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1 ด.ช.ปณณธร อนะมาน

น.ส.กฤติญา จิระกรวัฒนะ

0071557 ตําบลปอกแปก จังหวัดสระบุรี

90

2 ด.ช.ภูกวิน นาคสุวรรณ

นางจุรีย นาคสุวรรณ

0076399 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

90

3 ด.ญ.ดวงหทัย บุตรทอง

นายสุขเล็ก บุตรทอง

0098374 เมืองเดชอุดม (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุบลราชธานี

90

4 ด.ญ.ณฐพร เกษจันทร

พันอากาศโทภัทรพงศ เกษจันทร 0088867 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

85

5 ด.ญ.ศิรดา โคธิเสน

น.ส.กุลปริยา อุปโคตร

0100455 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

85

6 ด.ญ.ชีรณัฐ นิลทะราช

นางชวนพิศ นิลทะราช

0092435 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

85

7 ดงช.ชิษณุพงศ ทะจักร

นางอรพรรณ ทะจักร

0089794 ตําบลปาแมต จังหวัดแพร

85

8 ด.ญ.กัญญาภัค โพธิราช

นายสายใจ โพธิราช

0097468 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

85

9 ด.ช.ณัฐวัฒน ธนากุลนิวรรธน

น.ส.นันทมนัส ธนากุลนิวรรธน

0050060 ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

85

10 ด.ช.พีรดนย เพ็ญเขียว

นางศศิรัศมิ์ เพ็ญเขียว

0096999 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

85

11 ด.ญ.บุญทิภา ถานะ

นางสุภาวดี ถานะ

0070674 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

85

12 ด.ญ.กัญญาพัชร ชุมทอง

น.ส.ปริศนา บริพันธ

0092448 นครตรัง จังหวัดตรัง

85

13 ด.ช.สรวิศ หมื่นรักษ

นางบุญเสริม หมื่นรักษ

0099972 ตําบลลานขอย จังหวัดพัทลุง

85

14 ด.ช.พิชญะ รัตธิจันทา

น.ส.วาสนา นิลสระคู

0097652 ตําบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

85

15 ด.ญ.พิมลวรรณ พวงบุบผา

นางสุรัตธนี พวงบุบผา

0050686 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

85

16 ด.ญ.ศิรประภา ปานสมสวย

นางกนกพร ปานสมสวย

0068785 ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

80

17 ด.ช.ธีรเมธ แพรงาม

นายสัมฤทธิ์ แพรงาม

0069320 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

80

18 ด.ญ.ณัฐวรา ดาวษาวะ

น.ส.ธัญรัตน นอยสนิท

0070516 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

80

19 ด.ญ.กรองกวี เทพนิกร

นางจันทรจิรา เทพนิกร

0083078 เมืองตาก จังหวัดตาก

80

20 ด.๙.พาคินทร รัตนวิจิตร

นายสุริยะ รัตนวิจิตร

0094741 เมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี

80

21 ด.ช.ณราชัย ศรีรักษา

น.ส.ออมใจ กิจจานนท

0056433 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

22 ด.ช.ภานุวิชญ ตนพฤทธิอนันต

นางอังคณา ตันพฤทธิอนันต

0071850 ตําบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม

80

23 ด.ญ.ฑิตยา แกวเกลี้ยง

นางนวมน แกวเกลี้ยง

0099866 ตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานี

80

24 ด.ญ.ดารินพักตร ภูบุญเติม

นายพนม ภูบุญเติม

0086041 ตําบลบัวบาน จังหวัดกาฬสินธุ

80

25 ด.ช.ณฐกร สมิงชัย

นางกุมาริกา สมิงชัย

0069576 องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล จังหวัดนครนายก

80

26 ด.ญ.ปรมัตถ ชอบทํากิจ

น.ส.พรรณวดี พันธแพ

0089435 ตําบลจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

27 ด.ญ.กชพร พันธไชย

นายศุภกฤษ พันธไชย

0083309 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

80

28 ด.ญ.วนัชพร ดิษฐพลขันธ

นางนันทนา ดิษฐพลขันธ

0086417 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

29 ด.ช.ณัฐภัทร ทองสอาด

นายนเรศ ทองสอาด

0095976 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

80

30 ด.ญ.ธนัญชนก ชวงชัย

นางลาวัลย ชวงชัย

0077196 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

80

31 ด.ช.ภูริณัฐ หนูแดง

นายกฤษฎาวุฒิ หนูแดง

0080226 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

32 ด.ช.จิรเมธ ชูชวง

นางสุวรรณี ชูชวง

0070855 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

33 ด.ญ.นวพรรษ นวสุวรรณกุล

นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล

0100147 ตําบลดูใต จังหวัดนาน

80

34 ด.ญ.จิราพัชร นุมจันทร

นางศริญญา นุมจันทร

0087917 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

80

35 ด.ญ.รตินันท เพ็ชรัตน

น.ส.วิไลวรรณ เพ็ชรรัตน

0086668 ตําบลเกาะยาว จังหวัดพังงา

80
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36 ด.ญ.ธนชนก สุภาพันธ

น.ส.ธันยรัชญ ศรีสวัสดิ์

0083370 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

80

37 ด.ญ.วริศรา มีชํานาญ

นางสมประสงค มีชํานาญ

0079940 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

80

38 ด.ช.ชัยมงคล วรรณวิจิตร

นางอมรินทร วรรณวิจิตร

0092517 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

80

39 ด.ช.ภูวเนตร ดอนพลัด

น.ส.เนตรชนก สุราราช

0100311 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

80

40 ด.ญ.พิมพิดา เพียผือ

นางศรีสุดา เพียผือ

0082512 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

80

41 ด.ช.ธนสร นิ่มนวล

นางธัญญชยา ดานสมบูรณ

0098806 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

80

42 ด.ญ.นวรัตน ณ นคร

นายนวพล ณ นคร

0062896 ตําบลบานสวน จังหวัดพัทลุง

75

43 ด.ญ.ปณิตตรา กออวยชัย

นางบุญศิริ กออวยชัย

0059238 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

75

44 ด.ญ.ปุณิกา ปทุมวัน

นางกาญจนา ปทุมวัน

0052219 ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

75

45 ด.ญ.วรปภา จุลมณี

วาที่รอยตรีตอตระกูล จุลมณี

0066975 ตําบลหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

75

46 ด.ช.ธนพงษ ณุวงษศรี

น.ส.กาญจนา ศรีภะนา

0089136 ตําบลนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด

75

47 ด.ช.จิรัฏฐ เนาวชมภู

นางนฤมล เนาวชมภู

0065302 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

75

48 ด.ญ.มนัสนันท บุญเกิด

นางอัมพวัน บุญเกิด

0072095 ตําบลปาซาง จังหวัดลําพูน

75

49 ด.ช.ภัทรชัย เครือมาศ

น.ส.นฐา เครือมาศ

0088737 ตําบลบานสวน จังหวัดสุโขทัย

75

50 ด.ช.ฐานทัพ ศิริกิจ

จาเอกนาวิก ศิริกิจ

0089639 เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

75

51 ด.ญ.ปนมณี เกาเอี้ยน

นางอังคณา เกาเอี้ยน

0078187 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

75

52 ด.ญ.ธัญลักษณ เทียนพิทักษกุล

นางธนวรรณ ไพรมุย

0062697 ตําบลสามงามทาโบสถ จังหวัดชัยนาท

75

53 ด.ญ.ณฐพร สุขแรง

นางนันทนีย สุขแรง

0091299 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

75

54 ด.ช.ปวริศ พูนนาม

นางภรภัทร เครือวงค

0058278 ตําบลบานปลอง จังหวัดเชียงราย

75

55 ด.ญ.รินรดา สายเครือคํา

นายขวัญชัย สายเครือคํา

0093048 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

75

56 ด.ญ.เบญญาภา ศรีแกว

จาเอกอนุชิต ศรีแกว

0089974 นครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร

75

57 ด.ญ.กมลรส เพชรคง

นางอวยพร เพชรคง

0062761 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

75

58 ด.ญ.ณัฐณิชา ชํานาญดู

นางปยวรรณ ชํานาญดู

0087217 ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

59 ด.ญ.วรินดา พรหมมาวัน

น.ส.ปทมพร แสงรัตน

0089496 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

75

60 ด.ช.วราวุธ สุขศรี

นายภัทราวุธ สุขศรี

0089897 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

61 ด.ช.ชัชพิสิทธิ์ โกติรัมย

นางนงลักษณ ชุมพลวงค

0080551 ตําบลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

75

62 ด.ช.ภูริณัฐ ขวัญกลับ

นายนนทปวิช ขวัญกลับ

0096109 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

75

63 ด.ช.ปารย ตรีโภชน

นายปราโมทย ตรีโภชน

0086360 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

75

64 ด.ช.เอกปวันท ทองนาค

นางปรัศญา ทองนาค

0080861 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

75

65 ด.ญ.ธัญญรัตน กอเกิด

นายยอดรัก กอเกิด

0091247 ตําบลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

66 ด.ช.ธาดากร หนุดทอง

น.ส.อุไร บิลหมัด

0077101 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

75

67 ด.ช.ภาณุวิชญ มหาวัน

นางเบญจวรรณ มหาวัน

0082017 ตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม

75

68 ด.ญ.จิระประไพ อาริยะจารย

นายขจรศักดิ์ อาริยะจารย

0096372 ตําบลภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี

75

69 ด.ญ.ทิพปภา สุนทร

นางชลธิวา สุนทร

0068262 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

75

70 ด.ช.ธนกฤต ไชยชนะ

นางจันทิมา ไชยชนะ

0079465 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

75
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71 ด.ญ.มนัสวีร สุขดา

นายเสนห สุขดา

0075219 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

75

72 ด.ช.นนทพัทธ ปนกัน

นางทับทิม ปนกัน

0074801 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

75

73 ด.ช.ชวัลวิทย นิลโมจน

นางกิตติยาภา จันทรโคตร

0082882 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

75

74 ด.ช.ณฐ เพ็งหีต

นางพรพรรณ เพ็งหีต

0064507 องคการบริหารสวนตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

75

75 ด.ญ.ปภาวรินทร นามมณี

น.ส.ชลดา ไชยวงค

0058660 ตําบลหนองหิน จังหวัดเลย

75

76 ด.ช.อานันท ดีวิเศษ

นางสุชาดา ดีวิเศษ

0083564 นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

75

77 ด.ญ.ชินธิดา สุโข

นางกองเพชร สุโข

0085045 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย

75

78 ด.ช.กันตพศ สีเขม

น.ส.จันทรา คงทรัพย

0100937 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

75

79 ด.ญ.อาภัสรา คําเรือง

นางนิตย สิงหแกว

0100719 นครนครปฐม3 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

75

80 ด.ช.กมลวิช นวลศรี

นางอนัญญา นวลศรี

0082722 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

70

81 ด.ญ.ชญานิศ จันทรังษี

นายสงา จันทรังษี

0028693 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

82 ด.ช.กฤติน วงศละคร

นายคฑาวุธ วงศละคร

0070130 ตําบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

70

83 ด.ญ.สุภัฐรสรา ไขแดง

นายสราวุฒิ ไขแดง

0072449 ตําบลเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

70

84 ด.ช.นนทนธร ชํานาญปน

นายสาคร ชํานาญปน

0095124 ตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

70

85 ด.ช.ติณหภัทร ศิริโยธา

นางจิราภรณ ศิริโยธา

0088594 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

70

86 ด.ญ.อติกานต สุทธิ

น.ส.จิดาภัส อาจวิชัย

0080653 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

70

87 ด.ช.ปยังกูร มันตาพันธ

นางรุจิรา มันตาพันธ

0060863 ตําบลรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

70

88 ด.ญ.วรกัญญา สรางคํา

น.ส.พิมพพิชชา ออนณะนัย

0057795 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

70

89 ด.ญ.ธนิสร อินทองสุข

นางอิสรีย อินทองสุข

0080857 ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู

70

90 ด.ช.กิตติพิชญ รัตนพันธ

น.ส.รจนา ชูเลี่ยง

0088409 ตําบลทามิหรํา จังหวัดพัทลุง

70

91 ด.ญ.กานตเกลา ภูโทสุทธิ์

นางทัศนา ภูโทสุทธิ์

0078777 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

70

92 ด.ช.บรรณสรณ นาสุข

นางจันทรทิพย นาสุข

0071431 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

70

93 ด.ญ.ณัฐธิดา จตุพรมาศทวี

นางสุนีรัตน จตุพรมาศทวี

0076789 ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

70

94 ด.ญ.พิชชาภา พรมสุข

นายณรงค พรมสุข

0086478 ตําบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย

70

95 ด.ญ.พาขวัญ สุทธหลวง

นางพิมลพรรณ สุทธหลวง

0088918 ตําบลปว จังหวัดนาน

70

96 ด.ช.ชนกันต อุดมเดช

นายสมบัติ อุดมเดช

0032257 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

70

97 ด.ญ.ชญานิศ แสนสุข

นายวินัย แสนสุข

0059207 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

70

98 ด.ญ.นภัทร รัตนาคม

นางคณิตฐา รัตนาคม

0057725 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

70

99 ด.ญ.นันทนภัทร ศิริพิทยาอมร

นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร

0087412 ตําบลลําพญา จังหวัดนครปฐม

70

100 ด.ช.ภัทรพล ขันคลาย

นายถานันดร ขันคลาย

0075704 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

101 ด.ญ.พิชญาภา ชนะทะเล

น.ส.สุกัญญา โพธิ์ทอง

0051973 ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

70

102 ด.ช.ธนกฤต วิเชียรสมุทร

นายกิตติพงษ วิเชียรสมุทร

0066840 ตําบลพลับพลานารายณ จังหวัดจันทบุรี

70

103 ด.ญ.กฤตติกา อินทรเมือง

นางนัฐกาญจน อินทรเมือง

0077837 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

70

104 ด.ญ.ปุณิกา เมาะราษี

นางอรทัย เมาะราษี

0087267 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

70

105 ด.ช.ธีรวัฒน ธัญญเชียงพิณ

นางสิริลักษณ ธัญญเชียงพิณ

0096686 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 4/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

106 ด.ญ.สุชัญญา สุวรรณแมง

น.ส.สุรีพร สุทธิหา

0080867 ตําบลบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

70

107 ด.ช.ปุญญพัฒน แสงชํานิ

นางพิสมัย แสงชํานิ

0068441 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

70

108 ด.ญ.ณัฐณิชา นอยเทศ

น.ส.กิตติมา สพรั่งพรอม

0055762 ตําบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

109 ด.ญ.อริสรา แกวการไถ

น.ส.เบญจวรรณ ชมภูนุช

0092365 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

70

110 ด.ญ.ขวัญชนก ฟกคง

นางศิราณี ฟกคง

0078900 ตําบลวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ช.ทินภัทร ไชยบุตร

นายถนอม ไชยบุตร

0081201 นครเชียงใหม 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดเชียงใหม

90

2 ด.ญ.กฤติยา สาโล

นายกรกวี สาโล

0097458 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

90

3 ด.ญ.ณัชชา บุญเรือง

น.ส.เสาวณี บุญมี

0048811 ตําบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี

90

4 ด.ญ.ปวิชญา สุทธินุย

นางสุพินดา สุทธินุย

0056626 ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

85

5 ด.ช.ณฐภัทร ปนทอง

นายศราวุฒิ ปนทอง

0096564 ตําบลทาแลง จังหวัดเพชรบุรี

85

6 ด.ช.อริษฐชริน ไตรภูมิพิชัยกุล

นางอรณพัฐ ไตรภูมิพิริยกุล

0084209 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

85

7 ด.ญ.จินตกัญญา จันเพ็ชร

นางหทัยรัตน จันเพ็ชร

0083578 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

85

8 ด.ญ.ณัฐวรา เอกอุน

นางรุงทิวา เอกอุน

0052222 ตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

85

9 ด.ญ.นับทอง ประสงคทรัพย

นางกนกพิชญ ประสงคทรัพย

0056467 ตําบลน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด

85

10 ด.ญ.อะมะนี หาสัตว

นางวิไลวรรณ หาสัตว

0098386 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

85

11 ด.ช.นิธิพัฒน กิจคอน

นายสมคิด กิจคอน

0062215 ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา

85

12 ด.ญ.พิชญธิดา สุทิน

น.ส.พัชรินทร คงสงค

0097625 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

13 ด.ญงลักษณนารา พิพัฒนผล

นางนันทนา พิพัฒนผล

0070574 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

14 ด.ญ.ทัชชกร คล่ําคง

นางวรวรรณ คล่ําคง

0055157 เมืองตาก จังหวัดตาก

80

15 ด.ช.ภัทรภูมิ ศรีสอาด

นางอังคณา ศรีสอาด

0078786 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

80

16 ด.ญ.ณัฐกฤตา บุตรเวียงพันธ

นายสุทัศน บุตรเวียงพันธุ

0080782 ตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู

80

17 ด.ช.กรวิชญ บุตกะ

นายเสกสรร บุตกะ

0069141 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

80

18 ด.ช.พีรพัฒน นวลละออง

นายประพันธ นวลละออง

0056053 ตําบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

80

19 ด.ญ.ธัญชิชา ศรีเรือง

นางพัชริดา ศรีเรือง

0071212 ตําบลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

80

20 ด.ช.ปุณณกานต มากชลบท

นางอุมาพร มากชลบท

0083525 ตําบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม

80

21 ด.ญ.นรวรกรพรรณ ยองใย

น.ส.ธณัทภัทร บุญธิปชัยรัช

0048708 ตําบลอางศิลา จังหวัดอุบลราชธานี

80

22 ด.ญ.พรธวัล ทองสังข

นายศุภชัย ทองสังข

0055246 ตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

80

23 ด.ช.ปภังกร สรรพโกศล

นางวิสสุตา สุขกรม

0072297 ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

80

24 ด.ช.ณัฐวิโรจน ภูโน

น.ส.วิภาพร ภูโน

0096571 ตําบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ

80

25 ด.ญ.ณัฐพร เจียวยะ

น.ส.อรัญญา กลิ้งตา

0074123 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

80

26 ด.ญ.ชุติกาญจน หวานเสียง

นายวิรุช หวานเสียง

0071403 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

80

27 ด.ญ.ชัญญา รุงคลาย

นางอังคณา รุงคลาย

0069842 ตําบลบานหมอ จังหวัดสระบุรี

80

28 ด.ช.รวิสุต แกวเจริญสุข

น.ส.วิไล ธรรมวิริยะ

0098029 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

29 ด.ญ.ธันยชนก หนูหมอก

นางศราภรณ หนูหมอก

0095510 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

80

30 ด.ญ.พิมพณัฐชยา กลอมจิต

นางฐาปณี กลอมจิต

0066458 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

80

31 ด.ญ.ปณฑณิศา รัตนาประภาภรณ นางระวิวรรณ รัตนาประภาภรณ 0099650 ตําบลหวยออ จังหวัดแพร

