รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

1 นางฉวีวรรณ เหล่ารอด

016885 ด.ช.ภูวฤณ เหล่ารอด

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

2 นายณรงค์ชยั บุญหนุน

017544 ด.ญ.ปวารณาฉัตร บุญหนุน 1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

3 นางทาริ กา บุญกลิ่น

016386 ด.ช.ณัฐภัทร บุญกลิ่น

1001011 ร.ร.วัดพระบรมธาตุ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

4 นางดวงดาว พันธ์กล่า

018780 ด.ญ.ดาริ นทร์ พันธ์กล่า

1001011 ร.ร.วัดพระบรมธาตุ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

5 น.ส.สุธาทิพย์ อ่วมสถิตย์

017450 ด.ญ.ปรี ญาภัทร แจ่มหม้อ

1001018 ร.ร.บ้านปางเรื อ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

6 น.ส.สุธาทิพย์ อ่วมสถิตย์

017450 ด.ญ.ปาณิ สรา แจ่มหม้อ

1001018 ร.ร.บ้านปางเรื อ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

7 นางสุพร อิ่มอินทร์

016656 ด.ญ.ชญานิศ อิ่มอินทร์

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

8 น.ส.วรรนภา บุตรดี

018982 ด.ช.ธนาธิ ป แซ้อึง

1001023 ร.ร.บ้านคลองห้วยทราย

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

9 นางญาณิ ศา ถิรวัฒนากุล

018228 ด.ช.กฤตภพ ถิรวัฒนากุล

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

10 นางญาณิ ศา ถิรวัฒนากุล

018228 ด.ช.กฤตภาส ถิรวัฒนากุล

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

11 นายจิรายุ เถาว์โท

017935 ด.ญ.นฐกมล เกาว์โท

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

12 นายประจักสิ น บึงมุม

014549 ด.ญ.วริ นท์ชญา บึงมุม

1001038 ร.ร.บ้านคลองเรื อ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

13 นายวันชนะ ปรางค์ศรี ทอง

018403 ด.ช.ปุณย์ชนะ ปรางค์ศรี ทอง 1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

14 น.ส.ประภาพร ตรี เทพา

017545 ด.ช.ปุณณวิทย์ จันดาประดิษฐ์ 1001042 ร.ร.บ้านหนองเต่าสามัคคี

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

15 นางสุธีรา สิ งห์คาโล

017662 ด.ญ.กษิรา สิ งห์คาโล

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

16 นางปรานอม แสนใจกล้า

013819 ด.ช.กฤติธี แสนใจกล้า

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

17 นายสายันย์ ดวงแก้ว

010035 ด.ญ.สุ มิตรา ดวงแก้ว

1001055 ร.ร.วัดราษฎร์ เจริ ญพร

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

18 นายทินกฤต การุ ณยวงศกร

017516 ด.ช.นฤธัท การุ ณยวงศกร

1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

19 น.ส.อารี ย ์ วงษ์มณี

017210 ด.ช.พัฒนศักดิ์ มีภกั ดี

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

20 นายนพดล อินทฉิม

018200 ด.ช.รชต อินทฉิ ม

1001073 ร.ร.บ้านดาดทองเจริ ญ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

21 น.ส.ศิริขวัญ อือนอก

016340 ด.ช.จิรภัทร ขยันการนาวี

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

22 นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่ม

018208 ด.ช.ณัฐภูมิ อุ่นอิ่ม

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

23 นายคมสันต์ กองม่วง

018279 ด.ช.ปิ ยังกูร กองม่วง

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

24 น.ส.นกน้อย แจ่มศรี

017811 ด.ญ.กิตติพิชญ์ เรี ยงจารุ สมบูรณ์1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

25 น.ส.กาญจนา กังพิศดาร

014663 ด.ช.กาญจน์ปพน ปราณี

1001093 ร.ร.บ้านไตรตรึ งษ์

อ.เมือง

อนุบาล 1

1,000

26 นายทศพล แสงพล

018112 ด.ญ.มนัสนันท์ แสงพล

1002009 ร.ร.บ้านหนองตากล้า

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

27 สตท.วัฒนะ แรงเขตร์ การ

015072 ด.ญ.ขวัญกวินท์ แรงเขตร์ การ 1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

