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1 ด.ช.ศุภวิชญ จุลลี

นายวุฒิชัย จุลลี

0095132 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

80

2 ด.ช.ชาคริส ประจวบสุข

นางรัชดาภรณ ประจวบสุข

0092709 ตําบลบางงา จังหวัดลพบุรี

80

3 ด.ช.ชินกฤต หนูเนียม

นายสมเดช หนูเนียม

0064109 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

4 ด.ช.วัชรพงศ วิโนทก

น.ส.ศิริรัตน วิโนทก

0099897 นครนครปฐม3 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

80

5 ด.ญ.ฐิติภัทร ประหยัดจิตร

นางอาภาพร ประหยัดจิตร

0071802 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

75

6 ด.ญ.ฐิตาภรณ ทัศนวิสุทธิ์

นางชนากานต ทัศนวิสุทธิ์

0056173 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

7 ด.ญ.ภัณฑลา สุปง

นายพศิน สุปง

0063885 ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน

75

8 ด.ญ.ณัฏฐพัชร ปรินชานพันธุกร นางณัฎฐเขมิกา ปรินชานพันธุกร 0098367 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

75

9 ด.ญ.มินตรา ศักดิวรพงศ

นายอุฬาร ศักดิวรพงศ

0086567 ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี

75

10 ด.ญ.พิราวรรณ ธรรมพิทักษ

นางจิรวรรณ ธรรมพิทักษ

0084762 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

75

11 ด.ญ.นับทอง ประสงคทรัพย

นางกนกพิชญ ประสงคทรัพย

0056467 ตําบลน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด

75

12 ด.ญ.สุวพร แซลิ่ม

น.ส.กมลพรรณ ตั้งสถิตพร

0059505 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

75

13 ด.ช.กษิดิ์เดช ฉายพิมาย

นางเกษณีย ฉายพิมาย

0087151 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

75

14 ด.ช.พชรธรณ ยอดวงศ

นายพงชธรณ ยอดวงศ

0096718 ตําบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

75

15 ด.ช.มินทรธาดา สาโล

นายกรกวี สาโล

0097458 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

75

16 ด.ญ.จินตกัญญา จันเพ็ชร

นางหทัยรัตน จันเพ็ชร

0083578 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

75

17 ด.ญ.ปณิดา มั่นศรี

นายราชันย มั่นศรี

0067702 กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

75

18 ด.ช.อดิศร ไกรเทพ

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

0092260 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

75

19 ด.ช.จิรายุ สิทธิชัยวงศ

นายณรงค สิทธิชัยวงศ

0048880 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

75

20 ด.ญ.ลักษณนารา พิพัฒนผล

นางนันทนา พิพัฒนผล

0070574 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

21 ด.ญ.ปพิชญา แจมแจง

น.ส.สุจิตรา เจียมมี

0091599 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

70

22 ด.ช.เปรื่องปรัชญ พลศรี

นางพัชราภรณ พลศรี

0064038 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

70

23 ด.ช.ปฐวี กาญจนพรประภา

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา

0052383 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

70

24 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจนอุดมกิจ

น.ส.อัญชนา ไพโรจนอุดมกิจ

0090948 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

25 ด.ช.ชยพล เหมือดอดทน

นางอรดี เหมือดอดทน

0076265 ตําบลทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

70

26 ด.ช.อภิวิชญ แผวพลสง

นางศุภลักษณ แผวพลสง

0070369 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

70

27 ด.ญ.พัชราภา ภักดีแกว

นายภัทรชัย ภักดีแกว

0066978 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

28 ด.ญ.ธิดารัตน แสนโคก

สิบโทกฤษณะ แสนโคก

0080365 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

70

29 ด.ช.ณัฐปคัลภ คําไสย

นางวนิดา คําไสย

0074385 ตําบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี

70

30 ด.ช.คุณาสิน โพธิ์หลา

นางชุติกาญจน โพธิ์หลา

0067292 ตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

70

31 ด.ญ.จารวี ภูสีฤทธิ์

นางวรรณฤดี ภูสีฤทธิ์

0091095 ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

70

32 ด.ช.ภูวฤทธิ์ รัตนพันธ

นางวิลาวรรณ รัตนพันธ

0088768 ตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร

70

33 ด.ญ.กนกเกศวร แกวประสงค

นางกัลจนา แกวประสงค

0069619 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

70
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34 ด.ญ.พัสวี ฐานไชยยิ่ง

น.ส.ทุเรียน แวงวรรณ

0071427 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

35 ด.ช.จิรกุล ศิริโภค

นางยุวภา ศิริโภค

0075009 ตําบลหนองขา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

36 ด.ช.ณวิชญ บุตกะ

นายเสกสรร บุตกะ

0069141 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

70

37 ด.ช.รวิสุต แกวเจริญสุข

น.ส.วิไล ธรรมวิริยะ

0098029 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

70

38 ด.ญ.พิมพลภัทร ออนวัน

นางบุษมาลี ออนวัน

0097916 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

70

39 ด.ช.ปณณทัต โนจิตร

นางพีรกานต โนจิตร

0097651 องคการบริหารสวนตําบลนาพูน จังหวัดแพร

70

40 ด.ญ.บุญยวีร ยศปญญา

สิบเอกอิฐทิศักดิ์ ยศปญญา

0093955 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

70

41 ด.ช.นัทธวัฒน หนูเนียม

นางวริศรา หนูเนียม

0071040 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

70

42 ด.ญ.กิตติวราภรณ วิเศษนันท

นายกิตติศักดิ์ วิเศษนันท

0092196 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

70

43 ด.ญ.วีรภัทรา โกอินตะ

น.ส.วรรณเสด็จ รัตนมงคล

0088547 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

70

44 ด.ช.ณัฐวุฒิ การักษ

นายจําลอง การักษ

0063957 ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง

70

45 ด.ญ.รัตนกร ไตรถาวร

น.ส.โชติชนิต โชติภมรกุล

0075482 ตําบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

70

46 ด.ญ.สุธีกานต ภูอาลัย

นายทิลายุ ภูอาลัย

0064732 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

70

47 ด.ช.ภคพล อุนวงศ

น.ส.วนิดา จําปาทอง

0084449 ตําบลนาหมอมา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

48 ด.ญ.จังคนิภา ทองปลั่ง

นางสมพร ทองปลั่ง

0066754 ตําบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

49 ด.ช.พีรณัฐ เดชวิลัย

นางสุภาพรรณ เดชวิลัย

0096261 ตําบลเจดียหลวง จังหวัดเชียงราย

70

50 ด.ญ.นัยนปพร แกวเทพา

นางการเกษร แกวเทพา

0048943 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

65

51 ด.ญ.รุงไพลิน อินทนู

นายกัญช อินทนู

0088072 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

52 ด.ช.ระพีภัทร ไสยกุล

นางจงรักษ ไสยกุล

0059377 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

65

53 ด.ญ.โชติรส ผิวออน

น.ส.เกศริน กลาทอง

0059078 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

65

54 ด.ช.ธาวิน จุยมณี

นายธรรศ จุยมณี

0092842 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

55 ด.ญ.อรนลิน สังวิเศษ

จาเอกคมกริช สังวิเศษ

0066773 ตําบลอัคคะคํา จังหวัดรอยเอ็ด

65

56 ด.ญ.อรปุลิน สิงธิสาร

นางเกษศิรินทร สิงธิสาร

0098205 ตําบลปาซาง จังหวัดเชียงราย

65

57 ด.ช.กฤตภาส ออนสะระ

นางจริยา ออนสะระ

0065920 ตําบลสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท

65

58 ด.ช.นพณัช คติสุข

น.ส.บุณยนุช คติสุข

0069905 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

65

59 ด.ญ.ณัชชา ศิริเสวกุล

น.ส.วาสนา แสงโรจน

0064366 ตําบลน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด

65

60 ด.ญ.ภิญญดา สืบเหลางิ้ว

นางปาริฉัตร สืบเหลางิ้ว

0083488 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จังหวัดรอยเอ็ด

65

61 ด.ญ.ฎีรฎา โพธิ์พุฒ

น.ส.แพรวพรรณ โพธิ์พุฒ

0061277 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

65

62 ด.ญ.วรรณธนธร ธรรมดา

นางอลิสา เกษอินทร

0089965 ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

65

63 ด.ญ.ปณิชา ไชยศรีษะ

น.ส.วัชนานนท นารีนุช

0067343 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

65

64 ด.ญ.วิชญาดา ผิวออน

นางจรัสศรี ผิวออน

0095401 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

65

65 ด.ญ.พิมพณัฐชยา กลอมจิต

นางฐาปณี กลอมจิต

0066458 นครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

65

66 ด.ช.ทินภัทร คิ้มสิงห

น.ส.มานิตย มีรอด

0081524 ตําบลบานแกง จังหวัดอุตรดิตถ

65
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67 ด.ช.ธัชพล ชุมนาค

นางสุจิตรา ชุมนาค

0054065 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

65

68 ด.ญ.ชุติกาญจน หวานเสียง

นายวิรุช หวานเสียง

0071403 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

65

69 ด.ญ.ธัญญาลักษณ สุวรรณธร

น.ส.หทัยนุช นันติแกว

0063340 ตําบลสันโปง จังหวัดเชียงใหม

65

70 ด.ญ.พรสินี พุมอินทร

นางเรณู พุมอินทร

0083799 ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง

65

71 ด.ช.บุรัญชัย ตอนศรี

นางจันทัย ตอนศรี

0086745 ตําบลลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

65

72 ด.ญ.ธัญลักษณ เทียนพิทักษกุล

นางธนวรรณ ไพรมุย

0062697 ตําบลสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท

65

73 ด.ญ.ธันยชนก หนูหมอก

นางศราภรณ หนูหมอก

0095510 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

65

74 ด.ญ.จิรฐานิต ดวงปนสิงห

นางวิจิตรี ดวงปนสิงห

0078986 ตําบลเมืองงาย จังหวัดเชียงใหม

65

75 ด.ช.รัฐภูมิ ภูโอบ

นางพิกุล ภูโอบ

0066583 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65

76 ด.ช.ภูมิรพี ยามา

น.ส.เพ็ญนภา แจงบัว

0083800 ตําบลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

65

77 ด.ช.ศุภวิชญ สอาดเอี่ยม

น.ส.นิศาภัทร ธรรมสาร

0083694 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

65

78 ด.ช.พิรชัช แสงศิลา

นางจีรกานต แสงศิลา

0089427 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

65

79 ด.ช.นิติธาดา สาลาสุดตา

นายยอด สาลาสุดตา

0098521 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

65

80 ด.ช.ณฐภัทร ปนทอง

นายศราวุฒิ ปนทอง

0096564 ตําบลทาแลง จังหวัดเพชรบุรี

65

81 ด.ช.สหัสวรรษ นาชัยลอง

นายสุรชัย นาชัยลอง

0091165 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

65

82 ด.ญ.ชาลิสา อาษา

นางนรินทรภรณ อาษา

0100126 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

65

83 ด.ญ.จีรนันท สาครวงศวัฒนา

นายนราธิป สาครวงควัฒนา

0088829 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

65

84 ด.ญ.ฟาใส ดิษฐอวม

นายวิษณุ ดิษฐอวม

0072108 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

65

85 ด.ช.กิตติกวิน พวงสอาด

นางวิไร พวงสอาด

0078071 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

65

86 ด.ญ.ปญชลีย บูรณะพรรณรัตน

นายยศวัฒน บูรณะพรรณรัตน

0096620 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

65

87 ด.ญ.ฐิชฎา กั้วพรม

นางบุษมาลี กั้วพรม

0071672 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

65

88 ด.ช.ธัชชัย แสนบุตร

นายศักดิ์สิทธิ์ แสนบุตร

0078172 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

65

89 ด.ญ.สุรางคคณา สีวะจูม

นายสมศักดิ์ สีวะจูม

0065248 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

65

90 ด.ช.จีรวัฒน สัมพันธแพร

นางเสาวณี สัมพันธแพร

0069715 ตําบลหนองพยอม จังหวัดพิจิตร

65

91 ด.ญ.ชัญญา รุงคลาย

นางอังคณา รุงคลาย

0069842 ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี

65

92 ด.ช.นคเรศ สุขขี

นางกัญญพัชร สุขขี

0090365 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

65

93 ด.ช.อิศรานุวัฒน เวียงนนท

นางคชาภรณ เวียงนนท

0071693 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

60

94 ด.ช.พัฒนพล เดชเฟอง

นาวาอากาศตรีหญิงสุพัฒศิริ บุญยะวั0090340
ตร
เมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี

60

95 ด.ญ.สโรชา นิลฉวี

นางสุจิตรา นิลฉวี

0062685 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

60

96 ด.ช.ปยพัทธุ รัตนเรืองศรี

น.ส.กาญจนา วิมลสิทธิพงศ

0085814 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

60

97 ด.ช.ธนกฤต เกียงแกว

นางวรรณภา เกียงแกว

0078473 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

60

98 ด.ญ.วรวลัญช พรอมมูล

นางวิจิตรา พรอมมูล

0086336 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

60

99 ด.ช.หริหฤษฏ หายทุกข

จาเอกธนาเทพ หายทุกข

0063667 ตําบลตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี

60
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100 ด.ญ.ธวัลรัตน วงคสุรินทร

นายดล วงคสุรินทร

0064606 ตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย

60

101 ด.ญ.สุชาวดี ภูอุม

นางสุมาลี ภูอุม

0086049 ตําบลบัวบาน จังหวัดกาฬสินธุ

60

102 ด.ญ.ธญานิษฐ คงใหม

นายธีระยุทธ คงใหม

0055098 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

60

103 ด.ญ.อติกานต ชูขาว

นายอมรเทพ ชูขาว

0056624 ตําบลบานเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎรธานี

60

104 ด.ญ.ปรีดาภรณ สิงหศักดิ์ตระกูล นางอุมาพร สิงหศักดิ์ตระกูล

0097685 เมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

60

105 ด.ญ.รวินชุดา คําอาย

น.ส.ศิริยุพา ชัยราช

0089323 ตําบลหลายงาว จังหวัดเชียงราย

60

106 ด.ช.ชยพล สายสังข

นางจิราลักษณ สายสังข

0097187 ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

60

107 ด.ญ.กานตณิชา แพงสี

นางธิติยา แพงสี

0077416 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

60

108 ด.ญ.สุกฤตา วรรณกุล

น.ส.ศุภวรรณ พนิชจีระสิน

0098356 ตําบลเกษไชโย จังหวัดอางทอง

60

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

60

110 ด.ญ.พลอยชนก ชื่นฤทัย

60

น.ส.กนกวรรณ ชื่นฤทัย

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 110 ทุน

0069065 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
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1 ด.ญ.พิชญาณ จันดารักษ