80

32 ด.ช.สุคนธวัฒ สุระสังวาลย

นายอํานวย สุระสังวาลย

0059829 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

80

33 ด.ช.ปองภพ ขัติยนนท

น.ส.ศรัญญา ขัติยนนท

0073634 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

80

34 ด.ญ.ธัญพิชชา ใจงาม

นางสรณา ใจงาม

0072852 ตําบลเสริมซาย จังหวัดลําปาง

80

35 ด.ช.ชินกฤต หนูเนียม

นายสมเดช หนูเนียม

0064109 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 2/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

36 ด.ญ.นภัสนันท สัตยกาญจน

นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน

0096751 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

80

37 ด.ช.ชาคริส ประจวบสุข

นางรัชดาภรณ ประจวบสุข

0092709 ตําบลบางงา จังหวัดลพบุรี

80

38 ด.ญ.ปาลิดา กองดวง

นางณัฐชยา กองดวง

0096694 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

80

39 ด.ญ.พิมพลภัทร ออนวัน

นางบุษมาลี ออนวัน

0097916 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

80

40 ด.ช.กษิดิ์เดช ฉายพิมาย

นางเกษณีย ฉายพิมาย

0087151 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

41 ด.ญ.พิชญาณี ชูสงแสง

จาเอกพิทยา ชูสงแสง

0081146 ตําบลทาขาม จังหวัดตรัง

80

42 ด.ญ.ณัฐกฤดา มะลิลม

นางพลอยฉัตร มะลิลม

0081782 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

80

43 ด.ญ.วริศรา เขมขน

นายสาธิต เขมขัน

0100746 ตําบลแมหลาย จังหวัดแพร

80

44 ด.ช.ชินาธิป ทิพฤาตรี

นางกนิษฐา ทิพฤาตรี

0061545 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

80

45 ด.ญ.พิชชาภา ไชยสุริยวงศ

นางสําอางค ไชยสุริยงค

0096821 ตําบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย

80

46 ด.ญ.ปยภัทร วงษดําเนิน

นางวรรณา วงษดําเนิน

0074368 ตําบลหาดเจาสําราญ จังหวัดเพชรบุรี

80

47 ด.ช.วัชรพงศ วิโนทก

น.ส.ศิริรัตน วิโนทก

0099897 นครนครปฐม2 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

80

48 ด.ช.จิรายุ สิทธิชัยวศ

นายณรงค สิทธิชัยวงศ

0048880 ตําบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

80

49 ด.ช.ปฐวี กาญจนพรประภา

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา

0052383 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

75

50 ด.ช.ศุภกฤต บุญเติม

นางอริสรา บุญเติม

0072085 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

75

51 ด.ญ.ปพิชญา แจมแจง

น.ส.สุจิตรา เจียมมี

0091599 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

52 ด.ญ.วรัมพร เพชรคง

น.ส.นาตยา ภูเกตุ

0044544 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

75

53 ด.ช.เปรื่องปรัชญ พลศรี

นางพัชราภรณ พลศรี

0064038 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

75

54 ด.ญ.ฐิตาภรณ ทัศนวิสุทธิ์

นางชนากานต ทัศนวิสุทธิ์

0056173 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

55 ด.ญ.ภัททิยา ไพโรจนอุดมกิจ

น.ส.อัญชนา ไพโรจนอุดมกิจ

0090948 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

75

56 ด.ช.วรวิช แกวนาคแนว

นางศรีสมรัก แกวนาคแนว

0082631 เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

75

57 ด.ญ.ฐิติภัทร ประหยัดจิตร

นางอาภาพร ประหยัดจิตร

0071802 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

75

58 ด.ญ.อรณลิน สังวิเศษ

จาเอกคมกริช สังวิเศษ

0066773 ตําบลอัคคะคํา จังหวัดรอยเอ็ด

75

59 ด.ช.พิธิวัฒน ชวงสิงห

นางรัถยา ชวงสิงห

0082999 ตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

75

60 ด.ญ.ธนัญชนก แกวโพนเพ็ก

พันจาโทสิทธิศักดิ์ แกวโพนเพ็ก

0073221 ตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

75

61 ด.ช.ระพีภัทร ไสยกุล

นางจงรักษ ไสยกุล

0059377 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

75

62 ด.ญ.นภกานต ศิลาภิวัฒน

น.ส.ชุติมา ศิลาภิวัฒน

0087531 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

75

63 ด.ญ.ฎีรฎา โพธิ์พุฒ

น.ส.แพรวพรรณ โพธิ์พุฒ

0061277 ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

75

64 ด.ญ.วชิรญาณ ถําวาป

นางณัฐณิชา ถําวาป

0094425 ตําบลบานผือ จังหวัดอุดรธานี

75

65 ด.ญ.ปณิชา ไชยศรีษะ

นางธราญา ไชยศรีษะ

0067343 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

75

66 ด.ญ.หทัยรัตน สระบัว

นางวันทนีย สระบัว

0059973 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

75

67 ด.ญ.โชติรส ผิวออน

น.ส.เกศริน กลาทอง

0059078 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

75

68 ด.ช.พงศกร วันดี

นายสิทธิชัย วันดี

0093633 ตําบลสีแกว จังหวัดรอยเอ็ด

75

69 ด.ช.ปยังกูร ศรีพรหมมา

นางหนึ่งฤทัย ศรีพรหมมา

0097511 เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

75

70 ด.ช.รัชพล ชุมนาค

นางสุจิตรา ชุมนาค

0054065 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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71 ด.ญ.วิมลวรรณ ยศศักดิ์

นางวรรณา ยศศักดิ์

0066466 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

72 ด.ช.รัฐภูมิ ภูโอบ

นางพิกุล ภูโอบ

0066583 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

75

73 ด.ญ.ปราณปริยา แกลวการไถ

นางสุทธิชา แกลวการไถ

0055856 ตําบลบานไร จังหวัดอุทัยธานี

75

74 ด.ญ.ภัณฑิลา สุปง

นายพศิน สุปง

0063885 ตําบลหนองแดง จังหวัดนาน

75

75 ด.ญ.ชาลิสา สวนอารัญ

น.ส.วสุนธรา สวนอารัญ

0071238 ตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

75

76 ด.ช.อดิศร ไกรเทพ

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

0092260 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

75

77 ด.ญ.อักษราภัค หงษทอง

น.ส.นิตยา จันทรศรี

0093037 เมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน

75

78 ด.ญ.ธิดารัตน แสนโคก

สิบโทกฤษณะ แสนโคก

0080365 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

75

79 ด.ญ.ญาณิศา โพนสิงห

นางยุพิน โพนสิงห

0070924 ตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

75

80 ด.ญ.วณพร กลิ่นน้ําหอม

น.ส.นิพนันท บุญสูง

0095117 ตําบลทุงคลี จังหวัดสุพรรณบุรี

75

81 ด.ญ.พรปวีณ ชูทอง

นางสุภาพร ชูทอง

0090268 ตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล

75

82 ด.ญ.ธารธารา เฉลียวรัมย

น.ส.อรทัย แสวงทรัพย

0070194 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

75

83 ด.ญ.กิตติวราภรณ วิเศษนันท

นายกิตติศักดิ์ วิเศษนันท

0092196 ตําบลนาอาน จังหวัดเลย

75

84 ด.ญ.เนตรนภา คํานนท

นางชญารัศมิ์ คํานนท

0075601 เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

75

85 ด.ญ.สุวพร แซลิ่ม

น.ส.กมลพรรณ ตั้งสถิตพร

0059505 ตําบลทุงยาว จังหวัดตรัง

75

86 ด.ญ.เขมจิรา สังหอ

น.ส.ปาริฉัตร เลงระบํา

0071833 เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

75

87 ด.ญ.อนัญญา พุฒิซอน

น.ส.ยมนา ดอนมะไฟ

0097395 ตําบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี

75

88 ด.ญ.ภัคนันท ประครองพันธ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ

0059748 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

75

89 ด.ญ.พนิตพิชา เย็นหลักรอย

นางมนิตฐสุดา เย็นหลักรอย

0087900 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

75

90 ด.ญ.วีรภัทรา โกอินตะ

น.ส.วรรณเสด็จ รัตนมงคล

0088547 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

75

91 ด.ช.จุลภัทร พรหมงอย

น.ส.กุลธิดา ราษฎรเหนือ

0085322 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

75

92 ด.ญ.ธีรยาดา พระไตรยะ

น.ส.เยาวลักษณ โพธิ์บัลลังค

0090161 นครแมสอด จังหวัดตาก

75

93 ด.ช.จิรกุล ศิริโภค

นางยุวภา ศิริโภค

0075009 ตําบลหนองขา จังหวัดอํานาจเจริญ

75

94 ด.ช.นครินทร ออนแยม

นายสุรชัย ออนแยม

0072482 ตําบลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

75

95 ด.ญ.บุญยวีย ยศปญญา

สิบเอกอิฐทิศักดิ์ ยศปญญา

0093955 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

75

96 ด.ญ.วรัญญา พุทธอาสน

นางกันยา พุทธอาสน

0101399 ตําบลเวียงตา จังหวัดแพร

75

97 ด.ญ.รนิดากร พิมพลอย

น.ส.สุนิศา เกตุแดง

0076652 ตําบลคลองชะอุน จังหวัดสุราษฎรธานี

75

98 ด.ช.ธนบดี ใจอารีย

น.ส.หนึ่งหทัย ไชยานนท

0074404 เมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

75

99 ด.ช.สิปปกร ไสยลักษณ

นางสดับพิณ ไสยลักษณ

0066256 ตําบลรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

75

100 ด.ญ.พัสวี ฐานไชยยิ่ง

น.ส.ทุเรียน แวงวรรณ

0071427 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

75

101 ด.ญ.สุธีกานต ภูอาลัย

นายทิลายุ ภูอาลัย

0064732 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

75

102 ด.ญ.อรปรียา พระสวาง

นางอําพร พระสวาง

0059401 ตําบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

75

103 ด.ช.คณาธิป เมฆมั่น

นางแสงนภา เมฆปน

0064683 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

75

104 ด.ญ.นภัทรวดี เพชรจิรสุทานนท นางนัฐชาภรณ เพชรจิรสุทานนท 0070571 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

75

105 ด.ญ.จีรนันท สาครวงควัฒนา

75

นายนราธิป สาครวงควัฒนา

0088829 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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106 ด.ญ.ปณิตา มั่นศรี

นายราชันย มั่นศรี

0067702 กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

75

107 ด.ช.นิติธาดา สาลาสุดตา

นายยอด สาลาสุดตา

0098521 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

75

108 ด.ช.สหัสวรรษ นาชัยลอง

นายสุรชัย นาชัยลอง

0091165 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

75

109 ด.ช.วรภัทร วรภัทรกร

นายวสัน วรภัทรกร

0085764 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

75

110 ด.ญ.ภูริชญา สุขสําราญ

นางเพชรณริน สุขสําราญ

0072195 ตําบลบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี

75

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
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1 ด.ญ.พิรพร เหลาซื่อ

นายพัฒธพงษ เหลาซื่อ

0097406 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

90

2 ด.ญ.ธัญญนันท ศรีจันทรทับ

น.ส.อรุณรุง ศรีจันทรทับ

0083060 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

85

3 ด.ญ.พิรญาณ จันดารักษ

นางจิราพร จันดารักษ

0086770 ตําบลเดิด จังหวัดยโสธร

85

4 ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยมาตร

นายธีระยุทธ ไชยมาตร

0086982 ตําบลนาวัง จังหวัดอํานาจเจริญ

85

5 ด.ญ.รัตนาวดี ใจสุข

น.ส.ธุมาวดี เลื่อมสําราญ

0100605 ตําบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี

85

6 ด.ญ.สมฤทัย สุวรรณกูฏ

นายบัณฑิต สุวรรณกูฏ

0061896 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

85

7 ด.ญ.เบญจวรรณ วรนารถ

น.ส.พรพิมล สีสุขใส

0098910 ตําบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

85

8 ด.ญ.วรรณรดา ชํานาญศิลป

น.ส.แสงดารา คําพูล

0061286 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

9 ด.ญ.นันทิชา กลาหาญ

นายศุภชัย กลาหาญ

0091168 ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน

85

10 ด.ญ.กัญญพัชร สีหะวงษ

นางกิตติมา สีหะวงษ

0079154 ตําบลกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

80

11 ด.ช.ปภังกร วิจิตรพงษา

นายจักรพงษ วิจิตรพงษา

0077691 ตําบลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

80

12 ด.ญ.ภัททิยา อินตะปญญา

นางศิราณี อินตะปญญา

0080743 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

80

13 ด.ญ.พัฒนนรี พัฒนใหญยิ่ง

นางณุกานดา พัฒนใหญยิ่ง

0083444 ตําบลปากน้ําชุมพร จังหวัดชุมพร

80

14 ด.ญ.นลพรรณ อุทิศ

สิบเอกนพฤทธิ์ อุทิศ

0072528 เมืองตราด จังหวัดตราด

80

15 ด.ญ.ภิญญาพัชญ ปงสี

นายวิรัตน ปงสี

0046513 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

80

16 ด.ช.ชยพล เหมือดอดทน

นางอรดี เหมือดอดทน

0076265 ตําบลทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

80

17 ด.ญ.วรางคณา เพียโคตรแกว

นางสมหมาย เพียโคตรแกว

0057934 ตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

80

18 ด.ญ.สุธาสินี ชาวไทย

นางณัฐนันท ชาวไทย

0086002 ตําบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

80

19 ด.ญ.ณัฐวรา นามวงค

นายพินัย นามวงค

0074243 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

80

20 ด.ญ.นัทรนันท แสนมา

น.ส.นิภาพร ลุนลาน

0085321 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

80

21 ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเกตุ

นายธานินทร บุญเกตุ

0090672 ตําบลหางน้ําสาคร จังหวัดชัยนาท

80

22 ด.ญ.อัญรัตน ทองดี

นายสมใจ ทองดี

0053847 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

80

23 ด.ญ.เกลากริมุก ลูกอินทร

นางสุฑาพร กรุงแกว

0090452 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

24 ด.ญ.ปราณปรียา เกษี

นางประเนตร เกษี

0090103 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

80

25 ด.ช.เตชินท สุวรรณปญญา

นายกิตติวุฒิ สุวรรณปญญา

0075677 ตําบลบานตาก จังหวัดตาก

80

26 ด.ช.ณัฐนนท วนาสินสมบูรณ

นางพัชนียา มโนสมุทร

0101057 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

80

27 ด.ช.สกนธพล นาคเปรม

น.ส.พัฒนนรี นาคเปรม

0088301 นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

80

28 ด.ช.ภูริณัฐ ตาวงษ

นางดวงนภา ตาวงษ

0101859 ตําบลแมจะเรา จังหวัดตาก

80

29 ด.ญ.ณัฐณิชา พัชนี

นายศานิต พัชนี

0090042 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

80

30 ด.ญ.ปุณยภา รติเพ็ญโกศล

นางคมคาย รติเพ็ญโกศล

0089245 ตําบลปว จังหวัดนาน

80

31 ด.ญ.เขมจิรา นพรัตน

น.ส.กัลยา ชูสังข

0101105 ตําบลลานขอย จังหวัดพัทลุง

80

32 ด.ญ.วิมลสิริ ตรีวุฒิ

วาที่รอยโทสมพร อยูเจริญ

0081248 ตําบลหนองไผ จังหวัดอุดรธานี

80

33 ด.ช.ศุภวิชญ จูจร

นางอนงค จูจร

0081085 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

80

34 ด.ช.ณัฐนนท เหล็กแปง

นางกรรณิกา เหล็กแปง

0093051 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

80

35 ด.ญ.ธัญชนก เต็มหัตถ

นายกนก เต็มหัตถ

0076585 นครนครปฐม1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดนครปฐม

80
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36 ด.ญ.ธัญสุดา ตะนอย

น.ส.แสงทอง ชัยรัตน

0055741 ตําบลปากอดํา จังหวัดเชียงราย

80

37 ด.ช.ลัทธล เพ็ชรกุล

นายภูมิรพี เพ็ชรกุล

0071115 เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

80

38 ด.ช.ปริญญา เจริญศิลป

นายพยุง เจริญศิลป

0062009 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

80

39 ด.ช.ญาณพัฒน ภูละมุล

นายจักรี ภูละมุล

0066584 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

80

40 ด.ช.กรวิชญ หาลาภ

นางอิงอร หาลาภ

0080234 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

80

41 ด.ญ.สลักอักษิพร บุตรดี

นายสุกําพล บุตรดี

0077677 นครลําปาง (สถานธนานุบาล) จังหวัดลําปาง

80

42 ด.ญ.วริศรา ไพชํานาญ

นายธานนท ไพชํานาญ

0101521 ตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

80

43 ด.ช.สิรวิชญ นวลบุญ

น.ส.ธนัญญา กระแสร

0088720 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

80

44 ด.ญ.นันทนภัส เมาะราษี

วาที่รอยตรีอนันต เมาะราษี

0052279 ตําบลโพนเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

75

45 ด.ญ.ปวีณธิดา คาขาว

นางพิชามณฑ คาขาว

0095170 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

75

46 ด.ญ.วิริตตรา วิจารณ

น.ส.วรุณี ปยะนารถ

0098116 ตําบลเมืองหงส จังหวัดรอยเอ็ด

75

47 ด.ญ.นันทนภัส แกวตุมกา

นายสมศักดิ์ แกวตุมกา

0077092 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

75

48 ด.ช.พศุตม ญาณสวาง

นายอาทิตย ญาณสวาง

0058335 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

75

49 ด.ช.เตชินท ไหมดี

นางเสาวนีย ไหมดี

0066641 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

75

50 ด.ช.ศิวกร นิ่มขันทอง

นายมนชัย นิ่มขันทอง

0060428 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

75

51 ด.ญ.กนกอร จิตจักร

นางสุภา จิตจักร

0080186 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

52 ด.ญ.ปณณพร ทองคํา

นายนเรศ ทองคํา

0059246 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

75

53 ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโยวงค

นางสุรียพร ศรีโยวงค

0079264 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

75

54 ด.ญ.สิริยากร บัวขม

นายบุญชอบ บัวขม

0060237 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

75

55 ด.ญ.พชญกานต ตระกูลวงศ

นางสุมาลี พันสนิท

0085026 ตําบลภูกระดึง จังหวัดเลย

75

56 ด.ญ.ณัชชา สุโนภักดิ์

นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์

0087923 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

75

57 ด.ช.รัชพล สุขสบาย

นายไชยยันต สุขสบาย

0096000 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

75

58 ด.ช.ณัฏฐากร ยอดภักดี

พันจาอากาศเอกบุญชวย ยอดภักดี 0089990 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

