
  
บริษัท ท๊อปอพั เลินน่ิง จ ำกัด ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี 0105552108832 

เลขที่ 51/67 ซอยรามค าแหง 96 แขวงสะพานสงู   เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10400  

888 ตกึมหำทนุ ชัน้ลา่ง ยนูิต 11 ถนนเพลนิจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10333                       

84  ถนสนิิวิถี  ต าบลพิมาน  อ าเภอเมืองสตลู  จงัหวดัสตลู 91000 

 

 

 
 

ประกำศผลสอบและนักเรียนที่มีสิทธิรับทุน โครงกำรแลกเปล่ียนอำเซียน TopUp : ประเทศมำเลเซีย 
วันท่ี 13 -26 ตุลำคม 2562 

 

คะแนน
อนัดบั 

ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน สถานะ 
 ทุนสมทบ 

(บาท) 
ผู้รับทุนจ่าย 

(บาท) 

1 เด็กหญิงปัณณวฤนท ์ จนัทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 15,000.00 33,000.00 

2 เด็กหญิงพาขวญั  อุทยัเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช ตวัจริง 10,000.00 38,000.00 

3 เด็กหญิงศิรินทิพย ์ศิริรักษ ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 7,000.00 41,000.00 

4 เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตัน๋ โรงเรียนสฤษดิเดช ตวัจริง 5,000.00 43,000.00 

5 เด็กชายศรัณยพงศ ์ ศิริรักษ ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 5,000.00 43,000.00 

6 เด็กหญิงซุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ตวัจริง 3,000.00 45,000.00 

7 เด็กหญิงสุรภา  มงคลรัตน ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ตวัจริง 3,000.00 45,000.00 

8 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 3,000.00 45,000.00 

9 เด็กชายไชญเชษฐ ์ จนัทร์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ตวัจริง 2,000.00 46,000.00 

10 เด็กชายรณกร  ปานเกลา้ โรงเรียนบดินทร์เดชา ( สิงหเสนีย ์2 )  ตวัจริง 2,000.00 46,000.00 

11 เด็กชายพิพฒั  ติรสถิตย ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 1,000.00 47,000.00 

12 เด็กหญิงปวณีวชัร์  ม่วงปลอด โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 1,000.00 47,000.00 

13 เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธ์ิ  โรงเรียนสฤษดิเดช ตวัจริง 1,000.00 47,000.00 

14 เด็กหญิงณฐัณิชา มณีเจริญ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง ตวัจริง ไม่อยูใ่นเง่ือนไขรับทุนสมทบ 

15 เด็กหญิงธณิชา  กูส้กลุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 1,000.00 47,000.00 

16 เด็กหญิงซลัมิญ่า  แหล่ทองค า โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 1,000.00 47,000.00 

17 เด็กหญิงซูเรีย  หวนัสู โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

18 เด็กหญิงศีฎาภา  โพธิกิตติไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ตวัจริง 0.00 48,000.00 

19 เด็กชายศุภวชิญ ์ วภิาพรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

20 เด็กหญิงเยจูน  ชีน โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

21 เด็กหญิงศิริภสัญา  บวัดี  โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

22 เด็กหญิงชนารดี   สร้อยศรี  โรงเรียนระยองวทิยาคม ตวัจริง 0.00 48,000.00 
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23 เด็กชายถิรศกัด์ิ  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

24 เด็กชายอภิสิทธื  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

25 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ตวัจริง 0.00 48,000.00 

26 เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกลุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

27 เด็กชายสืบพฒัน์  รัตนวบูิลย ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

28 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

29 เด็กหญิงฟิรดาวน์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

30 เด็กชายชยตุ  จิรโสภณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

31 เด็กหญิงอริญญา  บินอีต า โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

32 เด็กชายปณิธิ  องัสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

33 เด็กชายกรวชิญ ์ สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

34 เด็กชายอชิรพงศ ์ องัโชตนัธ์ุ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

35 เด็กชายสิรภพ  สงัขแ์กว้  โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

36 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพฒัน์อนนัต ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

37 เกหญิงธีรกานต ์ วงัอภิสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ตวัจริง 0.00 48,000.00 

38 เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ตวัจริง 0.00 48,000.00 

39 เด็กชายอนนัดา  เป้าจนัท ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 1 0.00 48,000.00 

40 เด็กชายหรรษวตั  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ส ารอง 2 0.00 48,000.00 

41 เด็กหญิงองกษธิป  วรรณก้ี โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 3 0.00 48,000.00 

42 เด็กหญิงณฐัรุจา  เชษฐามาศ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 4 0.00 48,000.00 

43 เด็กหญิงณรดา  เป้าจนัทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 5 0.00 48,000.00 

44 เด็กหญิงรัศศิลกัษณ์  นอ้ยพรม  โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส ารอง 6 0.00 48,000.00 

45 เด็กชายศิวสิทธ์ิ  ไหมพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ส ารอง 7 0.00 48,000.00 

46 เด็กหญิงอริสรา  ยาช านาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 8 0.00 48,000.00 



  
บริษัท ท๊อปอพั เลินน่ิง จ ำกัด ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี 0105552108832 

เลขที่ 51/67 ซอยรามค าแหง 96 แขวงสะพานสงู   เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10400  

888 ตกึมหำทนุ ชัน้ลา่ง ยนูิต 11 ถนนเพลนิจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10333                       

84  ถนสนิิวิถี  ต าบลพิมาน  อ าเภอเมืองสตลู  จงัหวดัสตลู 91000 

 

 
 
 

ประกำศผลสอบและนักเรียนที่มีสิทธิรับทุน โครงกำรแลกเปล่ียนอำเซียน TopUp : ประเทศมำเลเซีย 
วันท่ี 13 -26 ตุลำคม 2562 

คะแนน
อนัดบั 

ช่ือ นามสกลุ โรงเรียน สถานะ 
 ทุนสมทบ 

(บาท) 
ผู้รับทุนจ่าย 

(บาท) 

47 เด็กชายมาธาชิน  หวับงัสา โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 9 0.00 48,000.00 

48 เด็กหญิงณวนิดา  บวัปลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ส ารอง 10 0.00 48,000.00 

49 เด็กหญิงจิรภทัร  แสงคลา้ยเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 11 0.00 48,000.00 

50 เด็กหญิงวมิลสิริ  ไชยสงคราม โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 12 0.00 48,000.00 

51 เด็กชายปิยะนฐั  นพภาศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 13 0.00 48,000.00 

52 เด็กชายภีมพฒัณ์  โยธาทิพย ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชยั ส ารอง 14 0.00 48,000.00 
 

หมำยเหตุ :   
1. หากผู้มีสทิธิรับทนุทา่นใดสละสทิธ์ิ ล าดบัของการรับทนุจะเลือ่นขึน้โดยอตัโนมตั ิ
2. หากตวัจริงมีการสละสทิธ์ิจะพิจราณาตวัส ารองตามล าดบัคะแนน และมีการสมัภาษณ์ตวัส ารองอกีครัง้ 

 