28 น.ส.มยุรี จันทขาว

017608 ด.ญ.อังศุมวณิ ษา ศรี คิรินทร์ 1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

29 นายราชัน โนสปริ ง

018397 ด.ช.อริ ยสัจจ์ โนสปริ ง

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

30 น.ส.กุสุมา ภูมิเมือง

018717 ด.ช.ณัฐนันท์ เกี่ยวฟั่น

1002018 ร.ร.บ้านลานสะเดา

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

31 น.ส.ทยิดา ตั้งกิจวิบรู ณ์

019271 ด.ช.ณัฐนันท์ อินคา

1002020 ร.ร.บ้านลานทอง

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

32 นางกนกกรานต์ กระจ่างพายัพ

019164 ด.ญ.ปภาวริ นทร์ กระจ่างพายัพ 1002025 ร.ร.บ้านคุยป่ ายาง

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

33 นางจิรพา เนตรชาย

018171 ด.ญ.โชติการ เนตรชาย

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

34 นายพงษ์เชษฐ พลแก้ว

016521 ด.ญ.กุลกนิษฐ์ พลแก้ว

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

35 น.ส.อรอุมา แดงพัด

018211 ด.ญ.ปุญญาตา แดงพัด

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

36 นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์

018676 ด.ญ.กรณัฐ ทะวงศ์

1002038 ร.ร.บ้านสุ ขขุม

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

37 น.ส.พรลภัส บุญเม่น

018120 ด.ญ.พิชญานันท์ บุญเม่น

1002050 ร.ร.บ้านหนองโสน

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 1

1,000

38 นายธนวัต สมานมิตร

018599 ด.ญ.ธนาภรณ์ พึ่งดี

1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์ วิทยา

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

39 นางอุทมุ พร ปัตถา

017634 ด.ญ.สุ พิชา ปัตถา

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

40 น.ส.มลฤดี ศรี ประทุม

017953 ด.ญ.บุญญาพา ศรี ประทุม

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

41 นางปาริ ฉตั ร ดังไธสงค์

018949 ด.ช.ฏาวุธ ดังไธสงค์

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

42 นางอาพร เกตุทิม

017442 ด.ช.ปภังกร เกตุทิม

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

43 นางอัญชรี จันทัน

016493 ด.ช.กมนทัต จันทัน

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

44 นางทิวากร เกตทิม

015418 ด.ญ.สุ พิชชา เกตทิม

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

45 น.ส.เนตรนภา อยูแ่ ก้ว

017862 ด.ญ.พิชญาภา แสงอะโณ

1003027 ร.ร.บ้านหัวยาง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

46 น.ส.ณิ ชนันทน์ บุญรัตน์

017412 ด.ช.ธนกร บางวิเศษ

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

47 น.ส.ศุภลักษณ์ พันธ์ยมิ้

018220 ด.ช.วิชญ์พล วิจารณ์

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

อนุบาล 1

1,000

48 นางเพชรนภา ด่อนแผ้ว

017408 ด.ญ.พรไพลิน ด่อนแผ้ว

1004007 ร.ร.บ้านเด่นพระ

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

49 นางปริ วรดา สิ ทธิ ศาตร์

016144 ด.ช.พัชรพล สิ ทธิ ศาตร์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

50 นางอานวย ตะยะบุตร

016631 ด.ญ.มัชณิ มา ตะยะบุตร

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

51 นายสุ บิน สี ขาว

018504 ด.ช.ณัฐชนนท์ สี ขาว

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

52 นายวิระกิจ เพ็งทา

019133 ด.ญ.วชิรญาณ์ เพ็งทา

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

53 นายราชันย์ วิชนี

013821 ด.ญ.วีรยา วิชนี

1004023 ร.ร.บ้านหนองมะเกาะ

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

54 นายบุญส่ง พิมพา

016768 ด.ญ.บุญยาพร พิมพา

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

55 นางสิ รินุช ชูชื่น

016477 ด.ช.ปพนธนัย ชูชื่น

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

56 นายไชยรัตน์ เกิดสุ ข

017255 ด.ช.ณัฐศิลป์ เกิดสุ ข

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

57 นายนาพล ธิ นวล

017590 ด.ช.นราวิชญ์ ธิ นวล

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

58 นางเบญจมาศ ชินพะวอ

018251 ด.ญ.อนัญลักษณ์ ชินพะวอ

1004029 ร.ร.บ้านหนองจิก

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 1

1,000

59 น.ส.นงค์พร ธิ ตาวงค์

017951 ด.ช.ปภังกร ธิ ตาวงศ์

1005002 ร.ร.บ้านโกสัมพี

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

60 นางจันทิมา สุขศิริ

016361 ด.ญ.ณัฏฐธิ ดา สุขศิริ

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

61 นางรุ จิรา ประเสริ ฐสังข์

016593 ด.ช.ไกรวิชญ์ ประเสริ ฐสังข์ 1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