75

59 ด.ญ.ชุติกาญจน โกชัยยา

นางอลิสา โกชัยยา

0069194 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

75

60 ด.ญ.พัชรพิชา บุญแกว

นายสุธรรม บุญแกว

0069188 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

75

61 ด.ช.ภูรินท แกนเมือง

นายเดชากร แกนเมือง

0088909 ตําบลอาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

62 ด.ญ.ปญวรรัตน ไชยเสนา

นางกุญธภัสส โรจวงศวริศ

0076660 ตําบลนิคมสงเคราะห จังหวัดอุดรธานี

75

63 ด.ญ.ดวงเกษ นามศรี

นายประเทือง นามศรี

0097748 ตําบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ

75

64 ด.ญ.พิชามญธุ กันทา

น.ส.พรพิมล สุยะตะ

0077583 ตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา

75

65 ด.ช.ภูมิพิจักษณ โสภา

นายชัยณรงค โสภา

0098037 ตําบลบานเหลา จังหวัดเชียงราย

75

66 ด.ญ.วชิรญาณ สุโพธิ์

นางอัมพา คงแสนคํา

0087034 ตําบลหัวนาคํา จังหวัดกาฬสินธุ

75

67 ด.ญ.ชุติณัฐษมน สุขิโต

นายสิญญพงษ สุขิโต

0082726 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

68 ด.ญ.แพรวา วุฒิยา

นางสุภาพ วุฒิยา

0079320 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

75

69 ด.ช.วีรวิชญ กลอมเกลี้ยง

น.ส.สุขตา เจียนสกุล

0087873 เมืองลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

70 ด.ญงณฤดี หลาวงศ

นางรุงรัตน ไกรบํารุง

0088651 ตําบลคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

75
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71 ด.ญ.รมยธีรา บุตราช

นางปาณิศา บุตราช

0071484 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

75

72 ด.ญ.ณัฐนรี โสมาบุตร

นางนิตยา โสมาบุตร

0067263 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

75

73 ด.ญ.ทิพาวดี ภูมะลี

นางเพ็ญศิริ ภูมะลี

0088482 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

75

74 ด.ช.สิรดนัย พัฒนศิริพงศ

นางเดนนภา พัฒนศิริพงศ

0075918 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

75

75 ด.ช.ธาวิน รวีเดชรดํารง

นางกัญญา รวีเดชดํารง

0087451 ตําบลสามงาม จังหวัดนครปฐม

75

76 ด.ญ.กัลยกร คงพูล

น.ส.ธัญดาพัชร หนูโหยบ

0087662 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

75

77 ด.ช.กิตติเดช เพ็งมี

นางจิตสุภา เพ็งมี

0095880 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

75

78 ด.ช.กอปรบุญ วิทวิบูลย

จาเอกภูชนะ วิทวิบูลย

0074538 ตําบลดอนหญานาง จังหวัดบึงกาฬ

75

79 ด.ญ.อาริตา บํารัมย

นายสิทธิชัย บํารัมย

0079774 ตําบลบานกรวดปญญาวัฒน จังหวัดบุรีรัมย

75

80 ด.ญ.ปองขวัญ ใจหลา

นางเกษร ใจหลา

0095074 เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

75

81 ด.ช.ฐากูร หอทรัพย

นายอนุพงศ หอทรัพย

0071542 องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร

75

82 ด.ญ.ศุภัสชญา ไชยวุฒิ

นางเรือนแกว ไชยวุฒิ

0067694 ตําบลบานถ้ํา จังหวัดพะเยา

75

83 ด.ญ.ณัฐธิดา บรรจงเสี่ยง

นางรัศมี บรรจงเสียง

0066262 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

75

84 ด.ช.ธีรวีร รัตนเดชา

นายอิทธิพล รัตนเดชา

0083794 นครลําปาง จังหวัดลําปาง

75

85 ด.ช.ปณณธร สําเภา

นางสมพร สําเภา

0078822 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

75

86 ด.ญ.วิมลณัฐ แกวเมฆ

นางดุษฎี แกวเมฆ

0074758 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

75

87 ด.ช.สุกฤษฏิ์ อาจหาญ

นางเพชรทิวา อาจหาญ

0072034 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

75

88 ด.ช.ปฐวี คําผง

นางเดนนภา คําผง

0098547 ตําบลเสาไห จังหวัดสระบุรี

75

89 ด.ญ.เพชรนารี เย็นจิตโสมนัส

นางสุนารี สุกิจปาณีนิจ

0100772 ตําบลไรเกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

90 ด.ญ.ภัทรธิดา บัวสมบูรณ

นางสุมาลี บัวสมบูรณ

0064568 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

75

91 ด.ญ.ปาณิสรา ตันสุวรรณ

นางขนิษฐา ตันสุวรรณ

0039818 ตําบลนาดวง จังหวัดเลย

75

92 ด.ญ.หทัยชนก ยื่นปน

นายสุรินทร ยื่นปน

0087088 ตําบลหลวงใต จังหวัดลําปาง

75

93 ด.ญ.จิรภิญญา มีปญญา

นายรณชิต มีปญญา

0083412 ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร

75

94 ด.ญ.ชนัญชิตา ทองดวง

นางเสาวณี ทองดวง

0089380 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

75

95 ด.ช.ศรัณย รักบํารุง

นางจรัสศรี รักบํารุง

0094104 ตําบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

96 ด.ช.ธีตภัทร พึ่งพิง

นางณัฐกฤตา พึ่งพิง

0076717 ตําบลมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร

75

97 ด.ช.ชินภัทร มีวงษ

นายอิทธิชน มีวงษ

0089871 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

75

98 ด.ญ.วิชญาดา ทรัพยสิน

นายวิรัตน ทรัพยสิน

0074129 ตําบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

75

99 ด.ช.ปภังกร ทัฬหชัยกุล

นายสมนึก ทัฬหชัยกุล

0050220 เมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

75

100 ด.ญ.ชนัฐชิดา สุดเขต

นางศิวธิดา สุดเขต

0072417 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

75

101 ด.ช.วริทธิ์ธร พันธแตงไทย

นางจิราภรณ พันธแตงไทย

0069340 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

75

102 ด.ช.กฤตภาส เศียรอุน

นางภัณฑิลา เศียรอุน

0099442 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

75

103 ด.ญ.ชนิสรา หงษเวียงจันทร

นายประชา หงษเวียงจันทร

0073736 นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

75

104 ด.ญ.พรรณธนวดี แกวกลม

นางนันทนิภา แกวกลม

0070368 ตําบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย

75

105 ด.ช.อิทธิกร บริรักษ

นายนครินทร บริรักษ

0093407 ตําบลหนองหวา จังหวัดอุดรธานี

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 4/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

106 ด.ญ.ณัฐกฤตา รูทัน

น.ส.มนันญา ศรีโตกลิ่น

0083381 ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี

75

107 ด.ญ.ชัญญานุช บุญสง

นางสุภาวดี บุญสง

0093493 ตําบลชะรัด จังหวัดพัทลุง

70

108 ด.ช.ตรีวิทย พฤกษชาติ

สิบตํารวจโทสุขประจันทร พฤกษชาติ0079823 ตําบลขวาว จังหวัดรอยเอ็ด

70

109 ด.ญ.ณัฐธิดา แพงคําดี

จาเอกยุทธสันต แพงคําดี

0088812 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

70

110 ด.ช.ภูวนาช สัมพันธ

นายอภินันท สัมพันธ

0084002 ตําบลบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ญ.ขนิษฐา คูคิด

น.ส.เสาวลักษณ แววงาม

0088332 องคการบริหารสวนตําบลทองเอน จังหวัดสิงหบุรี

85

2 ด.ญ.ณัฎฐณิชา เผยฤทัย

นางจารุณี เผยฤทัย

0092670 องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

85

3 ด.ช.ชัยการ กาสุริยะ

น.ส.เพ็ชรรัตน วังแกวหิรัญ

0055420 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

80

4 ด.ช.ธนภัทร ทองคํา

นางกรุณา ทองคํา

0090080 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

80

5 ด.ญ.พัทธนันท คงกระพันธ

นางสมพิศ ขําทวี

0080916 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80

6 ด.ญ.ปภาวรินทร สืบเหลางิ้ว

นางปาริฉัตร สืบเหลางิ้ว

0083488 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จังหวัดรอยเอ็ด

80

7 ด.ญ.ศตพร แซโคว

นางวริศรา แซโคว

0066575 ตําบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

80

8 ด.ญ.วรรธนพร คําไทย

นายสิทธิพงษ คําไทย

0080188 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

80

9 ด.ญ.นาริศา ยาสุวรรณ

นายไพฑูรย ยาสุวรรณ

0100127 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

80

10 ด.ญ.วศัลยาภรณ บิดา

นางพัทธนันท บิดา

0074220 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

80

11 ด.ช.รัฐภูมิ แดนประกรณ

นายสุรวัฒน แดนประกรณ

0063940 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

80

12 ด.ญ.กันตกมล รสนอย

นายวิวรรธน รสนอย

0089243 ตําบลสําโรงใหม จังหวัดบุรีรัมย

80

13 ด.ญ.ธนภรณ หอมจร

นางวราภรณ หอมขจร

0084122 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

80

14 ด.ญ.เบญจพร ยิ้มสระ

น.ส.พินสุรีย สุดโคต

0099051 ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

80

15 ด.ญ.ณัฐพร เผาปนตา

นายประเสริฐ เผาปนตา

0095781 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

80

16 ด.ญ.ชมภูนุท เจียมยุทธการณ

น.ส.ศศิณัฐณ วิศุทธิ์วัฒนา

0073139 ตําบลบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

80

17 ด.ญ.ฤทัยทิพย เมืองคํา

นายภัทรวุธ เมืองคํา

0083959 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

80

18 ด.ญ.ธนัญชนก ธนะสมบัติ

นายจุฑา ธนะสมบัติ

0085097 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

80

19 ด.ช.นัทธวัฒน สีทา

นางอาภรณ สีทา

0088798 ตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

80

20 ด.ญ.นิทัศนีย แยนา

จาเอกสุลกิฟลี แยนา

0077738 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

80

21 ด.ช.ตปธน จันทมาศ

นางเมธปยา จันทมาศ

0099360 เมืองแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี

80

22 ด.ช.ธนวิชญ สิงหาราโท

น.ส.สุธาสินี อันทะโคตร

0098363 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

80

23 ด.ช.ธีรธวัช มากระดี

น.ส.ภัครัศมี ทวีลภัสภูดินันท

0062164 ตําบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

75

24 ด.ญ.สิริขวัญ สัตยสม

นายปฐมพงษ สัตยสม

0044051 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

75

25 ด.ช.พชร คงบุญ

นางศรวณีย คงบุญ

0074620 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

75

26 ด.ญ.ณัฐชยาภรณ พิมสาร

นางนุสรา พิมสาร

0076205 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

75

27 ด.ญ.วชิรญาณ อักษร

นางประนอม อักษร

0089545 องคการบริหารสวนตําบลลําไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

28 ด.ช.รณกร พวงจันทึก

น.ส.นริศรา คันธวณิชกุล

0077668 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

75

29 ด.ญ.เบญญาภา กลอมแกว

นายดนภพ กลอมแกว

0088076 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

75

30 ด.ญ.รินลดา อินตะวิชา

นางอัจฉรา อินตะวิชา

0081557 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

75

31 ด.ญ.ญภา เรืองประชา

นางเมตตา เรืองประชา

0069294 ตําบลทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี

75

32 ด.ญ.อักษราภัค รูทํานอง

นายเอนก รูทํานอง

0063768 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

75

33 ด.ช.พรภวิษย เอี่ยมแกว

นางพึงพิศ เอี่ยมแกว

0084530 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

75

34 ด.ช.ธิปก แซมรัมย

นางประครอง แซมรัมย

0088311 ตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

35 ด.ญ.พัทธจิรา นานาวัน

นางพิไลวรรณ นานาวัน

0072421 เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 2/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

36 ด.ช.ศาสตรพล เมรินทร

นางคุนัญญา เมรินทร

0089320 ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย

75

37 ด.ญ.ฐปณัสม พลนุย

น.ส.อริสา กลับคุณ

0056721 ตําบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

75

38 ด.ญ.สุณิชญา เครื่องกาศ

นางอมรรัตน เครื่องกาศ

0065803 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

75

39 ด.ช.พงศพัฒน เผื่อนผึ้ง

นางศรัญยวรรต เผื่อนผึ้ง

0085150 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

75

40 ด.ช.ธีรเมธ เพ็งศรี

นางวรรณา เพ็งศรี

0092880 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

75

41 ด.ญ.อรจิรา เพชรวิชิต

นายฉัตรชัย เพชรวิชิต

0060437 ตําบลกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ

75

42 ด.ช.พุทธิกร ดวงธิวงศ

นางปยพร ดวงธิวงศ

0065805 เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง

75

43 ด.ญ.ปุณิกา นุรักษ

นางดวงพร นุรักษ

0084171 เมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี

75

44 ด.ญ.เพ็ญพิชชา คงมา

นางเสาวลักษณ คงมา

0080452 เมืองพังงา จังหวัดพังงา

75

45 ด.ญ.พณณพร แสงสุวรรณ

น.ส.สุดารัตน สุวรรณรัตน

0060674 ตําบลนาประดู จังหวัดปตตานี

75

46 ด.ช.วสันตพงศ นาวินปกาสิทย

นายพานุพงศ นาวินปกาสิทย

0094589 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

75

47 ด.ญ.ลลิตา บุรชาติ

น.ส.ลัดดาวัลย บุรชาติ

0097159 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

75

48 ด.ญ.ณิชาภัทร เมืองดาน

นางวิจิตรา เมืองดาน

0092741 ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ

75

49 ด.ญ.อภิชญา คํามี

นางพานิชย คํามี

0075426 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

75

50 ด.ญ.ปรียากร ปญญา

พันอากาศเอกประเวศ ปญญา

0095765 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

75

51 ด.ช.จีรวิชช ทัพพอภิโชติ

นายเชิดชัย ทัพพอภิโชติ

0084431 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

75

52 ด.ญ.สริตา ศรีสุวอ

นางสุภาภรณ ศรีสุวอ

0072068 ตําบลเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

75

53 ด.ญ.ฐิติวรดา ไชยพหล

นายวีระพงศ ไชยพหล

0094311 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

54 ด.ญ.อริศรา เสนาธรรม

นางนริศรา เสนาธรรม

0073592 ตําบลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

75

55 ด.ช.รัฐพล กิจอนันต

นายชิษณุพงศ กิจอนันต

0046005 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

75

56 ด.ช.นัทธพงศ ทุมพร

นางภาวดี ทุมพร

0089381 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

75

57 ด.ช.ปรเมศวร นาคขะโหนง

นางปทมา นาคขะโหนง

0047420 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

75

58 ด.ญ.ณัฐฐิณี กิติกุศล

นายปยะ กิติกุศล

0095171 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

75

59 ด.ญ.กมลลักษณ เอกวุธ

นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ

0067887 ตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

75

60 ด.ช.ธนานนท ปราณี

นางสุธาทิพย แพทยรังษี

0081134 ตําบลหนองคลา จังหวัดจันทบุรี

75

61 ด.ช.นนทปวิธ เชื้อบุญมี

นางนิตญา เชื้อบุญมี

0074202 ตําบลนาออ จังหวัดเลย

75

62 ด.ช.กิตติพัชญ พิมพโตนด

น.ส.รุงฤดี ยิ้มศิลป

0100003 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

75

63 ด.ญ.ภูริชญา ศรีตระกูล

นางอัญชลี ศรีตระกูล

0070953 เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

75

64 ด.ญ.เกตุวลี สุดแปน

นายสมปราชญ สุดแปน

0055410 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

75

65 ด.ญ.ชนกานต ธิแกว

นางปราณี ธิแกว

0087612 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

75

66 ด.ญ.ณิชาภา นามสอนธนโชติ

นางณปภัช นามสอนธนโชติ

0074501 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

75

67 ด.ช.ธนกร ดิษฐอวม

นายวิษณุ ดิษฐอวม

0072108 เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

75

68 ด.ญ.สุวนันท สุทธิ

น.ส.วิราศิณี ดิษฐราชา

0097437 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

75

69 ด.ญ.กฤศรา กําลังแพทย

นางกัลยา กระบิล

0050684 เมืองผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

70 ด.ช.อัครวินทร รักดี

น.ส.ธัญชนก เจริญพร

0096445 ตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

75

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 3/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

