415 ตําบลบ้านเป็ ด จังหวัดขอนแก่น

24 ด.ญ. ขวัญข้าว ศรีฟัก

นางวิจติ รา ศรีฟัก

0080851 ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย

25 ด.ญ. ศิรนิ ภา วงษ์หาแก้ว

จ่าเอกขวัญประชา วงษ์หาแก้ว

0098413 ตําบลบ้านเป็ ด จังหวัดขอนแก่น

26 ด.ญ.ปทิตปภา พูลเพิม

นางจิตลัดดา พูลเพิม

0101571 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

27 ด.ญ. กัญญาภัค บุญฤกษ์

น.ส.นิตยา โชคกิจการ

0098469 ตําบลบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

28 ด.ญ. ภีรดา บุญอินทร์

น.ส.ภัณฑิลา บุญชัย

0105946 ตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

29 ด.ญ. สิรนิ รีกร ศรีคง

น.ส.สุพรรษา ศรีคง

0107304 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด
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30 ด.ช. นันทิษฎา สุขสําราญ

น.ส.ศศิโสภิต ผ่องจิต

0083448 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

31 ด.ญ. ธัญญ์พชิ ชา วิชยั ยันต์

พันจ่าอากาศโทธัชวรรธน์ วิชยั ยันต์0106273 ตําบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี

32 ด.ช.ปั ญนัทธี นิมหนู

นายอิทธิพล นิมหนู

0104056 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

33 ด.ญ. ปรีชยา ศรีวงศ์

นางพวงเพ็ชร ศรีวงศ์

0085429 ตําบลหนองกี จังหวัดบุรรี มั ย์

34 ด.ช. อัษศดิณย์ ปั นสุพฤกษ์

น.ส.ดวงนภา ไชยวงค์

0095782 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

35 ด.ช. พีรวิชญ์ กาโพธิพันธ์

น.ส.รติรตั น์ กาโพธิพันธ์

0107959 นครนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี

36 ด.ช. ณัฐภูม ิ บุญคัง

น.ส.ชนนิกานต์ วันยาว

0100212 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

37 ด.ญ. กัญญพัชร มหาโคตร

น.ส.ธิตมิ า ประเสริฐสังข์

0085329 ตําบลคําใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

38 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ รัฐบํารุง

นางญานิกา รัฐบํารุง

0098093 ตําบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

39 ด.ญ. อัมพาพันธ์ วรรณวิจติ ร

นางอมรินทร์ วรรณวิจติ ร

0092517 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

40 ด.ช. อิทธิศกั ดิ สนธิภกั ดี

นางวลัยพร สนธิภกั ดี

0096550 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

41 ด.ญ. ธัญญรัตน์ แตงเกตุ

น.ส.จงกลณี แตงเกตุ

0109703 เมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

42 ด.ญ. ปภัสสร ตัวงาม

น.ส.ธนชล ตัวงาม

0099110 นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

43 ด.ช. ชนม์เฉลิม เตชะทรัพย์สริ ิ

นายอธิคม เตชะทรัพย์สริ ิ

0064715 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

44 ด.ช. ธนาณุวชั ร์ ศรีบุญเรือง

นายฉัตร ศรีบุญเรือง

0077311 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

45 ด.ช. ปั ณณวิชญ์ จันทกิจ

นายเดชชัย จันทกิจ

0097765 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

46 ด.ญ. กุลนัดดา บุญรักษ์

นางเกศิณี บุญรักษ์

0074289 ตําบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

47 ด.ญ. กนกรดา อาปะมาเถ

นางสุปรียา อาปะมาเถ

0103851 ตําบลบ้านถํา จังหวัดพะเยา

48 ด.ช. ปั ณณวิชญ์ แสนสุด

นางเปรมปวีร์ แสนสุด

0074043 เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

49 ด.ช. สุกฤษฎิ เสนามนตรี

น.ส.อมรรัตน์ ศิรกิ าญจนวงค์

0084845 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

50 ด.ญ. สุพชิ ญา ทองสุขดี

นายเกียรติศกั ดิ อู่เขียว

0067918 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล จังหวัดสกลนคร

51 ด.ญ.บุณยาวีย์ บุญสิงห์สอน

จ่าเอกขวัญชัย บุญสิงห์สอน

0090117 ตําบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์

52 ด.ญ.วิรลั พัชร วิจติ รพันธ์

นางวิภารัตน์ วิจติ รพันธ์

0089153 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

53 ด.ช.นันทิพฒ
ั น์ ผลาผล

นายนาวิน ผลาผล

0078051 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

54 ด.ญ. ปาลิกา เสือสาวะถี

นายนภัทร เสือสาวะถี

0100184 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

55 ด.ช.กษิดสิ หงษ์ทอง

น.ส.นิตยา จันทร์ศรี

0093037 เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

56 ด.ญ. วิชญาพร ท่าจีน

นางวราภรณ์ ท่าจีน

0105407 เมืองท่าผา จังหวัดราชบุร ี

57 ด.ช. เมธัส วัฒนศิร ิ

น.ส.ธิดารัตน์ คําภามูล

0060047 องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

58 ด.ญ. จิรตา สืบพงษ์

น.ส.ณัฐกฤตา อักษรกูล

0070899 ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ช. นฤชิต วิชติ นาค

น.ส.นฤมล เสียงเพราะ

0099835 ตําบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์

60 ด.ญ. ธนกร หลวงกอง

นางนันทนา หลวงกอง

0082828 ตําบลนําสวย จังหวัดเลย

61 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เพชรงาม

น.ส.ผกามาศ ศรีผาย

0108664 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

62 ด.ญ. กิจจวัฒน์ นาระต๊ะ

นายบุญเลิศ นาระต๊ะ

0109695 ตําบลแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

63 ด.ช. ธรรพ์ณธร สุวรรณจันจา

น.ส.ศุทราธินีย์ ปิ นะกาโน

0091573 ตําบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์

64 ด.ญ. ชาลิสา ศรีน้อย

นางสกุณา ศรีน้อย

0090345 ตําบลช่อแฮ จังหวัดแพร่

65 ด.ญ. ชนัตอร วงษ์ไทย

นายประเวช วงษ์ไทย

0091354 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

66 ด.ญ. พิชชานันท์ เดชวิลยั

นางสุภาพรรณ์ เดชวิลยั

0096261 ตําบลเจดียห์ ลวง จังหวัดเชียงราย

67 ด.ช. ณัฐสิทธิ แสนยะบุตร

นายสุรสิทธิ แสนยะบุตร

0079011 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

68 ด.ช. ธนกร นิลบาลัน

น.ส.ประไพศรี ดาราพันธ์

0074141 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

69 ด.ญ. ปั ณชญา จงดู

น.ส.อุบลวรรณ จันทรส

0099233 เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

70 ด.ช. ภัทรพงษ์ ปงกันคํา

นางจริญญา ปงกันคํา

0060874 ตําบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

71 ด.ช.พุฒภิ ทั ร เขตบุญพร้อม

น.ส.ศศิธร ผิวคํา

0081689 ตําบลคําใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

72 ด.ช.ธาดา แอ้มอุตม์

นายปรัชญา แอ้มอุตม์

0095631 เมืองล้อมแรด จังหวัดลําปาง

73 ด.ช.ธฤษณุ เจริญธรรม

น.ส.รุง้ ลักษณ์ จันทร์สงคราม

0109679 เมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

74 ด.ช. ชนะพงศ์ กุมภิโร

นายธวัชชัย กุมภิโร

0103129 ตําบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

75 ด.ช. ศุภกิตติ นวลบุญ

น.ส.ธนัญญา กระแสร์

0088720 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

76 ด.ญ. ปภัชญา บุญยิง

น.ส.ธัญภา โกศัลวัฒน์

0076665 เมืองพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

77 ด.ญ. ธัญชนก ยะปะนันท์

น.ส.รุง่ อรุณ วันจา

0070921 ตําบลร้องกวาง จังหวัดแพร่

78 ด.ช. ปั ณณวิชญ์ สายพรหม

นางปิ ยะดา สายพรหม

0073598 ตําบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

79 ด.ช.จิราพัชร ฟองวาริน

นายแทน ฟองวาริน

0097076 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

80 ด.ญ. พาขวัญ แสนพรหม

นางจันทร์ธดิ า แสนพรหม

0106958 ตําบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

81 ด.ญ. ณภัทร์วรัญญ์ ศรีจนั ทร์บุญ นายโชติวทิ ย์ ศรีจนั ทร์บุญ

0099064 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรรี มั ย์

82 ด.ช.สุรเชษฐ์ โนภิวงค์

นางสุธาทินีย์ โนภิวงค์

0075346 ตําบลบ้านแป้ น จังหวัดลําพูน

83 ด.ญ.วาสิตา วิจติ พจน์

นายวีรพล วิจติ พจน์

0101505 ตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุร ี

84 ด.ญ.พิมพ์ณฎา ชุณหสุวรรณ

นางนิรชา ชุณหสุวรรณ

0084723 ตําบลโคกสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์

85 ด.ช. คณิศร ไทยกุล

นางเกษมณี ไทยกุล

0080550 ตําบลห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์

86 ด.ช.นโรดม คําอาษา

นางจิราวรรณ คําอาษา

0098592 ตําบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

87 ด.ช. ภูวศิ ตันมาดี

นางณิการ์ ตันมาดี

0090494 เมืองน่าน จังหวัดน่าน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. กีรติกญ
ั ญ์ บัวเทศ

น.ส.อภิญญา วงศ์ใหม่

0109594 ตําบลลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

89 ด.ช.สรวัชญ์ ผดุงโกเม็ด

นางปิ ยนุ ช ผดุงโกเม็ด

0089223 ตําบลภูเรือ จังหวัดเลย

90 ด.ญ. เพียงใจรัก หลวงพรม

สิบตรีอนุ รกั ษ์ หลวงพรม

0109719 ตําบลหนองแดง จังหวัดน่าน

91 ด.ช.ดานิช นาปาเลน

นางจิตติมา นาปาเลน

0074311 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

92 ด.ญ. วรนิษฐา วงค์วานิชย์

น.ส.กนกวรรณ สุวรรณนิยม

0104106 เมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

93 ด.ช.พชรดนัย สันเทพ

น.ส.สายรุง้ ผลประสาท

0063731 ตําบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

94 ด.ช. กฤตภาส นามสอนธนโชติ

น.ส.ณปภัช อุทธิยะ

0074501 ตําบลทาสบเส้า จังหวัดลําพูน

95 ด.ช. รัชชานนท์ ศรีเจริญตา

น.ส.กนกวรรณ จะมณี

0098282 ตําบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย

96 ด.ช. ดุลยวัฒน์ พุกกําเหนิด

นางประภาพร พุกกําเหนิด

0107248 ตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี จังหวัดบุรรี มั ย์

97 ด.ญ. กุลปริยา หลงพิศ

นางกันยา หลงพิศ

0083364 เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

98 ด.ช. ชยพัทธ์ กรุงริรนั ดร์

นายชยพล กรุงริรนั ดร์

0106488 องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ จังหวัดพะเยา

99 ด.ญ.สุพชิ ญ คําศรีสขุ

นายยรรยงค์ คําศรีสขุ

0108071 เมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

100 ด.ช.ณวพล คุณคําเท็ญ

นางศิรปิ ระภา คุณคําเท็ญ

0102427 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

101 ด.ช.จิรวิน สิรเิ วชพันธุ์

นายสิร ิ สิรเิ วชพันธุ์

0096805 นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

102 ด.ญ. จิรชั ญา อาษาสนา

นางจินตนา อาษาสนา

0065418 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

103 ด.ญ.พีรญา สุขสมจิตร์

นายดํารงค์ สุขสมจิตร์

0040475 ตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท

104 ด.ญ. ศุภธัญญา ใจอ่อน

นายชณาธิปย์ ใจอ่อน

0080482 ตําบลบางเตย จังหวัดพังงา

105 ด.ช. ศศิน ปั ญจพรรค์

นางปิ ยะนุช ปั ญจพรรค์

0081255 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

106 ด.ช. เทพทัต แข็งข้อ

นายพสิษฐ์ แข็งข้อ

0049775 ตําบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

107 ด.ญ.สมัชญา คชฤทธิ

นายพุฒศิ กั ดิ คชฤทธิ

0033339 ตําบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

108 ด.ญ. กรกนก อิสระทะ

นางพริสา อิสระทะ

0096027 ตําบลนาสีทอง จังหวัดสงขลา

109 ด.ญ.สุตาภัทร หนูสุวรรณ์

นางจิราวรรณ์ หนูสุวรรณ์

0101645 ตําบลลําสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

110 ด.ช. นันทวัฒน์ โชติกะจิรฏั ฐ์

นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรฎั ฐ์

0091421 ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

1 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ทองปาน

ชือ - สกุล สมาชิ ก
นายปฏิเทพ ทองปาน

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

0103960 ตําบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา

2 ด.ญ.ปริญญาเอก สเตลล่า นครจารุพน.ส.มาลาวรรณ
งศ์
สังข์ตระกูล

0102617 เมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุร ี

3 ด.ญ.ธนันยภรณ์ พรามนาเวช

นางสุพชิ ญา พรามนาเวช

0096265 เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

4 ด.ญ.พรรณภัทร ดีรกั ษา

น.ส.ทัศนีย์ ดีรกั ษา

0106916 ตําบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี

5 ด.ญ.ณัฐนรี จันทรน้อย

น.ส.เบญจวรรณ จันทรน้อย

0109324 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

6 ด.ญ.ปภานิตย์ อินถา

นายเซนต์ อินถา

0105292 ตําบลทุง่ หัวช้าง จังหวัดลําพูน

7 ด.ญ.จิรภิญญา ธรรมขันธ์

น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยวงศ์

0106702 เมืองดอกคําใต้ (สถานธนานุบาล) จังหวัดพะเยา

8 ด.ญ.พิชามญชุ์ ปาสาบุตร

นางวัชรี ปาสาบุตร

0109029 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

9 ด.ญ.กัญญณัท ตางจงราช

นายศุภากร ตางจงราช

0107401 ตําบลหนองหว้า จังหวัดอุดรธานี

10 ด.ช.รชต คูณสวัสดิ

น.ส.จุฑามาศ แย้มเปลียน

0106989 ตําบลกม. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

11 ด.ญ.ธัญรัฐ เต่าหิม

น.ส.สรัญญา จําเริญนุสติ

0081312 เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

12 ด.ญ.วชูพติ รา ต่อชีพ

นางเพียรนิภา ต่อชีพ

0080532 ตําบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

13 ด.ช. ทีปกร ดวงมณี

น.ส.มนทิยา นวลแสง

0101954 ตําบลสําโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ

14 ด.ช. ธันวากรณ์ ชาติเผือก

น.ส.นุ ชนารถ เฟื องแปง

0102785 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

15 ด.ญ.ปานชีวา กิตศิ กั ดิ

น.ส.กีรติกานต์ กิตศิ กั ดิ

0107706 ตําบลมะเขือแจ้ จังหวัดลําพูน

16 ด.ช.วรปรัชญ์ โคตรทิพย์

นายวีระนุ ชค์ โคตรทิพย์

0104878 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ์

17 ด.ช. สรศักดิ วรรณกุล

นายสมพงษ์ วรรณกุล

0088927 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงทับม้า จังหวัดอุดรธานี

18 ด.ช.ธีรกั ษ์ นิมติ มาลา

น.ส.จินตนา เอียมเทียน

0104771 ตําบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก

19 ด.ญ.ปั ณฑารีย์ กุลเกษ

นายดาว กุลเกษ

0094359 ตําบลสําโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ

20 ด.ช.เกียรติศกั ดิ สุรยิ ะวงษ์

นางวิไลพร สุรยิ ะวงษ์

0048644 ตําบลท่าลาน จังหวัดสระบุร ี

21 ด.ญ.เขมิสรา เอียดคง

นางกัญชพร เอียดคง

0106695 ตําบลพญาขัน จังหวัดพัทลุง

22 ด.ญ.สุรษิ า แย้มศรี

น.ส.อนงนาฏ หมืนคุม้

0106319 ตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

23 ด.ช.ธนกร ขลังธรรมเนียม

น.ส.วรรณวิสา เข็มทอง

0106276 ตําบลท่าช้าง จังหวัดอ่างทอง

24 ด.ญ.คณัสนันท์ วรรณคํา

นายณัฐกานต์ วรรณคํา

0107457 ตําบลท่าผา จังหวัดเชียงใหม่

25 ด.ญ. พิมพิพฒ
ั น์ คงไชย

นายวิภาค คงไชย

0108030 ตําบลกกโก จังหวัดลพบุร ี

26 ด.ญ.ธัญทิพย์ มณีโชติ

น.ส.จิรารัตน์ ศรีคล้าย

0109761 เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

27 ด.ญ.ณัชชาวี รักชูชนื

นางโสภาวัลย์ รักชูชนื

0105710 ตําบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง

28 ด.ญ.ดุจญาดา โคธิเสน

น.ส.กุลปริยา อุปโคตร

0100455 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

29 ด.ช.ปั ณณทัต ศิรศิ รีเพ็ชร์

นางนฤมล ศิรศิ รีเพ็ชร์

0072309 เมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ช.กันณพัฒน์ ถินกมุท