62 นายปรัชญา แก่งศิริ

018799 ด.ช.ภัทรดนัย แก่งศิริ

1005007 ร.ร.บ้านดงซ่อม

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

63 นางกนกอร หงษ์ยนต์

018791 ด.ช.ปิ ยากร หงษ์ยนต์

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

64 น.ส.มนภรณ์ จาดขา

017812 ด.ญ.ออมสิ น วงค์หล้า

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

65 น.ส.ศิริขวัญ โพธิ์ อ่วม

018182 ด.ช.พิชญะ โพธิ์ อ่วม

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

หมายเหตุ
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66 นางวิไลวรรณ สื บสุนทร

018572 ด.ช.ธิ ติวุฒิ สี ดาเกี้ยม

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

67 นางโสภา เอมศิริ

015740 ด.ช.ธงธันวา เอมศิริ

1005018 ร.ร.บ้านเกาะพิมลู

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 1

1,000

68 นางกนกอร เพ็ชรกระต่าย

016581 ด.ญ.สุ ภาภรณ์ เพ็ชรกระต่าย 2001002 ร.ร.บ้านจิตตมาสพัฒนา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

69 นางชลธิ ชา สุขเกษม

017000 ด.ญ.ธณัฎกานต์ สุ ขเกษม

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

70 นางมลิวลั ย์ แข็งธัญญกรรม

017413 ด.ช.รชต แข็งธัญญกรรม

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

71 น.ส.กฤษณา สถิตย์เกิด

016847 ด.ญ.นัทธมน ปราบโรค

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

72 น.ส.กฤษณา สถิตย์เกิด

016847 ด.ญ.พัทธนันท์ ปราบโรค

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

73 น.ส.หยาดฝน เผียนอก

018181 ด.ช.สุ รพัศ พึงสันเทียะ

2001010 ร.ร.บ้านวังโป่ งพัฒนา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

74 น.ส.จุรีพร ทาพวง

018696 ด.ญ.พิชามญชุ์ เรื องวงษ์

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

75 น.ส.ระเวีย จันทร์อน้

014569 ด.ญ.ญาดาวี พุม่ ศรี

2001019 ร.ร.บ้านบ่อกระบาก

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

76 นางเกื้อกูล เหล่าเขตกิจ

012811 ด.ญ.กูลธี รา เหล่าเขตกิจ

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

77 นางณัฐพร ทองคลี่

019161 ด.ญ.เขมิกา ทองคลี่

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

78 นายคมสัน ชาติสุทธิ

016469 ด.ช.ธนภัทร ชาติสุทธิ

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

79 น.ส.เมย์ภาอร ต้องหา

016899 ด.ช.ปภาเทพ หงษ์เวียงจันทร์ 2001049 ร.ร.บ้านวังน้ าพัฒนา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

80 นายประนม แสงเดือน

017810 ด.ญ.กฤตมุข แสงเดือน

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

81 นายปิ ยะวัฒน์ สุขเทศ

018868 ด.ญ.นพรัตน์ สุ ขเทศ

2001052 ร.ร.บ้านศรี เกษตรพัฒนา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