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

0079318 ตําบลเมืองที จังหวัดสุรินทร

70

72 ด.ญ.พาขวัญ ทองโพธิ์

นางวรดา ทองโพธิ์

0072842 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

70

73 ด.ญ.มิ่งขวัญ มุขพิมาย

นายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย

0078292 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

70

74 ด.ญ.ธันยชนก โคตะยันต

นางพรภณา โคตะยันต

0071210 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

70

75 ด.ญ.วรรณกร ชื่นอุรา

นายวิโรจน ชื่นอุรา

0099823 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

70

76 ด.ช.เขมทัด ธนันชัย

นางสุภาพรรณ ทายา

0075494 ตําบลวังดิน จังหวัดลําพูน

70

77 ด.ญ.ปยาพัชร รอดสะเอี่ยม

นางกัณพิชา รอดสะเอี่ยม

0097203 ตําบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

70

78 ด.ญ.ศิรภัทร บุญประกอบ

น.ส.อรุณี สวางไพร

0054827 เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี

70

79 ด.ญ.ริสา อินธิแสน

นายสิทธิโชค อินธิแสน

0064920 ตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร

70

80 ด.ญ.ภภัสสร ราชหงษ

พันจาอากาศเอกสุทธิศักดิ์ ราชหงษ 0089057 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

70

81 ด.ญ.ณฎา ศรศิลป

นางกรรณิกา ศรศิลป

0056917 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

82 ด.ญ.จิตรกาญจน บุญเปลง

นางรุงลาวัลย บุญเปลง

0058706 เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

70

83 ด.ญ.จิณัฐตา ธาตุทําเล

น.ส.ณัฐพัชร อรุณจรรยากร

0094541 เมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี

70

84 ด.ช.ภูรินาท แกวลอย

นางอนงค แกวลอย

0086426 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

70

85 ด.ญ.กัญพิชญ ขํานุรักษ

น.ส.วัสุญา ขํานุรักษ

0065550 ตําบลแมขรี จังหวัดพัทลุง

70

86 ด.ญ.ณฐมน จิตนะมงคล

นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

0054072 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

70

87 ด.ญ.ธัญญามญชุ วัดขวาง

นายเลิศชาย วัดขวาง

0096846 ตําบลน้ําจืด จังหวัดระนอง

70

88 ด.ญ.สุชญา ภูทอง

สิบเอกสุชาติ ภูทอง

0087252 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

70

89 ด.ญ.ปภาดา อินตาพวง

นางนงคนุช อินตาพวง

0078968 ตําบลถนนใหญ จังหวัดลพบุรี

70

90 ด.ญ.ชาลิสา ชูรัตน

นางวรินทร ชูรัตน

0085612 ตําบลเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี

70

91 ด.ญ.กมลชนก คํามณีจันทร

นายอัศวิน คํามณีจันทร

0086698 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

70

92 ด.ญ.ชญานิส แกวสุทอ

นางอัจฉรา ราศรี

0100603 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

70

93 ด.ญ.ธนลักษณ สิงหชา

นางตาว สิงหชา

0086848 ตําบลคําตากลา จังหวัดสกลนคร

70

94 ด.ช.ศรัณยพงศ ลิ้มตระกูล

นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล

0069103 ตําบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

70

95 ด.ญ.พิริสา ออนคํา

นางสมศรี ออนคํา

0052220 เมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี

70

96 ด.ญ.ชญาภรณ สุภาวงศ

นางกาญจนชนก สุภาวงศ

0100568 ตําบลศรีเตี้ย จังหวัดลําพูน

70

97 ด.ญ.สุวิชาดา ดีเหลือ

น.ส.แสงเดือน เผือกเหลือง

0093827 ตําบลในเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

70

98 ด.ญ.อรกัญญา เลี้ยงสวัสดิ์

นางวิภาวดี เลี้ยงสวัสดิ์

0060292 ตําบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

70

99 ด.ญ.นันทนลิน โตเย็น

นางวิไลวรรณ โตเย็น

0080516 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

70

100 ด.ญ.พิมพมาดา มูลเมือง

นายอภิวัฒน มูลเมือง

0048200 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

70

101 ด.ญ.ธนพร จันพิลา

นางสุภาพร จันพิลา

0076726 ตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

70

102 ด.ญ.ประภามาศ หลวงกอง

นายณัฐพงษ หลวงกอง

0082894 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

70

103 ด.ญ.ฐากูร ดั้งดอนบม

นายสมาน ดั้งดอนบม

0089615 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

70

104 ด.ญ.สิริกร เวตติวงษ

นางพัสกร บูรณากาญจน

0098946 ตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

70

105 ด.ช.นราธิป สิริธีรธํารง

นางปาจรีย สิริธีรธํารง

0074831 ตําบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี

70

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 4/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

106 ด.ญ.ชนกานต นาชัยฤทธิ์

น.ส.อรนาถ อาดยางคํา

0092794 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

70

107 ด.ญ.ศิริลักษณ เสียงล้ํา

นางเบญจภรณ เสียงล้ํา

0076226 ตําบลโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

70

108 ด.ญ.คณาเพชร ประทุมวงค

น.ส.คณารักษ สิงหสาย

0087551 เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน

70

109 ด.ช.ธีรภัทร เหมพันธุ

น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณฉิม

0088423 ตําบลทาลอ จังหวัดกาญจนบุรี

70

110 ด.ช.ภูรินทร แสงทอง

น.ส.วัชรีย ชิตเจริญ

0096428 นครระยอง จังหวัดระยอง

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/4

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประถมศึกษาปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 ด.ญ.ญาตาวี ออนสําอางค

น.ส.วราพร ออนสําอางค

0092263 ตําบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ

85

2 ด.ช.กันตพัฒน ลักษณะพริ้ม

นายชุมพล ลักษณะพริ้ม

0061401 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

85

3 ด.ญ.กมลรัตน ลิ่มเฮงฮะ

นางกนิฏฐา ลิ่มเฮงฮะ

0053852 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

85

4 ด.ญ.ธชาพิมพ คํามณี

นายธนกฤต คํามณี

0070554 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

85

5 ด.ช.ศรชนม ศรีชูนิ่ม

น.ส.กรชนก ยุคะลัง

0039651 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

80

6 ด.ช.วีรภัทร บุญมาทัน

นางกรรณิการ บุญมาทัน

0069797 ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน

80

7 ด.ญ.กัลยากร คงประสิทธิ์

นายวีระพงค คงประสิทธิ์

0070620 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

80

8 ด.ญ.ปราณปรียา โสดาลี

นางสุภัสราภรณ โสดาลี

0088060 ตําบลธาตุพนมใต จังหวัดนครพนม

80

9 ด.ญ.ปรียาภัทร รอดสงค

นายจรินทร รอดสงค

0063364 ตําบลชองแค จังหวัดนครสวรรค

80

10 ด.ช.ธนวัฒน โยวะ

นางวรลักษณ โยวะ

0063729 ตําบลคํากาว จังหวัดกาฬสินธุ

80

11 ด.ช.พิพงศธร วงษชารี

นางกัลยกร วงษชารี

0080795 เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

80

12 ด.ญ.อารดา หังษา

นางพิมประไพ หังษา

0088851 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

80

13 ด.ช.อัครชัย พิศออน

นางปทมา พิศออน

0092244 ตําบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

80

14 ด.ญ.พัชรียา วิยะกาศ

นายชรินทร วิยะกาศ

0070034 ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย

80

15 ด.ช.ภีณภัทร โสมณี

นางภัทราวรรณ โสมณี

0073496 เมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

80

16 ด.ช.อภิวิชญ บุณยปรีดี

นางขนิษศา บุณยปรีดี

0095583 ตําบลสนามคลี จังหวัดพิษณุโลก

80

17 ด.ญ.วรันธร พลสมัคร

นายคณิตศักดิ์ พลสมัคร

0100919 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

80

18 ด.ช.ธนพล มรรคสันต

นายเฉลิมพล มรรคสันต

0098859 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

80

19 ด.ญงบุณยาพร เกงการ

นางบุณยานุช เกงการ

0085460 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

75

20 ด.ญ.จิรกฤตา ฤทธิ์ภิรมย

นางสุมิตรา ฤทธิ์ภิรมย

0089129 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

75

21 ด.ช.โชคเจริญชัย จันทะขิน

จาเอกณัฐวุฒิ จันทะขิน

0085110 ตําบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย

75

22 ด.ญ.ฐปนรรต อินทสุราช

นางกุสุมา อินทสุราช

0060880 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

75

23 ด.ช.ธีรธวัช เจริญผล

นายสายันห เจริญผล

0064945 ตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

75

24 ด.ญ.พรรณบุษยา พรหมรัตน

น.ส.สุรีย หองแซง

0080777 ตําบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี

75

25 ด.ญ.กัญญาพัชร เชียทอง

นางสุวพรรณ เชียทอง

0055197 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

75

26 ด.ญ.นลิน สุขปราโมทย

น.ส.แววตา สุขปราโมทย

0065862 เมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี

75

27 ด.ช.ศิวกร ทองดา

นางชลิดา ประทีปทอง

0057624 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

75

28 ด.ญ.พิมพรพี บุญกาญจน

นางขนิษฐา บุญกาญจน

0097420 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

75

29 ด.ญ.นีรนาถ ทนันชัยบุตร

นางพรรณี ทนันชัยบุตร

0080195 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

30 ด.ญ.จารุมน ใยฉวี

นายอานนท ใยฉวี

0090041 ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

75

31 ด.ญ.ชลธิชา บุรีคํา

น.ส.ศิริลักษณ รังศิลป

0081098 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

75

32 ด.ญ.ณัฐนันทน คําดี

นางแสงดาว คําดี

0087076 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

75

33 ด.ช.ธนาโชค จันทะวงษา

นางสุกานดา จันทะวงษา

0082275 ตําบลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

75

34 ด.ญ.เนตรชนก ขันธบูรณ

นางรุงตะวัลย ขันธบูรณ

0090106 ตําบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ

75

35 ด.ญ.จิดาภรณ นวลฉวี

นางศกวรรณ นวลฉวี

0087152 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

75
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36 ด.ญ.ญาณิศา คเชนทองสุวรรณ

นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ 0052198 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