นางจิราพร จันดารักษ

0086770 ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร

85

2 ด.ช.เกษลาภิณ กลอมแกว

นายดนภพ กลอมแกว

0088076 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

85

3 ด.ญ.พิมมาดา ทายศรี

นางลัดดาวัลย ทายศรี

0096096 ตําบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

85

4 ด.ญ.นฤชล ศรีรักษา

น.ส.ออมใจ กิจจานนท

0056433 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

5 ด.ญ.พิรพร เหลาซื่อ

นายพัฒธพงษ เหลาซื่อ

0097406 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

80

6 ด.ช.วริทธิ์ธร ศรีทองสุข

นางภคภัทร เดชชาติธนาคุณ

0095193 ตําบลบานใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

7 ด.ญ.พิพรรชพร กมลวิบูลย

นายภูวดล กมลวิบูลย

0066117 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

80

8 ด.ช.พศุตม ญาณสวาง

นายอาทิตย ญาณสวาง

0058335 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

75

9 ด.ญ.กนกอร จิตจักร

นางสุภา จิตจักร

0080186 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

10 ดช.ตุลาการ สกุลศรี

น.ส.วิไลพร แสนจันทร

0062270 ตําบลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

75

11 ด.ญ.เกลากริมุก ลูกอินทร

นางสุฑาพร กรุงแกว

0090452 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

12 ด.ญ.ภทรพรรณ จงศิริ

นางธัญญรัศม จันทร

0096891 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

75

13 ด.ช.เตชินท สุวรรณปญญา

นายกิตติวุฒิ สุวรรณปญญา

0075677 ตําบลบานตาก จังหวัดตาก

75

14 ด.ญ.วชิรญาณ สุโพธิ์

นางอัมพา คงแสนคํา

0087034 ตําบลหัวนาคํา จังหวัดกาฬสินธุ

75

15 ด.ญ.กฤษฎาภา ภูผาริชอ

นายประครอง ภูผาริชอ

0064426 ตําบลคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ

75

16 ด.ช.อนุยุต อภิรติกร

น.ส.ดารุณี บุตรเพชร

0082582 ตําบลบางริ้น จังหวัดระนอง

75

17 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเกตุ

นายธานินทร บุญเกตุ

0090672 ตําบลหางน้ําสาคร จังหวัดชัยนาท

75

18 ด.ช.รัชพล สุขสบาย

นายไชยยันต สุขสบาย

0096000 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

75

19 ด.ญ.ชุติกาญจน ไชยผล

นายวัลลภ ไชยผล

0057501 ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี

75

20 ด.ญ.หทัยชนก ยื่นแปน

นายสุรินทร ยื่นปน

0087088 ตําบลหลวงใต จังหวัดลําปาง

75

21 ด.ช.ณัฐพล เสาะแสวง

นางวรัชญา เสาะแสวง

0093357 ตําบลทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

22 ด.ญ.ธัญชนก เต็มหัตถ

นายกนก เต็มหัตถ

0076585 นครนครปฐม1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

75

23 ด.ญ.วรรณรดา ชําาญศิลป

นายวสันต ชํานาญศิลป

0061285 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

24 ด.ญ.พัชราลักษณ นามมณี

น.ส.ชลดา ไชยวงค

0058660 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

75

25 ด.ช.กฤษดาณุวัฒน สกุลจาป

นางณํฏฐชุดา สกุลจาป

0099201 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

75

26 ด.ญ.จารุกัญญ แสวงสุข

นายปยวัฒน แสวงสุข

0097258 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

75

27 ด.ช.เอกกวิน บาลี

สิบเอกสุริยะ บาลี

0078396 ตําบลโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

75

28 ด.ช.ปริญญา ชมภูโพชน

นางจิดาภา ศรีบุญเรือง

0054169 ตําบลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

75

29 ด.ญ.ปุญยภา รติเพ็ญโกศล

นางคมคาย รติเพ็ญโกศล

0089245 ตําบลปว จังหวัดนาน

75

30 ด.ช.นวมินทร นวสุวรรณกุล

นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล

0100147 ตําบลดูใต จังหวัดนาน

75

31 ด.ญ.ชนินพร เกี้ยงกรม

นางศศิวิมล เกี้ยงกรม

0060696 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

70

32 ด.ช.นวพรรษ ทองศรีอน

นายฤทธิชัย ทองศรีอน

0092742 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

70

33 ด.ช.กิตติเดช เพ็งมี

นางจิตสุภา เพ็งมี

0095880 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

70
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34 ด.ญ.ณัชชา สุโนภักดิ์

นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์

0087923 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

70

35 ด.ช.วรกร ศิริเจริญ

น.ส.ขณิชฐา อัตทโชติ

0089051 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

70

36 ด.ช.อริยธัช สุขอําไพจิตร

น.ส.อรอนงค เอมโอษฐ

0081988 ตําบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี

70

37 ด.ญ.วิริตตรา วิจารณ

น.ส.วรุณี ปยะนารถ

0098116 ตําบลเมืองหงส จังหวัดรอยเอ็ด

70

38 ด.ช.สุวิจักขณ จันทรออน

นางกรรณิกา จันทรออน

0062649 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

70

39 ด.ญ.ทิพาวดี ภูมิลิ

นางเพ็ญศิริ ภูมะลี

0088482 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

40 ด.ญ.สุพิชญา ไชยคํา

น.ส.กัญญพิชญา ไชยคํา

0048783 ตําบลแมตืน จังหวัดลําพูน

70

41 ด.ญ.พัฒนนรี พัฒนใหญยิ่ง

นางณุกานดา พัฒนใหญยิ่ง

0083444 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

70

42 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโยวงค

นางสุรียพร ศรีโยวงค

0079264 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

43 ด.ญ.สิฎารัศมิ์ วงศใหญ

นายอดุลย วงศใหญ

0059798 ตําบลเวียงมอก จังหวัดลําปาง

70

44 ด.ญ.ชุติกาญจน โกชัยยา

นางอลิสา โกชัยยา

0069194 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

70

45 ด.ญ.เมยธีรา บุตราช

นางปาณิศา บุตราช

0071484 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

70

46 ด.ญ.ณัฐวรา นามวงค

นายพินัย นามวงค

0074243 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

70

47 ด.ช.ศุภกฤต กระแสโสม

นางอรวัลย กระแสโสม

0086966 ตําบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

70

48 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ปงสี

นายวิรัตน ปงสี

0046513 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

49 ด.ช.ณัฐนนท เหล็กแปง

นางกรรณิกา เหล็กแปง

0093051 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

70

50 ด.ช.ปริญญา เจริญศิลป

นายพยุง เจริญศิลป

0062009 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

70

51 ด.ญ.ภูษณิศา ทองประสม

น.ส.ปาณิสรา ทองประสม

0083148 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

70

52 ด.ญ.พิชญกานต ตระกูลวงศ

นางสุมาลี พันสนิท

0085026 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

70

53 ด.ช.สกนธพล นาคเปรม

น.ส.พัฒนนรี นาคเปรม

0088301 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

70

54 ด.ญ.ธัญญนันท ศรีจันทรทับ

น.ส.อรุณรุง ศรีจันทรทับ

0083060 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

70

55 ด.ช.ธาวิน รวีเดชดํารง

นางกัญญา รวีเดชดํารง

0087451 ตําบลสามงาม จังหวัดนครปฐม

70

56 ด.ญ.วิมลณัฐ แกวเมฆ

นางดุษฎี แกวเมฆ

0074758 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

70

57 ด.ญ.วิมลสิริ ตรีวุฒิ

นายเสรี ตรีวุฒิ

0091248 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

58 ด.ช.ญาณพัฒน ภูละมุล

นายจักรี ภูละมุล

0066584 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

59 ด.ญ.ขวัญขาว ภูประสงค

น.ส.สุรัตนดา มะลิหอม

0089635 ตําบลบานเหลา จังหวัดเชียงราย

70

60 ด.ญ.ธิดารัตน แขกทอง

นายประสิทธิ์ แขกทอง

0047224 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

70

61 ด.ญ.ภัทรธิดา สุระเสียง

นางสุมาลี บัวสมบูรณ

0064568 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

70

62 ด.ญ.ธัญพิชชา ธีระโชติ

นายศักดิ์ชัย ธีระโชติ

0070405 ตําบลภูเรือ จังหวัดเลย

70

63 ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยมาตร

นายธีระยุทธ ไชยมาตร

0086982 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

70

64 ด.ช.สุกฤษฏิ์ อาจหาญ

นางเพชรทิวา อาจหาญ

0072034 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

70

65 ด.ช.ฐากูร หอทรัพย

นายอนุพงศ หอทรัพย

0071542 องคการบริหารสวนตําบลดาน จังหวัดสุรินทร

70

66 ด.ญ.วรลักษณ บัวเชย

นายภักดี บัวเชย

0059669 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

70
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67 ด.ช.ยศธร รัตนวงศ

นายโยธิน รัตนวงศ

0062319 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

70

68 ด.ช.ณัชชนนท ผองสอาด

นางนิตยา ผองสอาด

0098720 ตําบลโคกมวง จังหวัดสงขลา

70

69 ด.ญ.ธัญสุดา ตะนอย

น.ส.แสงทอง ชัยรัตน

0055741 ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย

70

70 ด.ญ.ปาณิสรา ตันสุวรรณ

นางขนิษฐา ตันสุวรรณ

0039818 ตําบลนาดวง จังหวัดเลย

70

71 ด.ญ.ชนัญชิตา ทองดวง

นางเสาวณี ทองดวง

0089380 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

70

72 ด.ช.อิทธิกร บริรักษ

นายนครินทร บริรักษ

0093407 ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี

70

73 ด.ญ.พรรณธนวดี แกวกลม

นางนันทนิภา แกวกลม

0070368 ตําบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย

70

74 ด.ญ.ปณณภัทร นิลยอง

นางจันทรสุดา นิลยอง

0099501 ตําบลหนองหาน. จังหวัดอุดรธานี

70

75 ด.ช.ศิววงศ มีบุญ

นางกนกวรรณ ทับธนะ

0070237 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

70

76 ด.ช.ธนวินท วงษไทย

นางฐานิตา อุตสาห

0089408 ตําบลพระเหลา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

77 ด.ช.กิตตินันท หินกลาง

นางสุดารัตน โนนพิลา

0091169 ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน

70

78 ด.ช.พัฒน พุฒบรรจง

นางชลาลัย พุฒบรรจง

0090710 เมืองสนั่นรักษ จังหวัดปทุมธานี

70

79 ด.ญ.นันทนภัส แกวตุมกา

นายสมศักดิ์ แกวตุมกา

0077092 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

65

80 ด.ญ.ปณณพร ทองคํา

นายนเรศ ทองคํา

0059246 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

65

81 ด.ญ.ภัทรกมล เหลาอรรคะ

นายกริชกมล เหลาอรรคะ

0065363 ตําบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

65

82 ดงญ.สิริยากร บัวขม

นายบุญชอบ บัวขม

0060237 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

65

83 ด.ช.ปณณทัต มณี

น.ส.จิรวรรณ สายชวย

0054461 นครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

65

84 ด.ญ.คริมา เสาวรส

นางจันทรจิรา เสาวรส

0099173 ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

65

85 ด.ญ.กัญญาพัชร สีหะวงษ

นางกิตติมา สีหะวงษ

0079154 ตําบลกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

65

86 ด.ญ.กนกพิชญ สัจกุล

นายศุภกิจ สัจกุล

0054343 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

65

87 ด.ญ.เนติคุณ ดิษฐอั๊ง

นางพรรัก ดิษฐอั๊ง

0067982 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

65

88 ด.ช.ธนกฤต ทับมวง

น.ส.ทวีรัตน แทนเทือก

0074723 ตําบลบานแกง จังหวัดอุตรดิตถ

65

89 ด.ญ.วรางคณา เพียโคตรแกว

นางสมหมาย เพียโคตรแกว

0057934 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

65

90 ด.ญ.ณัฏฐวรีย สิริธีรธํารง

นางปาจรีย สิริธีรธํารง

0074831 ตําบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี

65

91 ด.ญ.ณัฐชา พรรณศรี

นางกาญจนา พรรณศรี

0054173 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

65

92 ด.ญ.บุณยวีย เรืองฤทธิ์

น.ส.ปาณิสรา เรืองฤทธิ์

0091015 ตําบลหงาว จังหวัดระนอง

65

93 ด.ญ.นลพรรณ อุทิศ

สิบเอกนพฤทธิ์ อุทิศ

0072528 เมืองตราด จังหวัดตราด

65

94 ด.ญ.ศุภัสชญา ไชยวุฒิ

นางเรือนแกว ไชยวุฒิ

0067694 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

65

95 ด.ช.ธีรัช ธูปไธสง

นางศศิธร รูปไธสง

0068914 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65

96 ด.ญ.ปญวรรัตน ไชยเสนา

นางกุญธภัสส โรจวงศวริศ

0076660 ตําบลนิคมสงเคราะห จังหวัดอุดรธานี

65

97 ด.ช.ภูมิพิจักษณ โสภา

นายชัยณรงค โสภา

0098037 ตําบลบานเหลา จังหวัดเชียงราย

65

98 ด.ช.กอปรบุญ วิทวิบูลย

จาเอกภูชนะ วิทวิบูลย

0074538 ตําบลดอนหญานาง จังหวัดบึงกาฬ

65

99 ด.ญ.ชนะใด สิทธิ

นางพลับพลึง สิทธิ

0040066 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

65
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100 ด.ญ.กัญญาณัฐ อินธิดา

นางรักคณา อินธิดา

0085650 ตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

65

101 ด.ช.สิรดนัย พัฒนศิริพงศ

นางเดนนภา พัฒนศิริพงศ

0075918 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

65

102 ด.ช.ธนโชติ นามดี

นางสรอยฟา นามดี

0097967 ตําบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี

65

103 ด.ช.พีรวิชญ ธัญญเชียงพิณ

นางสิริลักษณ ธัญญเชียงพิณ

0096686 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

65

104 ด.ญ.มนสิชา สังขกุล

น.ส.ศุภราภรณ ยอยแกว

0083609 ตําบลบอตรุ จังหวัดสงขลา

65

105 ด.ญ.สมฤทัย สุวรรณกูฏ

นางนวลจันทร สุวรรณกูฎ

0072282 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

65

106 ด.ช.พุฒิโชติ ภูหงษเพชร

นางโชติรส ภูหงษเพชร

0074399 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65

107 ด.ญ.กัลยกร คงพูล

นางธัญดาพัชร คงพูล

0087662 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

65

108 ด.ญ.ปริชมน เวียงแกว

นางโสภิดา เวียงแกว

0058190 นครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

65

109 ด.ช.วรกันต สกุลเต็ม

น.ส.แสงอรุณ ไชยพล

0082194 ตําบลเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี

65

110 ด.ช.ณัฐกรณ ปนตาคํา

นางรัศมี ปนตาคํา

0060512 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65
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1 ด.ญ.มัญฑิตา ปานกลิ่น