82 น.ส.พรทิพย์ สี ผาย

017991 ด.ญ.ณิ ชากร คุณโลหิ ต

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

83 นายศุภชัย อาลัย

016417 ด.ช.ณัฐนนท์ อาลัย

2001057 ร.ร.บ้านหนองกระทุม่

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 1

1,000

84 นางกนกทิพย์ กันเกษร

017678 ด.ช.ปัญญพัฒน์ พงษ์กดั

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

85 นางศิรินนั ท์ ตลอดภพ

018737 ด.ญ.นงนภัส ตลอดภพ

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

86 นายพิทกั ษ์ พนมนวล

017015 ด.ญ.พัชมณ พนมนวล

2002004 ร.ร.ทุง่ น้อยพัฒนา

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

87 นางวารุ ณี ดีพลู

019127 ด.ญ.ธาริ สรา ดีพลู

2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

88 นายสมน้อย ดีสม

016456 ด.ช.สิ ปปวิชญ์ ดีสม

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

89 น.ส.ศิริพร โมลารักษ์

018153 ด.ญ.พิชชาพร เกิดผล

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

90 น.ส.ณัฐนิ ชา วงศ์พลู ทรัพย์

019014 ด.ญ.ณฐพร วงศ์พลู ทรัพย์

2002032 ร.ร.บ้านทุง่ หันตรา

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

91 นางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ

016576 ด.ญ.พรกวิษย์ ภู่เกตุ

2002048 ร.ร.บ้านห้วยน้อย

อ.คลองขลุง

อนุบาล 1

1,000

92 นางชนากานต์ บุญโกมล

015068 ด.ช.รัชชานนท์ บุญโกมล

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

93 นางธวัลรัตน์ สังข์แสง

016582 ด.ญ.เกวลิน สังข์แสง

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

94 นายอรุ ณ ปรางค์ศรี ทอง

018402 ด.ช.อริ ยธ์ ชั ปรางค์ศรี ทอง

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

95 นายจันทรัตน์ บุญพันธ์

015900 ด.ญ.ธวัลยา บุญพันธ์

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

96 นางนันทกา อ๊อดเอก

017668 ด.ช.ศุภรุ จ อ๊อดเอก

2003009 ร.ร.บ้านไพรสวรรค์

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

97 นางพลับพลึง เพ็ชรพูล

016603 ด.ช.พชรพล เพ็ชรพูล

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

98 นางลาพรรณ์ คาทา

015493 ด.ช.พัทธดนย์ คาทา

2003016 ร.ร.บ้านโพธิ์ ทอง

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

99 นางนวลชวี แก้วลือ

015075 ด.ช.ณัฐพล อามาตย์มนตรี

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

100 นางนัชนันท์ กมขุนทด

015103 ด.ญ.ศศิกานต์ กมขุนทด

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

101 นางสายใจ เจริ ญเยาว์

015366 ด.ญ.พิมพ์พร้อม เจริ ญเยาว์

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

102 นายทัศณรงค์ จารุ เมธี ชน

016278 ด.ช.ปุณณทัศ จารุ เมธี ชน

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

103 น.ส.ชนพิชา ศิรินอก

018337 ด.ญ.อนุสสรา สุ พร

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

104 น.ส.ละยอง กมขุนทด

017185 ด.ญ.ศิวะมณี น้อยรุ่ ง

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

105 นายยงยุทธ ฟองธิ วงศ์

017136 ด.ญ.รดา ฟองธิ วงศ์

2004004 ร.ร.บ้านแปลงสี่

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

106 น.ส.อมลวรรณ วงค์ทองจันทร์

016938 ด.ญ.ชมลภัทร นนทลักษณ์

2004005 ร.ร.บ้านคลองเตย

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

107 ว่าที่ร.ต.สิ ทธิ นนท์ ห้อยพรมราช 017118 ด.ญ.นันท์นภัส ห้อยพรมราช 2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

108 นางเสาวลักษณ์ กิจวรรณ

016013 ด.ญ.พิชญา กิจวรรณ

2004007 ร.ร.บ้านคลองน้ าไหลใต้

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

109 น.ส.ชุติมา กลิ่นรอง

018993 ด.ช.ไชยวัฒน์ อ้นด้วง

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

110 นายไพบูลย์ วงค์เมืองคา

016466 ด.ญ.ปัญญภัทร วงค์เมืองคา

2004014 ร.ร.บ้านบึงหล่ม

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

111 น.ส.สายฝน สมหารวงค์

015195 ด.ช.ศุภสิ น จันทฤก

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

112 น.ส.ฐิ ติยาพร อู่รอด

018829 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ พรมจันทร์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