75

37 ด.ญ.พรนภัส บุญประสิทธิ์

นางวิภาวดี บุญประสิทธิ์

0069804 นครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

75

38 ด.ญ.พัตรพิมล เพ็ชรนิล

นางนวพร เพ็ชรนิล

0051468 ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

75

39 ด.ญ.ไอลดา ผาสิงห

นางปวีณา ผาสิงห

0072027 ตําบลหนองมวงไข จังหวัดแพร

75

40 ด.ญ.เปมิกา สกุลฉ่ํา

นางธรรมรส สกุลฉ่ํา

0089313 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

75

41 ด.ญ.กันติชา จันทรผอง

นางพิมมาส จันทรผอง

0063589 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

75

42 ด.ช.บริพัฒน สอสูงเนิน

นางรุงอรุณ สอสูงเนิน

0040209 เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

75

43 ด.ญ.มัณฑนา จันวงษา

จาเอกเวชชัยยันต จันวงษา

0062901 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

75

44 ด.ญ.ศิวะพร นอยวังหิน

นางตุมทิพย นอยวังหิน

0048995 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

75

45 ด.ญ.ภิมฑากร ยอดสอน

น.ส.พัณณิตา ยอดสอน

0085000 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

75

46 ด.ญ.นันทนภัส เรืองเศรษฐี

นางนริศรา เรืองเศรษฐี

0098737 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

75

47 ด.ช.กีรติ ชูชีพ

นายจักรกฤษณ ชูชีพ

0059112 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

75

48 ด.ญ.บัณยาพร มากหลาย

น.ส.วัฒนี มากหลาย

0080460 ตําบลทับมา จังหวัดระยอง

75

49 ด.ช.ณฐกร ภารดีรุจิรา

นางสุวิชญา ภารดีรุจิรา

0100999 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

75

50 ด.ญ.ศุภกานต ไชยปลื้ม

นางศิริรัตน ไชยปลื้ม

0083024 ตําบลสวางวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ

75

51 ด.ญ.ชนิดาภา สุวรรณศรี

นางจิราพร สุวรรณศรี

0047792 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

75

52 ด.ญ.ปฐมาวดี ยิ้มเกตุ

นางวิชุดา ยิ้มเกตุ

0079422 ตําบลนาวง จังหวัดตรัง

75

53 ด.ญ.วิธาวดี กมลสิงห

นางทัศนีย ชัยเพชร

0101449 เมืองกันตัง จังหวัดตรัง

75

54 ด.ญ.นันทนภัส แกวนอย

นายทินกร แกวนอย

0080798 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

75

55 ด.ญ.อุมมุลฮาซไนน จงกลลาบาน นางฮาดียะห จงกลลาบาน

0093791 ตําบลบานนา จังหวัดสงขลา

75

56 ด.ญ.ดนุนุช ประนม

นายวีระพงษ ประนม

0047460 ตําบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

75

57 ด.ช.ชนาธิป ชุมภูบาง

นางวาสนา ชุมภูบาง

0101055 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

75

58 ด.ช.พสิษฐ นาคบาง

นางลัดดา นาคบาง

0076083 เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี

70

59 ด.ญ.ภิรษา กิจกาญจน

น.ส.ชลิภา คงเนาวรัตน

0081601 ตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

70

60 ด.ช.สุเมธี เจนใจ

นายสิวะพันธ เจนใจ

0084638 องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม จังหวัดพะเยา

70

61 ด.ญ.ภควดี สัพโส

นางสุชาริณี สัพโส

0064723 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

70

62 ด.ญ.เอมวิตา นาเมืองรักษ

นายไพฑูร นาเมืองรักษ

0100309 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

63 ด.ญ.อัจฉริยา นาบุญ

นางเกษร นาบุญ

0089075 ตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดขอนแกน

70

64 ด.ช.คณิศร อุตรมาตย

นางกันจนา อุตรมาตย

0067267 ตําบลเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

70

65 ด.ญ.ชนมชนันทร นิลชนะ

จาอากาศเอกศรายุทธ นิลชนะ

0094385 ตําบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

70

66 ด.ญ.พนัชกร มีเดช

นายบุญสง มีเดช

0031002 เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

70

67 ด.ญ.ณิชกานต อินทรกานอน

นางกฤตติกา พวงสีเคน

0065682 ตําบลหนองไผ จังหวัดมหาสารคาม

70

68 ด.ญ.ณภัทร เสนเกตุ

นางพัชรี เสนเกตุ

0101195 ตําบลทามิหรํา จังหวัดพัทลุง

70

69 ด.ช.พรหมพิริยะ ศรีเมือง

นายฉัตรมงคล ศรีเมือง

0071635 เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

70

70 ด.ช.วิชญชยุตมพร อนันตกูล

นางสุจิตรา อนันตกูล

0054785 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

70
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71 ด.ญ.นาตาลี และมิตร

นางมายาวี และมิตร

0082526 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

70

72 ด.ญ.ชนัญชิดา กุระธรรม

นางชนณี โพธิ์ชู

0098836 ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

70

73 ด.ช.อัฏฐภิญญา ศรีพระจันทร

นายอํานาจ ศรีพระจันทร

0071070 ตําบลนางัว จังหวัดอุดรธานี

70

74 ด.ญ.ณัฐชนก เย็นชุม

นางสมจิตร เย็นชุม

0084396 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

70

75 ด.ญ.บุญญาพร ปะจิราพัง

นางศิริวรรณ ปะจิราพัง

0065237 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

70

76 ด.ญ.พัณณิตา ศรีเพชร

นางอุษณีย ศรีเพชร

0101311 ตําบลปากแตระ จังหวัดสงขลา

70

77 ด.ญ.สุชญา ผองใส

นายปรัชญา ผองใส

0084211 ตําบลบานกลวย จังหวัดสุโขทัย

70

78 ด.ญ.ชาคริญา บุตรนอย

นางสาลี บุตรนอย

0058605 นครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

70

79 ด.ญ.ธัญสินี พวงศรี

นางอัญชนาบดี พวงศรี

0087075 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

70

80 ด.ญ.ยสุตมา เกาะหมาก

นายมนตชัย เกาะหมาก

0057322 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

70

81 ด.ญ.ธัญญานุช ทวงที

นางธันยชนก ทวงที

0088488 ตําบลที่วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

82 ด.ญ.สุชานันท สพันธพงษ

นางผองศรี สพันธพงษ

0100529 เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

70

83 ด.ช.ชวนากร อรรถวิทย

นางธัญญวรัตน อรรถวิทย

0082317 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

70

84 ด.ช.มังกร แงเจริญกุล

นางอังคณา แงเจริญกุล

0066426 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

70

85 ด.ช.กษิดิษ ตันดี

นางอรทัย ตันดี

0079961 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

70

86 ด.ญ.ภัทรพร นิกรแสน

นายสุรศักดิ์ นิกรแสน

0100211 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

87 ด.ญ.ภคพร ปลื้มจิต

นายจักรินทร ปลื้มจิต

0089191 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

70

88 ด.ช.วัชรพล อิศรากร

นางเพ็ญศรี เสี่ยงบุญ

0035477 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

70

89 ด.ญ.สุพิชญา กาวงศ

นายจักรพงษ กาวงศ

0079655 เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง

70

90 ด.ญ.กีรติกา บางบอ

นางรุงนภา บางบอ

0093249 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

70

91 ด.ช.ธนวิชญ อินตะวงค

นางภินวรรณ อินตะวงค

0089638 ตําบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย

70

92 ด.ช.ธนศักดิ์ รูปใหญ

นางธนปกรณ รูปใหญ

0067055 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

70

93 ด.ช.สุรเทพ พาหุบุตร

นางจิตทิพย พาหุบุตร

0096496 ตําบลหลักชาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

94 ด.ญ.ณัฐกานต ปนตาคํา

นางรัศมี ปนตาคํา

0060512 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

70

95 ด.ญ.ภัณฑิรา บัวระภา

นางบัวพา บัวระภา

0089991 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

70

96 ด.ญ.ปรียาภัทร รุงเมือง

น.ส.เพลินตา ตายลํายงค

0086810 ตําบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ

70

97 ด.ช.เศวตโชติ โสมเกษตรินทร

นายสมศักดิ์ โสมเกษตรินทร

0094228 ตําบลศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

70

98 ด.ญ.ปาณิมุกตศร อนันตชัย

นายปโยธร อนันตชัย

0093904 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

70

99 ด.ญ.กชามาส มูลทรา

นางสุรัตติยา มูลทรา

0079468 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

70

100 ด.ญ.ฐิตาภัทร จันเกิด

น.ส.วิลาวัล อินทรเนื่อง

0075511 ตําบลบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี

70

101 ด.ช.จักรพงค คําปญญา

นายภูวนัย คําปญญา

0090363 เมืองสิงหบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดสิงหบุรี

70

102 ด.ญ.อาทิตยา เคาภูไทย

นางนาตยา เคาภูไทย

0088734 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

70

103 ด.ญ.ณวิภา ผาเชาว

น.ส.บัวผัน ชุมแวงวาป

0092953 ตําบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี

70

104 ด.ญ.ภัคจิรา แสงมล

นางศันสนีย สีสม

0093655 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

70

105 ด.ช.ชยพล เวียงคํา

นางนาริสา เวียงคํา

0089567 ตําบลเวียง จังหวัดพะเยา

70
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106 ด.ญ.ปภาวี ขุทสมบูรณ

นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ

0062789 เมืองพังงา จังหวัดพังงา

70

107 ด.ช.ภาณุพงศ สาระภักดี

นางพนิจดา สาระภักดี

0083386 ตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

70

108 ด.ช.รีฟอัต มะเซ็ง

นางฟยรูช ประเสริฐศรี

0068393 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

70

109 ด.ญ.กัญญาณัฐ ขันละ

นางอรุณรัตน ขันละ

0089509 ตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

70

110 ด.ญ.ปราณปรียา สิงหแกว

นายนพพงษ สิงหแกว

0093783 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

70

รวมระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 110 ทุน
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1 ด.ญ.ธรรญชนก รัชชะ

นายเมธา รัชชะ

0062817 ตําบลทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี

90

2 ด.ญ.บุษณาณงก ศรีไชยโยรักษ

นายวริตธิศักดิ์ ศรีชโยรักษ

0085128 ตําบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี

90

3 ด.ญ.ญาดา ทองบุญ

นางสมนึก บัณฑิตวงศ

0097232 ตําบลสํานักทอน จังหวัดระยอง

85

4 ด.ญ.นิสรีน วันสวามิภักดิ์

นางสุมณฑา วันสวามิภักดิ์

0045588 ตําบลบอทอง จังหวัดปตตานี

85

5 ด.ญ.อามาลีนา หมัดสะหริ

นางกุมารี หมัดสะหริ

0084768 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

85

6 ด.ญ.พัสวี ขัดทะเสมา

นางอรสา ขัดทะเสมา

0100849 ตําบลสบปราบ จังหวัดลําปาง

85

7 ด.ญ.ศศิวิมล จุลลี

นายวุฒิชัย จุลลี

0095132 เมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ

85

8 ด.ญ.ณัฐวรรณ พรหมรักษ

นางนิตยา พรหมรักษ

0097342 ตําบลมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร

85

9 ด.ช.พูนลาภ บัวเชย

นายภักดี บัวเชย

0059669 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

85

10 ด.ญ.ธนวรรณ ชูมา

นางวรรณรัตน ชูมา

0056927 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

80

11 ด.ญ.นลินนิภา ชมภูโพชน

นางจิดาภา ศรีบุญเรือง

0054169 ตําบลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

80

12 ด.ญ.นลินี บุตรแดงนอย

น.ส.กรรณิการ แพงงา

0064996 ตําบลบานเปด จังหวัดขอนแกน

80

13 ด.ญ.ปทมวรรณ คุมแสง

นายวุฑฒิชัย คุมแสง

0079671 ตําบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ

80

14 ด.ญ.ชลญาดา วิชาชัย

น.ส.กุลยา วิชาชัย

0092092 ตําบลสรางกอ จังหวัดอุดรธานี

80

15 ด.ญ.ภัทรนันท วรรณโน

นายอินสอน วรรณโน

0059144 ตําบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

80

16 ด.ญ.วรางคณา นิวัฒนสวัสดิ์

น.ส.สุกัญญา รักษเชื้อ

0092159 ตําบลปะนาเระ จังหวัดปตตานี

80

17 ด.ญ.กัญญาวีร ณัฐประเสริฐ

นางดารภา ณัฐประเสริฐ

0094646 นครระยอง จังหวัดระยอง

80

18 ด.ญ.รวิสรา ลิ้มสมวงค

น.ส.รัญชิดา คงไทย

0095830 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

80

19 ด.ญ.ธนัตถสัณห ชูสกุลวงศ

นายไพโรจน ชูสกุลวงศ

0096111 ตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง

80

20 ด.ญ.กฤติกา มั่งมา

นางวราวัลย มั่งมา

0072301 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

80

21 ด.ญ.ชนากานต กลางเมือง

นายกบิน กลางเมือง

0099184 ตําบลใหม จังหวัดนครราชสีมา

80

22 ด.ญ.พิรดาวส เด็นจิ

นางสาลูนา เด็นจิ

0092867 องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง จังหวัดปตตานี

80

23 ด.ญงปยพร ภูมิพัฒน

นางไพลิน ภูมิพัฒน

0059462 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

80

24 ด.ญ.รสนริน วันทองสังข

นายสายยนต วันทองสังข

0060556 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

80

25 ด.ญ.ปาณิสรา มากศิริ

นางสิริพรรณ มากศิริ

0096906 ตําบลกําเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80

26 ด.ญ.ณัฐวดี ตันคํานา

นายธวัช ตันคํานา

0101319 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

80

27 ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณรักษา

น.ส.กัญญารัตน ขันสุข

0078761 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

28 ด.ญ.พรรณธร แสงสวาง

นางภิญญาพัชญ แสงสวาง

0058658 ตําบลดานซาย จังหวัดเลย

75

29 ด.ญ.อรวศา อรรถาพิช

นายศิริชัย อรรถาพิช

0061808 ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

75

30 ด.ช.ภูวิศ อยูดวง

นางมยุรี มีชัย

0099426 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

31 ด.ญ.ณิชารีย โพธิ์สามตน

นางจิราพร โพธิ์สามตน

0094960 เมืองลําตาเสา (สถานธนานุบาล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

32 ด.ญ.อริณี เหลาแตว

นางวาสนา เหลาแตว

0097083 ตําบลพอกนอย จังหวัดสกลนคร

75

33 ด.ญ.ชัญญา แสงจันดา

นางพนิดา แสงจันดา

0088358 ตําบลทาสีดา จังหวัดรอยเอ็ด

75

34 ด.ช.กองภพ พันธุพันดอน

นายสมชาย พันธุพันดอน

0082437 ตําบลกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

75

35 ด.ญ.ปวิชญา จุมปาคํา

นางสุภาวดี จุมปาคํา

0082393 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

75
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36 ด.ญ.ธนพร ศรีชื่น

น.ส.อภัยพร พลเยี่ยม

0054471 ตําบลชุมพร จังหวัดรอยเอ็ด

75

37 ด.ญ.นันทนภัส อารยสมโพธิ์

นายปญจพล อารยสมโพธิ์

0080665 ตําบลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

75

38 ด.ช.ภาณุพงศ ศิริเวช

นางพัชรี ศิริเวช

0070399 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

75

39 ด.ญ.ปุณิกา มณีพรหม

นางชมชนก มณีพรหม

0065772 ตําบลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

75

40 ด.ช.ณัฎฐวัฒน ดีแกนทราย

นางภัศราพร ดีแกนทราย

0074054 ตําบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

75

41 ด.ญ.แพรวา ภูสวาสดิ์

นางกนกพร ภูสวาสดิ์

0089806 ตําบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

75

42 ด.ญ.อาทิมา กลับวิลา

นางเพ็ญศรี กลับวิลา

0064273 เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

43 ด.ญ.พีชญาภา คลายชม

นายกัมพล คลายชม

0080191 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

75

44 ด.ญ.กีรติ อินตัน

นางพรรณทิพย อินตัน

0068857 ตําบลกําพวน จังหวัดระนอง

75

45 ด.ช.รติพงษ สิงหนอก

นายวิชัย สิงหนอก

0083349 ตําบลทุงทราย จังหวัดกําแพงเพชร

75

46 ด.ญ.แพรพลอย อุดมศรี

นางเสาวณีย อุดมศรี

0094797 เมืองเลย จังหวัดเลย

75

47 ด.ญ.ชุติกาญจน ลีสุขสาม

นายประทีป ลีสุขสาม

0097038 ตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

75

48 ด.ญ.ปานรัชนี กันตรง

น.ส.ทิพยวิมล จันทเสน

0083998 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

75

49 ด.ญ.เบญจมาภรณ ทองโพธิ์ศรี

น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี

0076465 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

75

50 ด.ญ.จิดาภา ดีสุทธิ

นายธงชัย ดีสุทธิ

0054623 ตําบลนาดวง จังหวัดเลย

75

51 ด.ช.ปณฑธร สําราญทรัพย

นายธีรยุทธ สําราญทรัพย

0081676 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

70

52 ด.ญ.สิริกร ศรีบรรเทา

น.ส.สุคนธทิพย พันธมณี

0038669 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

70

53 ด.ญ.ธัญนันท ดาวดึงษ

นางชุติกาญจน ดาวดึงษ

0098674 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

70

54 ด.ญ.ฐิฎานันท กูชัยภูมิ

นางบุษยมาศ กูชัยภูมิ

0065271 ตําบลทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

70

55 ด.ญ.ลภัสรดา แกวประสงค

นางกัลจนา แกวประสงค

0069619 ตําบลบานตา จังหวัดเชียงราย

70

56 ด.ญ.นฐกมล นาวี

นายประดิษฐ นาวี

0048574 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

70

57 ด.ช.อภิวัต ใจดี

นางเยาวลักษณ ใจดี

0037725 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

70

58 ด.ญ.กษพรรณ ภูมิอภิรดี

นางมณีพร ภูมิอภิรดี

0049488 เมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

59 ด.ช.รักษภูมิไทย ใจทน

น.ส.กิ่งกาญจน ใจทน

0086747 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

70

60 ด.ญ.วศิณี สีหสกุล

สิบตํารวจโทวศิษฐ สีหสกุล

0086176 ตําบลเจริญราษฎร จังหวัดพะเยา

70

61 ด.ญ.ปานระพี มั่งกูล

น.ส.สุภาพร มั่งกูล

0085358 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

70

62 ด.ญ.ภัทรธิดา ภักดีแกว

นายภัทรชัย ภักดีแกว

0066978 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

70

63 ด.ญ.ณัฐธยาน สุขสมพงษ

น.ส.ภัทรสิริ กาญจนสุทธิรักษ

0052107 ตําบลทามวง (สถานธนานุบาล) จังหวัดกาญจนบุรี

70

64 ด.ช.ชินพัฒน ชลตระกูล

นางสุกัญญา ชลตระกูล

0081302 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

70

65 ด.ญ.ภูริชญา ดีจรูญ

นายอชิรพล ดีจรูญ

0100917 เมืองกระทุมลม จังหวัดนครปฐม

70

66 ด.ญ.ปยะณัฐ เกียงแกว

นางวรรณภา เกียงแกว

0078473 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

70

67 ด.ช.ณัทพงศ แสนอุบล

นางณิชรัตน แสนอุบล

0090009 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

70

68 ด.ญ.พัฒนนรี นาคนอย

นางนงลักษณ นาคนอย

0080376 ตําบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

70

69 ด.ญ.ณัฎฐชุดา ปรินชานพันธุกร

นางณัฎฐเขมิกา ปรินชานพันธุกร 0098367 ตําบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี

70

70 ด.ช.ธนสรณ เลิศพยาบาล

นางวิไลลักษณ เลิศพยาบาล

70

0075155 ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน
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71 ด.ญ.ศิริประภา ยอดทอง

นางวารุณี คณาดี

0074618 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

70

72 ด.ช.วิชญะ วีระเสนา

วาที่รอยเอกวิรชัย วีระเสนา

0091336 ตําบลทาวอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

70

73 ด.ญ.ฉัตรชนก กันสารท

พันจาอากาศเอกสมศักดิ์ กันสารท 0078729 องคการบริหารสวนตําบลสระแกว จังหวัดกําแพงเพชร