น.ส.นิติ วิมานทอง

0095687 ตําบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น

31 ด.ญ.ณัฐวรา หนูเนียม

นางวริศรา หนูเนียม

0071040 ตําบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

32 ด.ญ.ฌากีระท์ สาและ

น.ส.เจ๊ะฮานิง เจ๊ะเล๊าะ

0068745 ตําบลยะหริง จังหวัดปั ตตานี

33 ด.ญ.เขมัสศิร ิ จุลกิจ

น.ส.รชาดา ศรีบุญธรรม

0099418 ตําบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม

34 ด.ช.ภูนภัทร ภูสถาน

นางสุมาลี ภูสถาน

0105036 ตําบลท่าลี จังหวัดเลย

35 ด.ญ.ณชารีย์ กัลงา

น.ส.ดอกเกตุ กัลงา

0092390 ตําบลนางัว จังหวัดเพชรบูรณ์

36 ด.ช.ณัฐภัทร เพ็ชร์กุล

นายภูมริ พี เพ็ชร์กุล

0071115 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

37 ด.ญ.ณัฐวศา ทนทาน

นายอดิศกั ดิ ทนทาน

0071301 ตําบลทุง่ โฮ้ง จังหวัดแพร่

38 ด.ช.ธนพัชญ์ ศรีสพุ รรณ์

นายธนากร ศรีสพุ รรณ์

0098379 ตําบลดอนหญ้านาง จังหวัดบึงกาฬ

39 ด.ช.ณดลธาดา มณีรตั น์

น.ส.ดรุณี อุตเจริญ

0098518 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

40 ด.ช.รัชชานนท์ เส้งบรรทึก

น.ส.อรสา อร่ามเรือง

0098864 เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

41 ด.ช.วัชรพล ใจอุ่น

น.ส.ปรารถนา ทิพย์นําพา

0088628 ตําบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

42 ด.ช.ตังปณิธาน แก้วมณีชยั

นางสุภารัตน์ แก้วมณีชยั

0075199 ตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

43 ด.ญ. จีระนันท์ เนตรพรหม

น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรพรหม

0104270 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

44 ด.ช.เกียรติกูล อ่อนสําอางค์

นายผดุงเกียรติ อ่อนสําอางค์

0104209 เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

45 ด.ญ.ศิรฏั ฐญา จิรวงศ์สกุล

น.ส.จุไรรัตน์ ชัยสวัสดิ

0091557 ตําบลเขานิพนั ธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

46 ด.ญ.กมลลักษณ์ วงศ์มานิต

นางจันทร์ดา วงศ์มานิต

0089224 องค์การบริหารส่วนตําบลปากหมัน จังหวัดเลย

47 ด.ญ.ปิ ยฉัตร แขวงภูเขียว

น.ส.ธันยธรณ์ ลือนาม

0083274 ตําบลบ้านเป้ า จังหวัดชัยภูม ิ

48 ด.ช.ณัฐพนธ์ อุปชา

นายอาทิตย์ อุปชา

0074046 ตําบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

49 ด.ญ.ลภัสรดา หมอรอดครุฑ

นายสราวุธ หมอรอดครุฑ

0071574 ตําบลตะค่า จังหวัดสุพรรณบุรี

50 ด.ญ.ณัฐธิดา นาสมตรึก

นางรุง่ ทิวา นาสมตรึก

0102080 ตําบลหนองม่วง (สถานธนานุ บาล) จังหวัดลพบุร ี

51 ด.ช.ภูมนิ ันท์ ดอนพลัด

น.ส.เนตรชนก สุราราช

0100311 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

52 ด.ช.ปวริศ สมศรี

นางกวิตา ใจขาน

0104679 ตําบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

53 ด.ญ. นันท์นภัส เพ็ชรทอง

นางชัญญานุช เพ็ชรทอง

0108623 ตําบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุร ี

54 ด.ญ. กานต์สนิ ี แสงวงศ์

น.ส.นิตยา สุบตั คิ าํ

0107303 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

55 ด.ช.ธัญเทพ ปานแก้ว

น.ส.วรรณดี ประมงค์

0109605 เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

56 ด.ช.ภูรเิ ดช พานตะศรี

น.ส.เพ็ญศรี พานตะศรี

0106368 ตําบลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

57 ด.ช.เตชากร จันทรสุต

นางเพ็ญพักตร์ จันทรสุต

0105334 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

58 ด.ช.ณัฏฐกิตติ หัสจารย์

นายสมบัติ หัสจารย์

0082312 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ญ. ภูรชิ ญา เผ่าคีรพี นา

นายไกรสร เผ่าคีรพี นา

0109262 ตําบลบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก

60 ด.ญ.พิมรดา สุโขยะชัย

นางปั ณณิชา สุโขยะชัย

0062790 ตําบลโป่ ง จังหวัดชลบุร ี

61 ด.ญ.ปาณิสรา ราชสมบัติ

จ่าเอกสมคิด ราชสมบัติ

0098393 ตําบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

62 ด.ญ.พิจกิ า บุญเดช

นางฤทัยรัตน์ บุญเดช

0097387 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

63 ด.ญ.ณัฐณิชา พันธมาศ

นางมณฑาทิพย์ พันธมาศ

0081545 ตําบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

64 ด.ญ.ตีรณัญญาภัส โปร่งจิตร

นางณัฐภัสสรณ์ ไชยรัตน์

0095262 ตําบลสระกําแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

65 ด.ช.รัชพล โพธิทองนาค

นางนฤมล โพธิทองนาค

0077682 เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

66 ด.ญ.ภัททิยากร ถํากลาง

น.ส.ทัศน์ชลี ภูเจริญ

0081659 ตําบลปากนํา จังหวัดฉะเชิงเทรา

67 ด.ญ.รัตนาพร ภูงามทอง

นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ

0079738 ตําบลคําใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

68 ด.ญ.นพภัสสร พ่วงฟู

น.ส.รัชฎาภรณ์ รุง่ บุญคง

0072650 เมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

69 ด.ญ.ชญานิศา คําตัน

นางลภัสรดา คําตัน

0083903 ตําบลบุสงู จังหวัดศรีสะเกษ

70 ด.ช. พิช ตุ ม์ บุญดาราช

นางอรุณวดี บุญดาราช

0080332 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

71 ด.ช. ธาสิต จุฑาจันทร์

น.ส.จุฑามาศ โกศล

0051988 เมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

72 ด.ช.พัศพงศ์ พูลสุข

นางเบญจรัตน์ พูลสุข

0101589 เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

73 ด.ญ วีรยา อยู่พุ่ม

นายวีรยุทธ อยู่พมุ่

0087696 เมืองตาก จังหวัดตาก

74 ด.ญ.ภูรเิ ธียร ภักดี

นางเปรมฤดี บุญชุม

0087959 เมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์

75 ด.ช.ชนภัทร สังวิเศษ

จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ

0066773 ตําบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด

76 ด.ญ.เปรมยุดา นาคทัง

นางสายรุง้ นาคทัง

0105761 ตําบลทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน

77 ด.ช.ธนศุภกร จําปารี

นายพิสษิ ฐ์ จําปารี

0096065 ตําบลสิรเิ วียงชัย จังหวัดเชียงราย

78 ด.ญ.อรวรรยา หาญนอก

นางกันยารัตน์ หาญนอก

0095188 ตําบลบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา

79 ด.ช.มกรธวัช แสงนิล

น.ส.นัฐภรณ์ อินทรโม

0083559 ตําบลนาโพธิ จังหวัดชุมพร

80 ด.ช.ณยศ ธีระกุลพิศุทธิ

น.ส.พนิดา ฮ่อสกุล

0059507 ตําบลห้วยยอด จังหวัดตรัง

81 ด.ญ.กัญญวีร์ เชือชมสุข

นางวิมล เชือชมสุข

0082031 ตําบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

82 ด.ญ.สุธนิ นั ท์ แสงนก

น.ส.ศิรพิ ร สนิทนิตย์

0068283 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

83 ด.ญ.ณิชมน บุญชืน

น.ส.ธนาภรณ์ อินทนนท์

0093387 ตําบลมะเขือแจ้ จังหวัดลําพูน

84 ด.ช.ชยพล ขุนพลช่วย

นางณฐมน ขุนพลช่วย

0086973 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ์

85 ด.ญ.พัชรธิดา บุตรจุมปา

นายพิชยั บุตรจุมปา

0068023 ตําบลทุง่ หัวช้าง จังหวัดลําพูน

86 ด.ช.ปริษวัฒน์ เพียแก่น

นายปริญญา เพียแก่น

0062665 ตําบลนาหนองทุ่ม จังหวัดหนองบัวลําภู

87 ด.ช.กฤตภัทร์ ชัยสีธ ิ

นางนงลักษณ์ ชัยสีธ ิ

0072781 ตําบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
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88 ด.ญ.ณัฐรดา ปองผล

นางธนพร ปองผล

0062352 เมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

89 ด.ญ.ชญานิษฐ์ เศรษฐวิวฒ
ั นกุล

นางนงค์ เศรษฐวิวฒ
ั นกุล

0071724 ตําบลบางผึง จังหวัดฉะเชิงเทรา

90 ด.ญ. สุพรรณนี แป้ นเขียว

นางสุพรรณนี แป้ นเขียว

0099368 ตําบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

91 ด.ญ.ธันยวีร์ พัดแดง

น.ส.เกษศิรนิ ทร์ ชูพนั ธ์

0087908 นครยะลา จังหวัดยะลา

92 ด.ญ.เกตุญาดา ชมภูนุช

นายเจษฎา ชมภูนุช

0098042 ตําบลบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์

93 ด.ญ.นดา หลําหลี

นายซอฮิรยี ์ หลําหลี

0097688 ตําบลนาทวีนอก จังหวัดสงขลา

94 ด.ช.นฤสรณ์ ชัยรัตน์

น.ส.ญาณพัฒน์ ขวัญญมุนี

0065150 ตําบลปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี

95 ด.ญ.ชญาดา ทิพฤาตรี

นางกนิษฐา ทิพฤาตรี

0061545 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์

96 ด.ญ.กวินธิดา ทองอ้น

นายสุรศักดิ ทองอ้น

0073971 ตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

97 ด.ญ.กัญญาณัฐ สุขขี

นางกัญญพัชร สุขขี

0090365 ตําบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

98 ด.ช.พุฒสิ รรค์ จตุพลัง

ว่าทีร้อยเอกบดินทร์ จตุพลัง

0102129 นครตรัง จังหวัดตรัง

99 ด.ช.กฤตยศ คําจันทร์

นางวรุณยุพา นันทศิร ิ

0066079 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

100 ด.ช.ธเนศพล ชุมรอด

นางสุพนิ ยา ชุมรอด

0101687 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

101 ด.ญ.บัณฑิตา นัยติบ

นายบรรยงค์ นัยติบ

0077801 ตําบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย

102 ด.ช.ศรัณยพงค์ เป็ งสว่าง

น.ส.จรรยา ใจนิตย์

0104027 ตําบลเจดียห์ ลวง จังหวัดเชียงราย

103 ด.ญ.ปรัชญา กลินหอม

น.ส.วนิดา กลินหอม

0102021 ตําบลปราสาท จังหวัดบุรรี มั ย์

104 ด.ญ.กิตติกา อภิวงศ์

น.ส.กรรณิกา กันทะสอน

0084637 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

105 ด.ช.ธีรชั อายุยนื

น.ส.นิรตั น์ อายุยนื

0095919 องค์การบริหารส่วนตําบลสวด จังหวัดน่ าน

106 ด.ช.ฐิตวิ ฒ
ั น์ พลศักดิขวา

จ่าสิบเอกตติศกั ดิ พลศักดิขวา

0109066 ตําบลบัวสว่าง จังหวัดสกลนคร

107 ด.ญ.ธัญชนก วัฒนคง

น.ส.ไปรมา วัฒนคง

0105225 ตําบลละแม จังหวัดชุมพร

108 ด.ญ.กุลภา ทังจ้อย

น.ส.นิรชา คมสัน

0103127 ตําบลท่าสายลวด จังหวัดตาก

109 ด.ช.ชัยพร ทะสี

น.ส.ชวนพิศ อินทรเจริญ

0088679 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร

110 ด.ญ.โชษิตา ภูกาบขาว

น.ส.ทิฆมั พร ภูกาบขาว

0106290 ตําบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ. จิรชั ญา ณ กาฬสินธุ์

นางเปี ยทิพย์ ณ กาฬสินธุ์

0095176 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

2 ด.ญ.แพรวเพชร แย้มช่วย

นางเกศินี แย้มช่วย

0101651 ตําบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง

3 ด.ช. ภูมภิ ญ
ิ โญ ปะอินทร์

นางจุฑามาศ ปะอินทร์

0107770 เมืองล้อมแรด จังหวัดลําปาง

4 ด.ช ปกรณ์กติ ต์ ชูเชิด

น.ส.กัลธิมา ชูเชิด

0106207 ตําบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

5 ด.ญ.นันทินี ประชุมแดง

น.ส.ปิ ยนุ ช เคนสุวรรณ

0104445 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

6 ด.ญ. ชญานิศ สุม่ มาตย์

นางศิรลิ กั ษณ์ สุม่ มาตย์

0108183 ตําบลบัวหุง่ จังหวัดศรีสะเกษ

7 ด.ช. เมธานันท์ ณัฐประเสริฐ

นางดารภา ณัฐประเสริฐ

0094646 นครระยอง จังหวัดระยอง

8 ด.ญ. นัทธ์ชนัน นิลนาค

น.ส.ชุตมิ า สมชาติ

0086925 ตําบลบางนอน จังหวัดระนอง

9 ด.ช.ชีวานนท์ ไชยชาติ

นางสุพชิ ฌาย์ ราชเข่ง

0094582 ตําบลนําพอง จังหวัดขอนแก่น

10 ด.ญ. พิมพ์นิภา แป้ นไทย

นายชิษณุ พงศ์ แป้ นไทย

0103060 ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

11 ด.ช. นิธกิ ร สาวิสยั

น.ส.ศรีไพรวัลย์ สาวิสยั

0089262 ตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

12 ด.ช.ประตินนั ท์ ศิรปิ ระภานนท์กุล นางกัลยา ศิรปิ ระภานนท์กุล

0104816 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

13 ด.ญ. เพ็ญพิชชา กิจคอน

นายสมคิด กิจคอน

0062215 ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา

14 ด.ญ.นรมน ใจห้าว

น.ส.อภาวดี ทองเต็ม

0099619 ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ด.ญ.สิรกิ รณ์ คิวเทียง

นายสาธิต คิวเทียง

0103844 ตําบลสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์

16 ด.ญ. ธนพร แสบงบาล

นางนุ จรี แสบงบาล

0106971 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

17 ด.ช.พัทธ์พลาธิป เทพบุตร

น.ส.ธัญญาภรณ์ สิงห์ทรัพย์

0095376 เมืองบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุร ี

18 ด.ญ.นฤพร เพชรพราว

นายอุทติ ย์ เพชรพราว

0104464 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

19 ด.ช.ณภัทร พิจติ รศิร ิ

นางสุภสั สรา พิจติ รศิร ิ

0071153 ตําบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี

20 ด.ช. อรุณชัย เบ้าทอง

นางรจนา เบ้าทอง

0077568 ตําบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

21 ด.ญ. ชมพูนุท ชุมกาแสง

น.ส.สายรุง้ ข้ามสาม

0061055 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

22 ด.ช. คามิน มณีไชย

นางวัชราภรณ์ มณีไชย

0086301 ตําบลแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย

23 ด.ช. ภัทรภูมิ มันเหมือน

น.ส.ปรัชณี ปลืมมาลี

0096743 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

24 ด.ญ.นิรชุ า มงคลสุข

น.ส.รุง่ ทิวา พรรณ์วงค์

0079417 ตําบลเนินสูง จังหวัดจันทบุร ี

25 ด.ญ.ทัศนีย์ พลสงคราม

น.ส.ราตรี วรรณ์ชมู าตร์

0085730 ตําบลลํานําพอง จังหวัดขอนแก่น

26 ด.ญ.สุกฤตา เพียสุระ

นางอัญชลี เพียสุระ

0074842 ตําบลควนเสาธง จังหวัดพัทลุง

27 ด.ญ. รุจริ ดา มูลสาร

น.ส.รุจยี ์ ชืนตา

0105698 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

28 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ เพ็ชรอินทร์

นายพงศ์พนั ธุ์ เพ็ชรอินทร์

0057328 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

29 ด.ช.ศุภศิษฏ์ สุวรรณวิจติ

นางจริยา สุวรรณวิจติ

0084319 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุร ี

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ช.วิรวิศ วีระเสนา

ว่าทีร้อยเอกวิรชัย วีระเสนา

0091336 ตําบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

31 ด.ญ. ณิชชานันท์ อักษรณรงค์

นางจารุวรรณ อักษรณรงค์

0098464 ตําบลบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์

32 ด.ช. อชิรวิชญ์ ไพกะเพศ

น.ส.หทัยทิพย์ ไพกะเพศ

0092747 ตําบลนํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

33 ด.ญ.ปิ ฏฐิภา เพ็งหนู

นางปฏิญญากร เพ็งหนู

0107510 ตําบลตํานาน จังหวัดพัทลุง

34 ด.ญ.ปริญอร ชืนใจ

น.ส.รชยา วงศ์ญาติ

0096150 ตําบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

35 ด.ช. ปกเกล้า อ่อนสัมฤทธิ

นางสาริณี อ่อนสัมฤทธิ

0069845 ตําบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

36 ด.ช. ณภัทร สิงห์เห

สิบเอกทศพร สิงห์เห

0102525 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

37 ด.ช.เนติภมู ิ หงษ์กนั

นางพรทิพย์ หงษ์กนั

0068635 ตําบลสอง จังหวัดแพร่

38 ด.ญ.ปุณยนุช ชืนใจ

น.ส.นงลักษณ์ คุปตจิต

0081070 ตําบลโคกปี ป จังหวัดปราจีนบุร ี

39 ด.ช.ศิวกร กุยแก้ว

นางดุษณี กุยแก้ว

0106375 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

40 ด.ช.นพพิชญ์ สิงห์แก้ว

นายนพพงษ์ สิงห์แก้ว

0093783 ตําบลไหล่หนิ จังหวัดลําปาง

41 ด.ช.วรภาศ เล็กสุด

นายเชตฐา เล็กสุด

0054703 ตําบลนาสีทอง จังหวัดสงขลา

42 ด.ญ. ญาติกา สุโขยะชัย

นางศศิธร สุโขยะชัย

0109315 ตําบลภูเรือ จังหวัดเลย

43 ด.ญ.ชิดชนก สุขศรี

นายพิชติ สุขศรี

0105509 ตําบลท่าข้าม. จังหวัดเชียงใหม่

44 ด.ญ.ธัญยธรณ์ วรินทรเวช

น.ส.รัชฎา รอดทอง

0092295 ตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

45 ด.ช. ณัฐกร บริรกั ษ์

นายนครินทร์ บริรกั ษ์

0093407 ตําบลหนองหว้า จังหวัดอุดรธานี

46 ด.ญ.พัทธ์ธรี า นวลตา

น.ส.ธิดาลักษณ์ พละดร

0083219 ตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

47 ด.ญ. วริศรา สร้อยสงค์

น.ส.นิภาพร อ่อนสําอางค์

0097501 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

48 ด.ญ. กฤติพร ช่างเขียน

นางพิน แก้วสุข

0097340 ตําบลท่าข้าม จังหวัดเชียงราย

49 ด.ญ.มนสิชา การสร้าง

จ่าเอกนฤรงค์ การสร้าง

0102151 องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง จังหวัดบุรรี มั ย์