113 น.ส.นภัสรพี นากงาม

017832 ด.ช.พิสิษฐ จันทวี

2004028 ร.ร.บ้านเพชรนิ ยม

อ.คลองลาน

อนุบาล 1

1,000

114 นางทิพวัลย์ พงษ์พานิ ช

016608 ด.ช.ภาคิน พงษ์พานิ ช

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

อนุบาล 1

1,000

115 จ.ส.อ.ธนากรณ์ พุม่ พิศ

018763 ด.ญ.จิณฐั ตา พุม่ พิศ

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

อนุบาล 1

1,000

116 นางศศิธร สมหารวงศ์

018298 ด.ญ.เมริ สศา สมหารวงค์

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

อนุบาล 1

1,000

117 นางปรี ยารัตน์ ปุราโน

017917 ด.ช.พชรพล ปุราโน

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

อนุบาล 1

1,000

118 น.ส.สุนนั ทินี ศรี สุข

014601 ด.ญ.พิชญ์สุกานต์ พูลเขตรกิจ 2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

อนุบาล 1

1,000

119 น.ส.ณัฐธิ ดา ยิง่ ยงเมธี

018704 ด.ช.ณพัฒนชัย ธนะทิพากร

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 1

1,000

120 น.ส.นลินภัสร์ อัครนันท์นิธิ

018752 ด.ญ.นภัสญาน์ ศรี ระวัตร

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 1

1,000

121 นางพรทิพย์ แสนทวีสุข

017565 ด.ช.ค้ าจุน แสนทวีสุข

2006012 ร.ร.บ้านสามขา

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 1

1,000

122 นายสุ ภาพ วงษ์จนั ทร์

016304 ด.ญ.สุ ภาวิกา วงษ์จนั ทร์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชรอนุบาล 1

1,000

123 นางโสภิดา เม่นเกิด

017194 ด.ญ.จิรัชยา เม่นเกิด

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชรอนุบาล 1

1,000

124 นายวาที สุ รินทะ

017983 ด.ญ.สุ ฒฐิ ฏา สุรินทะ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 1

1,000

125 นายสาเริ ง คากมล

018555 ด.ช.ปิ ยวัชร์ คากมล

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 1

1,000

126 นางวีรนันท์ หมูพ่ ยัคฆ์

017159 ด.ญ.ศรัณย์ญา หมูพ่ ยัคฆ์

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 1

1,000

127 นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

014751 ด.ช.ภูมิโภคิน แจ่มแจ้ง

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 1

1,000

128 นายไพชยนต์ สิ ริเสถียรวัฒนา

016146 ด.ช.เกียรติกวิน สิ ริเสถียรวัฒนา3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 1

1,000

129 นายโภคิน ศรี สุวรรณ

014230 ด.ญ.เปรี ยบพิมพ์ ศรี สุวรรณ 6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทยาคม
อนุบาล 1

1,000

130 นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์

017163 ด.ช.คุณานนท์ เพชรรัตน์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทยาคม
อนุบาล 1

1,000

131 นางศิริรักษ์ บารุ งเวช

017202 ด.ญ.ณิ ชารัชต์ บารุ งเวช

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

1,000

อนุบาล 1

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

132 นายสนันท์ กุรินทร์

014521 ด.ญ.นราวดี กุรินทร์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

133 นายสุ พฒั น์ อินหาญ

017913 ด.ช.ประภัทรพงษ์ อินหาญ

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

134 นายอนุชยั อินทเสน

015125 ด.ช.คณาธิ ป อินทเสน

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

135 น.ส.ภคมนต์ เอิบลาภ

019242 ด.ช.อัฐทวีชยั บุญเจริ ญ

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

136 น.ส.ไพริ นทร์ พรวนแก้ว

017177 ด.ญ.ณฐอร ไพรสิ งห์

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

137 น.ส.พิมพร แสงแก้ว

017313 ด.ญ.อารดา คชาธาร

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

138 นางรัตนากร ศรี นากรุ ง

017943 ด.ญ.นันท์นลิน ศรี นากรุ ง

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

139 นายทัศนัยน์ ทึงขา

017944 ด.ญ.ชนชญา ทึงขา

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

140 นายสิ ทธิ พร พลอาจ

015995 ด.ช.วาณววิท พลอาจ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

141 นายสุ รพงษ์ แสงแก้ว

016375 ด.ช.พัสกร แสงแก้ว

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

142 นางมณี รัตน์ ธรรมสกุล

016490 ด.ญ.พรญาดา ธรรมสกุล

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

143 นางภาสิ ณี บุตรพลอย

017012 ด.ช.ธี รธัช บุตรพลอย

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

144 นายคุณากร อิ่มเนย

018924 ด.ช.ชวิศ อิ่มเนย

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

145 น.ส.ปิ ยะสรวง กุลมาลา

014913 ด.ญ.พิมพ์สรวง กุลมาลา

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

146 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิ ขณั ฑกะ017577 ด.ญ.ชริ นทร์ ทิพย์ เหมะลิขนั ฑกะ8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