70

74 ด.ญ.ชนัญธิดา สีลาสม

นายปราโมทย สีลาสม

0051082 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

70

75 ด.ช.สรัล ไทยถาวร

น.ส.ศิริพร นันทรัพย

0082068 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

70

76 ด.ญ.รุจีรัตน เปลี้ยงกระโทก

นางนฤมล เปลื้องกระโทก

0085208 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

70

77 ด.ญ.ปยธิดา บุญจรัส

นางธนัชภรณ บุญจรัส

0055795 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

70

78 ด.ช.เจษฎา จีระออน

นางมยุรี ภูกระจาบ

0075976 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

70

79 ด.ญ.สุธิมา กันนิกา

น.ส.คุณัญญา ศรีหะนาท

0088853 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

70

80 ด.ช.ภูธเนศ บาลี

สิบเอกสุริยะ บาลี

0078396 ตําบลโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

70

81 ด.ช.ศิวกร งานดี

นางสิริพรรณ งานดี

0090717 ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา

70

82 ด.ญ.พพันวัสสา พัฒนา

นางโชติอาภาณ แสนคํา

0070270 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

70

83 ด.ญ.กัญญารัตน เตอะสกุล

นางอรทัย เตอะสกุล

0069201 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

70

84 ด.ช.ศักดิพัฒน พันธุไกร

นายธนวัฒน พันธุไกร

0072264 ตําบลตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี

70

85 ด.ช.กวินทัต อุรุเอกโอฬาร

นางวิภานันท อุรุเอกโอฬาร

0078119 เมืองพัทยา (สถานธนานุบาล) จังหวัดชลบุรี

70

86 ด.ญ.อัจฉราวดี มะลาศรี

นางอรุณี พงษพุทธา

0055635 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

70

87 ด.ช.พงศกร นิ่มผักแวน

นายพงคดนัย นิ่มผักแวน

0072362 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

70

88 ด.ญ.ธนัชญา เหลี่ยมเทศ

นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ

0079715 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

70

89 ด.ญ.เนาวรัตน ทองมาก

นางอารีย ทองมาก

0093814 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร

70

90 ด.ช.จุลจักรพงษ แดนทอง

นายยุทธนา แดนทอง

0088665 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

70

91 ด.ช.ณัฐพงศ ใจยะกาศ

นายบรรจง ใจยะกาศ

0045937 ตําบลทากาศ จังหวัดลําพูน

70

92 ด.ญ.สุวภัทร ขุนสิทธิ์เจริญ

น.ส.กนกวรรณ ขุนสิทธิ์เจริญ

0097769 เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

70

93 ด.ญ.ปวริศา ทองบอ

นายเอกชัย ทองบอ

0047199 ตําบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

70

94 ด.ญ.ณัฐนรี รองบุญลือ

นางตาฬิกา รองบุญลือ

0059499 ตําบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

70

95 ด.ช.ภูชิสสพันธ สุขสําราญ

น.ส.ศศิโสภิต ผองจิต

0083448 ตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร

70

96 ด.ญ.เอื้ออิศรา การักษ

นายจําลอง การักษ

0063957 ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง

70

97 ด.ญ.นิศารัตน เครือจันทร

น.ส.ฉันทนา แสงงาม

0096834 ตําบลโคกสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ

70

98 ด.ญ.ภาวิณี ขันปงปุด

นางพวงพรรณ ขันปงปุด

0099315 ตําบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ

65

99 ด.ญ.ชิษชิญา กาญจนรัตน

นางจิราภรณ กาญจนรัตน

0056634 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

100 ด.ญ.กานติมา ชอบประดิถ

นางเฉลิมศรี ชอบประดิถ

0093276 ตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

65
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1 ด.ญ.กัญญาณัฐ มะยะเฉียว

นายสุทิน มะยะเฉียว

0096084 ตําบลทุงใส จังหวัดนครศรีธรรมราช

95

2 ด.ญ.นริศรา มีสุวรรณ

นายนคร มีสุวรรณ

0047345 ตําบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

95

3 ด.ญ.ปุณยนุช ชวยบาน

นายธนิสร ชวยบาน

0095882 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

95

4 ด.ญ.ธิดารัตน สุกระมณี

นางประไพ สุกระมณี

0047831 ตําบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

90

5 ด.ญ.ชนนิกานต เปงเสา

นางโสภา เปงเสา

0056189 ตําบลทาสบเสา จังหวัดลําพูน

90

6 ด.ญ.สุภาภรณ สิริการ

น.ส.จรรยาพร แจมมณี

0074755 ตําบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย

90

7 ด.ญ.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ

นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ

0090743 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

90

8 ด.ญ.พิชามญชุ พรมทองขวัญ

นายธนกฤต พรมทองขวัญ

0059826 ตําบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา

90

9 ด.ช.กฤติน กรสินกิตติ

นางภัทรภร กรสินกิตติ

0084551 ตําบลหนองลอง จังหวัดลําพูน

90

10 ด.ญ.ณัฐวศา อินแฝง

นางจุรี อินแฝง

0098076 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

90

11 ด.ญ.จุฑามณี มุริจันทร

นายวิรัช มุริจันทร

0074244 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

90

12 ด.ญ.สุภนิช มรรคธนัท

สิบเอกวิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท

0037035 เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

90

13 ด.ช.ธนิศร ชวงรัตน

นางศรีสุดา ชวงรัตน

0058618 ตําบลลําใหม จังหวัดยะลา

90

14 ด.ญ.ขวัญเนตร สุวรรณศรี

นายสุภกิจ สุวรรณศรี

0059752 ตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู

90

15 ด.ญ.อัญชนากาญจน ขันอินทร

วาที่รอยตรีศุภวัฒน ขันอินทร

0090776 ตําบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ

90

16 ด.ช.เมษสันต จันโนนแซง

น.ส.สุคนธทิพย จันโนนแซง

0076639 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

85

17 ด.ญ.วรัทยา สัมพดา

นางเพียงเนตร สัมพดา

0096753 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

85

18 ด.ญ.เบญภศาท เกริกชัยฐิณัล

นางธนัชอรซ เกริกชัยฐิณัล

0064041 ตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี

85

19 ด.ญ.วันรพี ไชยคํา

นางนภาพร ไชยคํา

0089612 ตําบลพระลับ จังหวัดขอนแกน

85

20 ด.ญ.ศุภาพิชญ จิตวงศนันท

นางธนัญญา จิตวงศนันท

0080745 ตําบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

85

21 ด.ญ.พัชราภา ขันธออน

นายศิวกร ขันธออน

0099401 ตําบลปาแงะ จังหวัดเชียงราย

85

22 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันกา

นางกุลรภัส กันกา

0096426 ตําบลปากกาง จังหวัดแพร

85

23 ด.ญ.วรัตมสิริ มีแกว

นางอังคณา มีแกว

0046488 ตําบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

85

24 ด.ญ.ศตพร แจมใส

นางลภัส แจมใส

0064752 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

85

25 ด.ญ.ศศิรักษ ยอดบุญมา

นางจินเรศ สีสุหราย

0100264 ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา

85

26 ด.ช.กฤตยชญ คําแกน

นายอมรเทพ คําแกน

0097859 ตําบลบานใหม จังหวัดพะเยา

85

27 ด.ญ.ธนพร ภูจอมนาค

นางอินทิรา ภูจอมนาค

0088430 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

85

28 ด.ญ.ศศินา สีวะจูม

นายสมศักดิ์ สีวะจูม

0065248 ตําบลกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

85

29 ด.ช.วีรภัทร เครืออินทร

นางกนกพร เครืออินทร

0094969 ตําบลสบบง จังหวัดพะเยา

85

30 ด.ญ.ศิรินาถ อ่ํารักษ

นางรักชนก อ่ํารักษ

0057665 เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

85

31 ด.ช.สถบดี ผาตินาวิน

น.ส.ณัฐณิชา เที่ยงไธสง

0092537 ตําบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

85

32 ด.ญ.วิชญาพร ไชยทิง

นางพรพิมล ไชยทิง

0085517 ตําบลทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ

85

33 ด.ญ.พิชญหทัย ยอดสุวรรณ

นางสุนีย ยอดสุวรรณ

0086884 ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย

85

34 ด.ญ.เบญจวรรณ ปญจพงษ

นายสุธารชัย ปญจพงษ

0061500 นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

85

35 ด.ญ.กุลิสรา สิงหหลง

นางศุภรา บุตรสาธรรม

0066679 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

85
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36 ด.ญ.ขวัญอนงค พรหมบุตร

นายวนัส พรหมบุตร

0079034 ตําบลสนม จังหวัดสุรินทร

80

37 ด.ญ.ภานุช คุนเเคย

จาสิบเอกเจตบดินทร คุนเคย

0089892 ตําบลลํานางแกว จังหวัดนครราชสีมา

80

38 ด.ญ.อาคียา นนทคําจันทร

นางกรกนก นนทคําจันทร

0085139 ตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน

80

39 ด.ช.ทนพล ไกรสิงหสม

นางอัจฉราพร แกวแสงทอง

0064447 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

80

40 ด.ญ.พิมพลภัส โตวารี

นางวาสนา โตวารี

0093185 ตําบลเขาคีริส จังหวัดกําแพงเพชร

80

41 ด.ญ.พิมพชนก เจริญสุข

นางจุฑาทิพย เจริญสุข

0053753 เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

80

42 ด.ญ.สุทธิกา จันเปงผัด

น.ส.โยทะกา ปงเทพ

0086232 ตําบลลําปางหลวง จังหวัดลําปาง

80

43 ด.ญ.ณิชากร วงศนุกูล

นางชวนพิศ วงศนุกูล

0094823 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

80

44 ด.ญ.ชุติกาญจน พูลหนาย

นายนิมิตร พูลหนาย

0045341 ตําบลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

80

45 ด.ญ.พรทิพยพา พรหมรักษ

นางวิภาพร พรหมรักษ

0079063 เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

80

46 ด.ช.จิรวัฒน เศษออน

นางศิริวัลย เศษออน

0095862 ตําบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

80

47 ด.ญ.พรชนก คูศรีพิทักษ

นางพิสมัย คูศรีพิทักษ

0043681 ตําบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

80

48 ด.ญ.ปวีณสุดา มาศเมฆ

นางรุงทิพย มาศเมฆ

0067093 ตําบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

49 ด.ญ.ธนัชพร ทําดี

นางพัฒนา ทําดี

0063108 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

80

50 ด.ญ.สิรภัทร จันตรี

นางสมหญิง จันตรี

0069169 ตําบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี

80

51 ด.ญ.พิชามญช บัวหนู

นางลําไพ บัวหนู

0100959 เมืองทุงตําเสา จังหวัดสงขลา

80

52 ด.ญ.กษัตริยา ลครขวา

นายทรงศักดิ์ ลครขวา

0081707 ตําบลมวงหวาน จังหวัดขอนแกน

80

53 ด.ญ.จิรัชยา รักพงศ

นางวิไลลักษณ รักพงษ

0081654 ตําบลนาจารย จังหวัดกาฬสินธุ

80

54 ด.ญ.ธฤดี ศรียอด

น.ส.ภคมน หวันมา

0083623 ตําบลบานแยง จังหวัดพิษณุโลก

80

55 ด.ช.นาวา คณโทมุข

นางจุฑาวรรณ คณโทมุข

0091295 ตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

80

56 ด.ญ.พิชญาภา บุญมา

นางกุลธิดา บุญมา

0082469 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

80

57 ด.ญ.อาริษา ทองเจริญ

นางเอื้อจิตต ทองเจริญ

0070632 ตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

80

58 ด.ญ.สุนันทา มณฑก

นางนันทนา มณฑก

0092213 องคการบริหารสวนตําบลพราน จังหวัดศรีสะเกษ

80

59 ด.ญ.พิชชาพร จิตตเจริญ

น.ส.พรทิพย ไชยยศนาม

0061872 นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

80

60 ด.ญ.ณัฐภัทรสรณ บุตรคํา

นายชูศักดิ์ บุตรคํา

0060865 ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

80

61 ด.ญ.บุญสิตา งามศิลป

นายวิมล งามศิลป

0039424 ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี

80

62 ด.ช.กันตนพ พุทธา

นายปฏิพัทธ พุทธา

0081197 ตําบลบานคอ จังหวัดขอนแกน

80

63 ด.ญ.เจะฮานีฟะห ฮาเฮาะ

นายเจะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ

0062891 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

80

64 ด.ญ.นภัสวรรณ บุญเมือง

นางพัทธวรรณ บุญเมือง

0092284 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

80

65 ด.ญ.กัญญาณัฐ ยุดกลาง

นางรุงนภา ยุดกลาง

0072499 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

80

66 เ.ช.ธนดล เถาประศาสน

นายจุรินทร เถาประศาสน

0051577 นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

67 ด.ญ.ธวัลรัตน ขอวงศ

นางศนันท ขอวงศ

0079241 เมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

80

68 ด.ญ.วริศสกุล อุมิสา

นางภัทรานิษฐ อุมิสา

0073058 ตําบลโพสะ จังหวัดอางทอง

80

69 ด.ญ.ชุติกาญจน เหลาแตว

นายกิตติชัย เหลาแตว

0072880 ตําบลนาหัวบอ จังหวัดสกลนคร

80

70 ด.ช.ณัฐพงศ ทองสุขา

นายวิวัฒน ทองสุขา

0038043 เมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

80
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71 ด.ญ.ปฤณชญา วิทิตพันธ

จาเอกหญิงรติรัตน จงหมาย

0098248 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

72 ด.ช.พีรทัต จําเนียรกาล

นายมณเฑียร จําเนียรกาล

0055137 ตําบลหนองบอน จังหวัดตราด

80

73 ด.ญ.ชฎาพร ภูลายยาว

น.ส.ลัดดา ภูลายยาว

0094398 ตําบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ

80

74 ด.ญ.ณัฎฐนิช หมั่นไร

นางกนกอร หมั่นไร

0093500 ตําบลแมปม จังหวัดพะเยา

80

75 ด.ญ.เกศมณี ดงสิงห

นางสุภาพร ดงสิงห

0095209 ตําบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

80

76 ด.ช.ภีมวัฒน ศรีทองกุล

นางรจิวัลย ศรีทองกุล

0086640 ตําบลบานใต จังหวัดสุราษฎรธานี

80

77 ด.ช.วิชญะ พิลาดี

นางชุลีภรณ พิลาดี

0073600 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

80

78 ด.ญ.ภรภัทชา เสาวภาคย

นางบุปผา เสาวภาคย

0090968 ตําบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

80

79 ด.ช.พงศภัค จันทรพวง

นางศศิธร ศิริวาณิชย

0101635 เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

80

80 ด.ช.ณัฐนันท เตชัย

นางนันทนา เตชัย

0101079 เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

80

81 ด.ช.ชินดนัย ทับจิตต

นายชิดชัย ทับจิตต

0060045 ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80

82 ด.ญ.อาทิตยา ฟูสกุล

น.ส.ชุติมา วิสารัตน

0097847 ตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

80

83 ด.ญ.ชุติกาญจน ภานนท

พันจาเอกเฉวียน ภานนท

0087889 ตําบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี

75

84 ด.ญ.กมลลักษณ เย็นยอดวิชัย

นายกิตติ เย็นยอดวิชัย

0075123 ตําบลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

75

85 ด.ญ.ศตนันท ฉัตรวัฒนชัย

จาเอกวรอัศร ฉัตรวัฒนชัย

0092998 ตําบลหนองพยอม จังหวัดพิจิตร

75

86 ด.ญ.ปริมประพัฒน มนตรี

นางรัศมี มนตรี

0065845 ตําบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลําภู

75

87 ด.ญ.กมลพร วงศจันลา

นางสังวรณ วงคจันลา

0058213 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

75

88 ด.ญ.ณัฐนิชา ภูพุม

น.ส.นรินทิพย จันโทพฤกษ

0094257 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

75

89 ด.ญ.กัลยรัตน อรเอี่ยม

นางนฤมล อรเอี่ยม

0070705 ตําบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี

75

90 ด.ญ.บุญลิตา แกวเกิด

นางอารี แกวเกิด

0060851 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

91 ด.ช.กฤษฎากร ทองอินตะ

นางผองศรี ทองอินตะ

0070297 ตําบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

75

92 ด.ญ.ปนเพชร แกววัง

น.ส.กาญจนาภา ชะลาชล

0100357 ตําบลวังเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

93 ด.ช.กองภพ เรืองคํา

นางลักษณพร โพธิ์คีรี

0053955 เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

75

94 ด.ญ.กนกอร ทองเจริญ

นายชัยชนะ ทองเจริญ

0079814 ตําบลขวาว จังหวัดรอยเอ็ด

75

95 ด.ญ.ณัฐชยาพร ดาวงษา

น.ส.วัลยา ดาวงษา

0079588 ตําบลเชียงกลม จังหวัดเลย

75

96 ด.ญ.ปุณฑวีวรรณ ไชยา

นางปญฑิตา สมณะ

0092283 ตําบลเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี

75

97 ด.ญ.พชรพร ลอยเลิศ

นายมณเทียร ลอยเลิศ

0092276 เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

75

98 ด.ญ.วนัชพร เคี่ยมการ

นางสุภา เคี่ยมการ

0031786 ตําบลหวยยอด จังหวัดตรัง

75

99 ด.ญ.แพรชมพู คําผาเยือง

น.ส.เจนจิตร ครุธตําคํา

0090359 ตําบลหนองลาด จังหวัดสกลนคร

75

100 ด.ช.ศิวัช สุภกิตตินันท

น.ส.อรนุช หวางเทียน

0070743 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

75
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1 ด.ญ.กัญญาภัค สุวิมล

นายอภิศักดิ์ สุวิมล

0085995 เมืองคูคต (สถานธนานุบาล) จังหวัดปทุมธานี

95

2 ด.ญ.อิชฎาอร ยศปญญา

นางละออ ยศปญญา

0045288 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

90

3 ด.ญ.สิปาง กมลวิบูลย

นายภูวดล กมลวิบูลย

0066117 ตําบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

90

4 ด.ญ.จินตภัทร มูลราช

น.ส.ธัญญพัทธ จิรอารยะกุล

0099765 ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน จังหวัดนาน

90

5 ด.ช.เตชินท ศรีใจอินทร

นางนิตยา ศรีใจอินทร

0066797 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

90

6 น.ส.สุภาวรรณ ตันธนไพบูลย

นายสมคิด ตันธนไพบูลย

0087677 ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี

90

7 ด.ญ.ณภัทร มานะสันติกุล

พันจาเอกเรวัตร มานะสันติกุล

0078876 ตําบลกังแอน จังหวัดสุรินทร

90

8 น.ส.เพ็ญพิชชา วรรณชูมาตร

น.ส.ราตรี วรรณชูมาตร

0085730 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

90

9 ด.ญ.ยลลดา คามดิษฐ

นางดวงใจ ธรรมสุข

0047465 ตําบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร

90

10 น.ส.กัญญาณัฐ โคกสถาน

นางศิริอร โคกสถาน

0099080 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

90

11 ด.ช.ชโยดม จรรยาภิสัณท

นางบํารุง จรรยาภิสัณห

0070098 ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค

90

12 ด.ญ.จารุวรรณ อินทรสมหวัง

นางจิรภาภรณ อินทรสมหวัง

0100423 ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด

90

13 ด.ญ.อรนลิน ทิพยทอง

นางกาญจนา ทิพยทอง

0064877 ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

90

14 น.ส.สุพิชญา มหาวงศ

นางชนัญชิดา พลเสน

0090328 นครแมสอด จังหวัดตาก

90

15 ด.ญ.พณิชา เกียรติดํารงคกุล

น.ส.ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ

0059258 ตําบลบานใหม. จังหวัดพิษณุโลก

90

16 ด.ญ.สกุลกาญจน ทินกระโทก

นางณาตยา ทินกระโทก

0077482 ตําบลศาลเจาพอ จังหวัดนครราชสีมา

85

17 ด.ญ.กนกพร สาไชยันต

นางนริศรา สาไชยันต

0084799 ตําบลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

85

18 นายปยณัฐ พลประสิทธิ์

นายธรรมนอง พลประสิทธิ์

0058242 ตําบลตาพระยา จังหวัดสระแกว

85