50 ด.ช. ชวิศ สิมหลวง

น.ส.ศรีสุดา ธรรมมิยะ

0099506 ตําบลบะยาว จังหวัดอุดรธานี

51 ด.ช. กษิดสิ โชติมณี

นางธิดาวรรณ์ โชติมณี

0093259 ตําบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุร ี

52 ด.ช. ศิรสิทธิ นักสิทธิ

น.ส.สิรพิ รรณ คําภิละ

0103998 ตําบลป่ ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย

53 ด.ช.พีรวิชญ์ บัวพันธ์

นายพิรยิ ุทธ บัวพันธ์

0094059 ตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร

54 ด.ช. เกียรติรตั น์ อิสาณ

นางแสงเดือน อิสาณ

0107489 ตําบลทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน

55 ด.ช. ชวัลวิทย์ โส๊ะพันธ์

น.ส.กมลลักษณ์ ภูพาดทอง

0103587 องค์การบริหารส่วนตําบลสามสวน จังหวัดชัยภูม ิ

56 ด.ช. อธิภทั ร โพธิจกั ร์

นางวรรณรัตน์ โพธิจกั ร์

0059471 ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

57 ด.ญ. ธิดารัตน์ มิงกลิน

นางอริสสา คํามา

0063395 ตําบลบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก

58 ด.ช. จิณณพัต วันฉวี

น.ส.จงจิรานนท์ เนตรสว่าง

0096566 ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุร ี

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ช. นวพรรษ จันทศรี

นายชาครีย์ จันทศรี

0106503 ตําบลโคกสี จังหวัดสกลนคร

60 ด.ช.อชิรวิชย์ แพทย์คุณ

นางรุจริ า แพทย์คุณ

0061494 ตําบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

61 ด.ญ.เณภิสรา กิจจารึก

น.ส.เกสร แจ้งจัน

0062537 เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุร ี

62 ด.ญ. ธีรจ์ ฑ
ุ า ตุกะงหัน

นางพิมพ์ใจ ตุกงั หัน

0069946 ตําบลทุง่ หว้า จังหวัดสตูล

63 ด.ช. พลกฤต นักลําทอง

นายพลภัทร นักลําทอง

0065711 ตําบลคําใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

64 ด.ช. กอบุญ บันทุปา

น.ส.สุธาทิพย์ บุญทัน

0071089 ตําบลนํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

65 ด.ญ.ชัญญานุช วงศ์เวียง

นายชนัชชงค์ วงศ์เวียง

0085482 ตําบลผักแว่น จังหวัดร้อยเอ็ด

66 ด.ญ.พัชรีภรณ์ ฉายถวิล

น.ส.นพรัตน์ ณ กาฬสินธุ์

0097469 ตําบลบึงวิชยั จังหวัดกาฬสินธุ์

67 ด.ญ.สุภคั วี ศิลปชัย

จ่าเอกสุภคั บุตรคอนบุร ี

0056848 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

68 ด.ญ.ปฐวี พานุช

นายวิทยา พานุช

0085357 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

69 ด.ญ.อภิษฎา แก่นเมือง

นายเดชากร แก่นเมือง

0088909 ตําบลอ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

70 ด.ญ.สิรภิ สั สร ศรีบุรนิ ทร์

น.ส.สุวพัตร์ ศรีบุรนิ ทร์

0055150 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

71 ด.ญ. พิมลภัทร เจริญชัย

น.ส.กนกพร อินทร์ปัน

0101058 เมืองเลย จังหวัดเลย

72 ด.ช.พุฒวิ งศ์ คําแก้ว

นางยศยา คําแก้ว

0066863 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

73 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สว่างกุล

น.ส.จิราภรณ์ กมลเรือง

0092677 เมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

74 ด.ญ.วีระณัฐชยา โพธิรัง

จ่าเอกวีระศักดิ โพธิรัง

0102239 ตําบลดอนตาลผาสุก จังหวัดมุกดาหาร

75 ด.ช.ธรรมนิตย์ แก้วเมฆ

นางดุษฎี แก้วเมฆ

0074758 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

76 ด.ญ. ณัฐรดา สุขภาค

นางกาญจนา สุขภาค

0109360 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์

77 ด.ช. ณฐวรรธน์ พรมนิกร

นางสุวนีย์ พรมนิกร

0068362 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

78 ด.ญ.กานต์สนิ ี บังแสง

นางสุพตั รา บังแสง

0077198 ตําบลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

79 ด.ช.ชยกร เลือนจันทร์

นางนนทิชา เลือนจันทร์

0086125 ตําบลบ้านสวน จังหวัดพัทลุง

80 ด.ญ. ภูพชิ ชา โพสุการ

นายปริญช์ โพสุการ

0086706 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

81 ด.ญ.เกณิกา ฉายพิมาย

นางเกษณีย์ ฉายพิมาย

0087151 ตําบลใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

82 ด.ญ. พชรชลธร พนมเขต

นางจุฑาทิพย์ พนมเขต

0078062 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

83 ด.ญ.ปทิตตา จิตรพานิช

น.ส.มะลิวลั ย์ สุกรเมือง

0059578 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

84 ด.ช. เดชาธีร์ จีระออน

นางมยุร ี ภูกระจาบ

0075976 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

85 ด.ช.ศุธพี งศ์ กุลทรสุรวิ งค์

นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุรวิ งค์

0106830 ตําบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย

86 ด.ช.ณฐพล ฤทธิโคตร

นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร

0068646 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

87 ด.ญ. ณภาภัช ยิงยง

น.ส.มณีนุช ยิงยง

0109270 ตําบลป่ าแมต จังหวัดแพร่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ.สุพชิ ฌาย์ ใจงาม

นางสรณา ใจงาม

0072852 ตําบลเสริมซ้าย จังหวัดลําปาง

89 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บุญบํารุง

นางอารีย์ บุญบํารุง

0109426 ตําบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูม ิ

90 ด.ช. นราธิป ซอนทรัพย์

นางศิรพิ ร ถึงไชย

0079373 องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมสวัสดิ จังหวัดศรีสะเกษ

91 ด.ช. กันตพิชญ์ บุญสืบ

น.ส.จรรยา บุญพึง

0104930 ตําบลคําบง จังหวัดอุดรธานี

92 ด.ญ. ครองขวัญ ละครขวา

นางอัญริญา ละครขวา

0107426 เมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

93 ด.ช.ศตวรรษ นาชัยลอง

นายสุรชัย นาชัยลอง

0091165 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

94 ด.ช.ศุภกร มรกต

นายปราณี มรกต

0040539 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

95 ด.ช. รักศักดิ ตรีโอษฐ์

นายณัฐพล ตรีโอษฐ์

0090115 ตําบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์

96 ด.ช. ธิตพิ ทั ธื ทองคลัง

น.ส.สุชรี าวรรณ ขําเพชร

0104738 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

97 ด.ช. ธาดา สายทอง

น.ส.วรรณภา คําบึงกลาง

0097849 ตําบลกม. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

98 ด.ช. ภูมพิ ฒ
ั น์ มิตรกิจการค้า

นายกฤษดา มิตรกิจการค้า

0084869 เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี

99 ด.ญ. ณฐพร ขันธ์แก้ว

น.ส.พีรดา ทํานองศักดิสกุล

0104758 ตําบลบ้านต้า จังหวัดเชียงราย

100 ด.ญ. รดา ลาภหลาย

นายวัชรา ลาภหลาย

0074022 ตําบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

101 ด.ญ. ณัฐลักษณ์ คําบุญมา

นางศุภลักษณ์ กันคํา

0100565 ตําบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

102 ด.ช. ชยพันธ์ คุม้ สา

นางเกศรินทร์ คุม้ สา

0105424 ตําบลตลิงชัน จังหวัดสุโขทัย

103 ด.ญ. พรนภัส เหล่านุกลู

น.ส.สุตปราณี ศรีบุรนิ ทร์

0102969 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

104 ด.ช. พิรยิ กร คําปาละ

นางนันทกานต์ คําปาละ

0109266 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

105 ด.ญ. สมิตานัน ไหวคิด

นางฐิตริ ตั น์ ไหวคิด

0108944 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

106 ด.ญ.เพชรนําหนึง โล่หน์ ารายณ์

นายนิรนั ดร์ โล่หน์ ารายณ์

0071931 เมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์

107 ด.ญ. ศิวพร อินทะอุด

นายกมลพูน อินทะอุด

0106756 ตําบลมะเขือแจ้ จังหวัดลําพูน

108 ด.ญ. กานต์วรินดา สิมลา

น.ส.นันท์นภัส นําโชคดี

0096447 ตําบลผาเสวย จังหวัดกาฬสินธุ์

109 ด.ญ. ปทิตตา วงษ์ชอบพอ

นางภัสรา วงษ์ชอบพอ

0109705 เมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

110 ด.ญ.บุญสิตา ไกยสิทธิ

น.ส.ธีราพร ภูดานุ

0083745 ตําบลคําใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน
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1 ด.ช. คณิศร ทังหิรญ
ั

น.ส.จิราพร ธิรนิ ทอง

0101540 ตําบลห้างฉัตร (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง

2 ด.ช. จิรายุ อาจคะนอง

นางจิราพร เผ่ามงคล

0092569 เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3 ด.ญ.กรวิชญา ศรีวงค์

น.ส.ภีมสินี รินสาย

0105576 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

4 ด.ญ. บุญญิสา แคล้วภัย

น.ส.รุง่ ลาวรรณ เกลียงจันทร์

0104307 ตําบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 ด.ญ. พีรดา ทิพยวงศ์

นางพิชญา ทิพยวงศ์

0099916 ตําบลบ้านปิ น (สถานธนานุ บาล) จังหวัดแพร่

6 ด.ช.ธนภัทร เรืองผึง

นายสมเกียรติ เรืองผึง

0107282 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุ โลก

7 ด.ญ. วราภรณ์ นวลสุวรรณ

นางเสาวณี นวลสุวรรณ

0107529 ตําบลปากนําท่าเรือ จังหวัดระนอง

8 ด.ช. ปั ณณวิชญ์ นวลกุง้

น.ส.สายสุณี ศรีสงั ข์

0093504 ตําบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก

9 ด.ญ. นวดี แดงนา

น.ส.รัตติภรณ์ ผาดํา

0104202 ตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

10 ด.ญ. สุภสั สรา รัตนะ

นางสุรตั น์ รัตนะ

0078186 ตําบลดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง

11 ด.ช. ศรัทธาเทพ หลวงทอง

นางสุภลักษณ์ หลวงทอง

0072515 ตําบลดอนโมง จังหวัดขอนแก่น

12 ด.ช. จตุพล วงศ์ราษฎร์

นางสุภาวดี วงษ์ราษฎร์

0081745 ตําบลท่าข้าม. จังหวัดเชียงใหม่

13 ด.ญ. สิรยิ ากร สมตังมัน

นายชัยยุทธ์ สมตังมัน

0072975 องค์การบริหารส่วนตําบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก

14 ด.ช.อิทธิพทั ธ์ ทีฆะพันธ์

น.ส.สุกญ
ั ญา ทีฆะพันธ์

0103401 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

15 ด.ช. วีระพัฒน์ โสมณาวัฒน์

นางสายใจ โสมณาวัฒน์

0095111 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

16 ด.ญ.นรีกานต์ สมบัติ

น.ส.สฤณี นันติวงศ์

0100840 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

17 ด.ช.พชรพล ต๊ะล้อม

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม

0106163 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

18 ด.ญ. รัตติยากร ชันทอง

น.ส.รักษิณา ประเสริฐศรี

0092516 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

19 ด.ญ. ณิชาภัทร กุลมณี

นางชนกนันท์ กุลมณี

0104157 ตําบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุร ี

20 ด.ช. พงศ์ภดู ศิ ศิลาจะโปะ

น.ส.ทรรวรีก์ ศิลาจะโปะ

0087156 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น

21 ด.ช.ณฐกร ผดุงนึก

นางสิรไิ พบูลย์ ผดุงนึก

0056082 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร

22 ด.ญ. ณภัทรลดา คุณยศยิง

นางศุภนิดา คุณยศยิง

0076213 ตําบลปงป่ าหวาย จังหวัดแพร่

23 ด.ญ. พิรดาภรณ์ นาคทิม

น.ส.สุชาดา ทรัพย์ลกั ษณ์

0048765 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

24 ด.ญ. ชัญญา สารสวัสดิ

น.ส.กมลทิพย์ มาตรา

0063675 ตําบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

25 ด.ช. เตชิต พึงรําพัน

นางจุฑาทิพย์ พึงรําพัน

0074995 เมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี

26 ด.ญ. ณ ปลายฟ้ า สุขสุโฉม

นางสุนทรี สุขสุโฉม

0071248 เมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

27 ด.ช. วุฒภิ ทั ร ทองมา

นางวงศ์ธดิ า ทองมา

0067181 เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

28 ด.ญ.ณัฐพิมล ทองนอก

น.ส.พรพิมล พรหมสกุล

0102391 ตําบลเขาเจียก จังหวัดพัทลุง

29 ด.ญ. ปานวรินทร์ บุญเกิด

น.ส.ชุตมิ ณฑ์ ประพัฒน์

0077375 ตําบลโพหัก จังหวัดราชบุร ี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ญ. ณิชารีย์ จันทร์พวง

นางศศิธร ศิรวิ าณิชย์

0101635 เมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์

31 ด.ช. พาส์คุณ ใยบํารุง

น.ส.พรณภัส ขยันหา

0108855 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

32 ด.ญ.ศิรวิ รดา สุขบุตร

นางวราภรณ์ สุขบุตร

0076511 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

33 ด.ช. วรวิทย์ พรมลังกา

น.ส.บุญสิตา ธรรมเจริญ

0105118 ตําบลหนองช้างคืน จังหวัดลําพูน

34 ด.ช. จิรพัฒน์ จีระสมบัติ

นางสุรยี ร์ ตั น์ ไพรสณฑ์

0094861 เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

35 ด.ญ.กัญญ์มนภรณ์ เล็กวงษ์

น.ส.พัชรนันท์ สุ่มทอง

0094353 ตําบลพรหมบุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี

36 ด.ญ. อัจฉรียา จุลมุสกิ

น.ส.อัจฉราภรณ์ ยุคุณธร

0081969 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

37 ด.ญ.ศิรนิ นั ท์ แพงโสภา

นายมานพ แพงโสภา

0097474 เมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

38 ด.ญ. จิรชั ญา พูลศิร ิ

น.ส.จันทร์เพ็ญ อินทเกษ

0107823 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

39 ด.ญ. อุษณีย์ ประเสริฐสังข์

นางอานนท์ศลิ ป์ ประเสริฐสังข์

0089856 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ์

40 ด.ช. ภาณุพงศ์ มุรจิ นั ทร์

นายวิรชั มุรจิ นั ทร์

0074244 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

41 ด.ช. วรบดินทร์ เครืออินทร์

นางกนกพร เครืออินทร์

0094969 ตําบลสบบง จังหวัดพะเยา

42 ด.ญ.ศุภรัตน์ ยศมา

นางนาตยา วงศ์หริ ญ
ั

0105810 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจติ ร

43 ด.ช. ปั ญญวัต ศิรมิ า

นางชุลภี รณ์ พิลาดี

0073600 ตําบลทุง่ ใหญ่ จังหวัดอุดรธานี

44 ด.ช. ภูสษิ ฐ์ คดีโลก

นายทัศนัย คดีโลก

0096425 ตําบลทุง่ กวาว จังหวัดแพร่

45 ด.ญ. วรัญญา มังตา

นางวิลาวัลย์ มังตา

0105486 ตําบลโคกสูงสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

46 ด.ช. ศวัสกร สิงหาราโท

น.ส.กนกนุช อันทะโคตร

0098363 ตําบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี

47 ด.ญ. ดลนภา โฉมงาม

นายวีระ โฉมงาม

0039761 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจติ ร

48 ด.ญ.พิมญดา เพือขุนทด

น.ส.วราภรณ์ ขําภูเขียว

0084292 ตําบลท่าบุญมี จังหวัดชลบุร ี

49 ด.ช.ธนกฤต ด่านตระกูล

นายอัตสิทธิ ช้างเชือวงษ์

0106957 ตําบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

50 ด.ช. พิสฐิ ซ้ายสุข

น.ส.ภรณ์ชนก มุรจิ นั ทร์

0108238 ตําบลบ้านผือ จังหวัดขอนแก่น

51 ด.ช. ธนวินท์ แสงอรุณ

นางนิตยา แสงอรุณ

0096125 ตําบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

52 ด.ญ. รมิตา โคตะ

นายสุวฒ
ั น์ กลีบเมฆ

0105197 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุร ี

53 ต่อตระกูล กุลวงษ์

นางสุธดิ า กุลวงษ์

0102315 ตําบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

54 ด.ญ. ภิญญดา ชินโคตร

นางสมปอง ชินโคตร

0107718 ตําบลโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์

55 ด.ช.กฤตเมธ บัวเกิด

นางกนกพรรณ บัวเกิด

0085608 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุร ี

56 ด.ญ.ชวิศา ออสปอนพันธ์

นางอุไรลักษณ์ ออสปอนพันธ์

0101020 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

57 ด.ญ. ศุภกานต์ เภาสมบัติ

น.ส.พจนา แก้ววารี

0061625 ตําบลวังไผ่ จังหวัดชุมพร

58 ด.ช. ภูวศิ ภูสมศรี

น.ส.ผกามาศ จงอยู่สขุ

0088583 ตําบลวังกะพี จังหวัดอุตรดิตถ์

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ญ.เวทิดา รัตนปั ญญากร

นายชวลิต รัตนปั ญญากร

0094915 ตําบลตะกาง จังหวัดตราด

60 ด.ญ. นัชชา นารัตน์โท

สิบเอกนเรศ นารัตน์โท

0083825 ตําบลนาตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

61 ด.ช. กษิดดิิ ศ ชูศกั ดิเกียรติกุล

นางมนทิชา ชูศกั ดิเกียรติกุล

0085258 ตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

62 ด.ญ.วลีญาภรณ์ ภูชา่ งทอง

นายวิษณุพงษ์ ภูชา่ งทอง

0098953 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

63 ด.ญ. ปาณิสรา รถทิพย์

นางปิ ณณาภัชน์ อินทรสุทธิ

0060789 ตําบลคลองชะอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

64 ด.ญ. ปั ญญพัชญ์ แก้วพลงาม

นางพิกุล แก้วพลงาม

0102949 ตําบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

65 ด.ช. ณัฐชยนันท์ แซ่เฮง

นางปรวีธาดา แซ่เฮง

0087617 ตําบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

66 ด.ญ. กุลสตรี รอดคง

นางศศธร ทองพร

0075267 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

67 ด.ช. วีรภัทร ม่วงสิมมา

นางสุนิสา ม่วงสิมมา

0098922 ตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร

68 ด.ช.ชลัลวิทย์ สุนทร

น.ส.ปวีณ์รศิ า ชูสุข

0068065 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

69 ด.ญ. รวีพชั ญ์ เสาทอง

นางพิมพ์ระวี ปั ญญาวุฒ ิ

0096391 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

70 ด.ช. ณัฐรัชต์ อัตโณ

นายทิลายุ ภูอาลัย

0064732 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

71 ด.ช.วรฐ บัญชาศักดิเจริญ

นายเอกศักดิ บัญชาศักดิเจริญ

0091728 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

72 ด.ญ. เบญญาภา แสงสุวรรณ

นางสุดารัตน์ สุวรรณรัตน์

0060674 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกโพธิ จังหวัดปั ตตานี