147 นางนิภาวรรณ คงไทย

016242 ด.ช.ณภัทร คงไทย

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

148 นายวิชยั พลับดี

018510 ด.ญ.ภัทราภรณ์ พลับดี

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

149 นางชลธิ ชา เต๋ าทอง

018155 ด.ช.พลภัทร เต๋ าทอง

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

150 นายนิพนธ์ สงเชื้อ

018837 ด.ญ.กชพร สงเชื้อ

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

151 นายธวัชชัย ตามะ

019093 ด.ช.ธี รภัทร ตามะ

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

152 น.ส.สายยนต์ สี มา

016945 ด.ญ.นันทนัช เกตุผล

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

153 นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรม

017360 ด.ช.กิตติธชั บรรพตธรรม

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

154 นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรม

017360 ด.ช.ธัชธรรม บรรพตธรรม

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

155 นายอุปถัม ปาณะกุล

017787 ด.ช.กรศิษฐาวชิรากรณ์ ปาณะกุ8ล008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

156 นายวิเชียร แสนซื่ อ

017899 ด.ญ.ญาณภัทร แสนชื่อ

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

157 น.ส.สมพร พิลาลี

017919 ด.ช.กิตติธชั อินตา

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

158 นายสิ ริศกั ดิ์ ธนะภูมิชยั

018711 ด.ญ.กมลชนก ธนะภูมิชยั

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

159 นางชลันดา ฐานันดร

018869 ด.ญ.ธัญพิชชา ฐานันดร

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

160 นายประทีป ขันกสิ กรรม

016698 ด.ช.ธนกร ขันกสิ กรรม

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

161 นางศรี แพร ศรี สุพฒั นะกุล

016747 ด.ญ.อรุ ณลดา ศรี พฒั นะกุล

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

162 นางฐิ ติมา โพธิ์ ทอง

017420 ด.ช.วรรธนะ โพธิ์ ทอง

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

163 นางเตือนตา ยอดนครจง

015978 ด.ญ.มนชญาภัสสร์ ยอดนครจง8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

164 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี

017137 ด.ญ.ญาณภัทร จิตมณี

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

165 นางนัฐพร ชาวด่าน

018650 ด.ญ.รัศมีเกล้า ชาวด่าน

166 นายเสฐียร ดามาพงษ์
167 น.ส.วชิราภรณ์ มหามิตร

รหัส

โรงเรียน

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

015307 ด.ญ.ชนกปุณณาสา ดามาพงษ์ 8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

018563 ด.ช.ศุภวิชญ์ เสมอใจ

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

168 นางนิภาพร กาญจนะ

015862 ด.ช.นิ ติกร กาญจนะ

8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

169 นางลาเพย พุม่ ห้วยรอบ

016045 ด.ญ.น้ าเพชร พุม่ ห้วยรอบ

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

170 นางวริ ศรา จาปาหวาย

016718 ด.ช.ณัฐภัทร จาปาหวาย

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

171 นายมาวิน จันทร์สา

014424 ด.ญ.รมิตา จันทร์ สา

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

172 นางชนาภา ห้อยพรมราช

015386 ด.ญ.ภริ ตพร ห้อยพรมราช

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

173 นายยุทธนา ปานเหง้า

016516 ด.ช.ติณรุ ธท์ ปานเหง้า

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

174 น.ส.วันเพ็ญ ธาระทาน

018063 ด.ช.เพชรภูมินทร์ ธาระทาน 8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

175 นายกวีวฒั น์ เงินขาว

014899 ด.ช.ปัญญวิชญ์ เงินขาว

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

176 น.ส.น้ าผึ้ง เขมะสุนะ

016912 ด.ญ.สุ รัมภา ศรี บญ
ุ ธรรม

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

177 นางจุฬาพัฒน์ ปิ นตากุล

017090 ด.ช.ธี รพิชญ์ ปิ่ นตากุล

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

178 นายวาทิต ไพโรจน์องั สุ ธร

017937 ด.ช.วรวิทย์ ไพโรจน์องั สุ ธร 8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