19 ด.ญ.จารวี รุงเรือง

นางวลีรัตน รุงเรือง

0072232 ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง

85

20 ด.ช.นันทพงศ แสงอาวุธ

นางกาญจนา แสงอาวุธ

0071837 ตําบลแมคํามี จังหวัดแพร

85

21 ด.ญ.สิริกร แสนโกเมฆ

นางจิดาภา แสนโกเมฆ

0051737 เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

85

22 ด.ญ.ประกายแกว นวมเจิม

นายปฏิมา นวมเจิม

0049638 ตําบลหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

85

23 ด.ญ.รสิสรา จันเสน

นางกัญนภัส จันเสน

0085630 ตําบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

85

24 ด.ญ.ธนพร ตื๊บงา

นางวริศรา ติ๊บงา

0088852 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

85

25 ด.ญ.นันทนภัส ทําของดี

นางวิมลณัฐ ทําของดี

0094843 ตําบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย

85

26 ด.ญ.ศุภรดา แหกาน

นางเสาวลักษณ แหกาน

0058149 เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

85

27 น.ส.นันทวรรณ รักษา

นางณัชชนันท รักษา

0091973 ตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง

85

28 ด.ญ.กมลวรรณ เถาวแสน

นายวิวรรธน เถาวแสน

0095322 ตําบลเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

85

29 ด.ญ.วรรณภรณ เพลครบุรี

นางอัญชลี เพลครบุรี

0071217 เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน

85

30 ด.ช.พิทยุตม โพธิ์แกว

นายพงษศักดิ์ โพธิ์แกว

0048191 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

85

31 ด.ญ.สุวนันท ทองออน

นายอมรเทพ ทองออน

0099027 ตําบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ

85

32 ด.ช.ภูผา ยิ่งกําแหง

นางสงกรานต ยิ่งกําแหง

0093510 เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

85

33 น.ส.ณัฐกมล สุวรรณศรี

นางเบญจมาศ สุวรรณศรี

0084157 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

85

34 ด.ช.ภัทรนน อาจอินทร

นางพรพนา เงินบุญคง

0069031 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

85

35 ด.ช.ณัฐพล ดานกระโทก

นางอารีรัตน ดานกระโทก

0084970 เมืองตาก จังหวัดตาก

85
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36 นายอุกฤษณ ตุลยกุล

นางภรพรรณี ตุลยกุล

0056465 นครตรัง จังหวัดตรัง

85

37 ด.ญ.ยุคลธร มูลงาม

นางรุงดารา มูลงาม

0084652 ตําบลแมกุ จังหวัดตาก

85

38 น.ส.คุณัญญา วังหอม

นางนฤมล ทิพยปญญา

0093150 ตําบลหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

85

39 ด.ช.ชัชชัย ถาบุตร

นางพิศมัย ถาบุตร

0098703 ตําบลนาโปง จังหวัดเลย

85

40 ด.ญ.พิมพนิภา ลอยลม

น.ส.ณัฐนรี พลพันธ

0092418 ตําบลดอนหญานาง จังหวัดบึงกาฬ

85

41 ด.ช.ธนศักดิ์ ประเสริฐสังข

น.ส.นฤมล ขุนวิไชย

0099579 ตําบลทุงสะเดา จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

42 ด.ญ.ผกาวรรณ การถาง

นางอรณิชา การถาง

0085823 ตําบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

85

43 ด.ญ.ชนนิกานต เกษหงษ

นายแสงทอง เกษหงษ

0046547 เมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

85

44 น.ส.ฐิติวรดา หมัดจันทร

น.ส.ณัฐกานต ณ พัทลุง

0093494 ตําบลชะรัด จังหวัดพัทลุง

85

45 ด.ช.จตุรภัทร ปนชัย

นางจุรีย ปนชัย

0066796 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

85

46 ด.ช.เมืองแมน เวทํา

นางพัชรินทร เวทํา

0077486 ตําบลเชียงกลาง จังหวัดนาน

85

47 ด.ญ.อินทราณี มูลดี

นางพิมพปวีณ แสนบุงคอ

0057440 ตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู

85

48 น.ส.ธิดารัตน ผาสุข

นางธนพรรณ ผาสุข

0086286 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

49 ด.ญ.กฤษติกานต บิลหรอหีม

นางมินา บิลหรอหีม

0063121 ตําบลพะตง จังหวัดสงขลา

85

50 ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีใส

นางจารุวรรณ ศรีใส

0079988 ตําบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

80

51 ด.ญ.ภัทรานิษฐ ลมูลภักตร

น.ส.กัญญารัตน กาดี

0097205 เมืองลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

80

52 ด.ญ.เกศรินทร อินธิแสง

นางปนเพชร สายสุข

0064428 ตําบลกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด

80

53 น.ส.ภีรดา หัตถนิรันดร

นางดวงจิตร หัตถนิรันดร

0041322 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

80

54 ด.ช.ภูวนาถ มีบุญ

นางสุภารัตน มีบุญ

0076963 ตําบลทุงชาง จังหวัดนาน

80

55 ด.ญ.สิริวรรณ ปานธรรม

น.ส.สุปราณี ฟกเขียว

0064992 องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี

80

56 ด.ญ.วิลาสินี มั่งมูล

นางอัญชิษฐา มั่งมูล

0092017 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

80

57 ด.ช.ธิษณธวัช อุนตะ

นางพรรณนิภา อุนตะ

0069958 ตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย

80

58 นายสารสันต สารพิชญ

นายอนันตชัย สารพิชญ

0079132 นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

80

59 ด.ญ.นันทนภัส วิเชียร

นายเสนห วิเชียร

0040343 ตําบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

60 ด.ญ.กัญญรัตน อรุณรัตน

นายสรรเพชญ อรุณรัตน

0069936 เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

80

61 นายปณวัฒน คูณมา

นายจํารอง คูณมา

0041811 ตําบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา

80

62 น.ส.นฤพร ทองพิทักษ

นายนฤนารถ ทองพิทักษ

0087768 เมืองปราจีนบุรี (สถานธนานุบาล) จังหวัดปราจีนบุรี

80

63 น.ส..อรณิชา บิลยะแม

นางวรารัตน บิลยะแม

0083102 เมืองคลองแห จังหวัดสงขลา

80

64 ด.ญ.กุลธนา รัตนภูผา

นายธเนศ รัตนภูผา

0095147 ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

80

65 ด.ญ.จิรายุพร โพธิ์ละคร

นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร

0053652 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

80

66 ด.ญ.ชุติมา ปดสาพันธ

นางนลิตลา ปดสาพันธ

0065191 องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง จังหวัดศรีสะเกษ

80

67 ด.ญ.ฐิติมา วงศดี

นายสมรส วงศดี

0051851 เมืองตนเปา จังหวัดเชียงใหม

80

68 ด.ญ.ชนนิศานต แสนสุด

นางเปรมปวีร แสนสุด

0074043 เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

80

69 ด.ญ.อนงคนาถ สิทธิโชค

นายธีระยุทธ สิทธิโชค

0063654 ตําบลนาดวง จังหวัดเลย

80

70 ด.ช.ธรรมรัฐ ประทีปเมือง

นายไชยา ประทีปเมือง

0076301 ตําบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

80

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 3/3

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
มัธยมศึกษาปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

71 น.ส.สุธาสินี มีศาสตร

สิบตํารวจโทณรงค มีศาสตร

0057563 ตําบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

80

72 นายภูริณัฐ นายดาน

นายชวน นายดาน

0085143 ตําบลปาตาล จังหวัดเชียงราย

80

73 ด.ช.รัชชานนท ทิพยพิมานพร

นางนันทชกร ทิพยพิมานพร

0078355 ตําบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

80

74 ด.ญ.ศุภากร นิลบรรพต

นางปวีณา นิลบรรพต

0091634 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

80

75 ด.ญ.ณัฐณิชา อันทะเกต

นายสุพจน อันทะเกต

0040138 ตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

80

76 ด.ญ.ปุณยนุช หมั่นคา

นางรุศดา ชมเอ

0101304 ตําบลศรีถอย จังหวัดพะเยา

80

77 ด.ญ.ธันยชนก บุญทิพย

นางนุชนาฎ บุญทิพย

0094169 ตําบลแมยวม จังหวัดแมฮองสอน

80

78 ด.ญ.จิราพัชร บุญออน

น.ส.ชมเดือน บุญออน

0069376 ตําบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี

80

79 ด.ญ.จันทกานต ศรีโพนทอง

นางอมรรัตน ศรีโพนทอง

0097723 ตําบลฝงแดง จังหวัดหนองบัวลําภู

80

80 ด.ญ.ณัฐมล สนิทดวยพร

นายสุระศักดิ์ สนิทดวยพร

0069678 นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

80

81 ด.ญ.ปนัสยา คนชุม

น.ส.เจนจิรา เสาวพันธ

0091694 ตําบลโกรกแกว จังหวัดบุรีรัมย

80

82 ด.ช.นฤเศรษฐ บุญทา

นายชูชาติ บุญทา

0087610 ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

80

83 ด.ช.ธนเทพ มังกรทอง

นางสายฝน มังกรทอง

0089786 ตําบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ

75

84 ด.ญ.ณภัทร คะภะสุวรรณ

นางจิรารัตน คะภะสุวรรณ

0051941 เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

75

85 น.ส.ศศิกานต นาคสุวรรณ

นายสุภชัย นาคสุวรรณ

0040106 ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

75

86 น.ส.สิรภัทร ทะลิน

จาสิบเอกพิษณุพงษ ทะลิน

0098726 ตําบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

75

87 ด.ญ.ธารเพชร โทบุรี

นางถิรนันท โทบุรี

0086424 องคการบริหารสวนตําบลตํานาน จังหวัดพัทลุง

75

88 ด.ญ.สุรดา เดิมพยอม

นายเดชมงคล เดิมพยอม

0094934 ตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

75

89 น.ส.เปรมสุดา แกวรองคํา

นางพัชรี แกวรองคํา

0057668 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

75

90 ด.ญ.นริศรา ตาระบัตร

นายดิฐพงศ ตาระบัตร

0096271 ตําบลทาเรือ จังหวัดนครพนม

75

91 ด.ช.ภัทรกานต เชาวนพิทักษ

นายเชฏฐ เชาวนพิทักษ

0092198 ตําบลสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

75

92 ด.ญ.ศุภิสรา มวงจีบ

จาเอกณรงค มวงจีบ

0083152 ตําบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

75

93 ด.ญ.วชิรา สุนทรพินิจ

นายวัชรินทร สุนทรพินิจ

0059270 เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

75

94 ด.ญ.รักษิณา นามเข็ม

นายรักศักดิ์ นามเข็ม

0093424 ตําบลบานโคก จังหวัดขอนแกน

75

95 ด.ช.ศุภชัย จิตรฉาย

น.ส.โสรดา จิตรฉาย

0087647 ตําบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75

96 ด.ญ.ภควดี พลทะศรี

นายนิรันดร พลทะศรี

0095999 ตําบลทุงใหญ จังหวัดอุดรธานี

75

97 ด.ญ.ธนัญญา ชูชมชื่น

นายธวัชชัย ชูชมชื่น

0087661 ตําบลอาวพะยูน จังหวัดพัทลุง

75

98 ด.ช.พงศธร ภูแสงสั่น

นางปวันรัตน ภูแสงสั่น

0066585 ตําบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ

75

99 ด.ช.ยุทธภูมิ สงาประโคน

นางสุดเฉลียว สงาประโคน

0099632 ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

75

0096355 ตําบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี

75

100 ด.ญ.ชนากานต อภิรักขิตบุญญา นางจิตติมา อภิรักขิตบุญญา
รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ขวัญชนก โชควิริยะจิตต

น.ส.สุกัลยา นิลภา

0099877 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

100

2 น.ส.ณฤมล บุตรโยธี

น.ส.ภรณชนก พุทธศรีนนท

0098353 เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

95

3 น.ส.ลักษณารีย ไชยประโคม

นางฉวีวรรณ ไชยประโคม

0094642 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

95

4 ด.ญ.ธัญพิชชา เขาเมือง

นายวัชรพงษ เขาเมือง

0097542 องคการบริหารสวนตําบลสวาย จังหวัดสุรินทร

95

5 น.ส.กัญญาภัค คําเทพ

นายไสว คําเทพ

0058308 ตําบลปว จังหวัดนาน

90

6 นายศตายุ ศรีสวัสดิ์

นางบุญรักษา ศรีสวัสดิ์

0083970 ตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

90

7 น.ส.พิชญกาล พื้นพรหม

นางชนิกานต พื้นพรหม

0068672 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

90

8 น.ส.ปาริชาติ ปงศรี

นางกุลนาถ ปงศรี

0090402 ตําบลหนองเสาเลา จังหวัดขอนแกน

90

9 นายชิษณุพงศ วิภาชัยนันท

นายประกิจ วิภาชัยนันท

0050127 เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

90

10 ด.ญ.วันทนา ทองยา

นายปฐม ทองยา

0049255 ตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ

90

11 น.ส.ปรีชญา เข็มทอง

นายปรัชญา เข็มทอง

0086806 องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ จังหวัดสุรินทร

90

12 น.ส.ธัญชนก โคภูมิ

นางอภาลินี โคภูมี

0072804 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

90

13 นายณัฐชนน เวียงเหล็ก

นายไพวุฒิ เวียงเหล็ก

0036574 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

90

14 น.ส.สุวีรยา ฝกฝายธรรม

นายจตุรงค ฝกฝายธรรม

0035524 เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน

90

15 น.ส.วรานันท จันทรคูเมือง

นายทวีวุฒิ จันทรคูเมือง

0091931 ตําบลทุงหลวง. จังหวัดรอยเอ็ด

90

16 น.ส.กัณทิมา เนินชนม

นางกาญจนา เพชรฟู

0060830 ตําบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

90

17 น.ส.รัชนก อัครสูริย

นางอิสรีย อัครสูริย

0053523 ตําบลบางเมือง (สถานธนานุบาล) จังหวัดสมุทรปราการ

90

18 นายอรรคพงศ เฉยไสย

นางนันถะภรณ เฉยไสย

0085607 ตําบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

90

19 น.ส.ฐิตารีย ดิฐวัฒนบูลย

นายจิรัฎฐ ดิฐวัฒนบูลย

0095533 ตําบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

20 น.ส.นภิสรา ควรสําโรง

น.ส.ฐิตาภา ไชโย

0074093 เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

85

21 น.ส.ภัทราพร เศรษฐวิวัฒนกุล

นางนงค เศรษฐวิวัฒนกุล

0071724 ตําบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

85

22 น.ส.ณิชาภา ภควัฒนะ

นางเปมิกา ภควัฒนะ

0069173 ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

85

23 นายณฐวัฒน ทะปญญา

นายสัณหชัย ทะปญญา

0047252 ตําบลสันปามวง จังหวัดพะเยา

85

24 น.ส.ธันยาภรณ วิเชียรพงษ

นางสุธาสินี วิเชียรพงษ

0093363 ตําบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

85

25 น.ส.กชพร แสงสวาง

นางพนาวัลย แสงสวาง

0072197 ตําบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

85

26 น.ส.จรัชญา คําวงศ

นายวีระวัฒน คําวงศ

0079058 ตําบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

85

27 น.ส.พิมพชนก เพชรนาวา

นางแอวใจ เพชรนาวา

0093664 ตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

85

28 นายวรเกียรติ อุนทรีจันทร

นายสุขโข อุนทรีจันทร

0081575 นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา

85

29 น.ส.อาวาตีฟ แวเดร

นางโนรานี แวเดร

0089563 ตําบลบางปู จังหวัดปตตานี

85

30 น.ส.ธัญรัฐ มณีโชติ

นางนิตยา มณีโชติ

0064753 ตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย

85

31 น.ส.ธัญรดา วงศชัยชนะ

นางขวัญดาว วงคชัยชนะ

0087881 ตําบลไหลหิน จังหวัดลําปาง

85

32 น.ส.กรญดา กลิ่นหอม

นางธนสพร กลิ่นหอม

0070713 องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

85

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 4 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
มัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ทยาภรณ ภูดานวัว

นายขวัญใจ ภูดานวัว

0096475 ตําบลเชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย

95

2 น.ส.ขนิษฐา แกวอุนเรือน

นายอัครเดช แกวอุนเรือน

0047373 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

95

3 น.ส.อัฏฟนา อับดุลลาเตีะ

นางนูรไรมา อับดุลลาเตะ

0058620 ตําบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

95

4 น.ส.ณัฐนิชา ลําดวล

นายประสาร ลําดวล

0056656 ตําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรี

95

5 น.ส.วรรณกรานต รัตตกุล

นายสงกรานต รัตตกุล

0044678 เมืองทาผา จังหวัดราชบุรี

90

6 น.ส.ชูขวัญ เหลืองกมลจินดา

นางน้ํานวล เหลืองกมลจินดา

0091835 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

90

7 น.ส.ซุรฟา อภิบาลแบ

นางเจะพารีหดะ อภิบาลแบ

0092185 เมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา

90

8 น.ส.ธันยพร ตาลสุก

นายเดชพล ตาลสุก

0068923 ตําบลพระยืน จังหวัดขอนแกน

90

9 น.ส.อภิชญา พิมพพันธ

นางชนิดาภา พิมพพันธ

0079944 ตําบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ

85

10 น.ส.ศศินิภา ชนะภัย

นายอติชาต ชนะภัย

0027619 เมืองสตูล จังหวัดสตูล

85

11 นายณัฏธนา พุมแกว

นางอนัญพร งวนเจ็ง

0067236 ตําบลสามงาม จังหวัดนครปฐม

85

12 น.ส.ธัญวรัตม ผลพิสิษฐ

นายประยูร ผลพิสิษฐ

0050235 ตําบลบานปลอง จังหวัดเชียงราย

85

13 น.ส.ปุณยวีร เพชรดี

นางนิตยา เพชรดี

0060543 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

85

14 น.ส.กัญญาวีร ตั้งขิม

นายมนตรี ตั้งขิม

0098220 ตําบลนาประดู จังหวัดปตตานี

85

15 น.ส.ธันยพร เกษสยม

น.ส.สุรัตน สุโขทัย

0082298 ตําบลสหกรณนิคม จังหวัดกาญจนบุรี

85

16 น.ส.ชลธิชา ราชิวงศ

นางแดนสรวง แสนพวง

0079360 ตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

85

17 น.ส.ปาณิสรา ไชยศิลป

นายนิคม ไชยศิลป

0058309 ตําบลปว จังหวัดนาน

85

18 น.ส.เธียรภัทรา หลาเพชร

นางธัญญรัตน หลาเพชร

0080414 ตําบลบานเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

85

19 น.ส.ศิริลักษณ เจริญสวาง

นายอมร เจริญสวาง

0048383 ตําบลเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

85

20 น.ส.สิรินาถ ปญจศิลป

นายยุทธนา ปญจศิลป

0086300 ตําบลแมขะจาน จังหวัดเชียงราย

85

21 น.ส.กมลชนก บรรจบ

น.ส.ฐิตินุช มณีรัตน

0076155 องคการบริหารสวนตําบลทาชาง จังหวัดจันทบุรี

85

22 น.ส.หทัยชนก เกิดพิพัฒน

นางดวงเดือน เกิดพิพัฒน

0077821 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

85

23 นายภคนนท บัวผัน

นางเรวดี บัวผัน

0091065 เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

85

24 น.ส.กัลยานันท สีลับขวา

นางอําพร สีลับขวา

0056770 ตําบลหนองบัว. จังหวัดกาญจนบุรี

80

25 น.ส.วรรณกานต ชมภูนอย

นางภัชราพร ชมภูนอย

0054674 ตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ

80

26 น.ส.สุพรรษ อุคํา

นางยุคลธร อุคํา

0076627 เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

80

27 น.ส.วรัชยา เพิ่มขึ้น

วาที่ พันตรีชํานาญ เพิ่มขึ้น

0042258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

80

28 น.ส.จุฑามาศ สิงหราช

น.ส.กาญวลัย มนตรา

0077044 ตําบลอุมผาง จังหวัดตาก

80

29 น.ส.ชุตินันท พฤษาประเสริฐ

จาเอกสุวิทย พฤษาประเสริฐ

0040122 ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา

80

30 น.ส.โสภิภา สายทอง

นางลําแพน สายทอง

0055897 ตําบลตาลเดี่ยว จังหวัดเพชรบูรณ

80

31 นายอธิคม จุทอง

นางอําพรรณ จุทอง

0053540 ตําบลปว จังหวัดนาน

80

32 นายเสฐียรพงษ อุดมทรัพย

น.ส.อรุณ มาตยวังแสง

0100422 ตําบลดินดํา จังหวัดรอยเอ็ด

80

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ)
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.จิรัชยา สมนาม