73 ด.ช. บวรทัต นันทน์ธนกุล

นางณิชา นันทน์ธนกุล

0068846 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

74 ด.ญ. พลอยปภัส ทองสุวรรณ

น.ส.กนกอร อินทโก

0054148 ตําบลปากนําชุมพร จังหวัดชุมพร

75 ด.ช. ชยางกูร สาระศาลิน

น.ส.ทิพวรรณ ทองเชือ

0099085 เมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

76 ด.ญ. ศรุดา วิวฒ
ั น์

นางสุธสิ า วิวฒ
ั น์

0059290 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

77 ด.ญ. นวินดา ภูแท่งเพชร

นายพงษ์ศกั ดิ ภูแท่งเพชร

0089483 ตําบลเวียงคํา จังหวัดอุดรธานี

78 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ กาบทอง

นายศุภชัย กาบทอง

0087806 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

79 ด.ญ.พิมพ์มาดา วงศ์ษา

นางดวงดาว วงศ์ษา

0079918 ตําบลสิรริ าช จังหวัดลําปาง

80 ด.ญ. อภิชญา เฉลิมวรรณ

นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ

0071330 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

81 ด.ช. ศรันย์ภทั ร หงษ์ไชยคํา

นายฉัตรไชย หงษ์ไชยคํา

0094236 ตําบลคอแลน จังหวัดอุบลราชธานี

82 ด.ญ. ณัฐณิชา พงษ์โพธิ

นายณัฐพร พงษ์โพธิ

0088492 ตําบลอินทร์บุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี

83 ด.ญ.ณัฐฐิญา โนนเทวา

นายกิตติศกั ดิ โนนเทวา

0091629 ตําบลนาข่า จังหวัดขอนแก่น

84 ด.ญ. อภิชญา กลมลี

น.ส.ศริญญา ดวงลาดนา

0079535 ตําบลลํานําพอง จังหวัดขอนแก่น

85 ด.ญ. กัญญพัชร เชืออ้วน

นายกฤษณะ เชืออ้วน

0094159 ตําบลห้วยหม้าย จังหวัดแพร่

86 ด.ช. ปุณยวัจน์ ฉิมมาฉุย

นายนเรศร์ ฉิมมาฉุย

0108606 ตําบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

87 ด.ญ. ชิสาพัชร์ บาริศรี

น.ส.วิยดา พิมยัง

0103328 นครระยอง จังหวัดระยอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. จิรชั ยา รักบํารุง

นางจรัสศรี รักบํารุง

0094104 ตําบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

89 ด.ญ.มนพัทธ์ ใจนวล

น.ส.นฤมล สมชีพ

0089636 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

90 ด.ญ. กฤตพร เพียสังกะ

น.ส.พลอยนภัส อ่อนปานนิล

0108924 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุร ี

91 ด.ญ. ปภัสสร์ชนก สุมาลา

นางปาริชาติ สุมาลา

0105166 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

92 ด.ญ. กฤติยา ไหลหาโคตร

นางวิไล ศรีพุทธา

0105732 ตําบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี

93 ด.ญ. ณฐพร มีทรัพย์

นางดวงเดือน มีทรัพย์

0102213 ตําบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

94 ด.ช. ติณห์ภทั ร สิงห์เหาะ

นายพิศษิ ฐ์ สิงห์เหาะ

0104427 ตําบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่

95 ด.ช. ฆฑาเทพ เคนใบ

นายธนัย เคนใบ

0085727 ตําบลลํานําพอง จังหวัดขอนแก่น

96 ด.ช. ภากร ศุภมาตร

นางดวงเดือน ศุภมาตร

0107169 ตําบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูม ิ

97 ด.ญ.ปวริศา จันเทพ

นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ

0056125 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุร ี

98 ด.ญ. ชัญญาภัค ชัยเลิศ

นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ

0076313 นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

99 ด.ช. อาชัญ ใจคิด

นางเกศกาญจน์ ใจคิด

0079404 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนผึง จังหวัดอุบลราชธานี

100 ด.ช. ภูมนิ ริศร์ จันชู

นางปั ญจพัฒน์ จันชู

0082976 ตําบลพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช

101 ด.ญ.ณชพรรณ บัวระพา

นายณชพัฒน์ บัวระพา

0077223 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุ โลก

102 ด.ญ. จิรภัทร แต้มศรี

นางชนิดาภา แต้มศรี

0101348 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

103 ด.ช. ปั ณณ์ จันทร์เทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ เจริญหินทอง

0061722 ตําบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

104 ด.ญ. ปุรมิ ปรัชญ์ พลสรี

นางพัชราภรณ์ พลศรี

0064038 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

105 ด.ช. ชินโชติ ไชยแสง

นางอรอินทร์ ไชยแสง

0064954 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

106 ด.ช.กิตติศกั ดิ ชัยสุวรรณ์

น.ส.วันเพ็ญ บํารุงแคว้น

0098214 ตําบลบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์

107 ด.ช. กฤตภพ ชูศรีทอง

นายอนันต์ ชูศรีทอง

0086933 ตําบลคําพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด

108 ด.ช. ปพนภัค ตังรักษ์เมือง

น.ส.เตยหอม บุญพันธุ์

0088625 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

109 ด.ช. เกียรตินิธกิ ร พึงพระพร

น.ส.ลฎาภา ชาวนาลุ่ม

0084881 ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

110 ด.ช. อลังการ เสนาธรรม

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ตามูล

0075072 ตําบลเหมืองจี จังหวัดลําพูน

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ช.ศุภวิชญ์ นันตา

นายรังสรรค์ นันตา

0051192 ตําบลบ้านถํา จังหวัดพะเยา

2 ด.ช. พีรดนย์ เพ็ญเขียว

นางศศิรศั มิ เพ็ญเขียว

0096999 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

3 ด.ญ. กรองกวี เทพนิกร

นางจันทร์จริ า เทพนิกร

0083078 เมืองตาก จังหวัดตาก

4 ด.ช.พิภพภัทร เต็งภู่

นายสิทธิชยั เต็งภู่

0060495 ตําบลร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 ด.ญ.ศริญญา เกิดสมบูรณ์

นางกาญจนา เกิดสมบูรณ์

0104557 ตําบลทุง่ คอก จังหวัดสุพรรณบุร ี

6 ด.ญ.อาภัสรา คําเรือง

นางนิตย์ สิงห์แก้ว

0100719 นครนครปฐม (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

7 ด.ญ.กัญญาณัฐ แสงสว่าง

นางนิภาพร แสงสว่าง

0104188 ตําบลบางวัว (สถานธนานุ บาล) จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 ด.ญ. ปิ นมณี เก้าเอียน

นางอังคณา เก้าเอียน

0078187 ตําบลทุง่ ยาว จังหวัดตรัง

9 ด.ญ. ลภัสรดา ลมลอย

น.ส.อารีวรรณ มิตสันเทียะ

0096043 ตําบลเทพนคร จังหวัดกําแพงเพชร

10 ด.ญ.ชญานันท์ ตรีทศ

น.ส.ธนพร ภูลายเรียบ

0084596 ตําบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

11 ด.ญ.ปุญชรัสมิ ทองแก้ว

นายธีรวัตน์ ทองแก้ว

0071773 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

12 ด.ญ.กัลยกร ปั ญญามา

นางชมพูนุท ปั ญญามา

0102040 ตําบลหนองล่อง จังหวัดลําพูน

13 ด.ญ. ธนัญชนก ระวิชยั

น.ส.นงนุ ช ระวิชยั

0067190 ตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ

14 ด.ญ.กมลพร โมรารักษ์

นางพรพิมล โมรารักษ์

0103541 ตําบลงิวงาม จังหวัดอุตรดิตถ์

15 ด.ช.ณภัทร ประสบพลอย

นางพิชยาพัชร์ ประสมพลอย

0099515 ตําบลหัวนา จังหวัดอุบลราชธานี

16 ด.ญ. ภัทรนันท์ ทัดแก้ว

น.ส.ทิพย์มล สายนําทิพย์

0106570 เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

17 ด.ญ. อรจิตร ประชุมแดง

นายปิ ยศักดิ ประชุมแดง

0104444 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

18 ด.ญ.ณัฐวรา ดาวษาวะ

นางธัญรัตน์ แสนบุตร

0070516 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแก่น

19 ด.ญ. ณิชากร วิทจิตร

นางชลกร วิทจิตร

0109632 เมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

20 ด.ญ.ทิพปภา สุนทร

นางชลธิวา สุนทร

0068262 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

21 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จาชัย

นายพรชัย จาชัย

0092582 ตําบลแม่แรง จังหวัดลําพูน

22 ด.ญ.กชพร พันธไชย

นายศุภกฤษ พันธไชย

0083309 เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

23 ด.ญ. สิรภิ สั สร อดทน

จ่าสิบโทหญิงนารีกร อดทน

0091312 ตําบลบ่อตรุ จังหวัดสงขลา

24 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ธนากุลนิวรรธน์

น.ส.นันท์มนัส ธนากุลนิวรรธน์

0050060 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

25 ด.ช.ณัสธร รัชชะ

นายเมธา รัชชะ

0062817 ตําบลท่าขนอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 ด.ช.ธนพัฒน์ ขันทรง

นางรัชนก ขันทรง

0065988 ตําบลช่อแฮ จังหวัดแพร่

27 ด.ญ.บุญทิภา ถานะ

นางสุภาวดี ถานะ

0070674 เมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

28 ด.ญ. นวพรรษ นวสุวรรณกุล

นายพฤตินยั นวสุวรรณกุล

0100147 ตําบลดู่ใต้ จังหวัดน่าน

29 ด.ญ.ปาณิศา ปานธรรม

นางเสาวลักษณ์ สุกศรี

0065419 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ญ.ศิรดา ทองจํานงค์

นายกฤษฎา ทองจํานงค์

0101696 ตําบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

31 ด.ญ.ปั ณฑารีย์ รัชอินทร์

น.ส.ภิญญาพัชญ์ แซ่ฟ้าม

0101940 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

32 ด.ญ. ปภาดา เหมืองหม้อ

นางสุวรรณี เหมืองหม้อ

0075973 ตําบลสอง จังหวัดแพร่

33 ด.ช กรจักร ทองรักษ์

นางวนิกาญจน์ ทองรักษ์

0066962 ตําบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

34 ด.ญ. ขวัญชนก ฉลาดธัญญกิจ

นายเดชชาติ ฉลาดธัญญกิจ

0087753 นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

35 ด.ญ. รุง่ เจริญ ปั ญญาพ่อ

น.ส.อมรรัตน์ ปั ญญาพ่อ

0106638 ตําบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

36 ด.ญ. พิมลวรรณ พวงบุบผา

นางสุรตั ธนี อ้อสุวรรณ์

0050686 เมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

37 ด.ญ.เวธนี พลอัน

น.ส.สายบัว สืบวาปี

0095693 ตําบลบึงสําโรง จังหวัดนครราชสีมา

38 ด.ช. ณัฐกิตติ แก้วสวัสดิ

น.ส.นําฟ้ า แก้วสวัสดิ

0108671 ตําบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

39 ด.ช. พิชญะ รัตธิจนั ทา

น.ส.ณัฏฐ์พมิ ล นิลสระคู

0097652 ตําบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

40 ด.ช.วรกาญจน์ ไพชํานาญ

นายธานนท์ ไพชํานาญ

0101521 ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

41 ด.ญ. อรรณกร อ่อนโยน

น.ส.ภคมน นาคนฤมิตร

0063398 ตําบลบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก

42 ด.ญ.เบญจวรรณ ต้ะคํา

น.ส.วรรณา ห้วยไชย

0104900 ตําบลแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

43 ด.ญ. ธัญสินี กูดไคร้

นางสุพตั รา กูดไคร้

0108092 ตําบลวังกะพี จังหวัดอุตรดิตถ์

44 ด.ช. วิศวัช ซ่ามยอง

น.ส.พรพิมล ซ่ามยอง

0100563 ตําบลป่ าซาง จังหวัดลําพูน

45 ด.ช. ภูมนิ ทร มังคัง

น.ส.สุจติ รา ศรีธาราม

0103326 นครระยอง จังหวัดระยอง

46 ด.ญ.รชนิกร คําทอง

นายวิรชั คําทอง

0067339 ตําบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

47 ด.ช.กฤติเดช ธีรธ์ วัชเมธาสิทธิ

นางปสุตา ธีรธ์ วัชเมธาสิทธิ

0104966 เมืองตาก (สถานธนานุบาล) จังหวัดตาก

48 ด.ญ. ระรินตา เอียมเอก

น.ส.มาลัย การินตา

0060686 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

49 ด.ญ.พิมพ์พชิ ชา ชุม่ มงคล

นายอธิมงคล ชุ่มมงคล

0096063 ตําบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

50 ด.ญ. สุชญ
ั ญา สุวรรณแม่ง

น.ส.สุรพี ร สุทธิหา

0080867 ตําบลบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

51 ด.ญ.ชญาณิศา จันมณี

ว่าทีร้อยโทเชาวลิต จันมณี

0104196 นครระยอง จังหวัดระยอง

52 ด.ญ. บุญชนิต จันตระ

นายยงยุทธ จันตระ

0109762 ตําบลยอด จังหวัดน่าน

53 ด.ญ.ปุณิกา ปทุมวัน

นางกาญจนา ปทุมวัน

0052219 ตําบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

54 ด.ญ. นิธนิ ันท์ เม่งช่วย

น.ส.บุญมา เชือทอง

0085681 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

55 ด.ญ.ชญานิศ จันทรังษี

นายสง่า จันทรังษี

0028693 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

56 ด.ญ. กรวรรณ อุปัญญ์

นางกันยารัตน์ อุปัญญ์

0066932 ตําบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

57 ด.ช.ณัฐศักดิ อุดมกิจกุล

น.ส.ทิพวัลย์ ชุ่นฟ้ ง

0066713 ตําบลท่าไม้ จังหวัดกาญจนบุร ี

58 ด.ญ.ธนัญชนก ช่วงชัย

นางลาวัลย์ ช่วงชัย

0077196 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
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59 ด.ญ. ขวัญชนก ฟั กคง

นางศิราณี ฟั กคง

0078900 ตําบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก

60 ด.ช. ปฏิภาณ บุญคํามูล

นางจารุณี บุญคํามูล

0098074 ตําบลบ่อแก้ว จังหวัดน่าน

61 ด.ญ.นิภาพร ชุมพงศ์

นางอุดมพร วัฒนสุนทร

0051828 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

62 ด.ญ.กชกรณ์ นุ่นแก้ว

นางนฤมล เพ็ชร์วงศ์

0062780 นครยะลา จังหวัดยะลา

63 ด.ช. ณฐกร สมิงชัย

นางกุมาริกา สมิงชัย

0069576 ตําบลโนนหัน จังหวัดขอนแก่น

64 ด.ญ. วรินดา พรหมมาวัน

น.ส.ปั ทมพร แสงรัตน์

0109745 ตําบลนาแห้ว จังหวัดเลย

65 ด.ญ.ปิ ยพร แก้วชมภู

นางฑริกการ์ แก้วชมภู

0085690 นครระยอง จังหวัดระยอง

66 ด.ช.ธีรเมธ แพรงาม

นายสัมฤทธิ แพรงาม

0069320 ตําบลเมืองขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

67 ด.ช. กิตติพชิ ญ์ พงศ์ยหล้
ี า

นางเกศรา พงศ์ยหล้
ี า

0069493 ตําบลเขานิพนั ธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

68 ด.ญ. ณฐพร สุขแรง

น.ส.นันทนีย์ ชุ่มทิ

0091299 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

69 ด.ญ.จณิกาญจน์ บุญหนัก

น.ส.มธุรส แสงการ

0061502 เมืองสระบุร ี จังหวัดสระบุร ี

70 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ก่อเกิด

นายยอดรัก ก่อเกิด

0091247 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

71 ด.ช.ชนาธิป ควรสําโรง

น.ส.ฐิตาภา ไชโย

0074093 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

72 ด.ญ.ปาณิสรา อ่องสมบูรณ์

น.ส.พิกุล วรรณประสิทธิ

0088766 ตําบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

73 ด.ช. พาศินทร์ รัตนวิจติ ร

นายสุรยิ ะ รัตนวิจติ ร

0094741 เมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

74 ด.ช.นิพฐิ พนธ์ แก้วสีดา

จ่าเอกศักดิชัย แก้วสีดา

0109457 ตําบลโนนเจริญ จังหวัดบุรรี มั ย์

75 ด.ญ. สิรภัทร พันธุเวทย์

นางวนิดา พันธุเวทย์

0080886 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

76 ด.ญ.พัชรวรรณ วัฒโน

น.ส.วันเพ็ญ มะธิปิไข

0101329 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์

77 ด.ช.ภาณุ วชิ ญ์ มิตราช

นายพีรพัฒน์ มิตราช

0076886 ตําบลทุง่ ศรีชมุ พล จังหวัดสุรนิ ทร์

78 ด.ญ. รัชวรรณ คงหอม

น.ส.วิไลวรรณ คงหอม

0107844 ตําบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

79 ด.ญ.กมลรส เพชรคง

นางอวยพร เพชรคง

0062761 ตําบลท่ามะเดือ จังหวัดพัทลุง

80 ด.ญ. พิมาลา บุญตามช่วย

นางพิมพร บุญตามช่วย

0067288 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

81 ด.ช.ปวริศ พูนนาม

นางภรภัทร เครือวงค์

0058278 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

82 ด.ญ.ชีรณัฐ นิลทะราช

นางชวนพิศ นิลทะราช

0092435 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

83 ด.ญ.อรปรียา พาระแพง

น.ส.นฤมล แสนหูม

0091547 ตําบลหนองลาด จังหวัดสกลนคร

84 ด.ญ. อลิสา อําสอาด

นายสาโรช อําสอาด

0057565 ตําบลท่าฬ่อ จังหวัดพิจติ ร

85 ด.ญ. สุชานันท์ สิทธิธนชาติ

นางรัศมี สิทธิธนชาติ

0100525 ตําบลตลุก จังหวัดชัยนาท

86 ด.ช. จามร ศักดิโสภิษฐ์

น.ส.พัชรี เต็มเปี ยม

0090740 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร

87 ด.ญ. ธนัชพร ดีแก่นทราย

นางภัศราพร ดีแก่นทราย

0074054 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประถมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. วิสสุตา เนรมิตพานิชย์

น.ส.ไพรินทร์ สุวรรณสิงห์

0105037 ตําบลท่าลี จังหวัดเลย

89 ด.ญ.วริศรา สังคนาคินทร์

นางสุคนธ์ทพิ ย์ สังคนาคินทร์

0078775 องค์การบริหารส่วนตําบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา

90 ด.ช.วรปรัชญ์ แก้ววันดี

นางพรลภัส แก้ววันดี

0090259 ตําบลนาแก้ว จังหวัดลําปาง

91 ด.ช.ธนกร ไขแสงจันทร์

นางนิศารัตน์ ไขแสงจันทร์

0104064 ตําบลปั ว จังหวัดน่าน

92 ด.ช. ดนุ นันท์ เอกทัน

น.ส.กัญญา กรุดแก้ว

0096459 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

93 ด.ญ. กชนันท์ เกลียงเพชร

นายนราศักดิ เกลียงเพชร

0099042 ตําบลทุง่ หลวง จังหวัดสุโขทัย

94 ด.ช. สรวิศ หมืนรักษ์

นางบุญเสริม หมืนรักษ์

0099972 ตําบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง

95 ด.ญ. เณศรา ปาระมี

นางจุฑารัตน์ ปาระมี

0096186 ตําบลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย

96 ด.ช. ธนกร พลเยียม

น.ส.ณัฐณิชา คําหอม

0104105 ตําบลนาสีนวน จังหวัดมุกดาหาร

97 ด.ญ.ฐปวรรณ วิเมศ

นางประพิมพร วิเมศ

0103702 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

98 ด.ญ. วิทติ า ตังธงทองกุล

น.ส.วารุณี ตังธงทองกุล

0073294 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

99 ด.ช.ศุภพิสฐิ รักขาว

น.ส.ปริยา จิตรพัฒนากุล

0102479 นครระยอง จังหวัดระยอง

100 ด.ญ.พิมพ์ภทั รา อ่อนณะนัย

น.ส.พิมพ์พชิ ชา อ่อนณะนัย

0057795 นครนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี

101 ด.ช.ศิรวิชญ์ กันยะมี

นางดวงนภา กันยะมี

0100880 ตําบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

102 ด.ญ. ปาณิสรา ยังยืน

นางวนัชพร ยังยืน

0067804 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

103 ด.ช.วรณัฐ หวานแหลม

นายวรดล หวานแหลม

0104118 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

104 ด.ช.จักรภัทร นิมกรมทอง

น.ส.อาภาภัทร อุทธบูรณ์

0067232 ตําบลเขาสมิง จังหวัดตราด

105 ด.ญ.ปภาดา กลีบทอง

นางศิรมิ า กลีบทอง

0070792 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

106 ด.ญ. ชนม์นิภา เภารัตน์

น.ส.อินทิพร อุปพรรณ์

0082352 องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ ก่อ จังหวัดเชียงราย

107 ด.ช. วชรพร เท่าสิงห์

น.ส.เบญญาภา ดาพันธ์

0099362 องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ ไชย จังหวัดศรีสะเกษ

108 ด.ญ.ชญานิศ แสนสุข

นายวินยั แสนสุข

0059207 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

109 ด.ช.ภัครวรรธน์ ภูมเิ นาว์นิล

น.ส.ณัฐชริดา ศรีแสง

0062054 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

110 ด.ช.ภูรว์ ณัฐ ตาลสกุล

นางสร้อยทอง ตาลสกุล

0080971 ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุร ี

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ. วีรดา สันติกลู

นางสุภาวดี สันติกูล

0108538 ตําบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

2 ด.ญ.พบพร สมานรัตน์

นายกอบทรัพย์ สมานรัตน์

0091961 ตําบลสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์

3 ด.ช.ปุณณพัฒน์ ภู่ปาน

นายสมพร ภู่ปาน

0108616 ตําบลร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 ด.ญ.ปะภาฉัตร์ ศรีสม

นายราชวัตร ศรีสม

0103623 ตําบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี

5 ด.ช.อธิษฐ์ชริน ไตรภูมพิ ริ ยิ กุล

นางอรณพัฐ ไตรภูมพิ ริ ยิ กุล

0084209 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร์

6 ด.ญ.ธนัชชา ทองจันทร์

น.ส.อัญชิษฐา แก้วมา

0102484 เมืองลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี

7 ด.ญ. รวิสรา รัตนภักดี

นางปุณิกา จําเริญพูล

0104559 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

8 ด.ญ. ทิพย์ธารา จงจิตร

น.ส.พรทนา ปลอดภัย

0109017 ตําบลคึกคัก จังหวัดพังงา

9 ด.ญ. วริศรา เข้มขัน

นายสาธิต เข้มขัน

0100746 ตําบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่

10 ด.ญ. พิมพ์ลภัทร อ่อนวัน

นางบุษมาลี อ่อนวัน

0097916 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

11 ด.ญ. ณัฎฐา อาสากิจ

นายสมหมาย อาสากิจ

0097389 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

12 ด.ญ.วศินี พิทลู ทอง

นางบัวผัน พิทลู ทอง

0105314 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

13 ด.ช.ศุภสิน จําปาอิม

นางศรีรตั น์ จําปาอิม

0109592 ตําบลยางเนิง จังหวัดเชียงใหม่

14 ด.ช. ศุภกฤต บุญเติม

นางอริสรา บุญเติม

0072085 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุร ี

15 ด.ญ.ณัฏฐพัชร ปรินชาน์พนั ธุกร นางณัฎฐ์เขมิกา ปรินชาน์พนั ธุกร 0098367 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี
16 ด.ญ. วิมลวรรณ ยศศักดิ

นางวรรณา ยศศักดิ

0066466 ตําบลย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 ด.ช. ภัททโชติ อินทนนท์

นางพัชราภรณ์ อินทนนท์

0102936 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

18 ด.ญ. ทรรษชล แก้วกล่อม

นางชลธิธาร แก้วกล่อม

0089784 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

19 ด.ญ. ปาลิดา ก่องดวง

นางณัฐชยา ก่องดวง

0096694 ตําบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

20 ด.ญ.สุวพร แซ่ลมิ

น.ส.กมลพรรณ ตังสถิตพร

0059505 ตําบลทุง่ ยาว จังหวัดตรัง

21 ด.ช. ปองภพ ขัตยิ นนท์

น.ส.ศรัญญา ขัตยิ นนท์

0073634 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

22 ด.ช. ธัญพิสษิ ฐ์ เขียวอ่อน

น.ส.ชัญญา พรมพิลา

0108450 ตําบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

23 ด.ญ.แพรวพิฏชา ปลอบโยน

นางสายชล ปลอบโยน

0072671 ตําบลทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน

24 ด.ช.ภูมริ พีร์ ชนะ

สิบโทชัยภูมิ ชนะ

0102738 ตําบลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย

25 ด.ญ.พิชญาณี ชูสง่ แสง

จ่าเอกพิทยา ชูสง่ แสง

0081146 ตําบลท่าข้าม จังหวัดตรัง

26 ด.ญ. ภัคนันท์ ประครองพันธ์

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ์

0059748 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

27 ด.ญ. กันติชา อินทร์บุญแก้ว

นางสุจนิ อินทร์บุญแก้ว

0106904 ตําบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

28 ด.ญ. ศิรภัสสร โสภาภาร

นายวรนุช โสภาภาร

0054967 เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

29 ด.ญ. ปั ณฑ์ณิศา รัตนาประภาภรณ์ นางระวิวรรณ รัตนาประภาภรณ์ 0099650 ตําบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ญ.กรวิกา วงษ์มาเกษ

นางศศิธร วงษ์มาเกษ

0108789 เมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

31 ด.ญ.ปณิตา มันศรี

นายราชันย์ มันศรี

0067702 กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

32 ด.ช. กฤษฏ์ คงพูล

น.ส.มลิวลั ย์ คงพูล

0107053 นครยะลา จังหวัดยะลา

33 ด.ช.ภักดี สุวประพันธ์

นางนภางค์รตั น์ สุวประพันธ์

0082474 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

34 นายชยพล คํามาตย์

น.ส.วันวิสาข์ เทียมสม

0103169 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุร ี

35 ด.ญ.รุจริ าภา สังข์ทอง

นายศุภชัย สังข์ทอง

0057950 ตําบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

36 ด.ญ. ปพิชญา จวงทอง

นางปราณี จวงทอง

0102061 ตําบลหนองหว้า จังหวัดอุดรธานี

37 ด.ช. ธัญวิสฎิ ฐ์ ภูมริ ตั น์

นายกฤษณะ ภูมริ ตั น์

0096735 แขวงทางหลวงชนบท แม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

38 ด.ญ. มนัสนันท์ พันธ์จนั ทร์ดี

น.ส.วรณัน พันธ์จนั ทร์ดี

0062920 ตําบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุร ี

39 ด.ญ. พัชญธิดา สุทนิ

น.ส.พัชรินทร์ คงสงค์

0097625 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

40 ด.ช. ปฐวี กาญจนพรประภา

นายกิตติภคั กาญจนพรประภา

0052383 ตําบลท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา

41 ด.ญ.ธมนวรรณ โสมารคพันธ์

นางธิดารัตน์ โสมารคพันธ์

0053159 ตําบลบางเสร่ จังหวัดชลบุร ี

42 ด.ช.ธนกฤต เกียงแก้ว

นางวรรณภา เกียงแก้ว

0078473 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

43 ด.ญ.ชุตกิ าญจน์ หวานเสียง

นางชนิดา หวานเสียง

0091907 ตําบลบ้านถํา จังหวัดพะเยา

44 ด.ญ.พรสินี พุม่ อินทร์

นางเรณู พุม่ อินทร์

0083799 ตําบลแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

45 ด.ญ.นภกานต์ ศิลาภิวฒ
ั น์

น.ส.ชุตมิ า ศิลาภิวฒ
ั น์

0087531 เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี

46 ด.ญ. ธันย์ชนก หนูหมอก

นางศราภรณ์ หนูหมอก

0095510 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

47 ด.ญ. ชุตพิ ทั ธา กุลณาวงค์

นางอารีรตั น์ กุลณาวงค์

0106808 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

48 ด.ช.อภิวชิ ญ์ แผ้วพลสง

นางศุภลักษณ์ แผ้วพลสง

0070369 ตําบลสําโรงใหม่ จังหวัดบุรรี มั ย์

49 ด.ญ.กนกเกศวร์ แก้วประสงค์

นางกัลจนา แก้วประสงค์

0069619 ตําบลบ้านต้า จังหวัดเชียงราย

50 ด.ญ. ชาลิสา สวนอารัญ

น.ส.วสุนธรา สวนอารัญ

0071238 ตําบลโป่ งนําร้อน จังหวัดจันทบุร ี

51 ด.ญ. ศุภรดา แหก้าน

นางเสาวลักษณ์ แหก้าน

0058149 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุร ี

52 ด.ญ. ธญานิษฐ์ คงใหม่

นายธีระยุทธ คงใหม่

0055098 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

53 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ทัศนวิสทุ ธิ

นางชนากานต์ ทัศนวิสทุ ธิ

0056173 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

54 ด.ญ. รษิกา ไชยชุมพล

นางสุรดาภัทร ไชยชุมพล

0085950 ตําบลนาแก้ว จังหวัดลําปาง

55 ด.ช. ปภังกร สรรพโกศล

นางวิสสุตา สุขกรม

0072297 ตําบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุร ี

56 ด.ญ.ณัฐธยาน์ อินทพันธุ์

นางคริษฐ์วรา อินทพันธุ์

0089288 ตําบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

57 ด.ช. วรลภย์ รักษา

นางณัชชนันท์ รักษา

0091973 ตําบลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

58 ด.ญ. วีรภัทรา โกอินต๊ะ

น.ส.วรรณเสด็จ รัตนมงคล

0088547 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ญ.ชาลิสา อาษา

นางนรินทร์ภรณ์ อาษา

0100126 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

60 ด.ช.ปิ ยวัชร์ ยอดราช

นางนงลักษณ์ ยอดราช

0088324 ตําบลโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

61 ด.ญ. ณัฐชยา จันทร์บณ
ั ดิษฐ์

นางพีชานิกา ขุนทองปาน

0108566 ตําบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา

62 ด.ญ. กัญจน์รตั น์ เจริญวงษ์

นายรักชาติ เจริญวงษ์

0057108 ตําบลปากนําแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุร ี

63 ด.ช.รวิสุต ธรรมวิรยิ ะ

น.ส.วิไล ธรรมวิรยิ ะ

0098029 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

64 ด.ช. ปั ณณวิชญ์ ทองล้วน

นางสายสมร ทองล้วน

0080749 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

65 ด.ช. ธนกร นัยนันท์

นางปวริศา นัยนันท์

0083142 เมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุร ี

66 ด.ญ.นันทรัตน์ หล่อสุพรรณพร

นายธีระ หล่อสุพรรณพร

0102128 นครตรัง จังหวัดตรัง

67 ด.ญ. รวิฬดา ลิมสมวงค์

น.ส.รัญชิดา คงไทย

0095830 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

68 ด.ญ. ขวัญหทัย ยอดสุวรรณ์

นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ์

0086884 ตําบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

69 ด.ญ.ชนัญชิตา ปิ ยะพันธ์

น.ส.สุชริ า โพธิศรี

0097126 ตําบลนาป่ า จังหวัดชลบุร ี

70 ด.ญ. ธิตริ ตั น์ คําดก

น.ส.ธนิดา พิมพ์ทราย

0105038 เมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

71 ด.ช. คุณานนท์ จันทร์รตั นบุปผา นางขวัญใจ จันทรรัตนบุปผา

0103475 ตําบลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี

72 ด.ญ. อะมะนี หาสัตว์

นางฮาเดีย หาสัตว์

0098386 เมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี

73 ด.ช. เจษฎากร ลุนสําโรง

น.ส.มณฑิรา คงไธสง

0104654 ตําบลห้วยหิน จังหวัดบุรรี มั ย์

74 ด.ช. ศุภวิชญ์ จุลลี

นายวุฒชิ ยั จุลลี

0095132 เมืองกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

75 ด.ญ.นันทิชา ทีทา

นางนิภาพร ทีทา

0095570 ตําบลบึงสําโรง จังหวัดนครราชสีมา

76 ด.ช.ธีรโชติ เข็มวัน

นายกรกฤช เข็มวัน

0098649 ตําบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

77 ด.ช. ธนกฤต มีสตั ย์

นางพิชญาภา มีสตั ย์

0102723 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

78 ด.ช. จิรายุ สิทธิชยั วงศ์

นายณรงค์ สิทธิชยั วงศ์

0048880 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

79 ด.ญ.ธัญยรัตน์ แจ่มประวิทย์

นางวินิตา แจ่มประวิทย์

0086659 เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

80 ด.ญ.จิดาภา ไถ้บา้ นกวย

น.ส.จุฑามาศ ผุยเตชะ

0109702 เมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

81 ด.ช.ณฐนนท์ ธรรมบัวชา

น.ส.ธยานี จตุราวิยสัจ

0109701 เมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

82 ด.ช.ศุภชัย ปั นปรัพย์

นางนิภา ปั นทรัพย์

0088894 ตําบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม

83 ด.ญ. ณฐมน มาจันแดง

นางพัชรินทร มาจันแดง

0077079 เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

84 ด.ญ.ชนิดาภา แซ่โค้ว

นางโชติกา แซ่โค้ว

0074803 ตําบลทุง่ ยาว จังหวัดตรัง

85 ด.ญ. ปณิชา ไชยศรีษะ

นางธราญา ไชยศรีษะ

0067343 ตําบลนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

86 ด.ญ.ชนกนันท์ สงแสง

นายสุรศักดิ สงแสง

0055573 ตําบลเขาเจียก จังหวัดพัทลุง

87 ด.ญ. ฎีรฎา โพธิพุฒ

น.ส.แพรวพรรณ โพธิพุฒ

0061277 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแก่น

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. ธัญสิร ิ โทธรรม

น.ส.ธัญญาภรณ์ วิไลกิจ

0087625 นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

89 ด.ช.อธิพชั ร์ จิราวัฒน์ธนากิจ

นางธราพัชร์ จิราวัฒน์ธนากิจ

0065705 ตําบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์

90 ด.ญ.ชนิสรา ธรรมวาโร

นางชนัญญา ธรรมวาโร

0062386 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

91 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจน์อุดมกิจ

น.ส.อัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ

0090948 ตําบลโพธิกลาง จังหวัดนครราชสีมา

92 ด.ช.ธนกฤต ปริยาปั ญจางค์

นายสามารถ ปริยาปั ญจางค์

0089848 เมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุร ี

93 ด.ญ. เบญจรัตน์ บุญมาทัน

นางกรรณิการ์ บุญมาทัน

0109051 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

94 ด.ญ.อรปุลนิ สิงธิสาร

นางเกษศิรนิ ทร์ สิงธิสาร

0098205 ตําบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

95 ด.ญ.พรชนก โยธาศรี

น.ส.สมพิศ เข็มบุบผา

0106419 ตําบลหนองปล่อง จังหวัดบุรรี มั ย์

96 ด.ญ. ณัฐพร เขียวยะ

น.ส.อรัญญา กลิงตา

0074123 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

97 ด.ญ. พลอยชนก ชืนฤทัย

น.ส.กนกวรรณ ชืนฤทัย

0069065 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรรี มั ย์

98 ด.ญ. รวิสรา อาสารินทร์

น.ส.ไพวัลย์ เสริมเหลา

0102487 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

99 ด.ช. กันตภูมิ พรมทา

นายวีระพงษ์ พรมทา

0075829 ตําบลนําโสม จังหวัดอุดรธานี

100 ด.ญ. กนกพร อออิปก

น.ส.วิศลั ยา แก้วรุ่ง

0107508 ตําบลตํานาน จังหวัดพัทลุง

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ. พิชชาพร ใจศรีธิ

นางสุภลักษณ์ จันทร์แก้ว

0107663 ตําบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย

2 ด.ญ. พิรพร เหลาซือ

นายพัฒธพงษ์ เหลาซือ

0097406 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองครก จังหวัดศรีสะเกษ

3 ด.ญ. ขวัญชนก ผากงคํา

นายเกรียงไกร ผากงคํา

0104433 ตําบลโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ

4 ด.ช.ณัฐพัชร์ เทียงตรงกิจ

นางราตรี เทียงตรงกิจ

0106425 นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

5 ด.ญ. อรนสิน สิทธิรกั ษ์

นางกฤตยา สิทธิรกั ษ์

0102664 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

6 ด.ช. ธรรมปพน ทรงศร

น.ส.ธณษ์ปพร ทันใจชน

0109805 เมืองสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

7 ด.ญ. วรรณรดา ชํานาญศิลป์

น.ส.แสงดารา คําพูล

0061286 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 ด.ญ. เบญจวรรณ วรนารถ

น.ส.ธมภร สีสขุ ใส

0098910 ตําบลปลักแรด จังหวัดพิษณุ โลก

9 ด.ญ. ณัฐกฤตา รูท้ นั

น.ส.มนันญา ศรีโตกลิน

0083381 ตําบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุร ี

10 ด.ญ. ณัฐชนันท์พร ชัยบาล

น.ส.กิงทอง ชัยบาล

0106835 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา จังหวัดเชียงราย

11 ด.ช.ภูชสิ สุ ไหมละเอียด

นางสุมาลี ไหมละเอียด

0102742 ตําบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 ด.ญ.พัชรรักษ์ ศรีใจอินทร์