179 น.ส.กุลชญา ศรี สุวรรณ

017993 ด.ญ.พริ มรตา พวงทอง

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

180 น.ส.ดวงรัตน์ ปอกกันยะ

018781 ด.ญ.ธรรมวรัตน์ ย่านสากล

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

181 นางบัวเรื อน พงษ์เสื อ

018804 ด.ช.ภูมิรพี พงษ์เสื อ

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 1

1,000

182 นางศุภานัน เจนชัยภูมิ

017871 ด.ญ.เขมจิรา เจนชัยภูมิ

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

อนุบาล 1

1,000

183 น.ส.ชัญญานุช พันเขียว

017461 ด.ญ.ลภัสรดา คุม้ คา

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 1

1,000

184 นายณรงค์ อาจมิตร

018232 ด.ช.ศิวฒั น์ อาจมิตร

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 1

1,000 ทะเบียนบ้านได้ ศ.1 ก.ค.59

รวม

184,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 2
1 น.ส.สุกฤตยา ปงกันทา

016596 ด.ช.กิตติพทั ธ์ อดุลยาธร

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

2 นายภาณุกร อิ่มสุ วรรณ

016439 ด.ญ.ญาณิ ศา อิ่มสุวรรณ

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

3 นางรัตนาพร นาคพงษ์

014794 ด.ช.ณัฐรัตน์ นาคพงษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

4 นางดลณภา มิ่งใย

015937 ด.ช.อัครพล มิ่งใย

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

5 นางสุลดั ดา แสงผ่อง

017438 ด.ญ.ชญานิน แสงผ่อง

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

6 นางนนทยา สุดไทย

016085 ด.ญ.เอมมิภา สุ ดไทย

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

7 นางสมพร สุ จจะชารี

016239 ด.ช.ปฤษฎี สุจจะชารี

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

8 นายประจักษ์ ปิ่ นจุไร

013039 ด.ญ.ทิพธาดา ปิ่ นจุไร

1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

9 นายวันชนะ ปรางค์ศรี ทอง

018403 ด.ช.จุลนพ ปรางค์ศรี ทอง

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

10 นายนพพล ปิ่ นมณี

017797 ด.ญ.ปริ ยาภัทร ปิ่ นมณี

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

11 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา

019046 ด.ช.พชร พิพรรธนจินดา

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

12 นางพัชริ นทร์ เอมแย้ม

017367 ด.ช.คุณานนท์ เอมแย้ม

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

13 นางลัดดาวัลย์ กรุ ดฉ่ า

017024 ด.ญ.ชุติมาภักดิ์ กรุ ดฉ่ า

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

14 นายโสภณ แสงอะโณ

018420 ด.ญ.จันทร์ สุดา แสงอะโณ

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

15 นางชนิกาพร ทองเดช

014950 ด.ญ.จิรัชญา สวัสดิ์พานิ ช

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

16 นางสุภาวิณี ลุสมบัติ

016597 ด.ญ.กันยกร ดอนทอง

1001079 ร.ร.นิคม 2

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

17 นายอลงกรณ์ ป้อมใย

015930 ด.ญ.วรรณกร ป้อมใย

1001082 ร.ร.นิคม 5

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

18 นางปัณชญา ฉายแสง

017982 ด.ช.อิทธิ พทั ธ์ ฉายแสง

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

19 น.ส.นุชจพร นารี รักษ์

017321 ด.ญ.ณัฐวรา นารี รักษ์

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

20 นางนราภรณ์ คาหวาน

011853 ด.ญ.ศิรดา คาหวาน

1001094 ร.ร.บ้านวังประดา

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

21 นางณัฏฐญา คุณพรม

016504 ด.ญ.อัจจิมา คุณพรม

1001094 ร.ร.บ้านวังประดา

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

22 นางมัณฑนา มนตรี

017212 ด.ญ.เกศราภรณ์ มนตรี

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

23 นางวาสนา เกิดสุข

014119 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เกิดสุข

1001099 ร.ร.บ้านธามรงค์

อ.เมือง

อนุบาล 2

1,000

24 นางธิ ดาวรรณ ล่องกาศ

018229 ด.ช.สิ ริพงศ์ ล่องกาศ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