นางวรรณภา สมนาม

0098837 องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ จังหวัดปราจีนบุรี

95

2 นายคมกร เล็กรูจี

นายปราโมทย เล็กรูจี

0055062 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

95

3 นายจิรัฐชัย พรมราช

น.ส.วิราพร พุมพวง

0088673 ตําบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

95

4 น.ส.ชมพูนุช ชวยยก

นางอุไร ชวยยก

0058597 ตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

95

5 น.ส.ศลิษา เดชบุญ

นางสุจิตรา เดชบุญ

0082394 ตําบลทาวังทอง จังหวัดพะเยา

90

6 น.ส.ณัฐพร ชมภูปน

นางวราภรณ ชมภูปน

0062863 ตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม

90

7 น.ส.ธัญชนก จีนกิ้ม

นายมานิต จีนกิ้ม

0060763 ตําบลทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

90

8 น.ส.วิชุดา เคนสุวรรณ

นางทัศลิน เคนสุวรรณ

0087830 ตําบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี

90

9 น.ส.จิราภา ยอดออย

นางแสงเทียน ยอดออย

0101200 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

90

10 น.ส.จิราวรรณ คําหา

นายสุทธิพล คําหา

0080685 ตําบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

90

11 นายพงศวิสิษฐ หนอแกว

นายรัชชานนท หนอแกว

0099290 ตําบลแมแรง จังหวัดลําพูน

90

12 นายจิตรนาถ มากะนัต

นางมยุรี มากะนัต

0073497 เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

90

13 น.ส.สรินยา ยางสุด

นางคนึงนิจ ยางสุด

0066477 ตําบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

85

14 น.ส.ภัทรสุดา จักรากรธนวัฒน

พันจาเอกชัยวัฒน จักรากรธนวัฒน 0098016 ตําบลหนองตูม จังหวัดขอนแกน

85

15 นายรัฐพล ศรีบุญมา

นางวรรณิภา ศรีบุญมา

0093099 ตําบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

85

16 น.ส.จิราวรรณ วงสาวรภัทร

นายณภัทร วงสาวรภัทร

0081168 ตําบลเสาไห จังหวัดสระบุรี

85

17 นายนนทกร ปองคําสิงห

นายชัชวาลย ปองคําสิงห

0058055 ตําบลสองดาว จังหวัดสกลนคร

85

18 น.ส.รติยากรณ หงษสระแกว

นางจุรีพร หงษสระแกว

0043322 ตําบลแมระมาด จังหวัดตาก

85

19 นายศุภกร โภชากรณ

นางสัตยา โภชากรณ

0087289 ตําบลยานดินแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

85

20 น.ส.สุกัญญา สามิลา

นายวีระ สามิลา

0062288 ตําบลน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

85

21 น.ส.ดาริกา ดวงตะกั่ว

นางสุกานดา ดวงตะกั่ว

0046028 ตําบลปะคํา จังหวัดบุรีรัมย

85

22 นายกฤษดา ทอนแกว

นายอุดม ทอนแกว

0039190 เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

80

23 น.ส.ปติยา จันทรศิริ

นางกัลยา สายคําฝน

0100975 ตําบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม

80

24 นายกิตติพงษ ละออผิว

นายมนตรี ละออผิว

0062360 ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

80

25 นายธีธัช พิราณรัมย

นางจินตนา พิราณรัมย

0055000 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

80

26 น.ส.ปทิตตา ศิลปกุล

น.ส.ปาริชาติ ธนาวรรณ

0060221 ตําบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

80

27 น.ส.พบพร อุมบุญ

นายประนม อุมบุญ

0041817 ตําบลปาติ้ว จังหวัดยโสธร

80

28 น.ส.พัชรนันท เจนกิจณรงค

นางจันทรเพ็ญ เจนกิจณรงค

0033773 เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

80

29 น.ส.สุพิรญาณ ทองสุข

นางจิตรวัฒนา อยูสุข

0057202 ตําบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี

80

30 น.ส.วิภาวี ขันโมลี

นางวิตาพร ขันโมลี

0046105 ตําบลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

80

31 น.ส.ปยมาภรณ จะเจดีย

น.ส.ประไพพิศ จิตรแปน

0077439 ตําบลเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่

80

32 น.ส.ณฐวรรณ จิตตะยโศธร

นางศรีวรรณ จิตตะยโศธร

0061521 ตําบลกุมภวาป (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุดรธานี

80

รวมระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสามัญ) จํานวน 32 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.สิรินญา เสนเกษ

นางกนกวรรณ เสนเกษ

0099132 ตําบลเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

90

2 น.ส.ปยากร ใยดี

นางสุวารีย ใยดี

0095257 ตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน

80

3 น.ส.สุพรรณิการ วงษยอด

นายสิทธิชัย วงษยอด

0049237 ตําบลน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

80

4 น.ส.อทิตยาพร ดวงแกว

นางศิริพร ดวงแกว

0090169 ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา

80

5 น.ส.ปุณยนุช บุรีเรือง

นายคมบัณฑิต บุรีเรือง

0085249 ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

75

6 น.ส.ขนิษฐากานต นนทพรมมา

นางธิติกานต นนทพรมมา

0040429 ตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

75

7 น.ส.สุพิชฌา บุญรักษา

น.ส.ดวงนภา คําแปง

0089005 ตําบลตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี

75

8 นายศิวกร อินขัตย

นางจุฬาลักษณ อินขัตย

0069131 ตําบลรองกวาง จังหวัดแพร

70

9 นายพัสกร คลังทรัพย

นางเกสร คลังทรัพย

0083185 ตําบลทุงหลวง จังหวัดราชบุรี

70

10 นายฤชากร ปสสาสุ

นางมนธิรา ปสสาสุ

0100257 ตําบลปราสาท. จังหวัดบุรีรัมย

65

11 นายปรเมศวร เจนวิไลศิลป

นางพัณณิตา นามศักดิ์

0079760 ตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

55

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 1 จํานวน 11 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.นันทนลิน นารถไพรินทร

นางสุนิสา นารถไพรินทร

0045464 ตําบลทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

85

2 น.ส.ปุณยาพร โคตา

น.ส.สาวิตรี ศิริราช

0060144 ตําบลคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ

85

3 น.ส.กนกวรรณ สังเจียม

น.ส.แอนนา บุญเนือง

0087349 ตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

80

4 นายธเนศพล วาริสสอน

นางนิศามณี วาริสสอน

0046223 ตําบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

80

5 น.ส.ลลดา ธนารักษอุดม

นางภัคภร ธนารักษอุดม

0087087 ตําบลผักแวน จังหวัดรอยเอ็ด

75

6 นายธนยศ ไกรสินธุ

น.ส.มัณฑนา ปรีเลขา

0080315 ตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปที่ 2 จํานวน 6 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.กมลวรรณ เพียรดี

นายสมบัติ เพียรดี

0057186 ตําบลคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

2 นายณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล

นางจรูญลักษณ วัฒนขจรชัยกุล

0095440 เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

3 น.ส.ฐิติกานนต นิภานันท

น.ส.นันทนภัส ขันทอง

0089150 เมืองกําแพงเพชร. จังหวัดสงขลา

4 น.ส.สุภาพักตร เจียมทอง

นายสุชาติ เจียมทอง

0064650 ตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

5 น.ส.ศิรัสธร ชาวเชียวขวาง

น.ส.ณัฐกานต สินธุวัฒนวิบูล

0060941 ตําบลออมใหญ จังหวัดนครปฐม

6 น.ส.แพรภัทร เสี้ยวทอง

นางณัชชา เสี้ยวทอง

0066349 เมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส

7 น.ส.อัญชุลีกร ออนเงิน

นางลักษมีกานต ชาญเวทภากร

0098528 ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

8 น.ส.ปกัลรัตน พันธภักดี

นางเสาวลักษณ พันธภักดี

0085820 ตําบลโนนทอง จังหวัดขอนแกน

9 น.ส.วรัตนชญา เมืองอินทร

นางกนิษดา เมืองอินทร

0049936 ตําบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

10 น.ส.ศวิตา เถาวโท

นางวนิดา เถาวโท

0085263 ตําบลไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ

11 น.ส.กฤติยาภรณ ศตอรรถวุฒิ

นายทวี ศตอรรถวุฒิ

0054977 เมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน

12 น.ส.สุพัชญา กาศสมบูรณ

นางสุภารัตน กาศสมบูรณ

0039133 เมืองแพร จังหวัดแพร

13 น.ส.ศุภกานต พิมปดชา

นางศิริรัตน ฆองโนนสูง

0079962 ตําบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา

14 น.ส.ธณัฐชญา ตุมชี

นางวิไล ตุมชี

0044320 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

15 น.ส.ณิชารีย แสนใจกลา

นางศรีวรินทร แสนใจกลา

0041238 ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง

16 นายพชร เถาวศิริ

นางบุปผา เถาวศิริ

0034552 เมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 1 จํานวน 16 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 นายวรากร แสงเงินชัย

นางวาสนา แสงเงินชัย

0046462 ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน

2 น.ส.ธนภรณ วงศคํา

นางเกษศิรินทร วงศคํา

0085336 ตําบลหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด

3 นายชัชพงศ หาสูง

นางชฎาพร หาสูง

0058626 ตําบลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

4 น.ส.วิมลพร แสนขวา

นายเลิง แสนขวา

0061788 ตําบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

5 น.ส.นิจสิรี จันทรแกว

นางนิชธาวัลย จันทรแกว

0064275 ตําบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 น.ส.พนมพร ใจเอื้อ

นายไพศาล ใจเอื้อ

0074910 นครอุบลราชธานี 1 (สถานธนานุบาล) จังหวัดอุบลราชธานี

7 น.ส.จิรัฐติกาล สีสงคราม

นายสมชาย สีสงคราม

0057593 ตําบลนาแหว จังหวัดเลย

8 นายประกาศิต ฉัตรหิรัญพงศ

นายณควัสส ฉัตรหิรัญพงศ

0090735 ตําบลหงาว จังหวัดเชียงราย

9 นายเตชินท กอมณี

นายพสิษฐ กอมณี

0058442 เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

10 น.ส.รัฐพรรณ สารีโท

นายสมพงษ สารีโท

0048578 ตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 จํานวน 10 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.สุนิตา สืบสิงห

นายทอน สืบสิงห

0047230 ตําบลสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

2 น.ส.กาญจนภา เปงโท

นางนงคราญ นามวงศ

0045677 เมืองดอกคําใต จังหวัดพะเยา

3 นายเอกลักษณ ปนงาม

นางจรรยา ปนงาม

0076807 เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค

4 นายชุติวัต กุศลคุม

นางจุรินทรภรณ กุศลคุม

0022752 เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5 น.ส.ศริญญา ภูมิพิพัฒน

นายเพ็ง ภูมิพิพัฒน

0058103 ตําบลโคกสูงสัมพันธ จังหวัดขอนแกน

6 นายณัฐวุฒิ ชูรอด

นายมานิตย ชูรอด

0028572 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

7 น.ส.วริศรา ยืนยาว

นายเวนิส ยืนยาว

0061144 นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

8 น.ส.กัณฐิกา จันทวงศรี

นางยุบล จันทวงศรี

0089891 ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา

9 น.ส.เพ็ญพิชชา บัวคง

นางอารียา บัวคง

0033248 เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 9 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.ปาลิตา ตนแพง

นายธงชัย ตนแพง

0081071 ตําบลโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี

2 น.ส.นิจนันท ชูรอด

นางดุษณี ชูรอด

0061357 นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

3 น.ส.ขนิษฐา ชวยบุญชุม

น.ส.วีนัส ประโลมรัมย

0078938 ตําบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย

4 น.ส.ชฎาพร ใครบุตร

นายชาญชัย ใครบุตร

0069808 ตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

5 น.ส.ขวัญฐิตา แจมกระจาง

นางเพียงเพ็ญ แจมกระจาง

0078058 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6 น.ส.ชนาภัทร บัวแตง

นางจีราพร บัวแตง

0047040 สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7 น.ส.ชนิกานต ธนวิศิษฐธาดา

นายเดชอดุลย ธนวิศิษฐธาดา

0067036 ตําบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม

8 น.ส.สวรส ชินศรีสุข

นางกชพรรณ ชินศรีสุข

0035369 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 4 จํานวน 8 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

1 น.ส.เพ็ญพร จงใจภักดิ์

นางสําเภา จงใจภักดิ์

0077258 ตําบลหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

2 น.ส.ลภนา พานิชยานนท

นางโสภา พานิชยานนท

0066798 ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 5 จํานวน 2 ทุน

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ปริญญาตรีปที่ 6
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

1 น.ส.บุษกร คําวะรัตน

ชื่อ - สกุล สมาชิก
นายอิ่นแกว คําวะรัตน

รวมระดับการศึกษาปริญญาตรีปที่ 6 จํานวน 1 ทุน

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

0042203 ตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา

คะแนน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ศิรินทรญา ผลสอน

น.ส.อรัญญา จําปาทอง

0063639 ตําบลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

85

2 นายณัฏฐวัฒน สุมมาตย

นางสายพิน เพ็งทา

0073680 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ

75

3 น.ส.เอยเชิญขวัญ โอภาสพินิจ

นายปริญญา โอภาสพินิจ

0070438 ตําบลศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

75

4 น.ส.เขมณัฏฐ ภัทรธนเสฎฐ

นางพูนทรัพย ภัทรธนเสฏฐ

0044325 ตําบลสุนทรภู จังหวัดระยอง

75

5 นายกษิเดช ทับทิมทอง

นางอุบลฉัตร อูแดง

0073480 ตําบลโพหัก จังหวัดราชบุรี

75

6 น.ส.ณิชาภัทร เอี่ยมสอาด

นายวิรัตน เอี่ยมสอาด

0031716 ตําบลโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

70

7 น.ส.สุปรียา ศรีเผด็จ

นางณาตยา ศรีเผด็จ

0092135 ตําบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

70

8 น.ส.กนกพร บุญจวง

นายยรรยงค บุญจวง

0085737 ตําบลลําน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

70

9 นายธนกฤต นามโยธี

นายสมจิตร นามโยธี

0095866 ตําบลแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

70

10 นายชิษณุพงศ ฉิมวงคขอม

นางสุกันยา บําเรอจิตร

0085940 ตําบลดอนกํา จังหวัดชัยนาท

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 1 จํานวน 10 ทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่พิมพ 15/11/2560 14:28:00
หนา 1/1

รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล บุตรของสมาชิก

ชื่อ - สกุล สมาชิก

เลข
ทะเบียน

สังกัดเทศบาล

คะแนน

1 น.ส.ปวันรวี มิตรมุสิก

นางขวัญเรือน วิสุทธิพิบูล

0048517 ตําบลคุงสําเภา จังหวัดชัยนาท

90

2 น.ส.ดารินทร รังสิกมล

นายอาทร รังสิกมล

0062235 เมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

85

3 นายศรัณย แสงบุญเรือง

นางพวงแกว แสงบุญเรือง

0043566 ตําบลดอยแกว จังหวัดเชียงใหม

80

4 น.ส.อาทิตยา ศรีสุวรรณวิเชียร

นายสมชาย ศรีสุวรรณวิเชียร

0093353 ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

80

5 น.ส.เขมจีรา เลขะสุวรรณ

นายดนัย เลขะสุวรรณ

0089015 ตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี

75

6 นายภัทรพงษ รวีอรามวงค

นางจุรีรัตน ชัยรัตน

0095165 ตําบลหนองแกว จังหวัดเชียงใหม

70

7 นายจาตุรนต วรมาศกุล

นายนุราช วรมาศกุล

0035951 เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี

70

8 น.ส.กุลธิดา วงคนามเถาว

นางกมลทิพย วงคนามเถาว

0076484 ตําบลหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

70

9 น.ส.นิศารัตน รัตนวิฑูรย

นายชาติ รัตนวิฑูรย

0058351 ตําบลปว จังหวัดนาน

70

10 นายมาโนช โคตรณรงค

นายมิตรศักดิ์ โคตรณรงค

0049868 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

65

11 นายยุพรากุล ยุปาระมี

นางปญชรีย ยุปาระมี

0076960 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

65

รวมระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่ 2 จํานวน 11 ทุน