นางนิตยา ศรีใจอินทร์

0066797 ตําบลบ้านธิ จังหวัดลําพูน

13 ด.ญ. ณัชชา สุโนภักดิ

จ่าโทธียศ สุโนภักดิ

0065534 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

14 ด.ญ. ธัญญนันท์ ศรีจนั ทร์ทบั

น.ส.อรุณรุง่ ศรีจนั ทร์ทบั

0083060 เมืองตาก จังหวัดตาก

15 ด.ญ. กัลยรัตน์ วังษาลุน

นางอุษา วังษาลุน

0106812 ตําบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

16 ด.ญ. พัศญา คณาจันทร์

นางปานริศา คณาจันทร์

0046350 ตําบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

17 ด.ญ. พิรญาณ์ จันดารักษ์

นางจิราพร จันดารักษ์

0086770 ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร

18 ด.ช. ธีรวีร์ รัตนเตชา

นายอิทธิพล รัตนเดชา

0083794 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

19 ด.ญ. รัตนาวดี ใจสุข

น.ส.ธุมาวดี เลือมสําราญ

0100605 ตําบลฉมัน จังหวัดจันทบุร ี

20 ด.ช. ภูรณ
ิ ฐั ตาวงษ์

นางดวงนภา ตาวงษ์

0101859 ตําบลแม่จะเรา จังหวัดตาก

21 ด.ญ. กุลจิรา อารินทร์

น.ส.กัญญาภัทธ ปิ งใจ

0108729 เมืองลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 ด.ญ. ณัฐชยา คามดิษฐ์

นางดวงใจ ธรรมสุข

0047465 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์

23 ดญ. ศิรลิ กั ษณ์ ปั ญจศิลป์

นายยุทธนา ปั ญจศิลป์

0086300 ตําบลแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย

24 ด.ช. ณัฐนนท์ วนาสินสมบูรณ์

นางพัชนียา มโนสมุทร

0101057 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

25 ด.ช.อริวฒ
ั น์ โพธิวฒ
ั น์

น.ส.กวิสราภรณ์ ชิณฤทธิ

0097291 เมืองกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

26 ด.ญ. นูรฮีดาญะห์ แวเย็ง

น.ส.รอปี เสาะ สาแม

0053995 ตําบลบางปู จังหวัดปั ตตานี

27 ด.ญ. วริศรา ชุมภูบาง

นางวาสนา ชุมภูบาง

0101055 ตําบลแม่พริก จังหวัดลําปาง

28 ด.ญ. วิมลสิร ิ ตรีวุฒ ิ

นายเสรี ตรีวุฒิ

0091248 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 ด.ญ.ชยานันท์ จําปาทองประเสริฐ นายคมสัน จําปาทองประเสริฐ

0108065 ตําบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

30 ด.ญ.ศุภสิ รา พลสวัสดิ

น.ส.ศิรวิ รรณ พงศ์อาํ ไพ

0096997 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 ด.ญ. ปิ นปิ นัทธ์ อวยสวัสดิ

นางอุมาพร อวยสวัสดิ

0108694 นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

32 ด.ช. ปรเมษฐ์ บุญบุตตะ

นายสราวุธ บุญบุตตะ

0105972 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

33 ด.ญ.วชิรญาณ์ สุโพธิ

นางอัมพา คงแสนคํา

0087034 ตําบลหัวนาคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

34 ด.ญ. พิชามญธุ์ กันทา

นางพรพิมล กันทา

0077583 องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่ าหวาย จังหวัดพะเยา

35 ด.ญ. นําเพชร สิงห์ไชย

นางปิ นฤทัย ใจแก้ว

0102787 ตําบลต้นธงชัย จังหวัดลําปาง

36 ด.ญ. จิรชั ยา เจียมเรืองจรัส

นายณัฐ เจียมเรืองจรัส

0087993 ตําบลภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

37 ด.ญ. นันท์นภัส จิรพัชญ์วรกุล

น.ส.ปุณรัศมิ จิรพัชญ์วรกุล

0099105 ตําบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก

38 ด.ช.นิพฐิ พนธ์ ไชยมาตร์

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

0086982 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

39 ด.ช. กันตพัฒน์ ชวนผดุง

นางนภารัตน์ ภูปยุ

0101328 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์

40 ด.ญ. ปั ญวรรัตน์ ไชยเสนา

นางกุญธ์ภสั ส์ ไชยเสนา

0076660 ตําบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

41 ด.ญ. ณัฐนรี โสมาบุตร

นางนิตยา โสมาบุตร

0067263 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

42 ด.ญ. พัทธ์จริ า นานาวัน

นางพิไลวรรณ นานาวัน

0072421 เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี

43 ด.ญ. พิชญกานต์ ตระกูลวงศ์

นางสุมาลี พันสนิท

0085026 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

44 ด.ญ. ณัฎณิชา ไชยเทพ

นายวิฑรู ย์ ไชยเทพ

0072300 ตําบลคําบง จังหวัดกาฬสินธุ์

45 ด.ญ. อธิชา พันธะไชย

นายประสบชัย พันธะไชย

0108165 ตําบลหนองหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

46 ด.ช.ศิวกร นิมขันทอง

น.ส.กัลยา วิจติ ธํารงศักดิ

0065859 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุร ี

47 ด.ญ. พิมพ์มาดา สิทธิ

น.ส.จุฑาพร อินทวงค์

0079546 นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

48 ด.ญ.อัตภิกญาณ์ จูมจันทร์

ว่าทีร้อยตรีหญิงยุพนิ จูมจันทร์

0078468 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

49 ด.ญ. รมย์ธรี า บุตราช

นางปาณิศา บุตราช

0071484 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

50 ด.ญ. นลพรรณ อุทศิ

สิบเอกนพฤทธิ อุทศิ

0072528 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด

51 ด.ญ. ปพิชญา ปิ นไชย

นางทักษวรรณ ปิ นไชย

0093252 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

52 ด.ญ. ภทรพรรณ จงศิร ิ

นางธัญญรัศม์ จันทร

0096891 ตําบลทุง่ ยัง จังหวัดอุตรดิตถ์

53 ด.ช.ณัฎฐากร ยอดภักดี

พันจ่าอากาศเอกบุญช่วย ยอดภักดี0089990 ตําบลบ้านจัน จังหวัดอุดรธานี

54 ด.ญ. สุธาสินี ชาวไทย

นางณัฐนันท์ ชาวไทย

0086002 ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุร ี

55 ด.ญ. อภิษฎา กงเพชร

นางอังคณา กงเพชร

0077744 ตําบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

56 ด.ช. วิชชากร ทองหิน

นางนันท์ชพร ทองหิน

0067265 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

57 ด.ญ. กุลนันท์ จันทร์นุกลู ศิลป์

นางธวัลภรณ์ ใจมัน

0093646 ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุร ี

58 ด.ญ.สุรน์ ารี พัฒโนทัย

นายวีระวัฒน์ พัฒโนทัย

0056006 ตําบลปราณบุร ี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

59 ด.ญ. ฟาร่าห์ ขวัญคาวิน

น.ส.มลธิรา กอเซ็ม

0087348 ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

60 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จังพานิช

น.ส.สรัญญา ปานทิพย์

0092696 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

61 ด.ญ. กัญจน์เกล้า ดําน้อย

นางจันทนิส ดําน้อย

0089505 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

62 ด.ญ. ฐิตพิ รรณ พุทธรุณ

น.ส.ปนัดดา บุญบาง

0095912 ตําบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

63 ด.ช. ปรัชญา บุญประกอบ

นางธัญญา บุญประกอบ

0107826 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

64 ด.ช. สหราช ปะเศษโฐ

นางนิตญา ปะเศษโฐ

0101516 เมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

65 ด.ช. ณัฐนนท์ เหล็กแปง

นางกรรณิกา เหล็กแปง

0093051 ตําบลบ้านต้า จังหวัดเชียงราย

66 ด.ญ. มานิตา สุกโนนทอง

น.ส.นิธกิ านต์ บางเหลือง

0094103 องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล จังหวัดนครสวรรค์

67 ด.ญ. สุวภัทร ศรีบานชืน

น.ส.ยุพาภรณ์ ทิสา

0086547 เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

68 ด.ญ. ชนัญชิดา สุดเขต

นางศิวธิดา สุดเขต

0072417 เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี

69 ด.ญ. กานต์ทติ า พูลศรี

น.ส.แจ่มจรัส สุโน

0100915 ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

70 ด.ช. ธนพงศ์ ขันธมะ

นายเรวัตร ขันธมะ

0102471 นครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

71 ด.ช. พชร แสงทอง

นางพนิตตา แสงทอง

0084906 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

72 ด.ญ. เพชรนารี เย็นจิตโสมนัส

นางสุนารี สุกจิ ปาณีนิจ

0100772 ตําบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

73 ด.ช.ธนวินท์ วงษ์ไทย

นางฐานิตา อุตส่าห์

0089408 องค์การบริหารส่วนตําบลสะไม จังหวัดอุบลราชธานี

74 ด.ญ. ชนิษฐา บูระพา

น.ส.ศิรนิ ทิพย์ สุดทอง

0107024 ตําบลนาป่ า จังหวัดชลบุร ี

75 ด.ญ. จิรชั ยา พงษ์ขาว

นางยาพร พงษ์ขาว

0103118 เมืองสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี

76 ด.ญ. วัลคุว์ ดี พัฒนกิจ

นางจุรรี ตั น์ พัฒนกิจ

0104606 ตําบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุร ี

77 ด.ญ. ขวัญชนก บุตรสมบัติ

น.ส.กวินณภัทร เจตบุตร

0109674 ตําบลกุดจิก จังหวัดกาฬสินธุ์

78 ด.ญ. ณัฏฐณิชา วรรณสินธ์

นางทิพย์อาภา วรรณสินธ์

0104657 ตําบลโคกเหล็ก จังหวัดบุรรี มั ย์

79 ด.ญ. ณัฐวรา นามวงค์

นายพินยั นามวงค์

0074243 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

80 ด.ญ.สุพชิ ญา ไชยคํา

น.ส.กัญญ์พชิ ญา ไชยคํา

0048783 ตําบลก้อ จังหวัดลําพูน

81 ด.ญ. สิรยิ ากร บัวขม

นายบุญชอบ บัวขม

0060237 นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

82 ด.ญ. จุฑามาศ ศรีโยวงศ์

นางสุรยี พ์ ร ศรีโยวงค์

0079264 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

83 ด.ญ. กัญญาพัชร สีหะวงษ์

นางกิตติมา สีหะวงษ์

0079154 ตําบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

84 ด.ญ. ภัทรภร จันทวงศ์

นางกนกพร จันทวงศ์

0058204 ตําบลโพนสา จังหวัดหนองคาย

85 ด.ญ.จิรฐั กิ ร มีเงิน

นางอมลรัตน์ มีเงิน

0043800 ตําบลแม่ระมาด จังหวัดตาก

86 ด.ช. วริทธินันท์ มาศเมฆ

นางรุง่ ทิพย์ มาศเมฆ

0067093 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

87 ด.ญ. ปภาวี รุง่ เรือง

นางวลีรตั น์ รุง่ เรือง

0072232 ตําบลไชโย จังหวัดอ่างทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. อาจารียา ศรีเทศ

นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ

0090300 เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

89 ด.ญ. ปรียากร ปั ญญา

พันอากาศเอกประเวศ ปั ญญา

0095765 ตําบลตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์

90 ด.ญ. ณัฐวรรณ คลําคง

นางวรวรรณ คลําคง

0055157 เมืองตาก จังหวัดตาก

91 ด.ญ.พัฒน์นรี พัฒน์ใหญ่ยงิ

นางณุกานดา พัฒน์ใหญ่ยงิ

0083444 ตําบลปากนําชุมพร จังหวัดชุมพร

92 ด.ญ.ชุตณ
ิ ฐั ษมน สุขโิ ต

นายสิญญพงษ์ สุขโิ ต

0082726 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

93 ด.ช. อังกูร ณ พัทลุง

นายวีระศักดิ ณ พัทลุง

0098089 ตําบลเขาหัวช้าง จังหวัดพัทลุง

94 ด.ญ. ณัฏฐวดี พูลสวัสดิ

นายณรงค์ศกั ดิ พูลสวัสดิ

0094300 เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

95 ด.ญ. สุพชิ ชา เชียงหนุ้น

นางสุพรรณา เชียงหนุ้น

0063100 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

96 ด.ญ. กวิสรา บุญญา

นายวีระเดช บุญญา

0077249 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

97 ด.ญ. ปทิตตา อินต๊ะจา

นายปราโมทย์ อินต๊ะจา

0108035 ตําบลริมปิ ง จังหวัดลําพูน

98 ด.ช. จิตบุณย์ คงกําเหนิด

นายอนุศกั ดิ คงกําเหนิด

0081119 ตําบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุร ี

99 ด.ญ. ชุตกิ าญจน์ โกชัยยา

นางอลิสา โกชัยยา

0069194 ตําบลริมปิ ง จังหวัดลําพูน

100 ด.ช.อภิชา ขุนมธุรสปฐม

น.ส.ณพัฐสพร ขุนมธุรสปฐม

0071409 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุ โลก

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด
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ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก
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เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 ด.ญ. พิชญาสินี จันทร์มล

น.ส.ศิญามนต์ พรหมเกิด

0103284 เมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ด.ญ.อัยนิดา้ ย์ หลําเบ็นสะ

นางไลลา หลําเบ็นสะ

0105981 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

3 ด.ญ. ภัคจิรา จันทะวงษ์

นายสมคิด จันทะวงษ์

0108199 ตําบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

4 น.ส. ปั ณณธร แสงศรี

นายยุทธพร บุญแน่น

0102074 ตําบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี

5 ด.ญ.ปุญญิศา คลังชํานาญ

น.ส.อุไรวรรณ นนท์คาํ วงค์

0096342 ตําบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

6 น.ส.วริศรา นนทวัฒน์

นางเพ็ญศิร ิ นนทวัฒน์

0106657 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

7 ด.ญ. พนิตพิชา แก้วเก้า

น.ส.วารุณี จําปาจี

0106947 ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 ด.ช.วินทร์ ทวีวงศ์

นางดายิน ทวีวงศ์

0105984 ตําบลนําน้อย จังหวัดสงขลา

9 ด.ญ. ธนัญชนก ศรีมาศ

นางนงลักษณ์ ศรีมาศ

0105584 ตําบลคําตากล้า จังหวัดสกลนคร

10 ด.ญ.จิดาภา พรรณวงศ์

น.ส.วรวลัญช์ วดีศริ ศิ กั ดิ

0108550 เมืองท่าผา จังหวัดราชบุร ี

11 ด.ช.ศุภวิชญ์ วงศ์สตุ บิ

นางนงคราญ วงศ์สตุ บิ

0072855 ตําบลพระบาทวังตวง จังหวัดลําปาง

12 ด.ญ.กรกนก ฤทธิผล

น.ส.กรรณิการ์ สามะอาพัฒน์

0104563 ตําบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

13 ด.ญ.กุลวดี ชลอสันติสกุล

น.ส.มลฤดี ชลอสันติสกุล

0106898 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

14 ด.ญ. กัญญลักษณ์ สีทอง

นางธัญลักษณ์ สีทอง

0108695 ตําบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

15 ด.ช.ธีทตั หาญประเสริฐ

น.ส.รัชนี เนียนทะศาสตร์

0060316 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

16 ด.ช. รณกร พวงจันทึก

น.ส.นริศรา คันธวณิชกุล

0077668 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

17 ด.ช.ธนวัตน์ โยวะ

นางวรลักษณ์ โยวะ

0063729 ตําบลคําก้าว จังหวัดกาฬสินธุ์

18 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม

นางนริศรา เสนาธรรม

0073592 ตําบลนําโสม จังหวัดอุดรธานี

19 ด.ญ. จุรพี ร อาจเดช

นางศิรภิ รณ์ อาจเดช

0103141 ตําบลห้วยโพธิ จังหวัดกาฬสินธุ์

20 น.ส.วนิสา ยืนยาว

นายเวนิส ยืนยาว

0061144 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

21 ด.ช.นัทธพงศ์ ทุมพร

นางภาวดี ทุมพร

0089381 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

22 ด.ญ. อัญรัตน์ ทองดี

นายสมใจ ทองดี

0053847 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

23 ด.ช.วรปรัชญ์ สืบวงค์

นางศิรดา สืบวงค์

0061152 ตําบลเจดียห์ ลวง จังหวัดเชียงราย

24 ด.ช.นัทธวัฒน์ สีทา

นางอาภรณ์ สีทา

0088798 ตําบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

25 ด.ช.ธนธรณ์ บุราณสาร

นายมนัส บุราณสาร

0058492 ตําบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

26 ด.ช.ธีรภัทร เหมพันธุ์

น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณฉิม

0088423 ตําบลท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุร ี

27 ด.ช. ดุลยชัย สุฉายา

นางศศิธร สุฉายา

0104028 ตําบลป่ าซาง จังหวัดเชียงราย

28 ด.ช. ธิปก แซมรัมย์

นางประครอง แซมรัมย์

0088311 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์

29 ด.ช. ศุภานุ ภทั ร โพธิไชยแสน

นางระพีพนั ธุ์ โพธิไชยแสน

0103993 ตําบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน
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30 ด.ช. ธัญพิสษิ ฐ์ สุวรรณกาศ