นางสุจิตรา ปานกลิ่น

0066834 เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

85

2 ด.ญ.ญาณิศา เผาพันธ

นายไพบูลย เผาพันธ

0059667 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

80

3 ด.ญ.นิทัศนีย แยนา

จาเอกสุลกิฟลี แยนา

0077738 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

80

4 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม

นางนริศรา เสนาธรรม

0073592 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

80

5 ด.ญ.ขนิษฐา คูคิด

น.ส.เสาวลักษณ แววงาม

0088332 องคการบริหารสวนตําบลทองเอน จังหวัดสิงหบุรี

80

6 ด.ช.วสันตพงศ นาวินปกาสิทธิ์

นายพานุพงศ นาวินปกาสิทย

0094589 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

7 ด.ช.ชัยการ กาสุริยะ

น.ส.เพ็ชรรัตน วังแกวหิรัญ

0055420 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

75

8 ด.ญ.ธัญสร ทองสังข

นายศุภชัย ทองสังข

0055246 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

75

9 ด.ช.ธนานนท ปราณี

นางสุธาทิพย แพทยรังษี

0081134 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

75

10 ด.ญ.สิริขวัญ สัตยสม

นายปฐมพงษ สัตยสม

0044051 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

75

11 ด.ญ.ฐปณัสม พลนุย

น.ส.อริสา กลับคุณ

0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

75

12 ด.ช.กองภพ ศรีประทุม

นางจริยา คําแหง

0059909 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

75

13 ด.ช.พีรทัศน ภูมิพัฒน

นางไพลิน ภูมิพัฒน

0059462 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

75

14 ด.ช.ธิปก แซมรัมย

นางประครอง แซมรัมย

0088311 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

15 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เผนฤทัย

นางจารุณี เผยฤทัย

0092670 องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

75

16 ด.ญ.มนสิชา กอปไพบูลย

นายบดินทร กอรปไพบูลย

0071719 ตําบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

75

17 ด.ญ.ธัญวรัตน ใจงาม

นางสรณา ใจงาม

0072852 ตําบลเสริมซาย จังหวัดลําปาง

75

18 ด.ญ.พศิกา แวนแกว

นางเกตนิกา แวนแกว

0096094 ตําบลมะกรูด จังหวัดปตตานี

75

19 ด.ช.อิมรอน บาบาดี

นางรอมละห ดอเลาะ

0079306 นครยะลา จังหวัดยะลา

75

20 ด.ญ.เกตุวลี สุดแปน

นายสมปราชญ สุดแปน

0055410 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

75

21 ด.ญ.ชัญญามญชุ วัดขวาง

นายเลิศชาย วัดขวาง

0096846 ตําบลน้ําจืด จังหวัดระนอง

70

22 ด.ญ.จิณัชฐตา ธาตุทําเล

นางณัฐพัชร ธาตุทําเล

0094541 เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี

70

23 ด.ญ.พอเพียง ถือชาติ

นางนิรมล บุญสิงห

0079500 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

70

24 ด.ญ.ชัญญานุช พรมจันทร

นายสกุล พรมจันทร

0076123 ตําบลคําตากลา จังหวัดสกลนคร

70

25 ด.ช.ธนภัทร ทองคํา

นางกรุณา ทองคํา

0090080 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

70

26 ด.ญ.ชนกานต นาชัยฤทธิ์

น.ส.อรนาถ อาดยางคํา

0092794 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

70

27 ด.ญ.กิติพิยดา สัตยกาญจน

นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน

0096751 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

70

28 ด.ญ.อักษราภัค รูทํานอง

นายเอนก รูทํานอง

0063768 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

70

29 ด.ญ.พลอยแพรวา อุดมศรี

นางเสาวณีย อุดมศรี

0094797 เมืองเลย จังหวัดเลย

70

30 ด.ญ.กันติกมล รสนอย

นายวิวรรธน รสนอย

0089243 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

70

31 ด.ญ.ชมพูนุท เจียมยุทธการณ

น.ส.ศศิณัฐณ วิศุทธิ์วัฒนา

0073139 ตําบลบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

70

32 ด.ญ.อัญรัตน ทองดี

นายสมใจ ทองดี

0053847 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

70

33 ด.ญ.กัญญพิชญ ขํานุรักษ

น.ส.วัสุญา ขํานุรักษ

0065550 ตําบลแมขรี จังหวัดพัทลุง

70
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34 ด.ช.ธนวัตน โยวะ

นางวรลักษณ โยวะ

0063729 ตําบลคํากาว จังหวัดกาฬสินธุ

70

35 ด.ญ.ฤทัยทิพย เมืองคํา

นายภัทรวุธ เมืองคํา

0083959 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

70

36 ด.ญ.ธนภรณ หอมขจร

นางวราภรณ หอมขจร

0084122 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

70

37 ด.ช.พงศพัฒน เผื่อนผึ้ง

นางศรัญยวรรต เผื่อนผึ้ง

0085150 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

70

38 ด.ญ.อรจิรา เพชรวิชิต

นายฉัตรชัย เพชรวิชิต

0060437 ตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ

70

39 ด.ช.นภพล ดวงแกว

น.ส.บวรรัตน นันทะเสน

0077181 ตําบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ

70

40 ด.ญ.ณัฐฐิณี กิติกุศล

นายปยะ กิติกุศล

0095171 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

70

41 ด.ญ.พิมพมาดา มูลเมือง

นายอภิวัฒน มูลเมือง

0048200 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

70

42 ด.ญ.พณณพร แสงสุวรรณ

น.ส.สุดารัตน สุวรรณรัตน

0060674 ตําบลนาประดู จังหวัดปตตานี

70

43 ด.ช.ตปธน จันทมาศ

นางเมธปยา จันทมาศ

0099360 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

70

44 ด.ญ.ปุณิกา นุรักษ

นางดวงพร นุรักษ

0084171 เมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี

70

45 ด.ญ.ณฐมน จิตนะมงคล

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

0054072 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

70

46 ด.ญ.รชยา บูรณะ

นายสมัคร บูรณะ

0064987 ตําบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร

70

47 ด.ช.อัครวินท รักดี

น.ส.ธัญชนก เจริญพร

0096445 ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

70

48 ด.ช.กิติภูมิ วรธรรมพล

นายธนาชัย วรธรรมพล

0061560 ตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง

70

49 ด.ญ.ศิริวรรณ เสียงล้ํา

นางเบญจภรณ เสียงล้ํา

0076226 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

70

50 ด.ช.รัฐภูมิ แดนประกรณ

นายสุรวัฒน แดนประกรณ

0063940 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

51 ด.ช.รัฐพล กิจอนันต

นายชิษณุพงศ กิจอนันต

0046005 ตําบลบางเลน. จังหวัดนนทบุรี

70

52 ด.ญ.ณิชาภา นามสอนธนโชติ

นางณปภัช นามสอนธนโชติ

0074501 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

70

53 ด.ช.ศุภณัฐ ฟกคง

นางศิราณี ฟกคง

0078900 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

70

54 ด.ญ.กฤศรา กําลังทรัพย

นางกัลยา กระบิล

0050684 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

55 ด.ญ.วิชิรตา อนะมาน

นางจินตนา อนะมาน

0071557 ตําบลปอกแปก จังหวัดสระบุรี

70

56 ด.ช.ธีรธวัช มากระดี

น.ส.ภัครัศมี ทวีลภัสภูดินันท

0062164 ตําบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

65

57 ด.ญ.ณภัทรารัตน ชัยชนะไพศาล น.ส.สุวรรณี อุนใจ

0079318 ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร

65

58 ด.ช.ภัทรพล ศรีสอาด

นางอังคณา ศรีสอาด

0078786 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

65

59 ด.ช.ศิวาพัชร ผิวขาว

น.ส.วัชรินทร ฐิติสุวัฒน

0056100 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

65

60 ด.ญ.พิริสา ออนคํา

นางสมศรี ออนคํา

0052220 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

65

61 ด.ญ.ขวัญพัฒน กาญจนภิญพงศ นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ

0081953 ตําบลทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

65

62 ด.ช.ศุภณัฐ สีรัง

น.ส.ณวพร สิงหวรรณุรัตน

0089830 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

65

63 ด.ญ.อภิชญา แสนอุม

นายปยะ แสนอุม

0088606 ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร

65

64 ด.ช.ปญญาวิชญ แพงจันทรศรี

นางพิชญธินันท บุญจันทร

0089611 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

65

65 ด.ญ.สิรภัธร บุญประกอบ

น.ส.อรุณี สวางไพร

0054827 เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี

65

66 ด.ญ.ปรียากร ปญญา

พันอากาศเอกประเวศ ปญญา

0095765 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

65
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67 ด.ญ.ฐิติวรดา พันแกว

นางวิจิตรา พันแกว

0070650 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

65

68 ด.ญ.ณิชาภัทร เมืองดาน

นางวิจิตรา เมืองดาน

0092741 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

65

69 ด.ญ.กษมา ไชยา

นางปญฑิตา สมณะ

0092283 ตําบลเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี

65

70 ด.ญ.กัญญาพัชร เพียดสิงห

นางน้ําฝน เพียดสิงห

0069512 ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู

65

71 ด.ญ.นันทนลิน โตเย็น

นางวิไลวรรณ โตเย็น

0080516 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

65

72 ด.ญ.ศตพร แซโคว

นางวริศรา แซโคว

0066575 ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

65

73 ด.ญ.พัทธธีรา งามชื่น

น.ส.ณปภา หมั่นจิตต

0090777 ตําบลบานกอก จังหวัดอุบลราชธานี

65

74 ด.ญ.ปวีณนุช สุทธิ

น.ส.จิดาภัส อาจวิชัย

0080653 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

65

75 ด.ญ.อัสมา แวดอเลาะ

นายชัยยุทธ แวดอเลาะ

0080015 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

65

76 ด.ช.ชุติพนธ แสนจมปู

นายสาคร แสนจมปู

0086748 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

65

77 ด.ช.ศรัณยพงศ ลิ้มตระกูล

นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล

0069103 ตําบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

65

78 ด.ญ.นลัคสรา กันแกว

นางเกษธินี กันแกว

0073687 ตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย

65

79 ด.ญ.กมลชนก คํามณีจันทร

นายอัศวิน คํามณีจันทร

0086698 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

65

80 ด.ญ.รินลดา อินตะวิชา

นางอัจฉรา อินตะวิชา

0081557 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

65

81 ด.ญ.ปภาดา อินตาพวง

นางนงคนุช อินตาพวง

0078968 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

65

82 ด.ญ.เพ็ญพิชชา คงมา

นางเสาวลักษณ คงมา

0080452 เมืองพังงา จังหวัดพังงา

65

83 ด.ช.กันตภณ มหาหงษ

นางบุหงา มหาหงษ

0065789 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

65

84 ด.ช.ภูรินาท แกวลอย

นางอนงค แกวลอย

0086426 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

65

85 ด.ญ.วชิรญาณ อักษร

นางประนอม อักษร

0089545 องคการบริหารสวนตําบลลําไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

65

86 ด.ช.จีราวิชช ทัพพอภิโชติ

นางฐิภาพัทธ ทัพพอภิโชติ

0069479 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

65

87 ด.ญ.ประภามาศ หลวงกอง

นางนันทนา หลวงกอง

0082828 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

65

88 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ พิมสาร

นางนุสรา พิมสาร

0076205 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

65

89 ด.ญ.ฐากูร ดั้งดอนบม

นายสมาน ดั้งดอนบม

0089615 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

65

90 ด.ญ.สุชญา ภูทอง

สิบเอกสุชาติ ภูทอง

0087252 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

65

91 ด.ช.พรภวิษย เอี่ยมแกว

นางพึงพิศ เอี่ยมแกว

0084530 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

65

92 ด.ญ.ภภัสสร ราชหงษ

พันจาอากาศเอกสุทธิศักดิ์ ราชหงษ 0089057 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

65

93 ด.ช.ศุภเศรษฐ พุทธา

นายปฏิพัทธ พุทธา

0081197 ตําบลบานคอ จังหวัดขอนแกน

65

94 ด.ญ.สุณิชญา เครื่องกาศ

นางอมรรัตน เครื่องกาศ

0065803 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

65

95 ด.ญ.ณัฏฐวิตรา วิโยค

น.ส.วิรัญชนา วงศไชย

0080119 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

65

96 ด.ญ.พิชยา แตงแกว

น.ส.สุภาพร พูลพิพัฒน

0091846 ตําบลหนองไมแดง จังหวัดชลบุรี

65

97 ด.ช.รณกร พวงจันทึก

น.ส.นริศรา คันธวณิชกุล

0077668 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

65

98 ด.ช.ปรเมศวร นาคขะโหนง

นางปทมา นาคขะโหนง

0047420 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

65

99 ด.ญ.ญาณิศา สีดาเหลา

น.ส.สาวิตรี แดงสุวรรณ

0067992 องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด จังหวัดกาญจนบุรี

65

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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100 ด.ญ.ญภา เรืองประชา

นางเมตตา เรืองประชา

0069294 ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

65

101 ด.ช.ธีรวัสย มณีอินทร

น.ส.ศิริพร มณีอินทร

0088727 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

65

102 ด.ญ.โชติกา จันทรศิริ

นายกัณฐสิทธิ์ จันทรศิริ

0062198 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

65

103 ด.ญ.มุทิตา ทองบุญมา

นางปรียา ทองบุญมา

0089660 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

65

104 ด.ญ.ภูริชญา ศรีตระกูล

นางอัญชลี ศรีตระกูล

0070953 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

65

105 ด.ญ.เบญจพร ยิ้มสระ

น.ส.พินสุรีย สุดโคต

0099051 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

65

106 ด.ช.พชร พุดดี

นางกันจนา พุดดี

0056660 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

65

107 ด.ญ.ธนัญชนก ธนะสมบัติ

นายจุฑา ธนะสมบัติ

0085097 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

65

108 ด.ช.เฉลิมเกียรติ สุระพร

นางนิตยา สุระพร

0054479 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65

109 ด.ญ.ธนพร จันพิลา

นางสุภาพร จันพิลา

0076726 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

65

110 ด.ช.ทัศนพล วุฒิกาญจน

นางทัศนีย วุฒิกาญจน

0062641 ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร

65

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ช.ภานุพันธ ดอนเงิน

นางจตุพร ดอนเงิน

0039417 เมืองกาฬสินธุ (สถานธนานุบาล) จังหวัดกาฬสินธุ

85

2 ด.ช.ศรชนม ศรีชูนิ่ม

น.ส.กรชนก ยุคะลัง

0039651 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

80

3 ด.ญ.วรินยุพา จันทเขต

นางเสาวคนธ จันทเขต

0063996 ตําบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

80

4 ด.ญ.อัญวีณ พัฒนไตรเมธี

นายธนชัยวัฒน จันทรศรี

0072265 ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค

80

5 ด.ญ.ญาณิศา คเชนทองสุวรรณ

นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ 0052198 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

6 ด.ช.อัฏฐภิญญา ศรีพระจันทร

นายอํานาจ ศรีพระจันทร

0071070 ตําบลนางัว จังหวัดอุดรธานี

75

7 ด.ญ.ณัฐธิดา แพงคําดี

จาเอกยุทธสันต แพงคําดี

0088812 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

75

8 ด.ญ.กัญญวรา ชุมทอง

น.ส.ปริศนา บริพันธ

0092448 นครตรัง จังหวัดตรัง

75

9 ด.ญ.ภัคนันท ตันพฤทธิอนันต

นางอังคณา ตันพฤทธิอนันต

0071850 ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม

75

10 ด.ญ.พัตรพิมล เพ็ชรนิล

นางนวพร เพ็ชรนิล

0051468 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

75

11 ด.ญ.ศิวะพร นอยวังหิน

นางตุมทิพย นอยวังหิน

0048995 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

75

12 ด.ช.วรรธก ชูสงแสง

จาเอกพิทยา ชูสงแสง

0081146 ตําบลทาขาม จังหวัดตรัง

75

13 ด.ช.รีฟอัต มะเซ็ง

นางฟยรูช ประเสริฐศรี

0068393 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

75

14 ด.ช.ธีรศักดิ์ วงศสนันท

นางจิรวรรณ วงศสนันท

0099178 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

75

15 ด.ญ.ชุติกาญจน ทองชัย

น.ส.วาริศา เสยกระโทก

0099425 ตําบลธาตุพนมใต จังหวัดนครพนม

75

16 ด.ญ.ธชาทิพย คํามณี

นายธนกฤต คํามณี

0070554 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

75

17 ด.ช.กันตพัฒน ลักษณะพริ้ม

นายชุมพล ลักษณะพริ้ม

0061401 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

75

18 ด.ช.วีรภัทร บุญมาทัน

นางกรรณิการ บุญมาทัน

0069797 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

70

19 ด.ญ.จิดาภรณ นวลฉวี

นางศกวรรณ นวลฉวี

0087152 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

70

20 ด.ญ.ภูริชญา สาขา

นายวิโรจน สาขา

0067739 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

70

21 ด.ญ.กานตธิดา ขาวปลอด

น.ส.ทิพยวรรณ ศรีเปารยะ

0094711 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

70

22 ด.ญ.มัณฑนา จันวงษา

จาเอกเวชชัยยันต จันวงษา

0062901 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

70

23 ด.ญ.นลิน พลเศพย

น.ส.แววตา สุขปราโมทย

0065862 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

70

24 ด.ญ.ปราณปริยา โสดาลี

นางสุภัสราภรณ โสดาลี

0088060 ตําบลธาตุพนมใต จังหวัดนครพนม

70

25 ด.ญ.อารดา หังษา

นางพิมประไพ หังษา

0088851 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

70

26 ด.ช.ศิวกร ทองดา

นางชลิดา ประทีปทอง

0057624 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

70

27 ด.ญ.พนัชกร มีเดช

นายบุญสง มีเดช

0031002 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

70

28 ด.ช.พิพงศธร วงษชารี

นางกัลยกร วงษชารี

0080795 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

70

29 ด.ช.วิษญะ พิชัย

นายคมกริช พิชัย

0094151 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

70

30 ด.ญ.ภิมลฑากร ยอดสอน

น.ส.พัณณิตา ยอดสอน

0085000 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

70

31 ด.ญ.เปมิกา สกุลฉ่ํา

นางธรรมรส สกุลฉ่ํา

0089313 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

70

32 ด.ญ.บัณยาพร มากหลาย

น.ส.วัฒนี มากหลาย

0080460 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

70

33 ด.ญ.วราณี สุขศรี

นายภัทราวุธ สุขศรี

0089897 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

70
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34 ด.ญ.พัชรียา วิยะกาศ

นายชรินทร วิยะกาศ

0070034 ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย

70

35 ด.ช.มังกร แงเจริญกุล

นางอังคณา แงเจริญกุล

0066426 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

70

36 ด.ญ.จารุมน ใยฉวี

นายอานนท ใยฉวี

0090041 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

70

37 ด.ญ.ภัทรธิดา บรรดาศักดิ์

นางสุกัญญา บรรดาศักดิ์

0096079 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

70

38 ด.ญ.ปฐมาวดี ยิ้มเกตุ

นางวิชุดา ยิ้มเกตุ

0079422 ตําบลนาวง จังหวัดตรัง

70

39 ด.ญ.ภัทรพร นิกรแสน

นายสุรศักดิ์ นิกรแสน

0100211 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

40 ด.ญ.สุตาภัทร แกวเกลี้ยง

นางนวมน แกวเกลี้ยง

0099866 ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานี

70

41 ด.ช.จักรินทร อาระลา

นางสมสมัย อาระลา

0090351 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

70

42 ด.ญ.ปราณปรียา สิงหแกว

นายนพพงษ สิงหแกว

0093783 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

70

43 ด.ช.ภูชยุตม เพ็งหีต

นางพรพรรณ เพ็งหีต

0064507 องคการบริหารสวนตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

70

44 ด.ช.ธนพล มรรคสันต

นายเฉลิมพล มรรคสันต

0098859 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

70

45 ด.ญ.นันทนภัส แกวนอย

นายทินกร แกวนอย

0080798 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

70

46 ด.ญ.รัตนาภรณ ยังเปรมปรี

น.ส.ปทมา ทองแสง

0098078 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

70

47 ด.ช.นนทพัทธิ์ วัยวัฒน

นางพัชรีย วัยวัฒน

0089764 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

48 ด.ช.ปยะวัฒน ทองลวน

นางสายสมร ทองลวน

0080749 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

70

49 ด.ญ.ภัคจิรา แสงมล

นางศันสนีย สีสม

0093655 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

70

50 ด.ช.อดุลวิทย อินตุย

นายอัศวิน อินตุย

0077916 ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน

70

51 ด.ญ.อุมมุลฮาซาไนน จงกลลาบาน นางฮาดียะห จงกลลาบาน

0093791 ตําบลบานนา จังหวัดสงขลา

70

52 ด.ญ.ณัฏฐนันท พรหมรักษ

นางวิภาพร พรหมรักษ

0079063 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

65

53 ด.ญ.จิรกฤตา ฤทธิ์ภิรมย

นางสุมิตรา ฤทธิ์ภิรมย

0089129 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

65

54 ด.ญ.จุฑาภัค ไกรสิงหสม

นางอัจฉราพร แกวแสงทอง

0064447 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

65

55 ด.ญ.ธีริศรา เนาวชมภู

นางนฤมล เนาวชมภู

0065302 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

65

56 ด.ญ.ภิรษา กิจกาญจน

น.ส.ชลิภา คงเนาวรัตน

0081601 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

65

57 ด.ช.สุเมธี เจนใจ

นายสิวะพันธ เจนใจ

0084638 องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา

65

58 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สรจิตวิรีกุล

น.ส.จันทรทิพย แจมเงิน

0076602 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

65

59 ด.ญ.ศศิกาญจน บุญหาญ

นายศุภชัย บุญหาญ

0064545 ตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ

65

60 ด.ญ.กัญญาพัชร เชียทอง

นางสุวพรรณ เชียทอง

0055197 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

65

61 ด.ญ.ฐปนรรต อินทสุราช

นางกุสุมา อินทสุราช

0060880 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

65

62 ด.ญ.สุพิชญา แกวชารี

นายสุพัฒน แกวชารี

0089594 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

65

63 ด.ญ.ชลธิชา บุรีคํา

น.ส.ศิริลักษณ รังศิลป

0081098 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

65

64 ด.ช.กษิดิศ ตันดี

นางอรทัย ตันดี

0079961 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

65

65 ด.ญ.นาตาลี และมิตร

นางมายาวี และมิตร

0082526 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

65

66 ด.ญ.พรนภัส บุญประสิทธิ์

นางวิภาวดี บุญประสิทธิ์

0069804 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

65
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67 ด.ญ.นีรนาถ ทนันชัยบุตร

นางพรรณี ทนันชัยบุตร

0080195 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

65

68 ด.ญ.ปริยากร มานอย

นางสุกัญญา มานอย

0079665 ตําบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎรธานี

65

69 ด.ญ.ปรียาภัทร รอดสงค

นายจรินทร รอดสงค

0063364 ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค

65

70 ด.ช.ชวนากร อรรถวิทย

นางธัญญวรัตน อรรถวิทย

0082317 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

65

71 ด.ญ.ชัญญานุช ทวงที

นางธันยชนก ทวงที

0088488 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

72 ด.ญ.เนตรชนก ขันธบูรณ

นางรุงตะวัลย ขันธบูรณ

0090106 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

65

73 ด.ญ.ณิชกานต อินทรกานอน

นางกฤตติกา พวงสีเคน

0065682 ตําบลหนองไผ จังหวัดมหาสารคาม

65

74 ด.ญ.บุญญาพร ปะจิราพัง

นางศิริวรรณ ปะจิราพัง

0065237 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

65

75 ด.ญ.ธัญสินี พวงศรี

นางอัญชนาบดี พวงศรี

0087075 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

65

76 ด.ญ.กันติชา จันทรผอง

นางพิมมาส จันทรผอง

0063589 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

65

77 ด.ญ.ณัฏฐณิชา จันทรพิทักษ

นางภคปภา จันทรพิทักษ

0088636 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

65

78 ด.ช.ณัฐนนท แสงสินธุ

นางนงลักษณ แสงสินธุ

0077651 ตําบลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

65

79 ด.ญ.พรรณบุษยา พรหมรัตน

น.ส.สุรีย หองแซง

0080777 ตําบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี

65

80 ด.ช.พรหมพิริยะ ศรีเมือง

นายฉัตรมงคล ศรีเมือง

0071635 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

65

81 ด.ช.วัชรพล อิศรากร

นางเพ็ญศรี เสี่ยงบุญ

0035477 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

65

82 ด.ญ.ณัฐนันทน คําดี

นางแสงดาว คําดี

0087076 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

65

83 ด.ช.จิราวัฒน จันทรเกษร

นางรัชนี จันทรเกษร

0057552 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

65

84 ด.ช.เมธิชัย ดําปานดี

นางธัญญรัศม ดําปานดี

0086068 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

65

85 ด.ช.จักพงค คําปญญา

นายภูวนัย คําปญญา

0090363 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

65

86 ด.ญ.นลพรรณ จันทรผอง

น.ส.พรทิพย ทับมาลา

0098546 ตําบลสรางโศก จังหวัดสระบุรี

65

87 ด.ญ.พิมพรพี บุญกาญจน

นางขนิษฐา บุญกาญจน

0097420 เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา

65

88 นายธนเดช เตียวสกุล

นายธนเดช เตียวสกุล

0052427 ตําบลแมขรี จังหวัดพัทลุง

65

89 ดงญ.กชามาส มูลทรา

นางสุรัตติยา มูลทรา

0079468 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

65

90 ด.ช.กีรติ ชูชีพ

นายจักรกฤษณ ชูชีพ

0059112 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

65

91 ด.ช.ชยพล เวียงคํา

นางนาริสา เวียงคํา

0089567 ตําบลเวียง จังหวัดพะเยา

65

92 ด.ญ.บุญญิสา บุญชีวกุล

น.ส.พรทิพย เผือกมณี

0041964 ตําบลดอนประดู จังหวัดพัทลุง

65

93 ด.ญ.กมลรัตน ลิ่มเฮงฮะ

นางกนิฏฐา ลิ่มเฮงฮะ

0053852 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

65

94 ด.ช.โชติ มามี

น.ส.กัลยา วงคไทยดี

0095839 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

65

95 ด.ญ.กัญญาณัฐ ขันละ

นางอรุณรัตน ขันละ

0089509 ตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

65

96 ด.ช.ภาณุพงศ สาระภักดี

นางพนิจดา สาระภักดี

0083386 ตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

65

97 ด.ญ.ภคพร ปลื้มจิต

นายจักรินทร ปลื้มจิต

0089191 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

65

98 ด.ญ.เบญญษภา เฉลิมกิตติกุล

นายพิสิฐพงษ เฉลิมกิตติกุล

0068138 ตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

65

99 ด.ญ.ชนิดาภา สุวรรณศรี

นางจิราพร สุวรรณศรี

0047792 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

65
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100 ด.ญ.ณวิภา ผาเชาว

น.ส.บัวผัน ชุมแวงวาป

0092953 ตําบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี

65

101 ด.ช.ปณณธร หมื่นเดช

นางธนนันท หมื่นเดช

0069445 นครยะลา จังหวัดยะลา

65

102 ด.ญ.พรพรรณ หงษเวียงจันทร

นายประชา หงษเวียงจันทร

0073736 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

65

103 ด.ช.ธนกร ทาทอง

นางชลาลัย ทาทอง

0093714 ตําบลแมจัน จังหวัดเชียงราย

65

104 ด.ญ.ศุภกานต คงประพันธ

นางพจนา คงประพันธ

0096139 เมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

60

105 ด.ช.ธีระวัช เจริญผล

นายสายันห เจริญผล

0064945 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

60

106 ด.ญ.อัจฉริยา นาบุญ

นางเกษร นาบุญ

0089075 ตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดขอนแกน

60

107 ด.ช.ธีระภัทร เทพทองคํา

นางนัชรี เทพทองคํา

0079615 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

60

108 ด.ช.วรัญชิต สมุทรศรี

นางกฤษณี สมุทรศรี

0085572 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

60

109 ด.ญ.กัญญวรา ตั้งสิริพันธกุล

นายวรพล ตั้งสิริพันธกุล

0095995 ตําบลทาทองใหม จังหวัดสุราษฎรธานี

60

110 ด.ญ.ทิษฏยาพร โพธิ์ทอง

นายธวัชชัย โพธิ์ทอง

0080507 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

60
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1 ด.ญ.ธรรญชนก รัชชะ

นายเมธา รัชชะ

0062817 ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี

85

2 ด.ญ.นลินี บุตรแดงนอย

น.ส.กรรณิการ แพงงา

0064996 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

85

3 ด.ญ.จิดาภา โภชากรณ

นางสัตยา โภชากรณ

0087289 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

80

4 ด.ญ.ชลลดา อักษรกูล

นางเพ็ญนภา อักษรกูล

0092939 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

5 ด.ญ.อามาลีนา หมัดสะหริ

นางกุมารี หมัดสะหริ

0084768 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

80

6 ด.ญ.ธีรวรรณ แซอุย

นางอุไรวรรณ แซอุย

0069306 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

7 ด.ช.ภูวิศ อยูดวง

นางมยุรี มีชัย

0099426 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

8 ด.ญ.บุษญาณงก ศรีไชยโยรักษ

นายวริตธิศักดิ์ ศรีชโยรักษ

0085128 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

75

9 ด.ญ.ปุณิกา มณีพรหม

นางชมชนก มณีพรหม

0065772 ตําบลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

75

10 ด.ญ.รวิสรา ลิ้มสมวงค

น.ส.รัญชิดา คงไทย

0095830 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

75

11 ด.ช.ณภินทร จังพานิช

น.ส.นันทินี ปานทิพย

0092696 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

75

12 ด.ญ.ฉัตรชนก กันสาตร

พันจาอากาศเอกสมศักดิ์ กันสารท 0078729 องคการบริหารสวนตําบลสระแกว จังหวัดกําแพงเพชร

75

13 ด.ญ.วรางคณา นิวัฒนสวัสดิ์

น.ส.สุกัญญา รักษเชื้อ

0092159 ตําบลปะนาเระ จังหวัดปตตานี

75

14 ด.ช.กรกฤต หาลาภ

นางอิงอร หาลาภ

0080234 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

75

15 ด.ญ.ฝรดาวส เด็นจิ

นางสาลูนา เด็นจิ

0092867 องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี

75

16 ด.ญ.รสนริน วันทองสังข

นายสายยนต วันทองสังข

0060556 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

75

17 ด.ญ.สุธีกานต ปอกะเจา

นางจริยาวดี ปอกะเจา

0055972 เมืองตราด จังหวัดตราด

70

18 ด.ญ.ธนวรรณ ชูมา

นางวรรณรัตน ชูมา

0056927 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

70

19 ด.ญ.กฤติกา มั่งมา

นางวราวัลย มั่งมา

0072301 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

70

20 ด.ญ.วศินี สีหสกุล

สิบตํารวจโทวศิษฐ สีหสกุล

0086176 ตําบลเจริญราษฎร จังหวัดพะเยา

70

21 ด.ญ.สิริลักษณ กอบัวกลาง

นางจุฬาลักษณ กอบัวกลาง

0090224 ตําบลเมืองเกา จังหวัดปราจีนบุรี

70

22 ด.ญ.พรนิภา ชุมพงศ

นางอุดมพร วัฒนสุนทร

0051828 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

23 ด.ญ.ชลญาดา วิชาชัย

น.ส.กุลยา วิชาชัย

0092092 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

70

24 ด.ญ.อิศริยาภรณ แปลนพิมาย

สิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย

0063177 ตําบลบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี

70

25 ด.ญ.ญาณิศา ดีสุทธิ

วาที่รอยโทราเมศ ดีสุทธิ

0069207 เมืองเลย จังหวัดเลย

70

26 ด.ญ.ภัทราภรณ แกวพลงาม

นางพิกุล แกวพลงาม

0079720 ตําบลวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

70

27 ด.ช.ณัทพงศ แสนอุบล

นางณิชรัตน แสนอุบล

0090009 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

70

28 ด.ช.ณภัทร อุปนิ

นายกฤษณ อุปนิ

0091823 ตําบลคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ

70

29 ด.ญ.ธนพร ศรีชื่น

น.ส.อภัยพร พลเยี่ยม

0054471 ตําบลชุมพร จังหวัดรอยเอ็ด

70

30 ด.ญ.แพรวา ภูสวาสดิ์

นางกนกพร ภูสวาสดิ์

0089806 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

70

31 ด.ช.ธนากฤษ โงวพิพัฒนมงคล

นายวรพัฒน โงวพิพัฒนมงคล

0074870 เมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

70

32 ด.ญ.ปาณสรา มากศิริ

นางสิริพรรณ มากศิริ

0096906 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

70

33 ด.ญ.จิรัชญา วันกาโย

นางจีรนุช วันกาโย

0094663 ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง

70
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34 ด.ญ.อัญชิสา ปาละกอน

นายสุพจน ปาละกอน

0055123 ตําบลวังผาง จังหวัดลําพูน

70

35 ด.ญ.ณัฐวรรณ พรหมรักษ

นางนิตยา พรหมรักษ

0097342 ตําบลมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร

70

36 ด.ญ.เบญจมาภรณ ทองโพธิ์ศรี

น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี

0076465 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

70

37 ด.ช.รติพงษ สิงหนอก

นายวิชัย สิงหนอก

0083349 ตําบลทุงทราย จังหวัดกําแพงเพชร

70

38 ด.ญ.ปานรัชนี กันตรง

น.ส.ทิพยวิมล จันทเสน

0083998 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

70

39 ด.ญ.ศุภิสรา ทองโพธิ์

นางวรดา ทองโพธิ์

0072842 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

65

40 ด.ช.ปณฑธร สําราญทรัพย

นายธีรยุทธ สําราญทรัพย

0081676 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

65

41 ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณรักษา

น.ส.กัญญารัตน ขันสุข

0078761 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

42 ด.ญ.มณฑิตา วุฒิ

นางมณฑาทิพย วุฒิ

0074767 ตําบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

65

43 ด.ญ.อรวศา อรรถาพิช

นายศิริชัย อรรถาพิช

0061808 ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

65

44 ด.ช.เที่ยงธรรม เถินมงคล

นางธัชนี เถินมงคล

0053264 ตําบลนางแล จังหวัดเชียงราย

65

45 ด.ญ.ฐิฎานันท กูชัยภูมิ

นางบุษยมาศ กูชัยภูมิ

0065271 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

65

46 ด.ช.วรินทร ทองรวง

นางศิริกานต ทองรวง

0079443 ตําบลแมขรี จังหวัดพัทลุง

65

47 ด.ช.ฐิติกุล พงษเพชร

นางผองพรรณ พงษเพชร

0086356 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

65

48 ด.ช.ภาณุพงศ ศิริเวช

นางพัชรี ศิริเวช

0070399 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

65

49 ด.ญ.พรรณธร แสงสวาง

นางภิญญาพัชญ แสงสวาง

0058658 ตําบลดานซาย จังหวัดเลย

65

50 ด.ช.อภิวัต ใจดี

นางเยาวลักษณ ใจดี

0037725 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

65

51 ด.ญ.ธนัชพร คงสุวรรณ

นางจันทนจิรา คงสุวรรณ

0077447 ตําบลนาโพธิ์ จังหวัดชุมพร

65

52 ด.ญ.นฐกมล นาวี

นายประดิษฐ นาวี

0048574 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

65

53 ด.ญ.ศิริประภา ยอดทอง

นางวารุณี คณาดี

0074618 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

65

54 ด.ช.ศรัล ไทยถาวร

น.ส.ศิริพร นันทรัพย

0082068 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

65

55 ด.ญ.สุธิมา กันนิกา

น.ส.คุณัญญา ศรีหะนาท

0088853 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

65

56 ด.ช.ณัฐพงศ พันธไชย

นายสุพักตร พันธไชย

0086347 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

65

57 ด.ช.กองภพ พันธุพันดอน

นายสมชาย พันธุพันดอน

0082437 ตําบลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

65

58 ด.ญ.กัลยรัตน โสตถิกุล

นางเอ็มอร โสตถิกุล

0064414 ตําบลเดนชัย จังหวัดแพร

65

59 ด.ญ.ปวิชญา จุมปาคํา

นางสุภาวดี จุมปาคํา

0082393 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

65

60 ด.ญ.ภัทรนันท วรรณโน

นายอินสอน วรรณโน

0059144 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

65

61 ด.ช.นัฏฐวัฒน ดีแกนทราย

นางภัศราพร ดีแกนทราย

0074054 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

65

62 ด.ญ.ปทมวรรณ คุมแสง

นายวุฑฒิชัย คุมแสง

0079671 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

65

63 ด.ญ.ธนัตถสัณห ชูสกุลวงศ

นายไพโรจน ชูสกุลวงศ

0096111 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

65

64 ด.ญ.ปวริศา ทองบอ

นายเอกชัย ทองบอ

0047199 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

65

65 ด.ช.พัฒนพงษ พันธุสวัสดิ์

นางอนงรักษ พันธุสวัสดิ์

0097374 ตําบลสามัคคี จังหวัดยโสธร

65

66 ด.ญ.พีชญาภา คลายชม

นายกัมพล คลายชม

0080191 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

65
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67 ด.ญ.นิสรีน วันสวามิภักดิ์