นางเกษร สุวรรณกาศ

0056194 ตําบลม่วงน้อย จังหวัดลําพูน

31 ด.ญ.วรัชญา พระสว่าง

นางอําพร พระสว่าง

0107845 ตําบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

32 น.ส. ขนิษฐา คู่คดิ

น.ส.เสาวลักษณ์ แววงาม

0088332 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ จังหวัดสิงห์บุรี

33 ด.ช.สิทธินนต์ โกพา

นางเจริญศรี โกพา

0060700 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

34 ด.ญ. กฤศรา กําลังแพทย์

นางกัลยา กระบิล

0050684 เมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

35 ด.ช. ธนกร ดิษฐ์อ่วม

นายวิษณุ ดิษฐ์อ่วม

0072108 เมืองพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

36 ด.ญ. นันท์นลิน บุษรา

น.ส.ปรารวีร์ ศรีแสด

0104655 เมืองพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

37 ด.ญ. จันทกานต์ หล้ากาศ

นายสว่าง หล้ากาศ

0078570 ตําบลทากาศ จังหวัดลําพูน

38 ด.ญ. กิตพิ ยิ ดา สัตยกาญจน์

นางภัสสวรรณ์ สัตยกาญจน์

0107908 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุร ี

39 ด.ญ.ภควรัญชน์ ทองบุญเหลือ

นางวิมลรัตน์ ทองบุญเหลือ

0062623 เมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี

40 ด.ญ.ณฐมน จิตนะมงคล

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

0054072 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

41 ด.ญ.ธัญสร ทองสังข์

นายศุภชัย ทองสังข์

0055246 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

42 น.ส.อักษราภัค รูท้ าํ นอง

นายเอนก รูท้ าํ นอง

0063768 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

43 ด.ญ. อนันธิญดา เหมเพชร

นางอาทิตยา เหมเพชร

0089133 ตําบลเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุร ี

44 ด.ญ.ธนภรณ์ หอมขจร

นางวราภรณ์ หอมขจร

0084122 ตําบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

45 ด.ญ.จีรภัทร พันธ์เดช

นางสุกญ
ั ญา พันธ์เดช

0103400 นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

46 ด.ญ.กัญญาณัฐ พันสว่าง

นางจิราภรณ์ พันสว่าง

0105564 นครระยอง จังหวัดระยอง

47 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ์ พิมสาร

นางนุ สรา พิมสาร

0076205 ตําบลแม่แรง จังหวัดลําพูน

48 ด.ญ. รินลดา อินต๊ะวิชา

นางอัจฉรา อินต๊ะวิชา

0081557 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

49 ด.ญ.รชยา บูรณะ

นายสมัคร บูรณะ

0064987 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์

50 ด.ช.รัฐภูม ิ แดนประกรณ์

นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์

0063940 ตําบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด

51 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศรี

นางเสาวณีย์ อุดมศรี

0094797 เมืองเลย จังหวัดเลย

52 ด.ญ.สิรขิ วัญ สัตย์สม

นายปฐมพงษ์ สัตย์สม

0044051 ตําบลป่ าแงะ จังหวัดเชียงราย

53 ด.ญ.ปุณิกา นุรกั ษ์

นางดวงพร นุรกั ษ์

0084171 เมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

54 ด.ญ.สโรชา ชูแตง

นายบุญชัย ชูแตง

0059203 นครนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี

55 ด.ญ.สุชานันท์ ไผ่โสภา

นางอวยพร ไผ่โสภา

0061043 ตําบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร

56 ด.ญ.กัญญพิชย์ ขํานุรกั ษ์

น.ส.วัสุญา ขํานุรกั ษ์

0065550 ตําบลชุมพล จังหวัดพัทลุง

57 น.ส.นันท์นลิน โตเย็น

นางวิไลวรรณ์ โตเย็น

0080516 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์

58 ด.ญ.ญภา เรืองประชา

น.ส.เมตตา เรืองประชา

0069294 ตําบลทุง่ คอก จังหวัดสุพรรณบุร ี
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59 น.ส. ฐปณัสม์ พลนุ้ย

น.ส.อริสา กลับคุณ

0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

60 ด.ญ. ณัฎฐวิตรา วิโยค

น.ส.วิรญ
ั ชนา วงศ์ไชย

0080119 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

61 ด.ช.พุทธิกร ด้วงธิวงศ์

นางปิ ยพร ด้วงธิวงศ์

0065805 เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง

62 ด.ญ.ศิรลิ กั ษณ์ เสียงลํา

นางเบญจภรณ์ เสียงลํา

0076226 ตําบลโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ

63 ด.ญ. ณัฐพร เผ่าปิ นตา

นายประเสริฐ เผ่าปิ นตา

0095781 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

64 ด.ญ.พัทชรินทร์ทพิ ย์ สังข์สวัสดิ

นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ

0080628 ตําบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

65 ด.ญ.ลลิดา บุรชาติ

น.ส.ลัดดาวัลย์ บุรชาติ

0097159 ตําบลป่ าตาล จังหวัดเชียงราย

66 ด.ญ.นิทศั นีย์ แยนา

จ่าเอกสุลกิฟลี แยนา

0077738 เมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี

67 ด.ญ. รินภา ปาลีกุย

นายธนัช ปาลีกุย

0103166 ตําบลบ้านแก่ง จังหวัดอุตรดิตถ์

68 ด.ญ.หทัยกาญจน์ เฉียววงษ์ทอง นางนงนุช เฉียวงษ์ทอง

0098553 ตําบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

69 ด.ช. นนท์ปวิธ เชือบุญมี

นางนิตญา เชือบุญมี

0074202 ตําบลนาอ้อ จังหวัดเลย

70 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญเกตุ

นายธานินทร์ บุญเกตุ

0090672 ตําบลหางนําสาคร จังหวัดชัยนาท

71 ด.ญ.พิรยิ ากร จะโนรัตน์

นางสุพศิ จะโนรัตน์

0104918 ตําบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม

72 ด.ญ.ธัญชนก เต็มหัตถ์

นายกนก เต็มหัตถ์

0076585 นครนครปฐม (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

73 ด.ญ.ภัทรมล เรืองภูมิ

นางญาณิศา เรืองภูม ิ

0106491 ตําบลป่ าซาง (สถานธนานุ บาล) จังหวัดลําพูน

74 ด.ญ.ฐิตวิ รดา ไชยพหล

นายวีระพงศ์ ไชยพหล

0094311 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75 ด.ญ.อธิชา ทรงวิชยั

นางอารยา ทรงวิชยั

0101811 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

76 น.ส.เบญญาภา กล่อมแก้ว

นายดนภพ กล่อมแก้ว

0088076 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

77 ด.ญ.ศศิชา แจ้งปกรณ์กจิ

นางวันเพ็ญ แจ้งปกรณ์กจิ

0069184 ตําบลสวนผึง จังหวัดราชบุรี

78 ด.ญ.ณัฎฐ์วารี สุรนิ ทร์

น.ส.ขวัญลดา สุรนิ ทร์

0105228 ตําบลสิรเิ วียงชัย จังหวัดเชียงราย

79 ด.ญ.พัชรพร สุภา

นางวารุณี สุภา

0078431 ตําบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร

80 ด.ญ.บวรลักษณ์ ฦาชา

นางเศลิยา ฦาชา

0094081 ตําบลหลวงศิร ิ จังหวัดชัยภูมิ

81 ด.ช.กฤชพล ต่อวัฒนกิจกุล

น.ส.กอพร อู๋ทรัพย์

0105335 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

82 น.ส.ณฎา ศรศิลป์

นางกรรณิกา ศรศิลป์

0056917 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

83 ด.ญ. ปุณยนุช จันทร์เทพ

นายธีรพล จันทร์เทพ

0059906 ตําบลนําอ้อม จังหวัดขอนแก่น

84 ด.ญ.จิรชั ชญา ฐานะรุง่ เรืองเลิศ

พันจ่าโทประเชิญ ฐานะรุง่ เรืองเลิศ 0053681 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

85 ด.ญ.พาขวัญ ทองโพธิ

นายสุชาติ ทองโพธิ

0104407 เมืองลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี

86 ด.ช. ภูรนิ าท แก้วลอย

นางอนงค์ แก้วลอย

0086426 ตําบลอ่าวพะยูน จังหวัดพัทลุง

87 ด.ญ.เพ็ญพิชชา พิลกึ

น.ส.ดวงนภา ไม้แดง

0079409 ตําบลทุง่ ทราย จังหวัดกําแพงเพชร

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

88 ด.ญ. ชญานิศ แก้วสุทอ

นางอัจฉรา ราศรี

0100603 ตําบลห้วยผึง จังหวัดกาฬสินธุ์

89 ด.ญ.จิดาภา ชูศรีวนั

จ่าเอกยุทธนา ชูศรีวนั

0093675 ตําบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์

90 ด.ช. พีรพัฒน์ แก้วร่องคํา

นางพัชรี แก้วร่องคํา

0057668 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

91 นายเมธาสิทธิ ขุมทอง

นายแมน ขุมทอง

0098550 ตําบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุร ี

92 ด.ญ.ภัสยาพร กัลยาสนธิ

นายนพพร กัลยาสนธิ

0108540 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

93 ด.ญ. ริสา อินธิแสน

นายสิทธิโชค อินธิแสน

0064920 ตําบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

94 ด.ญ. ศิรภัสสร จันโทภาศ

น.ส.ธนัฏฐา สุธงษา

0109314 ตําบลภูเรือ จังหวัดเลย

95 ด.ญ.สุชญา ภูทอง

สิบเอกสุชาติ ภูทอง

0087252 ตําบลหัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด

96 ด.ช. อัครวิทย์ พรหมมา

น.ส.วาริน เอียมใจดี

0066276 ตําบลตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุร ี

97 ด.ช.คิรากร เรือนนาค

น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ พุ่มอุบล

0081723 ตําบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

98 ด.ญ.ชญาภรณ์ สุภาวงศ์

นางกาญจน์ชนก สุภาวงศ์

0100568 ตําบลศรีเตีย จังหวัดลําพูน

99 ด.ช.ฐปนวัฒน์ เดชสงค์

นายชนินทร์ เดชสงค์

0022722 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

100 ด.ญ.ปวีณ์นุช สุทธิ

น.ส.จิดาภัส อาจวิชยั

0080653 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส. ศิวะพร น้อยวังหิน

นางตุม้ ทิพย์ น้อยวังหิน

0048995 ตําบลโคกสูงสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

2 น.ส. ธชาพิมพ์ คํามณี

นายธนกฤต คํามณี

0070554 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

3 น.ส.นันทัชพร จันนาญ

น.ส.เบญจา จันนาญ

0106750 ตําบลโคกสําโรง จังหวัดลพบุร ี

4 ด.ญ. ณัฐชยา วรศิลป์

นางสุจนีย์ วรศิลป์

0088221 ตําบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี

5 น.ส.วีรยา สุจริต

นางดาหวัน สุจริต

0104954 เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

6 นายณัชพล เอียมจินดา

น.ส.วิยะดา เสือเหลือง

0100897 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

7 น.ส. ปาณิสรา เอียมสอาด

นางเนาวรัตน์ เอียมสอาด

0067484 ตําบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี

8 น.ส. กัญญ์วรา บริพนั ธ์

น.ส.ปริศนา บริพนั ธ์

0092448 นครตรัง จังหวัดตรัง

9 นายจิรวัฒน์ อินทนะนก

นางกันยา อินทนะนก

0107760 ตําบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง

10 น.ส. จิรชั ญา ปิ นชัย

นางจุรยี ์ ปิ นชัย

0066796 ตําบลบ้านธิ จังหวัดลําพูน

11 น.ส.กาญจนาณัฐ เย็นจุระ

นางธัณฐภรณ์ บุษมงคล

0105482 ตําบลกุดสิมคุม้ ใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์

12 น.ส. วิชญาพร พูลอํา

นางวัชราภรณ์ พูลอํา

0097915 เมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

13 นายอัครชัย พิศอ่อน

นางปั ทมา พิศอ่อน

0092244 ตําบลบางคลาน จังหวัดพิจติ ร

14 น.ส.ญาตาวี อ่อนสําอางค์

น.ส.วราพร อ่อนสําอางค์

0092263 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวงัว จังหวัดกาฬสินธุ์

15 นายพิพงศ์ธร วงษ์ชารี

นางกัลยกร วงษ์ชารี

0080795 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

16 น.ส. ชุตมิ นต์ โนนชัย

น.ส.มติมนต์ สุวรรณรัตน์

0096713 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุร ี

17 น.ส. บุณย์สดุ า ขุนเณร

นางรุจกิ าญจน์ ขุนเณร

0082197 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุร ี

18 น.ส. ภิมลฑากร ยอดสอน

น.ส.พัณณิตา ยอดสอน

0085000 ตําบลร้องกวาง จังหวัดแพร่

19 น.ส.ณัฐฐาวีรนุช บัวสมบูรณ์

นางสุมาลี บัวสมบูรณ์

0064568 เมืองกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

20 น.ส. ชุตกิ าญจน์ กุสโร

นางสุรสิ า กุสโร

0095369 ตําบลนําอ้อม จังหวัดขอนแก่น

21 น.ส. วรันธร พลสมัคร

นายคณิตศักดิ พลสมัคร

0100919 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

22 น.ส. แพรววนิต ศริรปิ ี

นางยุพาวดี ปั ทธุลี

0102184 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

23 น.ส.อรกัญญา งาสิทธิ

จ่าเอกสันติ งาสิทธิ

0077598 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

24 น.ส. ภัทรพร นิกรแสน

นางบุญญภรณ์ นิกรแสน

0072479 ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

25 น.ส.พีรดา เภตรา

น.ส.ณัฐธิดา แดงงาม

0089309 ตําบลเกาะสีชงั จังหวัดชลบุร ี

26 นายธิตวิ ุฒ ิ พิลกึ

น.ส.บุญทริกา พิลกึ

0101278 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

27 นายอภิวชั ญ์ บุณยปรีดี

นางขนิษศา บุณยปรีดี

0095583 ตําบลสนามคลี จังหวัดพิษณุ โลก

28 น.ส. ศศิวมิ ล ไชยมงคล

นายชาญวิทย์ ไชยมงคล

0105229 ตําบลสิรเิ วียงชัย จังหวัดเชียงราย

29 น.ส. กมลรัตน์ ลิมเฮงฮธ

นางกนิฏฐา ลิมเฮงฮะ

0104534 ตําบลลําใหม่ จังหวัดยะลา

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

ชือ - สกุล สมาชิ ก

สังกัดเทศบาล

30 น.ส. เกสรา โถทอง

นายนิวตั ฒ์ศกั ดิ โถทอง

0104197 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก จังหวัดนครราชสีมา

31 น.ส.ภัคนันท์ ตันพฤทธิอนันต์

นางอังคณา ตันพฤทธิอนันต์

0071850 ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

32 นายศุภวิชญ์ ปวงแก้ว

นางอัญชนา ปวงแก้ว

0109493 ตําบลต้นธงชัย จังหวัดลําปาง

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ) จํานวน

ทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส. บุษญาณงก์ ศรีไชยโยรักษ์ นายวริตธิศกั ดิ ศรีชโยรักษ์

0085128 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

2 น.ส.ภัทรธิดา โอฬาระวัต

นายวิทติ โอฬาระวัตร

0103924 ตําบลพลวงสองนาง จังหวัดอุทยั ธานี

3 น.ส.ปาณิสรา มากศิร ิ

นางสิรพิ รรณ มากศิร ิ

0096906 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

4 น.ส. ปิ ยพร ภูมพิ ฒ
ั น์

นางไพลิน ภูมพิ ฒ
ั น์

0059462 ตําบลโคกสูงสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

5 น.ส.นันท์ชญาน์ นรัจฉริยางกูร

นางกัลยพัทธ์ นรัจฉริยางกูร

0106842 เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

6 น.ส. รวิสรา แซ่คู

น.ส.รจนา คําพิมลู

0085362 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

7 นายปฏิภาน เคนสุวรรณ

นางทัศลิน เคนสุวรรณ

0087830 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

8 น.ส.ภัทรนันท์ วรรณโน

นายอินสอน วรรณโน

0059144 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

9 นายรัฐพล กิจอนันต์

นายชิษณุ พงศ์ กิจอนันต์

0046005 นครนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี

10 น.ส.ฑิฆมั พร ขัตวิ งศ์

นางนันท์นภัส ขัตวิ งศ์

0083979 ตําบลแม่กา จังหวัดพะเยา

11 น.ส. อามาลีนา หมัดสะหริ

นางกุมารี หมัดสะหริ

0084768 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

12 น.ส. ชณิตา ชาญเชาว์

นางยุพาวรรณ ชาญเชาว์

0105206 ตําบลวังยาง จังหวัดกําแพงเพชร

13 น.ส.ธรรมิกา บุญมา

นายยุทธิชยั บุญมา

0057160 ตําบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุร ี

14 น.ส. ญาตาวี บุญอุ่น

น.ส.นันทัชพร บุญอุ่น

0109455 ตําบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรรี มั ย์

15 น.ส. ณิชรีน สําหนาว

นางวรรณี สําหนาว

0103674 ตําบลคลองใหญ่ จังหวัดพัทลุง

16 น.ส. พีชญาภา คล้ายชม

นายกัมพล คล้ายชม

0080191 ตําบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

17 น.ส. ปั ทมวรรณ คุม้ แสง

นายวุฑฒิชยั คุม้ แสง

0079671 ตําบลวังกะพี จังหวัดอุตรดิตถ์

18 น.ส. นลินนิภา ชมภูโพชน์

นางจิดาภา ศรีบุญเรือง

0054169 ตําบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น

19 น.ส. พิมพ์ชนก เจียมอยู่

น.ส.กุลสิรยิ า ชูยงสกุ
ิ ลทิพย์

0106298 ตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 น.ส.ชลลดา อักษรกูล

นางเพ็ญนภา อักษรกูล

0092939 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 นายทีปกร ประเต็ม

นางนงนิตย์ ประเต็ม

0109428 ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย

22 นายมินทร์ธาดา สาโล

นายกรกวี สาโล

0097458 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

23 นายกฤตนัย มานะกุล

นางประไพพร มานะกุล

0099444 ตําบลปรางหมู่ จังหวัดพัทลุง

24 นายวิรยิ ะ รักผึง

นางปราณีต รักผึง

0061812 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

25 นายณรกร ไชยา

นายธีรศักดิ ไชยา

0108140 ตําบลปั ว จังหวัดน่าน

26 น.ส. วิรดา อิมใจจิตร

น.ส.วิมลสิร ิ กลินกลาง

0102709 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

27 นายวัชระ บุตรวงศ์

นางดวงใจ บุตรวงศ์

0102302 ตําบลหนองแค จังหวัดสระบุร ี

28 นายภูมนิ ทร์ ศรีชนู ิม.

น.ส.กรชนก ยุคะลัง

0039651 เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

29 น.ส. ณัฐวิภา ธงโบราณ

นางนํายุกต์ ธงโบราณ

0079446 องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ นางโอก จังหวัดยโสธร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

ชือ - สกุล สมาชิ ก

สังกัดเทศบาล

30 นายเทียงธรรม เถินมงคล

นางธัชนี เถินมงคล

0053264 ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย

31 น.ส.กัญญารัตน์ เตอะสกุล

นางอรทัย เตอะสกุล

0069201 ตําบลแม่แรง จังหวัดลําพูน

32 น.ส. อริณี เหลาแตว

นางวาสนา เหลาแตว

0097083 ตําบลพอกน้อย จังหวัดสกลนคร

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ) จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส. กิตติวรา ชัยศาสตร์

น.ส.เชิญชม ชาติขยัน

0107417 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

2 น.ส.มนัสนันท์ ทิพย์รตั น์

นางรินรดา นวลมา

0104388 ตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 น.ส.ณัฎฐาพัชร แซ่ตงั

น.ส.พิชญ์นิตากานต์ พ่วงวงษ์

0105944 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุร ี

4 นายรัชชานนท์ กุลภัทรากร

นางริญณวรรณ พรหมแก้ว

0093559 เมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

5 นายณัชชานนท์ ผ่องสอาด

นางนิตยา ผ่องสอาด

0098720 ตําบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา

6 น.ส. รัตนากร ทาแก้ง

นางอรทัย ต่อชีวนั

0107177 ตําบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูม ิ

7 น.ส. ณัฏฐกฤตา คําเรือง

นายถวิล คําเรือง

0076586 นครนครปฐม (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

8 น.ส.แพรวา เงาทอง

นายบุรนิ ทร์ เงาทอง

0103285 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

9 น.ส. จิราภรณ์ ถิตย์ฤทธิ

นายชลธี ถิตย์ฤทธื

0087987 ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์

10 นายกฤติน กรสินกิตติ

นางภัทรภร กรสินกิตติ

0084551 ตําบลหนองล่อง จังหวัดลําพูน

11 น.ส. ธัชชาภรณ์ สงวนศักดิ

นายเกรียงศักดิ สงวนศักดิ

0102813 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

12 นายกฤตยชญ์ คําแก่น

นายอมรเทพ คําแก่น

0097859 ตําบลบ้านใหม่ จังหวัดพะเยา

13 น.ส. ณัฐวศา อินแฝง

นางจุร ี สีหมากสุข

0098076 ตําบลธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี

14 น.ส.ปภาวรินทร์ สุวรรณโคตร

นางโสมนิมติ ร สุวรรณโคตร

0089858 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ์

15 น.ส. ณัฏฐนิช หมันไร่

นางกนกอร หมันไร่

0093500 ตําบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา

16 น.ส. พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ

0090743 ตําบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

17 น.ส.ชนนิกานต์ เป็ งเส้า

นางโสภา เป็ งเส้า

0056189 ตําบลทาสบเส้า จังหวัดลําพูน

18 น.ส. ชนิสรา แสนเรือง

น.ส.กันยารัตน์ แสนเรือง

0105693 ตําบลบ้านพร้าว จังหวัดพัทลุง

19 น.ส. สิรกิ ร สัมพันธกิจ

น.ส.ศิศริ ากร สัมพันธกิจ

0108486 เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุร ี

20 น.ส.นริศรา มีสวุ รรณ

นายนคร มีสวุ รรณ

0047345 ตําบลจัตุรสั จังหวัดชัยภูม ิ

21 น.ส. พิชามญชุ์ พรมทองขวัญ

นายธนกฤต พรมทองขวัญ

0059826 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

22 น.ส. ณัฐภัทรสรณ์ บุตรคํา

นายชูศกั ดิ บุตรคํา

0060865 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

23 นายอนุพงษ์ วงศ์ชารี

พ.จ.ท.ลิขติ วงศ์ชารี

0094274 ตําบลนําอ้อม จังหวัดขอนแก่น

24 น.ส.ธนัชชา พันธราช

จ่าเอกธงชัย พันธราช

0095321 ตําบลชานุ มาน จังหวัดอํานาจเจริญ

25 น.ส. ธิดาลักษณ์ เมืองแพน

นางกษิรา ภูมคิ อนสาร

0105133 ตําบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูม ิ

26 น.ส. เบญญาภา ทัลวัลลิ

นายครรชนะ ทัลวัลลิ

0073148 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 นายก้องภพ เรืองดํา

นางลักษณ์พร โพธิคีร ี

0053955 เมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี

28 น.ส. ชาลิสา เกษี

นางประเนตร เกษี

0090103 ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์

29 นายเสฎฐวุฒ ิ โพธิกจิ

นายณัฐพจน์ โพธิกจิ

0070783 ตําบลพลิว จังหวัดจันทบุร ี

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
มัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ)
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

ชือ - สกุล สมาชิ ก

สังกัดเทศบาล

30 นายศรัณย์ ศรัณย์ธรรมกุล

นายสมพงษ์ ศรัณย์ธรรมกุล

0087971 ตําบลอํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

31 น.ส. สลิลทิพย์ อุปกิจ

นางนฤมล อุปกิจ

0079006 ตําบลกม. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

32 น.ส. วิชญาพร ไชยทิง

นางพรพิมล ไชยทิง

0085517 ตําบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที (สายสามัญ) จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ (ปวช) ปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ณวิภา ผาเชาว์

น.ส.บัวผัน ชุมแวงวาปี

0092953 ตําบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี

2 นายณัฐพัฒน์ จํานงโชติ

นางกิงกาญจน์ จํานงโชติ

0062582 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุร ี

3 นายศุภโชค ซิมเจริญ

นางพลับพลึง ซิมเจริญ

0102244 ตําบลดอนขมิน จังหวัดกาญจนบุร ี

4 นายธวัชชัย ภู่สวาสดิ

นางกนกพร ภู่สวาสดิ

0089806 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุร ี

5 น.ส.อภิราภา พุม่ เข็ม

นางอัษณีย์ พุ่มเข็ม

0058181 ตําบลท่าโขลง จังหวัดลพบุร ี

6 น.ส.ชลธิชา บุรคี าํ

น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ รังศิลป์

0081098 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

7 น.ส.พรประภา สุขสวัสดิ

นายมงคล สุขสวัสดิ

0076754 ตําบลควนเนียง จังหวัดสงขลา

8 น.ส.ปรียาภัทร รุง่ เมือง

น.ส.เพลินตา ต่ายลํายงค์

0086810 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์

รวมระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปี ที จํานวน ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ (ปวช) ปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายทีรภัทร วารินทร์

น.ส.สาวิตรี เครือวงค์

0104833 ตําบลนาแก้ว จังหวัดลําปาง

2 นายณัฐกิตติ เป็ งบุญมา

นายสงกราณต์ เป็ งบุญมา

0076112 ตําบลเมืองยาว จังหวัดลําปาง

3 น.ส.ชญาณ์นันท์ ทองหล่อ

นางชนาภา ทองหล่อ

0093412 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุร ี

4 น.ส.ปาริฉตั ร ป้ องแก้ว

นางปรียานุ ช ป้ องแก้ว

0066089 ตําบลค้อวัง จังหวัดยโสธร

5 น.ส.ปวิชญา พรมโคตร

นายประดิษฐ พรมโคตร

0089768 ตําบลท่าช้างคล้อง จังหวัดเลย

รวมระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปี ที จํานวน ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ (ปวช) ปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.สุภชั ชา วรรณชัย

นางนิลุบล วรรณชัย

0094139 ตําบลโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2 น.ส.กุลสิ รา สิงห์หลง

นางศุภรา บุตรสาธรรม

0066679 ตําบลมัญจาคีร ี จังหวัดขอนแก่น

3 น.ส.อภิรมยา ชืนตา

นางสมคิด ชืนตา

0092871 ตําบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 นายสิโรจน์ จิตรบุตร

นางสุทธาภรณ์ จิตรบุตร

0091574 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

5 น..ส.บัณฑิตา หมืนภู่

นางวิไลรัตน์ หมืนภู่

0101312 ตําบลปากแตระ จังหวัดสงขลา

6 นายปราบ ติบประใจ

นางชนัฎนันท์ ติบประใจ

0086061 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

รวมระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปี ที จํานวน ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ขวัญชนก โชควิรยิ ะจิตต์

น.ส.สุกลั ยา นิลภา

0099877 ตําบลเปื อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

2 น.ส.ชนนิกานต์ โตสิงห์ชยั

นางพวงเพ็ญ โตสิงห์ชยั

0095645 นครสงขลา จังหวัดสงขลา

3 น.ส.นราภัทร ป้ องคําสิงห์

นายชัชวาลย์ ป้ องคําสิงห์

0058055 ตําบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร

4 น.ส.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย์

นายสมคิด ตันธนไพบูลย์

0087677 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุร ี

5 น.ส.พณิชา เกียรติดาํ รงค์กุล

น.ส.ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ

0059258 ตําบลบ้านใหม่. จังหวัดพิษณุโลก

6 น.ส.รัชนก อัครสูรยิ ์

นายทักษะ อัครสูรยิ ์

0047894 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

7 น.ส.ชัชชัย ถาบุตร

นางพิศมัย ถาบุตร

0098703 ตําบลนาโป่ ง จังหวัดเลย

8 นายวิวรรธน์ อินทร์วงศ์

นายชัยสวัสดิ อินทร์วงศ์

0092286 ตําบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย

9 นายปณวัฒน์ คูณมา

นายจํารอง คูณมา

0041811 ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา

10 นายวัชราวุฒ ิ ทรงอาจ

นายสราวุฒ ิ ทรงอาจ

0083668 ตําบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี

11 น.ส.พิมพ์ชนก โอต๊ะแปง

นายณรงค์ชยั โอต๊ะแปง

0102767 เมืองดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

12 นายเมืองแมน เวทํา

นางพัชรินทร์ เวทํา

0077486 ตําบลเชียงกลาง จังหวัดน่าน

13 น.ส.นรีรตั น์ บุระดา

น.ส.ณัชชา พงษ์ใหม่

0091496 ตําบลสามง่าม จังหวัดพิจติ ร

14 นายนันทพงศ์ แสงอาวุธ

นางกาญจนา แสงอาวุธ

0071837 ตําบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

15 นายธีรโชติ รัตนศิรดิ าํ ริ

นายณัทกฤช รัตนศิรดิ าํ ริ

0106326 ตําบลปากนํา จังหวัดฉะเชิงเทรา

16 น.ส.ศศิกานต์ นาคสุวรรณ์

นายสุภชัย นาคสุวรรณ์

0040106 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ลักษณารีย์ ไชยประโคน

นางฉวีวรรณ์ ไชยประโคม

0094642 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2 น.ส.ปนัดดา พวงพัว

น.ส.ศศิกร นีระมนต์

0103738 ตําบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

3 น.ส.กัญญาภัค คําเทพ

นายไสว คําเทพ

0058308 ตําบลปั ว จังหวัดน่าน

4 นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ

นางไพรินพัฒน์ เพชรบุญวรรโณ 0101673 เมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

5 น.ส.ธัญพิชชา เข้าเมือง

นายวัชรพงษ์ เข้าเมือง

0097542 องค์การบริหารส่วนตําบลสวาย จังหวัดสุรนิ ทร์

6 น.ส.ปั ณฑิตา จันทร์วมิ ลู

นางวรรณรัตน์ จันทร์วมิ ลู

0103282 เมืองสิงห์บุร ี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงห์บุร ี

7 นายพลรัตน์ ไชยศิร ิ

น.ส.ปิ ยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์

0067885 ตําบลนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

8 น.ส.ชุตนิ นั ท์ พฤษาประเสริฐ

จ่าเอกสุวทิ ย์ พฤษาประเสริฐ

0040122 ตําบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

9 นายผูกพัน พิมพ์อปู

นางสอางค์ศรี พิมพ์อปู

0063437 ตําบลบ้านแป้ น จังหวัดลําพูน

10 น.ส.ภรภัทร นันทจันทร์

นางสุทศิ า นันทจันทร์

0105995 ตําบลนําโสม จังหวัดอุดรธานี

11 นายสภัทร์พร ชมขุนทด

นายไพฑูรย์ ชมขุนทด

0031971 นครนครปฐม (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายภคนนท์ บัวผัน

นางเรวดี บัวผัน

0091065 เมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์

2 น.ส.อัฏฟี นา อับดุลลาเต๊ะ

นางนูรไ์ รมา อับดุลลาเต๊ะ

0058620 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

3 น.ส.ธันยพร เกษสยม

น.ส.สุรตั น์ สุโขทัย

0082298 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุร ี

4 น.ส.ขนิษฐา แก้วอุ่นเรือน

นายอัครเดช แก้วอุ่นเรือน

0047373 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

5 น.ส.ปุณยวีร์ เพชรดี

นางนิตยา เพชรดี

0060543 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

6 น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ เจริญสว่าง

นายอมร เจริญสว่าง

0048383 ตําบลเปื อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

7 น.ส.พรชนิตว์ ถุงเงิน

นางวรรณอนงค์ ถุงเงิน

0042535 ตําบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

8 น.ส.ภัทรภรณ์ ศรีจงใจ

นางนภาพร ศรีจงใจ

0091326 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

9 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา

นางนํานวล เหลืองกมลจินดา

0091835 ตําบลเขตรอุดมศักดิ จังหวัดชลบุร ี

10 น.ส.ชนิกานต์ อัฐนาค

นางนิรวัฒน์ อัฐนาค

0105113 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายคมกร เล็กรูจี

นายปราโมทย์ เล็กรูจี

0055062 นอกสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2 น.ส.ณัฐพร ชมภูปิน

นางวราภรณ์ ชมภูปิน

0062863 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

3 น.ส.จิรชั ยา สมนาม

นางวรรณภา สมนาม

0098837 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ จังหวัดปราจีนบุร ี

4 น.ส.กนกพัชญ์ คงธนะวานิช

นางปราณคนิสร คงธนะวานิช

0058294 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 น.ส.ธัญชนก จีนกิม

นายมานิต จีนกิม

0060763 ตําบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 น.ส.พบพร อุม้ บุญ

นายประนม อุม้ บุญ

0041817 ตําบลป่ าติว จังหวัดยโสธร

7 น.ส.ปทิตตา ยุพนิ

นางสุพทิ ยา ยุพนิ

0070991 ตําบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร

8 น.ส.สุวรี ยา ใจกลม

นางกันยาวัลย์ ใจกลม

0102645 ตําบลป่ าแมต จังหวัดแพร่

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน ทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ฐิตกิ านต์ นิภานันท์

นางนันท์นภัส บุปผามาศ

0089150 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

2 น.ส.สุพชั ญา กาศสมบูรณ์

นางสุภารัตน์ กาศสมบูรณ์

0039133 เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3 น.ส.ณิชารีย์ แสนใจกล้า

นางศรีวรินทร์ แสนใจกล้า

0041238 ตําบลแม่พริก จังหวัดลําปาง

4 นายพชร เถาว์ศริ ิ

นางบุปผา เถาว์ศริ ิ

0034552 นครนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี

5 น.ส.ศุภกานต์ พิมพ์บดั ชา

นางศิรริ ตั น์ ฆ้องโนนสูง

0079962 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

6 น.ส.ศวิตา เถาว์โท

นางวนิดา เถาว์โท

0085263 ตําบลไก่คํา จังหวัดอํานาจเจริญ

7 น.ส.แพรภัทร เสียวทอง

นางณัชชา เสียวทอง

0066349 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ปริญญาตรีปีที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

ชือ - สกุล สมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.นิจสิรี จันทร์แก้ว

นางนิชธาวัลย์ จันทร์แก้ว

0064275 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 นายวรากร แสงเงินชัย

นางวาสนา แสงเงินชัย

0046462 ตําบลริมปิ ง จังหวัดลําพูน

3 นายเตชินท์ กอมณี

นายพสิษฐ์ กอมณี

0058442 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปีที จํานวน ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพชันสูง (ปวส) ปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

ชือ - สกุล สมาชิ ก

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.นภัสรา อินบุญญา

นางอุลยั อินบุญญา

0082862 ตําบลโนนท่อน จังหวัดขอนแก่น

2 นายกิตติธชั ชูมา

นางวรรณรัตน์ ชูมา

0056927 ตําบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

3 น.ส.อังคณา ศรีสวัสดิ

นายกฤษฎิ ศรีสวัสดิ

0080881 ตําบลบ้านเลือก จังหวัดราชบุร ี

4 น.ส.นารีรตั น์ เรืองศิร ิ

นายจรัล เรืองศิร ิ

0058852 เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 น.ส.ปวิชญา เจียมศักดานุ วฒ
ั น์

นางขาวเวียง เจียมศักดานุ วฒ
ั น์ 0053946 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

6 น.ส.สุจนิ นั ท์ อาจวิชยั

นางศิรประภา อาจวิชยั

0097584 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น

7 น.ส.ปนัสยา คนชุม

น.ส.เจนจิรา คนชุม

0091694 ตําบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรรี มั ย์

8 นายณัฐพงศ์ วงษ์ชยั

นางปั ญจมา วงษ์ชยั

0107660 ตําบลบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

9 นายชนะพล หมืนวัน

น.ส.เพ็ญพร หมืนวัน

0090387 ตําบลลําคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์

10 น.ส.นริศรา มากมี

นายประภากร มากมี

0095280 ตําบลวังม่วง จังหวัดสระบุร ี

11 นายอัครเดช ทวนทอง

นางนําตาล ทวนทอง

0101206 ตําบลบ้านใหม่. จังหวัดพิษณุโลก

12 นายภูคา จันโสดา

นางเฌอฟ้ า ขัตติ

0099994 ตําบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

13 นายธนพงษ์ สร้อยสน

น.ส.สนิท หารบาง

0106769 ตําบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

รวมระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส) ปี ที จํานวน

ทุน

: :
หน้า /

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

วันทีพิมพ์ / /

รายชือผู้ได้รบั ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี

: :
หน้า /

ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพชันสูง (ปวส) ปี ที
ลําดับ

ชือ - สกุล บุตรของสมาชิ ก

เลข
ทะเบียน

ชือ - สกุล สมาชิ ก

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ธารารัตน์ ทิพยานนท์

นายภาณุ ทิพยานนท์

0102530 ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุร ี

2 นายอรรณพ บุญมาตุ่น

นางอุดม บุญมาตุ่น

0056764 ตําบลบ้านจัน จังหวัดอุดรธานี

3 น.ส.ปุณยนุ ช บุรเี รือง

นายคมบัณฑิต บุรเี รือง

0085249 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ

4 น.ส.คริษฐา กุลโมรานนท์

นางรุง่ ทิพย์ กุลโมรานนท์

0054015 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

5 นายธนดล หทัยรัตนานนท์

น.ส.นรินทร์ทพิ ย์ พุทจิระ

0085838 เมืองท่าผา จังหวัดราชบุร ี

6 น.ส.คุนัญญา เศรษฐรักษา

นายชัยภัทร เศรษฐรักษา

0084397 ตําบลอ่าวพะยูน จังหวัดพัทลุง

7 นายบรเมศวร์ เจนวิไลศิลป์

นางพัณณิตา นามศักดิ

0079760 ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุร ี

8 น.ส.ปณิธาน ม่วงประสิทธิ

นางวนิดา ม่วงประสิทธิ

0072087 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุร ี

9 นายสยมภู เต็มเปี ยม

นายอภิชติ เต็มเปี ยม

0060491 ตําบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 นายอภิวตั ร สุวรรณศรี

นางจิราพร สุวรรณศรี

0047792 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

11 น.ส.พิชญาภา ศรีเผด็จ

นางณาตยา ศรีเผด็จ

0092135 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 น.ส.อทิตยาพร ดวงแก้ว

นางศิรพิ ร ดวงแก้ว

0090169 ตําบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

13 นายภูมภิ ทั ร์ ณะคําสาร

นางสรัญญา ณะคําสาร

0085025 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

14 นายเมธาวัฒน์ วงศ์คําแสง

น.ส.สุนิสา บุญฤทธา

0100425 นครระยอง จังหวัดระยอง

15 นายปิ ยะณัฐ แสงจันทร์

นายมงคล แสงจันทร์

0059702 เมืองสระบุร ี จังหวัดสระบุร ี

16 น.ส.เบญจวรรณ ปานอ่อน

นายนิวทิ ย์ ปานอ่อน

0055704 ตําบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุร ี

17 นายปกรณ์วฒ
ั น์ กงภูธร

นายธนวัฒน์ กงภูธร

0075024 ตําบลแม่ระมาด จังหวัดตาก

รวมระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส) ปี ที จํานวน

ทุน