นางสุมณฑา วันสวามิภักดิ์

0045588 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

65

68 ด.ญ.กีรติ อินตัน

นางพรรณทิพย อินตัน

0068857 ตําบลกําพวน จังหวัดระนอง

65

69 ด.ญ.ธรรมิกา บุญมา

นางกชกมล ทองนวล

0038380 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

65

70 ด.ญ.ธนัชญา เหลี่ยมเทศ

นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ

0079715 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

65

71 ด.ช.ธนสรณ เลิศพยาบาล

นางวิไลลักษณ เลิศพยาบาล

0075155 ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน

65

72 ด.ช.จตุรภุช พิมพจันทร

นางจิตรี พิมพจันทร

0083696 ตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ

65

73 ด.ญ.กัญญาณัฐ เสียมหงษ

นางวิชุดา สัตยซื่อ

0093764 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

65

74 ด.ญ.ภัสพร บุญเปง

นางวรัญญา บุญเปง

0087880 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

65

75 ด.ช.อรรถพร โภชฌงค

นางพรรณี โภชฌงค

0042366 ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จังหวัดฉะเชิงเทรา

65

76 ด.ญ.อาทิมา กลับวิลา

นางเพ็ญศรี กลับวิลา

0064273 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

77 ด.ช.ศรัณยพงศ แกวโท

นายสุเทพ แกวโท

0095018 เมืองเลย จังหวัดเลย

65

78 ด.ช.ธนสรณ ศรีสมาน

นางศุภมาส ศรีสมาน

0065030 กองทุนเงินสะสม อบจ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

65

79 ด.ญ.ชุติกาญจน สีสุขสาม

นายประทีป ลีสุขสาม

0097038 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

65

80 ด.ช.จุลจักรพงษ แดนทอง

นายยุทธนา แดนทอง

0088665 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

65

81 ด.ญ.กานติมา ชอบประดิถ

นางเฉลิมศรี ชอบประดิถ

0093276 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

60

82 ด.ช.ชนัญู ชูรัตน

นางวรินทร ชูรัตน

0085612 ตําบลเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี

60

83 ด.ช.คณิศร อุตรมาตย

นางกันจนา อุตรมาตย

0067267 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

60

84 ด.ญ.ธัญนันท ดาวดึงษ

นางชุติกาญจน ดาวดึงษ

0098674 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

60

85 ด.ญ.กชพรรณ ภูมิอภิรดี

นางมณีพร ภูมิอภิรดี

0049488 เมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

60

86 ด.ช.สกฤษฎ เปยศรี

นางศรสวรรค เปยศรี

0053979 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

60

87 ด.ญ.คีตกวี พันธุโยศรี

นายนิรันดร พันธุโยศรี

0094119 ตําบลบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย

60

88 ด.ญ.ภัทรธิดา ชัยชนะยานนท

นายองอาจ ชัยชนะยานนท

0073766 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

60

89 ด.ญ.ชิษชิญา กาญจนรัตน

นางจิราภรณ กาญจนรัตน

0056634 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

60

90 ด.ช.วีรภัทร คณะดี

นางศุภิกา คณะดี

0090136 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

60

91 ด.ช.สาธิน สันทะเกิด

นางอภิญญาวดี สินทะเกิด

0094714 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

60

92 ด.ญ.กิติญาภรณ ทองยศ

นางจุรีภรณ ทองยศ

0081110 เมืองบานดุง จังหวัดอุดรธานี

60

93 ด.ญ.กานตติมา วงษเทพา

นายจันทกร วงษเทพา

0065270 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

60

94 ด.ช.รักษภูมิไทย ใจทน

น.ส.กิ่งกาญจน ใจทน

0086747 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

60

95 ด.ญ.ปานระพี คุณเสส

น.ส.สุภาพร มั่งกูล

0085358 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

60

96 ด.ญ.วิชญาดา จันทวงค

นางวิลาวัณย จันทวงค

0099337 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

60

97 ด.ญ.อริณี เหลาแตว

นางวาสนา เหลาแตว

0097083 ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร

60

98 ด.ญ.วรัญญา นามปากดี

พันจาเอกจักรภพ นามปากดี

0065707 ตําบลทาพระ จังหวัดขอนแกน

60

99 ด.ญ.นันทนภัส อารยสมโพธิ์

นายปญจพล อารยสมโพธิ์

0080665 ตําบลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

60
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100 ด.ญ.จิณัฐตา เทพแพง

น.ส.ณิชานันท เทพแพง

0071108 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

60

101 ด.ญ.ญาณิกา ผลอุทิศ

นางวนิดา ผลอุทิศ

0069580 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

60

102 ด.ญ.ณัฐธยาน สุขสมพงษ

น.ส.ภัทรสิริ กาญจนสุทธิรักษ

0052107 ตําบลทามวง (สถานธนานุบาล) จังหวัดกาญจนบุรี

60

103 ด.ญ.ภัณฑิรา นามวันทา

นางชูศิลป นามวันทา

0074932 ตําบลทาพระ จังหวัดขอนแกน

60

104 ด.ช.ธนกร เคนมาก

น.ส.พรรณี การโสภา

0059107 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

60

105 ด.ญ.ภูษนิศา ดีจรูญ

นางชวิษฐา ดีจรูญ

0076516 นครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร

60

106 ด.ญ.ฑิฆัมพร ขัติวงศ

นางนันทนภัส ขัติวงศ

0083979 องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา

60

107 ด.ญ.วริษา ดวงนิล

นางวราภรณ ดวงนิล

0068017 ตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

60

108 ด.ช.ศุภณัฐ แหกาน

นางเสาวลักษณ แหกาน

0058149 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

60

109 ด.ญ.ศิรดา รวยทรัพย

นางประกายเดือน รวยทรัพย

0071588 ตําบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอางทอง

60

110 ด.ช.ธีรดนย วสุนธราวงศ

นางวนิดา สายมา

0081000 ตําบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม

60

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ช.ภีมวัฒน ศรีทองกุล

นางรจิวัลย ศรีทองกุล

0086640 ตําบลบานใต จังหวัดสุราษฎรธานี

80

2 ด.ญ.นริศรา มีสุวรรณ

นายนคร มีสุวรรณ

0047345 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

80

3 ด.ญ.ปรมาภรณ เสริมผอง

สิบเอกคงชัยทอง เสริมผอง

0088532 ตําบลปาย จังหวัดแมฮองสอน

80

4 ด.ญ.ณัฐธิดา พันธโสรี

นางนุจนารถ พันธโสรี

0082771 เมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

75

5 ด.ญ.พิยะดา พรพา

นางสุกัญญา แสนจะบก

0094725 ตําบลดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

75

6 ด.ญ.กุลิสรา สิงหหลง

นางศุภรา บุตรสาธรรม

0066679 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

75

7 ด.ญ.พรชนก จิตระวัง

น.ส.นุชจรีย เทียนขาว

0095121 ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง

75

8 ด.ช.ธนิศร ชวงรัตน

นางศรีสุดา ชวงรัตน

0058618 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

75

9 ด.ญ.อัญชนากาญจน ขันอินทร

วาที่รอยตรีศุภวัฒน ขันอินทร

0090776 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

75

10 ด.ญ.ธนาวรรณ สังคนาคินทร

นางสุคนธทิพย สังคนาคินทร

0078775 องคการบริหารสวนตําบลยะลา จังหวัดยะลา

75

11 ด.ญ.ปวีณสุดา มาศเมฆ

นางรุงทิพย มาศเมฆ

0067093 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

12 ด.ช.ธีรธนิน ตุกังหัน

นางพิมพใจ ตุกังหัน

0069946 ตําบลทุงหวา จังหวัดสตูล

70

13 ด.ญ.เบญภมศาท เกริกชัยฐิณัล

นางธนัชอรซ เกริกชัยฐิณัล

0064041 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

70

14 ด.ช.จิรวัฒน เศษออน

นางศิริวัลย เศษออน

0095862 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

70

15 ด.ช.เมษสันต จันโนนแซง

น.ส.สุคนธทิพย จันโนนแซง

0076639 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

70

16 ด.ญ.จิรัชยา รักพงษ

นางวิไลลักษณ รักพงษ

0081654 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

70

17 ด.ญ.สุภาภรณ สิริการ

น.ส.จรรยาพร แจมมณี

0074755 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

70

18 ด.ญ.ชาลิสา เกษี

นางประเนตร เกษี

0090103 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

70

19 ด.ช.กฤตยชญ คําแกน

นายอมรเทพ คําแกน

0097859 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

70

20 ด.ญ.ตวงขวัญ พันธุเวทย

นางวนิดา พันธุเวทย

0080886 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

70

21 ด.ญ.ณัฐวรา อินแฝง

นางจุรี อินแฝง

0098076 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

70

22 ด.ญ.ธนพร ภูจอมนาค

นางอินทิรา ภูจอมนาค

0088430 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

70

23 ด.ญ.วรัทยา สัมพดา

นางเพียงเนตร สัมพดา

0096753 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

70

24 ด.ญ.กัญญวรา ใจนวล

นางนฤมล ใจนวล

0089636 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

70

25 ด.ญ.พิชามญชุ สมแสง

นายธนภัทร สมแสง

0068109 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

70

26 ด.ญ.ชนนิกานต เปงเสา

นางโสภา เปงเสา

0056189 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

70

27 ด.ช.รัฐธรรม แสงงาม

น.ส.ธนัชชา มังคละสวัสดิ์

0067069 องคการบริหารสวนตําบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

70

28 ด.ช.วิชญะ พิลาดี

นางชุลีภรณ พิลาดี

0073600 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

70

29 ด.ญ.ขวัญเนตร สุวรรณศรี

นายสุภกิจ สุวรรณศรี

0059752 ตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู

70

30 ด.ญ.เบญจวรรณ ปญจพงษ

นายสุธารชัย ปญจพงษ

0061500 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

70

31 ด.ญ.กัญจนพร ชนะคา

นายเดชา ชนะคา

0089332 ตําบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

70

32 ด.ญ.ปุณยนุช ชวยบาน

นายธนิสร ชวยบาน

0095882 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

70

33 ด.ญ.ศรินทิพย เกตุลา

นางมนัสนันท เกตุลา

0058681 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

70
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34 ด.ญ.ธนภร บุญขะจาย

น.ส.ศรุดา บุญขะจาย

0082791 องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม

70

35 ด.ช.นราวิชญ สุขลิ้ม

นางสุรัตน สุขลิ้ม

0085035 เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

70

36 ด.ญ.เกศมณี ดงสิงห

นางสุภาพร ดงสิงห

0095209 ตําบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

70

37 ด.ช.จักรกฤษ จันทรทุง

น.ส.เกษร อินทรกําแหง

0093985 องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย

70

38 ด.ช.พงศภัค ทุมพร

นางภาวดี ทุมพร

0089381 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

70

39 ด.ญ.อาทิตยา ฟูสกุล

น.ส.ชุติมา วิสารัตน

0097847 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

70

40 ด.ญ.ศิริลักษณ ทองรักษ

นางวนิกาญจน ทองรักษ

0066962 ตําบลทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

41 ด.ญ.เบญญาภา ดวงมีวัน

นางพรรณิภา ดวงมีวัน

0065004 เมืองศิลา จังหวัดขอนแกน

65

42 ด.ญ.นลพรรณ กรกระโทก

จาสิบตรีวศิน กรกระโทก

0053448 ตําบลดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

65

43 ด.ช.จักรภัทร กุลชนะรงค

นางจงกลณี กุลชนะรงค

0053309 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

65

44 ด.ญ.วันรพี ไชยคํา

นางนภาพร ไชยคํา

0089612 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

65

45 ด.ช.ธนดล เถาประศาสน

นายจุรินทร เถาประศาสน

0051577 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

46 ด.ญ.ธนัชพร ทําดี

นางพัฒนา ทําดี

0063108 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

65

47 ด.ญ.ขวัญอนงค พรหมบุตร

นายวนัส พรหมบุตร

0079034 ตําบลสนม จังหวัดสุรินทร

65

48 ด.ช.ศักดิพัฒน ครุฑเพชร

นางเตือนใจ ครุฑเพชร

0063072 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

65

49 ด.ญ.อาริษา ทองเจริญ

นางเอื้อจิตต ทองเจริญ

0070632 ตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

65

50 ด.ญ.ปยวรรณ สุขิโต

นายสิญญพงษ สุขิโต

0082726 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

65

51 ด.ญ.พิชญาภา บุญมา

นางกุลธิดา บุญมา

0082469 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

65

52 ด.ญ.พชรพร ลอยเลิศ

นายมณเทียร ลอยเลิศ

0092276 เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

65

53 ด.ช.ตุลยภัทร ปุสธรรม

นายสุนัย ปุสธรรม

0051720 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

65

54 ด.ญ.ปณฑิตา วงษสามารถ

นางรติรส วงษสามารถ

0090947 ตําบลดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

65

55 ด.ญ.ภัทรลภา ยิ้มเยื้อน

นางภัทรวรรณ ยิ้มเยื้อน

0072655 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

65

56 ด.ญ.วริศกุล อุมิสา

นางภัทรานิษฐ อุมิสา

0073058 ตําบลโพสะ จังหวัดอางทอง

65

57 ด.ญ.อัจฉริยา ศรีนารถ

นางเครือวัลย ศรีนารถ

0081301 ตําบลสีชมพู จังหวัดขอนแกน

65

58 ด.ญ.บุญสิตา แกวเกิด

นางอารี แกวเกิด

0060851 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

59 ด.ญ.ศศิรักษ ยอดบุญมา

นางจินเรศ สีสุหราย

0100264 ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา

65

60 ด.ญ.พรพรหม บัวสอนเจริญเลิศ นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ

0090743 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

65

61 ด.ญ.วิชญาพร ไชยทิง

นางพรพิมล ไชยทิง

0085517 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

65

62 ด.ญ.วรัตมสิริ มีแกว

นางอังคณา มีแกว

0046488 ตําบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

65

63 ด.ญ.ธณัชภัสกมล เทพบาล

นางภิรมยจิตร เทพบาล

0069279 ตําบลหนองแซง จังหวัดสระบุรี

65

64 ด.ช.พลวรรธน คูศรีพิทักษ

นางพิสมัย คูศรีพิทักษ

0043681 ตําบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

65

65 ด.ช.ภัทรวัฒน วัจนะลักษณ

นางสุนิศา วัจนะลักษณ

0024515 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

65

66 ด.ญ.อภิขณา ถาวรจิรคุณ

นางภาวนา ถาวรจิรคุณ

0039150 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

65
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67 ด.ช.วรท นวลแกว

นางนิภาภรณ นวลแกว

0074266 ตําบลยานตาขาว จังหวัดตรัง

65

68 ด.ญ.มิลญา หมื่นกันยา

น.ส.หนึ่งฤทัย คําสีทา

0085986 ตําบลโคกสูง จังหวัดขอนแกน

65

69 ด.ช.กฤติน กรสินกิตติ

นางภัทรภร กรสินกิตติ

0084551 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

65

70 ด.ญ.ปุณณดา เตชะพี

นางรุงสิริ เตชะพี

0068634 ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร

65

71 ด.ช.พีรทัต จําเนียรกาล

นายมณเฑียร จําเนียรกาล

0055137 ตําบลหนองบอน จังหวัดตราด

65

72 ด.ช.กองภพ เรืองคํา

นางลักษณพร โพธิ์คีรี

0053955 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

65

73 ด.ญ.ชนิดา แสนเสมอ

นางนัยนา ธนใชคหิรัญ

0088151 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

65

74 ด.ญ.ภรภัทชา เสาวภาคย

นางบุปผา เสาวภาคย

0090968 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

65

75 ด.ญ.พิชญหทัย ยอดสุวรรณ

นางสุนีย ยอดสุวรรณ

0086884 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

65

76 ด.ช.พศุตม บุญเย็น

นางชนัฐตา บุญเย็น

0079375 ตําบลบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

65

77 ด.ญ.วนัชพร เคี่ยมการ

นางสุภา เคี่ยมการ

0031786 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

65

78 ด.ญ.กัญญาณัฐ อุทธศรี

นายเชิดพงศ อุทธศรี

0051713 เมืองสนั่นรักษ จังหวัดปทุมธานี

65

79 ด.ญ.กฤติมา ศรีนครดี

นายเมธี ศรีนครดี

0097969 ตําบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี

65

80 ด.ช.ณัฐพงศ ทองสุขา

นายวิวัฒน ทองสุขา

0038043 เมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

65

81 ด.ญ.ณัฐณิชา สกุลชาญทวี

น.ส.สุขธิดา ฝานสูงเนิน

0040333 ตําบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา

65

82 ด.ช.ชินณุพงศ สุวรรณะ

นางศิริพันธ สุธนภูมี

0082225 เมืองพังงา จังหวัดพังงา

65

83 ด.ช.นาเคนทร เกาะหมาก

นายมนตชัย เกาะหมาก

0057322 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

65

84 ด.ญ.จุฑามณี มุริจันทร

นายวิรัช มุริจันทร

0074244 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

65

85 ด.ญ.พรปวีณ คนสวี

น.ส.ทัชชา บําเรอจิต

0095272 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

65

86 ด.ช.ชินดนัย ทับจิตต

นายชิดชัย ทับจิตต

0060045 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

65

87 ด.ญ.กมลพร วงคจันลา

นางสังวรณ วงคจันลา

0058213 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

65

88 ด.ญ.เบญญาภา ทัลวัลลิ์

นายครรชนะ ทัลวัลลิ์

0073148 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

89 ด.ช.วีรภัทร สุโคตร

นางพิกุล สุโคตร

0085735 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

65

90 ด.ญ.ธีรนาฏ สายบุตร

นางอัญชลี สายบุตร

0092853 ตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ

65

91 ด.ช.คุณากร เนตรพนา

นางนาตยา เนตรพนา

0085733 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

65

92 ด.ช.เจษฎา ผั้นสนิท

นายสมพร ฝนสนิท

0058387 ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง

65

93 ด.ญ.ณัฏฐกฤตา คําเรือง

นายถวิล คําเรือง

0076586 นครนครปฐม2 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

65

94 ด.ญ.ณัฐสิณี ดิษบรรจง

นายทศพร ดิษบรรจง

0069721 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

60

95 ด.ญ.กมลลักษณ เย็นยอดวิชัย

นายกิตติ เย็นยอดวิชัย

0075123 ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

60

96 ด.ญ.พชร สายาพัฒน

นางลลดา ศิลาแสง

0082188 ตําบลทับชาง จังหวัดจันทบุรี

60

97 ด.ญ.สุกฤตยา อินทรหมื่นไวย

นายอยุทธยา อินทรหมื่นไวย

0093199 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

60

98 ด.ญ.กัลยรัตน อรเอี่ยม

นางนฤมล อรเอี่ยม

0070705 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

60

99 ด.ญ.ธีรธิดา พัฒนพลศักดิ์

นางบุศรา พัฒนพลศักดิ์

0084246 ตําบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

60

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
มัธยมศึกษาปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

100 ด.ญ.ภัทราพร ตันเจริญ

ชื่อ - สกุล สมาชิก
นางลักขณา ตันเจริญ

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 100 ทุน

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

0075379 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

คะแนน
60

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
มัธยมศึกษาปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ญ.เรียวรุง จันทรเกิด

น.ส.ตุลยา โสตทิพย

0098213 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

90

2 ด.ญ.สวิตา เพียผือ

นางศรีสุดา เพียผือ

0082512 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

90

3 ด.ญ.ณภัทร มานะสันติกุล

พันจาเอกเรวัตร มานะสันติกุล

0078876 ตําบลกังแอน จังหวัดสุรินทร

90

4 ด.ญ.ธิดารัตน ผาสุข

นางธนพรรณ ผาสุข

0086286 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

90

5 ด.ช.ปยณัฐ พลประสิทธิ์

นายธรรมนอง พลประสิทธิ์

0058242 ตําบลตาพระยา จังหวัดสระแกว

85

6 ด.ญ.กัญญาณัช ผาธรรม

นางกันยากร ผาธรรม

0080729 องคการบริหารสวนตําบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ

85

7 ด.ญ.ประภาวัลย เผาปนตา

นายประเสริฐ เผาปนตา

0095781 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

85

8 ด.ช.ชโยดม จรรยาภิสัณห

นางบํารุง จรรยาภิสัณห

0070098 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

85

9 ด.ญ.กัญญาภัค สุวิมล

นายอภิศักดิ์ สุวิมล

0085995 เมืองคูคต (สถานธนานุบาล) จังหวัดปทุมธานี

85

10 ด.ช.ศิริศักดิ์ อรัญดร

นางภรรสวรรณ อรัญดร

0064472 เมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

85

11 ด.ญ.พณิชา เกียรติดํารงคกุล

น.ส.ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ

0059258 ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก

85

12 ด.ญ.จินตภัทร มูลราช

น.ส.ธัญญพัทธ จิรอารยะกุล

0099765 ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน จังหวัดนาน

80

13 ด.ญ.อิษฎาอร ยศปญญา

นางละออ ยศปญญา

0045288 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

80

14 ด.ช.ปณวัฒน คูณมา

นายจํารอง คูณมา

0041811 ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา

80

15 ด.ญ.นันทนภัส วิเชียร

นายเสนห วิเชียร

0040343 ตําบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

16 ด.ญ.ภีรดา หัตถนิรันดร

นางดวงจิตร หัตถนิรันดร

0041322 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

80

17 ด.ญ.กฤติยาภรณ นวลกองแกว

น.ส.ญาติกานต ศรีละโคตร

0093957 ตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

80

18 ด.ญ.ธนพร ติ๊บงา

นางวริศรา ติ๊บงา

0088852 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

80

19 ด.ญ.วรรณภรณ เพลครบุรี

นางอัญชลี เพลครบุรี

0071217 ตําบลหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

80

20 ด.ญ.สุธาสินี มีศาสตร

สิบตํารวจโทณรงค มีศาสตร

0057563 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

80

21 ด.ญ.ณัฐฑิตา เอกอุน

นางรุงทิวา เอกอุน

0052222 ตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

80

22 ด.ญ.บุญฑริกา ยาแปง

นายไพโรจน ยาแปง

0060121 ตําบลทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

80

23 ด.ญ.ปยธิดา บริสุทธิ์

น.ส.นิภาพร บริสุทธิ์

0092611 เมืองสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

80

24 ด.ญ.ศศิวรรณ เหลาพร

นายตัณติกร เหลาพร

0083300 ตําบลหนองปลอง จังหวัดพิจิตร

80

25 ด.ญ.ณัฐมล สนิทดวยพร

นายสุระศักดิ์ สนิทดวยพร

0069678 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

80

26 ด.ญ.ศุภากร นิลบรรบต

นางปวีณา นิลบรรพต

0091634 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

75

27 ด.ช.ภูผา ดีดวยชาติ

นางชญานิษฐ ดีดวยชาติ

0076722 ตําบลกงรถ จังหวัดนครราชสีมา

75

28 ด.ญ.ณัฐกมล สุวรรณศรี

นางเบญจมาศ สุวรรณศรี

0084157 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

75

29 ด.ญ.สุวนันท ทองออน

นายอมรเทพ ทองออน

0099027 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

75

30 ด.ญ.นันทวรรณ รักษา

นางณัชชนันท รักษา

0091973 ตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง

75

31 ด.ญ.ยุคลธร มูลงาม

นางรุงดารา มูลงาม

0084652 ตําบลแมกุ จังหวัดตาก

75

32 ด.ช.นันทพงศ แสงอาวุธ

นางกาญจนา แสงอาวุธ

0071837 ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร

75

33 ด.ช.ภูวนาถ มีบุญ

นางสุภารัตน มีบุญ

0076963 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
มัธยมศึกษาปที่ 2
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ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

34 ด.ช.อุกฤษณ ตุลยกุล

นางภรพรรณี ตุลยกุล

0056465 นครตรัง จังหวัดตรัง

75

35 ด.ญ.กนกพร สาไชยันต

นางนริศรา สาไชยันต

0084799 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

75

36 ด.ญ.สิริวรรณ ปานธรรม

น.ส.สุปราณี ฟกเขียว

0064992 องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี

75

37 ด.ช.อัคคณัฐ คงประสิทธิ์

นายวีระพงค คงประสิทธิ์

0070620 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

75

38 ด.ญ.ฐิติมา วงศดี

นายสมรส วงศดี

0051851 เมืองตนเปา จังหวัดเชียงใหม

75

39 ด.ญ.กุลธนา รัตนภูผา

นายธเนศ รัตนภูผา

0095147 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

40 ด.ญ.ณัฐธิชา มหาทอง

นางศรีไพร มหาทอง

0097255 ตําบลตนตาล-พระยาทด จังหวัดสระบุรี

75

41 ด.ญ.ชนากานต อภิรักขิตบุญญา นางจิตติมา อภิรักขิตบุญญา

0096355 ตําบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี

75

42 ด.ญ.นันทิยา เผาศิริ

นางชนิกา เผาศิริ

0071426 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

75

43 ด.ญ.ชุติมา ปดสาพันธ

นางนลิตลา ปดสาพันธ

0065191 องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง จังหวัดศรีสะเกษ

75

44 ด.ช.อานนท บุตรธรรม

นางศิริวรรณ บุตรธรรม

0071454 องคการบริหารสวนตําบลหนองกวาง จังหวัดราชบุรี

75

45 ด.ญ.เพ็ญพิชชา วรรณชูมาตร

น.ส.ราตรี วรรณชูมาตร

0085730 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

75

46 ด.ญ.ชนิตา กัลยาสน

นายสุพชัย กัลยาสน

0051261 ตําบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ

75

47 ด.ช.เตชินท ศรีใจอินทร

นางนิตยา ศรีใจอินทร

0066797 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

75

48 ด.ญ.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย

นายสมคิด ตันธนไพบูลย

0087677 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

75

49 ด.ช.โตมร ศักดิ์โสภิษฐ

น.ส.พัชรี เต็มเปยม

0090740 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

75

50 ด.ช.จตุรภัทร ปนชัย

นางจุรีย ปนชัย

0066796 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

75

51 ด.ญ.จันทกานต ศรีโพนทอง

นางอมรรัตน ศรีโพนทอง

0097723 ตําบลฝงแดง จังหวัดหนองบัวลําภู

75

52 ด.ญ.ฐิติวรดา หมัดจันทร

น.ส.ณัฐกานต ณ พัทลุง

0093494 ตําบลชะรัด จังหวัดพัทลุง

75

53 ด.ช.ธนมงคล จําปารี

นายพิสิษฐ จําปารี

0096065 ตําบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

75

54 ด.ญ.กิติยา หวยหงษทอง

นางวันดี หวยหงษทอง

0070375 ตําบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

55 ด.ญ.ภัคจิรา โสฒณาวัฒน

นางสายใจ โสมณาวัฒน

0095111 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

75

56 ด.ช.จิรัฏฐ คําแสน

นางฉัตรภรณ คําแสน

0085575 ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน

75

57 ด.ญ.เพชรดา วุฒิยา

นางสุภาพ วุฒิยา

0079320 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

75

58 ด.ญ.ปนัสยา คนชุม

น.ส.เจนจิรา เสาวพันธ

0091694 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

75

59 ด.ญ.อินทราณี มูลดี

นางพิมพปวีณ แสนบุงคอ

0057440 ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู

75

60 ด.ช.เสกสรรค ทิพยสิงห

นางนิยตา ทิพยสิงห

0096221 ตําบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ

75

61 ด.ช.เมืองแมน เวทํา

นางพัชรินทร เวทํา

0077486 ตําบลเชียงกลาง จังหวัดนาน

75

62 ด.ญ.ลภัสรดา โมราถบ

นางจันทิมา โมราถบ

0053498 เมืองสนั่นรักษ จังหวัดปทุมธานี

75

63 ด.ญ.บุณยานุช ไวยทรง

นางบงกชกร ไวยทรง

0072646 นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

70

64 ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีใส

นางจารุวรรณ ศรีใส

0079988 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

70

65 ด.ญ.อารยา ทองอยู

นายพิสิฐ ทองอยู

0049473 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

70

66 ด.ญ.กรรณิการ เถาวแสน

นายวิวรรธน เถาวแสน

0095322 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

70
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67 ด.ญ.วิลาสินี มั่งมูล

นางอัญชิษฐา มั่งมูล

0092017 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

70

68 ด.ช.ธิษณธวัช อุนตะ

นางพรรณนิภา อุนตะ

0069958 ตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย

70

69 ด.ญ.สิรภัทร ทะลิน

จาสิบเอกพิษณุพงษ ทะลิน

0098726 ตําบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

70

70 ด.ช.ปุณรวิชญ ยะราไสย

นางจิรภา ยะราไสย

0039678 ตําบลทาสีดา จังหวัดรอยเอ็ด

70

71 ด.ญ.นฤพร ทองพิทักษ

นายนฤนารถ ทองพิทักษ

0087768 เมืองปราจีนบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดปราจีนบุรี

70

72 ด.ญ.ภัทรานิษฐ ลมูลพักตร

น.ส.กัญญารัตน กาดี

0097205 เมืองลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

73 ด.ช.ภัทรกานต เชาวพิทักษ

นายเชฏฐ เชาวนพิทักษ

0092198 ตําบลสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

70

74 ด.ญ.ศุภิสรา มวงจีบ

นายณรงค มวงจีบ

0083152 ตําบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

70

75 ด.ช.สารสันต สารพิชญ

นายอนันตชัย สารพิชญ

0079132 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

70

76 ด.ญ.ภควดี พลทะศรี

นายนิรันดร พลทะศรี

0095999 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

70

77 ด.ญ.รักษิณา นามเข็ม

นายรักศักดิ์ นามเข็ม

0093424 ตําบลบานโคก จังหวัดขอนแกน

70

78 ด.ญ.ศศิกานต นาคสุวรรณ

นายสุภชัย นาคสุวรรณ

0040106 ตําบลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

79 ด.ญ.ศศธร อาจอินทร

นางพรพนา เงินบุญคง

0069031 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

80 ด.ญ.รสิสรา จันเสน

นางกัญนภัส จันเสน

0085630 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

70

81 ด.ญ.ศินาวรรณ แดงเดช

นางเบญจวรรณ แดงเดช

0096984 ตําบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

82 ด.ญ.ชนนิศานต แสนสุด

นางเปรมปวีร แสนสุด

0074043 เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

70

83 ด.ญ.ณัฐณิชา อันทะเกต

นายสุพจน อันทะเกต

0040138 ตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

70

84 ด.ญ.นภสร ฉิมวงคขอม

นางสุกันยา ฉิมวงคขอม

0085940 ตําบลดอนกํา จังหวัดชัยนาท

70

85 ด.ช.พงศธร ภูแสงสั่น

นางปวันรัตน ภูแสงสั่น

0066585 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

86 ด.ญ.ธันยชนก บุญทิพย

นางนุชนาฎ บุญทิพย

0094169 ตําบลแมยวม จังหวัดแมฮองสอน

70

87 ด.ญ.ผกาวรรณ การถาง

นางอรณิชา การถาง

0085823 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

88 ด.ช.ชยากร โพธิ์มณี

นางสาลี โพธิ์มณี

0071803 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

70

89 ด.ช.สิรวิชญ บุญยั่งยืน

นายประทีป บุญยั่งยืน

0058041 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

70

90 ด.ช.ภาคิน มณีวรรณ

นายอธิศ มณีวรรณ

0072863 ตําบลวังผาง จังหวัดลําพูน

70

91 ด.ช.ทรรณรต วิชัยโน

น.ส.สุวัจจี นาคหมู

0093654 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

70

92 ดงญ.กันตกนิษฐ โคกสถาน

นางศิริอร โคกสถาน

0099080 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

70

93 ด.ช.รัชชานนท ทิพยพิมานพร

นางนันทชกร ทิพยพิมานพร

0078355 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

94 ด.ญ.ศิรภัสสร ขุนชิต

นายสาทิบ ขุนชิต

0088411 ตําบลทามิหรํา จังหวัดพัทลุง

70

95 ด.ญ.ณัฐกานต มณีจร

นายสุขสันต มณีจร

0091053 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

70

96 ด.ญ.อรนลิน ทิพยทอง

นางกาญจนา ทิพยทอง

0064877 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

70

97 ด.ญ.กฤษติกานต บิลหรอหีม

นางมินา บิลหรอหีม

0063121 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

70

98 ด.ช.ธนเทพ มังกรทอง

นางสายฝน มังกรทอง

0089786 ตําบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ

65

99 ด.ญ.สุรดา เดิมพยอม

นายเดชมงคล เดิมพยอม

0094934 ตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

65
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1 น.ส.ลักษณารีย ไชยประโคม

นางฉวีวรรณ ไชยประโคม

0094642 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

95

2 ด.ญ.วรรณิดา ศรีวิมล

นายอานุ ศรีวิมล

0076746 นครยะลา จังหวัดยะลา

90

3 ด.ญ.ลลิภัทร กลิ่นวรากร

นายชาญชัย กลิ่นวรากร

0079786 เมืองปตตานี (สถานธนานุบาล) จังหวัดปตตานี

85

4 ด.ญ.ปรีชญา เข็มทอง

นายปรัชญา เข็มทอง

0086806 องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ จังหวัดสุรินทร

85

5 ด.ญ.ณฤมล บุตรโยธี

น.ส.ภรณชนก พุทธศรีนนท

0098353 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

85

6 น.ส.พิชญกาล พื้นพรหม

นางชนิกานต พื้นพรหม

0068672 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

85

7 ด.ญ.ธันยาภรณ วิเชียรพงษ

นางสุธาสินี วิเชียรพงษ

0093363 ตําบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

85

8 ด.ญ.พิชญสินี ปสสาวะโพธิ์

นางสกุลรัตน ปสสาวะโพธิ์

0099380 ตําบลหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

85

9 ด.ช.อรรคพงศ เฉยไสย

นางนันถะภรณ เฉยไสย

0085607 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

85

10 ด.ญ.สุชาวดี มณีวงค

นางพนอม อินตะพรม

0095824 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

85

11 ด.ญ.คุณัญญา เศรษฐรักษา

นายชัยภัทร เศรษฐรักษา

0084397 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

85

12 ด.ญ.นภิสา ควรสําโรง

น.ส.ฐิตาภา ไชโย

0074093 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

80

13 ด.ช.ศตายุ ศรีสวัสดิ์

นางบุญรักษา ศรีสวัสดิ์

0083970 ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

80

14 ด.ญ.กัญญาภัค คําเทพ

นายไสว คําเทพ

0058308 ตําบลปว จังหวัดนาน

80

15 ด.ญ.ภัทราพา เศรษฐวิวัฒนกุล

นางนงค เศรษฐวิวัฒนกุล

0071724 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

80

16 ด.ญ.ฐิตารัตน ดิฐวัฒนบูลย

นายจิรัฎฐ ดิฐวัฒนบูลย

0095533 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

80

17 ด.ญ.กรญดา กลิ่นหอม

นางธนสพร กลิ่นหอม

0070713 องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

80

18 น.ส.ภิมลวรรณ เภารัตน

นางสุภาพร เภารัตน

0081139 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

80

19 ด.ช.ศิริวัฒน สงวัฒนา

นางชุติมณฑน สงวัฒนา

0056703 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

80

20 ด.ช.ชิษณุพงศ วิภาชัยนันท

นายประกิจ วิภาชัยนันท

0050127 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

80

21 น.ส.ธัญชนก โคภูมี

นายวิชิต โคภูมี

0069143 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

80

22 ด.ญ.ปุณยนุช บุรีเรือง

นายคมบัณฑิต บุรีเรือง

0085249 ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

80

23 ด.ญ.ธัญรัฐ มณีโชติ

นางนิตยา มณีโชติ

0064753 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

80

24 ด.ญ.ธัญรดา วงคชัยชนะ

นางขวัญดาว วงคชัยชนะ

0087881 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

80

25 นายบูรพา ภัทรปวัตนวิทู

นางอนงค ภัทรปวัตนวิทู

0063649 ตําบลศรีดอนไผ จังหวัดราชบุรี

80

26 ด.ช.สุรเดช ทวีสุวรรณศักดิ์

นายวิวัฒนา ทวีสุวรรณศักดิ์

0096912 ตําบลกรูด จังหวัดสุราษฎรธานี

80

27 น.ส.สิรินญา เสนเกษ

นางกนกวรรณ เสนเกษ

0099132 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

80

28 ด.ญ.ธัญชนิต ชางเหล็ก

นางรังสิมา ชางเหล็ก

0037533 องคการบริหารสวนตําบลทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก

80

29 ด.ญ.ณิชาภา ภควัฒนะ

นางเปมิกา ภควัฒนะ

0069173 ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

75

30 ด.ญ.พันชาริตา พันเทศ

นางเสาวนีย พันเทศ

0040402 ตําบลกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

75

31 ด.ญ.จิรัชญา คําวงค

นายวีระวัฒน คําวงศ

0079058 ตําบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

75

32 ด.ญ.ชนกนันท คงกระพันธ

นางสมพิศ ขําทวี

0080916 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

33 ด.ญ.อารยา ภูแยมไสย

นางนฤมล ภูแยมไสย

0062405 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

75
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34 น.ส.ทัศมน สุระคําแหง

น.ส.นันทภัค สุระคําแหง

0092343 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

75

35 ด.ญ.เบญญาภา ศรีประภา

นายพิษณุ ศรีประภา

0077820 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

36 ด.ช.รัฐพงษ สืบวงษา

นางน้ําทิพย สืบวงษา

0092254 ตําบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร

75

37 น.ส.กนกอร พิศนุพงศ

นายไตรรัตน พิศนุพงศ

0049715 ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี

75

38 ด.ญ.จรานันท จันทรคูเมือง

นายทวีวุฒิ จันทรคูเมือง

0091931 ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด

75

39 ด.ญ.กชพร แสงสวาง

นางพนาวัลย แสงสวาง

0072197 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

75

40 น.ส.ณัฐวลัญช แกวไทย

นางณัฐณิชา แกวไทย

0076634 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

75

41 ด.ญ.กัณทิมา เนินชนม

นางกาญจนา เพชรฟู

0060830 ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

75

42 ด.ช.สรรพวิท จําเริญพานิช

นายสมบัติ จําเริญพานิช

0070009 เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

75

43 ด.ญ.สุพรรวะษา คํารังศรี

นางขนิษฐา คํารังศรี

0060910 ตําบลลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ

75

44 ด.ช.ริพฮาน หวันเหล็ม

นายสุรินทร หวันเหล็ม

0056257 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

45 น.ส.ชริตา แสงสุกวาว

นางภัคจิรา แสงสุกวาว

0051665 ตําบลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

75

46 ด.ช.กฤติพงศ เลขะเจริญกุล

นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล

0099356 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

75

47 น.ส.วิชาญาดา ชูฏิสุทธิ์

นายณรงคฤทธิ์ ชูฏิสุทธิ์

0028886 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

48 ด.ญ.นิชนิภา วงษไพศาล

น.ส.นาฎยา คงเมือง

0095243 เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

75

49 ด.ญ.ปตมาพร สุทธิสุข

นางธนัทภัทร สุทธิสุข

0039986 ตําบลทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

70

50 ด.ช.ธีรภัทร ประสาทสุข

นางณัฐฐะวรรณ มาสุด

0051767 ตําบลทุงยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ

70

51 ด.ญ.จิรัชฎาพร ไชยนิล

นางชนนิกานต ไชยนิล

0059300 ตําบลโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

70

52 ด.ญ.ณภัทร จิตรีสรรพ

นางอัญชลี จิตรีสรรพ

0074963 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

70

53 ด.ญ.วริษา สรอยเกลียว

นางพรรณยมล สรอยเกลียว

0033943 เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี

70

54 ด.ญ.ฐิติรัตน อนุเอกจิตร

นางกมลลักษณ อนุเอกจิตร

0078190 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

70

55 นายณตฐพล คําทาง

นายบุญชวย คําทาง

0082079 ตําบลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

70

56 ด.ญ.อาทิตยา บุญทํานุก

นางนันทยา บุญทํานุก

0094719 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

70

57 ด.ญ.ปยากร ใยดี

นางสุวารีย ใยดี

0095257 ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน

70

58 ด.ญ.ชลันธร ชุมภู

นายนิรันดร ชุมภู

0096297 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

70

59 ด.ช.ภัทรดนัย หลาโยม

นางศุภกานต หลาโยม

0083674 ตําบลในเมือง จังหวัดขอนแกน

70

60 ด.ญ.รดา จันทรหอม

นายสตพงษ จันทรหอม

0039588 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

70

61 ด.ช.สุวิจักขณ ชูศรีวาสน

นางสุพรรณี ชูศรีวาสน

0053296 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

62 น.ส.ปนัดดา กิ่งโก

จาสิบเอกธีรนันท กิ่งโก

0090773 ตําบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

70

63 ด.ญ.ชิษณุชา คําออง

นางเกสร คําออง

0089581 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

70

64 ด.ช.ธนูธรรม ปาปะเขา

นายกุลชาติ ปาปะเขา

0098028 ตําบลโคกสูง จังหวัดขอนแกน

70

65 ด.ช.ณฐวัฒน ทะปญญา

นายสัณหชัย ทะปญญา

0047252 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

70

66 น.ส.สมัชญา งานดี

นางสิริพรรณ งานดี

0090717 ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา

70
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67 น.ส.กชนันท ชลธาร

นางณัฐวรรณ ชลธาร

0086409 ตําบลกุฎโงง จังหวัดชลบุรี

70

68 ด.ญ.รักษวดี สุดถนอม

นายธรรมรักษ สุดถนอม

0073636 ตําบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ

70

69 ด.ญ.วิชญาดา พรมสุข

น.ส.วัชชรี แกวพิมพ

0073035 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

70

70 ด.ญ.จุฬาลักษณ เบญจศรี

นางปลื้มจิตร เบญจศรี

0055154 ตําบลนาวง จังหวัดตรัง

70

71 ด.ญ.อาวาตีฟ แวเดร

นางโนรานี แวเดร

0089563 ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี

70

72 น.ส.สุธิมา เมืองวงค

นางปราณี เชือกทอง

0099001 ตําบลหวยขาวก่ํา จังหวัดพะเยา

70

73 ด.ญ.เจนจิรา สองศรี

นางวาสนา วงศสมศรี

0083030 องคการบริหารสวนตําบลเมืองนอย จังหวัดรอยเอ็ด

70

74 น.ส.พลอยวริน ธรรมธรานุรักษ

น.ส.พัชรีพร ประทุมแยม

0099316 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

70

75 ด.ญ.ธีรวรา ศิริเนาว

นายสมศักดิ์ ศิริเนาว

0070591 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

70

76 นายนัฐพงษ ภูตะอินทร

นายพิชิต ภูตะอินทร

0059378 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

70

77 ด.ญ.พิชชาภา พันพิมพ

นางจันทรจิรา แกวพิลารมย

0070968 เมืองเลย จังหวัดเลย

70

78 ด.ญ.ภัคดิพร โสรัจจตานนท

นางพรพิมล โสรัจจตานนท

0073814 ตําบลพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

70

79 ด.ญ.กัญญกุลณัช คุณชล

น.ส.ศศิพิมล คุณชล

0089896 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

80 ด.ช.นพรัตน ไชยศิริ

น.ส.ปยะนาต กวินวงศไพบูลย

0067885 ตําบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

65

81 น.ส.มนสวรรค มูลโต

พันจาเอกสมภาร มูลโต

0068809 ตําบลนางัว จังหวัดอุดรธานี

65

82 ด.ญ.พัชรพร ตั้งตระกูลอดุลย

น.ส.ปุญนิสา แกวสาร

0093626 ตําบลทุงแต จังหวัดยโสธร

65

83 ด.ช.กิตตินันท ศิริขันแสง

น.ส.สงกรานต สีนวม

0096733 ตําบลทาพล จังหวัดเพชรบูรณ

65

84 ด.ญ.บุญญฎา เจริญวัฒน

นางกลอมจิตต เจริญวัฒน

0037268 นครระยอง จังหวัดระยอง

65

85 ด.ญ.เปรมสุดา แกวรองคํา

นางพัชรี แกวรองคํา

0057668 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

65

86 น.ส.พิมพมาดา ศรีศิริสิทธิกุล

นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล

0077037 ตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย

65

87 น.ส.ขนิษฐากานต นนทพรมมา

นางธิติกานต นนทพรมมา

0040429 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

65

88 ด.ญ.ภรภัทร นันทจันทร

นางสุทิศา นันทจันทร

0100098 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

65

89 ด.ญ.เบญจมาภรณ สอสูงเนิน

นางรุงอรุณ สอสูงเนิน

0040209 เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

65

90 นายสิทธิกร ชูเชิด

นางเสาวลักษณ ชูเชิด

0063010 ตําบลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

65

91 น.ส.นลินนิภา ธิแกว

นางปราณี ธิแกว

0087612 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

65

92 ด.ญ.มณีรัตน นาคนอย

นางนงลักษณ นาคนอย

0080376 ตําบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

65

93 ด.ช.วรโชติ ชิตประเสริฐ

นางเมธาพร ชิตประเสริฐ

0073605 ตําบลตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี

65

94 ด.ญ.ภัทรลดา แกวกระจาง

นางนุชรัตน แกวกระจาง

0064574 ตําบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

65

95 ด.ช.วรเกียรติ อุนทรีจัทร

นายสุขโข อุนทรีจันทร

0081575 นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา

65

96 นายณัฐชา ปญญามงคล

นางมยุรี ปญญามงคล

0040139 ตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

65

97 นายศิวกร อินขัตย

นางจุฬาลักษณ อินขัตย

0069131 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

65

98 น.ส.มุณินทรธร ดอกอินทร

นางบุญเกิด ดอกอินทร

0094057 องคการบริหารสวนตําบลโพนเมืองนอย จังหวัดอํานาจเจริญ

65

99 ด.ญ.ธัญชนก ปญญาพันธ

นายปรีชา ปญญาพันธ

0059750 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

65
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100 ด.ญ.สุภัทรา กองคา

ชื่อ - สกุล สมาชิก
นายมาวิน กองคา

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 ทุน
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65
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1 น.ส.นลินทิพย สัตยธรรม

น.ส.ขวัญพิชชา สบายใจ

0096696 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

95

2 น.ส.อัฏฟนา อับดุลลาเตะ

นางนูรไรมา อับดุลลาเตะ

0058620 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

90

3 น.ส.อลิสา ชางปน

นางทัศนีย ชางปน

0098842 ตําบลทาฬอ จังหวัดพิจิตร

90

4 น.ส.ขนิษฐา แกวอุนเรือน

นายอัครเดช แกวอุนเรือน

0047373 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

90

5 นายภคนนท บัวผัน

นางเรวดี บัวผัน

0091065 เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

85

6 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา

นางน้ํานวล เหลืองกมลจินดา

0091835 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

85

7 น.ส.ธันยพร ตาลสุก

นายเดชพล ตาลสุก

0068923 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

80

8 ด.ญ.วรรณกานต รัตตกุล

นายสงกรานต รัตตกุล

0044678 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

80

9 น.ส.ปุณยวีร เพชรดี

นางนิตยา เพชรดี

0060543 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

80

10 ด.ญ.วรัชยา เพิ่มขึ้น

วาที่ พันตรีชํานาญ เพิ่มขึ้น

0042258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

80

11 นายณัฏธนา พุมแกว

นางอนัญพร งวนเจ็ง

0067236 ตําบลสามงาม จังหวัดนครปฐม

80

12 น.ส.ชุตินันท พฤษาประเสริฐ

จาเอกสุวิทย พฤษาประเสริฐ

0040122 ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา

80

13 น.ส.กัญญพัชร นาคสุข

นายฮวด นาคสุข

0035068 เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

80

14 น.ส.วินิชา แสนโกเมฆ

นางจิดาภา แสนโกเมฆ

0051737 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

80

15 น.ส.กชกร ราชครุฑ

นางธณภัส ราชครุฑ

0075883 ตําบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร

80

16 นายธัชชาบดี สุวรรณพูล

นายชํานาญ สุวรรณพูล

0019443 เมืองลําสามแกว จังหวัดปทุมธานี

80

17 น.ส.กัญญาวีร ตั้งขิม

นายมนตรี ตั้งขิม

0098220 ตําบลนาประดู จังหวัดปตตานี

80

18 น.ส.ยุวนาถ จานแกว

นางจินตนา จานแกว

0058388 ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง

80

19 น.ส.หทัยชนก เกิดพิพัฒน

นางดวงเดือน เกิดพิพัฒน

0077821 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

20 น.ส.ณัฐฐินันท แสงฉาย

นายคมกริช แสงฉาย

0057908 ตําบลบานทาหลวง จังหวัดลพบุรี

80

21 น.ส.ธันยพร เกษสยม

น.ส.สุรัตน สุโขทัย

0082298 ตําบลสหกรณนิคม จังหวัดกาญจนบุรี

80

22 น.ส.ธัญวรัตม ผลพิสิษฐ

นายประยูร ผลพิสิษฐ

0050235 ตําบลบานปลอง จังหวัดเชียงราย

80

23 น.ส.ชลลดา เกล็ดงูเหลือม

พันจาโทปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม0063464 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

80

24 น.ส.ภัทรภรณ ศรีจงใจ

นางนภาพร ศรีจงใจ

0091326 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

80

25 น.ส.ชลธิชา ราชิวงศ

นางแดนสรวง แสนพวง

0079360 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

80

26 นายธนบดี วาจาสิทธิ์

น.ส.ณัฏฐจีรา วาจาสิทธิ์

0099618 ตําบลบานใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

27 น.ส.ชนิตา โกพา

นางเจริญศรี โกพา

0060700 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

80

28 น.ส.ชนกนันท สธารัตน

นายกรเอก สธารัตน

0049973 เมืองสนั่นรักษ จังหวัดปทุมธานี

80

29 นายธนรัตน พวงบุบผา

นางสุรัตธนี พวงบุบผา

0050686 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

30 น.ส.ภาวินีย มีบุญ

นางธัญรัศม มีบุญ

0084538 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

75

31 นายนาคินทรธร แสงแกว

นางมันทนา แสงแกว

0065756 ตําบลปว จังหวัดนาน

75

32 นายภาณุวิชญ แนนหนา

นางสดศรี แนนหนา

0081728 ตําบลนาปา จังหวัดชลบุรี

75

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
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1 น.ส.สลิตา เดชบุญ

นางสุจิตรา เดชบุญ

0082394 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

90

2 นายคมกร เล็กรูจี

นายปราโมทย เล็กรูจี

0055062 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

90

3 น.ส.จิรัชยา สมนาม

นางวรรณภา สมนาม

0098837 ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

85

4 น.ส.ชมพูนุช ชวยยก

นางอุไร ชวยยก

0058597 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

85

5 นายนนทกร ปองคําสิงห

นายชัชวาลย ปองคําสิงห

0058055 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

85

6 น.ส.ณฐวรรณ จิตตะยโศธร

นางศรีวรรณ จิตตะยโศธร

0061521 ตําบลกุมภวาป (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุดรธานี

85

7 น.ส.ณัฐพร ชมภูปน

นางวราภรณ ชมภูปน

0062863 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม

80

8 น.ส.ธัญชนก แกวมิ่ง

นางพรทิพย แกวมิ่ง

0091013 ตําบลหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

80

9 น.ส.ภัทรสุดา จักรากรธรวัฒน

พันจาเอกชัยวัฒน จักรากรธนวัฒน 0098016 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน

80

10 นายจิรัฐชัย พรมราช

น.ส.วิราพร พุมพวง

0088673 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

11 น.ส.วิชุดา เคนสุวรรณ

นางทัศลิน เคนสุวรรณ

0087830 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

80

12 น.ส.จิราวรรณ คําหา

นายสุทธิพล คําหา

0080685 ตําบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

80

13 น.ส.พบพร อุมบุญ

นายประนม อุมบุญ

0041817 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

80

14 นายพงศวิสิษฐ หนอแกว

นายรัชชานนท หนอแกว

0099290 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

80

15 น.ส.จุฬาลักษณ ชวนชม

นางดวงพร ชวนชม

0087936 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

80

16 น.ส.สรัสววดี นิสีดา

นายจีระพันธ นิสีดา

0048459 ตําบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

80

17 น.ส.รติยาภรณ หงษสระแกว

นางจุรีพร หงษสระแกว

0043322 ตําบลแมระมาด จังหวัดตาก

80

18 น.ส.ดาริกา ดวงตะกั่ว

นางสุกานดา ดวงตะกั่ว

0046028 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย

80

19 น.ส.สรินยา ยางสุด

นางคนึงนิจ ยางสุด

0066477 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

75

20 น.ส.ปทิตตา ยุพิน

นางสุพิทยา ยุพิน

0070991 ตําบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร

75

21 น.ส.ปทิตตา ศิลปกุล

น.ส.ปาริชาติ ธนาวรรณ

0060221 ตําบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

22 นายกิตติพงษ ละออผิว

นายมนตรี ละออผิว

0062360 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

75

23 นายรัฐพล ศรีบุญมา

นางวรรณิภา ศรีบุญมา

0093099 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

75

24 นายเจตนัตว มากะนัต

นางมยุรี มากะนัต

0073497 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

75

25 น.ส.พัชรนันท เจนกิจณรงค

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค

0033773 เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

75

26 น.ส.สุกัญญา สามิลา

นายวีระ สามิลา

0062288 ตําบลน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

75

27 นายกิตติศักดิ์ โพธิ์จันดี

นางประสพสุข โพธิ์จันดี

0088956 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

28 น.ส.ศิริลักษณ วงคสุวรรณ

นายณรงค วงคสุวรรณ

0055376 ตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย

75

29 นายกฤษดา ทอนแกว

นายอุดม ทอนแกว

0039190 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

70

30 น.ส.ณัฐชยา ตาระบัตร

นายดิฐพงศ ตาระบัตร

0096271 ตําบลบานขา จังหวัดนครพนม

70

31 น.ส.อรธนกร ฝอยทอง

น.ส.ธนันณัฏฐ หันประดิษฐ

0080128 ตําบลบางริ้น จังหวัดระนอง

70

32 น.ส.ณัฐธิดา สุยานะ

นางไพลิน สุยานะ

0082805 ตําบลแมจั๊วะ จังหวัดแพร

70

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
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1 น.ส.กมลวรรณ เพียรดี

นายสมบัติ เพียรดี

0057186 ตําบลคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

95

2 นายชัยวัฒน ภูขันเงิน

นางชนิสรา ภูขันเงิน

0046357 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

90

3 น.ส.ฐิติกานต นิภานันท

น.ส.นันทนภัส ขันทอง

0089150 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

85

4 น.ส.กนกวรรณ พลายชุมพล

นางสุภาทิพย พลายชุมพล

0080225 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

85

5 น.ส.ภัทรกวินท ไขกัณหา

นายวุฒิชัย ไขกัณหา

0025716 ตําบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา

80

6 น.ส.บุษรินทร งะสมัน

นางลาตีปะห งะสมัน

0079381 ตําบลฉลุง จังหวัดสตูล

80

7 น.ส.อริสรา พานิชวงษ

นางวรรณเพ็ญ พานิชวงษ

0043030 ตําบลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

80

8 น.ส.ธิติสุดา แสงนิ่มนวล

นางตรีรัตน แสงนิ่มนวล

0078852 ตําบลเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

80

9 นายธนธรณ ยศปญญา

นางผองพรรณ ยศปญญา

0078134 ตําบลดานซาย จังหวัดเลย

80

10 น.ส.สุภาพักตร เจียมทอง

นายสุชาติ เจียมทอง

0064650 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

80

11 น.ส.สิตานัน ภูมิผล

นางศกาวัลย ภูมิผล

0099250 ตําบลบางเลน. จังหวัดนนทบุรี

80

12 นายณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล

นางจรูญลักษณ วัฒนขจรชัยกุล

0095440 องคการบริหารสวนตําบลบานไร จังหวัดราชบุรี

80

13 น.ส.อัญชุลีกร ออนเงิน

นางลักษมีกานต ชาญเวทภากร

0098528 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

80

14 นายณรพัชร บุญญาวัฒนฤกษ

นางรุงรวี บุญญาวัฒนฤกษ

0085756 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

80

15 นายสิรวัชร กุลภัทรากร

นางเรวดี พรหมแกว

0093559 เมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

80

16 ด.ญ.แพรภัทร เสี้ยงทอง

นางณัชชา เสี้ยวทอง

0066349 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

75

17 น.ส.ศวิตา เถาวโท

นางวนิดา เถาวโท

0085263 ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ

75

18 น.ส.ศุภาพิชญ จันทวัติ

นางสุภารัตน จันทวัติ

0048313 ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร

75

19 นายปฏิภาณ หนูทอง

นางอภินันท หนูทอง

0085812 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

75

20 น.ส.ณัฎฐาพร ธํารงศวัฒนกุล

นางภูมิใจ วงษไทย

0060103 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

75

21 น.ส.ณิชารีย แสนใจกลา

นางศรีวรินทร แสนใจกลา

0041238 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

75

22 นายธนกร บุราณสาร

นายมนัส บุราณสาร

0058492 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

75

23 น.ส.ทิตญาภรณ ชูเพชร

นายบัญชา ชูเพชร

0048941 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

75

24 น.ส.ปกัลรัตน พันธภักดี

นางเสาวลักษณ พันธภักดี

0085820 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

75

25 น.ส.อภิชญา ตั้งตระการพงษ

นางนันทนา ตั้งตระการพงษ

0054944 ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

26 น.ส.สุพิชชา ทองสุข

นายสุรศักดิ์ ทองสุข

0071098 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

75

27 น.ส.สิรภัทร นันตา

นายรังสรรค นันตา

0051192 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

75

28 น.ส.ปรีดิ์ดารัตน บุตรปาน

นายสุพันธ บุตรปาน

0032299 เมืองเลย จังหวัดเลย

70

29 น.ส.สุพัชญา กาศสมบูรณ

นางสุภารัตน กาศสมบูรณ

0039133 เมืองแพร จังหวัดแพร

70

30 น.ส.ผจงรักษ มากอิ่ม

นางรุงทิวา มากอิ่ม

0055117 เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

70

31 น.ส.กฤติยาภรณ ศตอรรถวุฒิ

นายทวี ศตอรรถวุฒิ

0054977 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

70

32 น.ส.นิสา จาดเรียบรอย

นางวนิดา สุโขทัย

0065977 องคการบริหารสวนตําบลบานชุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 นายธนยศ ไกรสินธุ

น.ส.มัณฑนา ปรีเลขา

0080315 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

75

2 น.ส.ปุณยาพร โคตา

น.ส.สาวิตรี ศิริราช

0060144 ตําบลคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ

75

3 นายธเนศพล วาริสสอน

นางนิศามณี วาริสสอน

0046223 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

75

4 น.ส.นันทนลิน นารถไพรินทร

นางสุนิสา นารถไพรินทร

0045464 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

5 น.ส.ปริชญา นุมจันทร

นางศริญญา นุมจันทร

0087917 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

65

6 น.ส.ลลดา ธนารักษอุดม

นางภัคภร ธนารักษอุดม

0087087 ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด

55

7 น.ส.กนกวรรณ สังเจียม

น.ส.แอนนา บุญเนือง

0087349 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

55

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1 จํานวน 7 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ปริญญาตรีปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.พนมพร ใจเอื้อ

นายไพศาล ใจเอื้อ

0074910 นครอุบลราชธานี 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุบลราชธานี

2 นายชัชพงศ หาสูง

นางชฎาพร หาสูง

0058626 ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

3 น.ส.วิชญาพร สุทธินุย

นางสุพินดา สุทธินุย

0056626 ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

4 นายวรากร แสงเงินชัย

นางวาสนา แสงเงินชัย

0046462 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

5 นายประกาศิต ฉัตรหิรัญพงศ

นายณควัสส ฉัตรหิรัญพงศ

0090735 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

6 น.ส.ธนภรณ วงศคํา

นางเกษศิรินทร วงศคํา

0085336 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

7 น.ส.วิมลพร แสนขวา

นายเลิง แสนขวา

0061788 ตําบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

8 น.ส.พรสุดา ศรียันต

นายพิชัย ศรียันต

0059672 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

9 นายศิริชัย ศรีตวาทิน

นางมณฑา ศรีตวาทิน

0065519 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

10 น.ส.จิรัฐติกาล สีสงคราม

นายสมชาย สีสงคราม

0057593 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

11 นายอัครพล อัครสูริย

นางอิสรีย อัครสูริย

0053523 ตําบลบางเมือง (สถานธนานุบาล) จังหวัดสมุทรปราการ

12 น.ส.นิลสิรี จันทรแกว

นางนิชธาวัลย จันทรแกว

0064275 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 นายเตชินท กอมณี

นายพสิษฐ กอมณี

0058442 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

14 น.ส.รัฐพรรณ สารีโท

นายสมพงษ สารีโท

0048578 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

15 น.ส.ประไพพิม ชะลาชล

นายชํานาญ ชะลาชล

0060314 ตําบลหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา

16 น.ส.บุษยาภรณ อุนเครือ

นายประเสริฐ อุนเครือ

0058303 ตําบลปว จังหวัดนาน

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 จํานวน 16 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ปริญญาตรีปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายชุติวัต กุศลคุม

นางจุรินทรภรณ กุศลคุม

0022752 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 น.ส.สุนิตา สืบสิงห

นายทอน สืบสิงห

0047230 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

3 น.ส.วริศรา ยืนยาว

นายเวนิส ยืนยาว

0061144 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

4 น.ส.กาญจนภา เปงโท

นางนงคราญ นามวงศ

0045677 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

5 นายเอกลักษณ ปนงาม

นางจรรยา ปนงาม

0076807 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

6 น.ส.เพ็ญพิชชา บัวคง

นางอารียา บัวคง

0033248 เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

7 น.ส.กัณฐกา จันทวงศรี

นางยุบล จันทวงศรี

0089891 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

8 น.ส.ศริญญา ภูมิพิพัฒน

นายเพ็ง ภูมิพิพัฒน

0058103 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

9 นายณัฐวุฒิ ชูรอด

นายมานิตย ชูรอด

0028572 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 จํานวน 9 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ปริญญาตรีปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ปาลิตา ตนแพง

นายธงชัย ตนแพง

0081071 ตําบลโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี

2 น.ส.ขวัญฐิตา แจมกระจาง

นางเพียงเพ็ญ แจมกระจาง

0078058 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3 น.ส.ชฎาพร ใครบุตร

นายชาญชัย ใครบุตร

0069808 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

4 น.ส.ขนิษฐา ชวยบุญชุม

น.ส.วีนัส ประโลมรัมย

0078938 ตําบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย

5 น.ส.นิจนันท ชูรอด

นางดุษณี ชูรอด

0061357 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6 น.ส.ชนาภัทร บัวแตง

นางจีราพร บัวแตง

0047040 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7 น.ส.ชนิกานต ธนวิสิษฐธาดา

นายเดชอดุลย ธนวิศิษฐธาดา

0067036 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

8 น.ส.สวรส ชินศรีสุข

นางกชพรรณ ชินศรีสุข

0035369 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 8 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ปริญญาตรีปที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ญาณิศา กอแกว

น.ส.วราพร ออนสําอางค

0092263 ตําบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ

2 น.ส.หทัยพันธน ทัฬหชัยกุล

นายสมนึก ทัฬหชัยกุล

0050220 เมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

3 น.ส.เพ็ญพร จงใจภักดิ์

นางสําเภา จงใจภักดิ์

0077258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

4 น.ส.ชรัญดา พรมมา

นางวรรณา พรมมา

0084661 ตําบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา

5 น.ส.ญาณิศา วงษดาว

นายวินัย วงษดาว

0039188 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

6 น.ส.ลภนา พานิชยานนท

นางโสภา พานิชยานนท

0066798 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

7 น.ส.สุภาวดี มีสุข

นางสุพรรณี มีสุข

0063481 ตําบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 7 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ปริญญาตรีปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

1 น.ส.บุษกร คําวะรัตน

ชื่อ - สกุล สมาชิก
นายอิ่นแกว คําวะรัตน

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 5 จํานวน 1 ทุน

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

0042203 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 11/10/2559 13:40:29
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2559
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ดารินทร รังสิกมล

นายอาทร รังสิกมล

0062235 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

80

2 นายมาโนช โคตรณรงค

นายมิตรศักดิ์ โคตรณรงค

0049868 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

80

3 น.ส.เขมจีรา เลขะสุวรรณ

นายดนัย เลขะสุวรรณ

0089015 ตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี

80

4 น.ส.นิศารัตน รัตนวิฑูรย

นายชาติ รัตนวิฑูรย

0058351 ตําบลปว จังหวัดนาน

75

5 น.ส.กุลธิดา วงคนามเถาว

นางกมลทิพย วงคนามเถาว

0076484 ตําบลหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

75

6 น.ส.ปวันรวี มิตรมุสิก

นางขวัญเรือน วิสุทธิพิบูล

0048517 ตําบลคุงสําเภา จังหวัดชัยนาท

75

7 น.ส.อาทิตยา ศรีสุวรรณวิเชียร

นายสมชาย ศรีสุวรรณวิเชียร

0093353 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

75

8 นายศรัณย แสงบุญเรือง

นางพวงแกว แสงบุญเรือง

0043566 องคการบริหารสวนตําบลฮอด จังหวัดเชียงใหม

70

9 นายจาตุรนต วรมาศกุล

นายนุราช วรมาศกุล

0035951 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

70

10 นายยุพรากุล ยุปาระมี

นางปญชรีย ยุปาระมี

0076960 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

70

11 นายภัทรพงษ รวีอรางวงศ

นางจุรีรัตน ชัยรัตน

0095165 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

65

12 นายนภัสกร หมวดดารักษ

นางศิริกร หมวดดารักษ

0081186 ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแกน

60

13 นายณัฐชนน บุญมั่น

นางพิมพใจ บุญมั่น

0051218 นครลําปาง จังหวัดลําปาง
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