25 นายเกษม กุลมิ่ง

006642 ด.ช.ณัฐพล กุลมิ่ง

1002014 ร.ร.บ้านเก่า

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000
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26 นายราชัน โนสปริ ง

018397 ด.ช.รัฐบดินทร์ โนสปริ ง

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

27 น.ส.ปณิ ดา มณี เขียว

017687 ด.ญ.ณัชชา ปัตถาวะโร

1002020 ร.ร.บ้านลานทอง

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

28 นายประทีป แก้วจีน

006839 ด.ช.สายธาร แก้วจีน

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

29 น.ส.จิรัชฎา เกตุวงษ์

019212 ด.ช.นราวิชญ์ เกตุวงษ์

1002038 ร.ร.บ้านสุ ขขุม

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

30 นางพัชราภรณ์ ภู่ภีโญ

017694 ด.ช.พัชรพล ภู่ภีโญ

1002040 ร.ร.บ้านวังตะแบก

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

31 น.ส.ทิพากร ถนอมศักดิ์

018187 ด.ช.พงศภัค ถนอมศักดิ์

1002041 ร.ร.บ้านคุยประดู่

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 2

1,000

32 นายสมศักดิ์ ชัยนามน

012138 ด.ญ.ราชนารี ชันยามน

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

33 นางทวีพร จิรกิจวัฒนะ

016928 ด.ช.ธันติพฒั น์ จิรกจวัฒนะ

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

34 นางปารดา อินทฉิม

018893 ด.ญ.ปารวดี อินทฉิ ม

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

35 นายเชาวฤทธิ์ อินสอาด

017331 ด.ช.จิตบุณย์ อินสอาด

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

36 นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุ

017629 ด.ช.พชรพล ภู่เกตุ

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

37 น.ส.รัตญา ทองคา

018210 ด.ช.สุ พิชญา ชาวงศ์

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

38 นางณิ รดา ไวจันทร์

016760 ด.ญ.นภัทธิ ญา ไวจันทร์

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

39 น.ส.กฤณภัทร พลวิชยั

017143 ด.ช.บรรยวัสถ์ นวลอยู่

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

40 นายประสิ ทธิ์ พรไธสง

018090 ด.ช.ปองภพ พรไธสง

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

41 นายสุ วฒั น์ อินทร์ แพง

017859 ด.ญ.พิชญาภัค อินทร์ แพง

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

42 นายไพทูรย์ ตรี ยาวรรณ์

010419 ด.ช.พัฒนชัย ตรี ยาวรรณ์

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

43 นางอุไรวรรณ อุดมอมรรัตน์

017875 ด.ญ.อารดา อุดมอมรรัตน์

1003027 ร.ร.บ้านหัวยาง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

44 นางนัฐนรี บัวเผียน

018341 ด.ญ.พัชริ ดา บัวเผียน

1003031 ร.ร.บ้านป่ าถัว่

อ.ไทรงาม

อนุบาล 2

1,000

45 นายไวกูณฐ์ ต่างประเทศ

010845 ด.ช.นิ พิฐพนธ์ ต่างประเทศ

1004004 ร.ร.บ้านหนองแขม

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

46 นางนงนุช สี มาตา

015367 ด.ญ.วริ นธรณ์ สี มาตา

1004007 ร.ร.บ้านเด่นพระ

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

47 นางปริ วรดา สิ ทธิ ศาตร์

016144 ด.ญ.กัญญาณัฐ สิ ทธิ ศาตร์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

48 นางวิภา ดาริ ห์

018985 ด.ญ.กมลนันท์ ดาริ ห์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

49 นางปิ่ นรัตน์ คล้ายประเสริ ฐ

014607 ด.ช.ปลื้มปิ ติ คล้ายประเสริ ฐ 1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

50 นายกิตติวชั ร์ จันทร์ แช่ม

018934 ด.ช.ณฐวัตร จันทร์ แช่ม

1004025 ร.ร.บ้านสุ รเดชสามัคคี

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

51 นายกิตติวชั ร์ จันทร์ แช่ม

018934 ด.ช.ณฐภัทร จันทร์ แช่ม

1004025 ร.ร.บ้านสุ รเดชสามัคคี

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

52 นางสิ รินุช ชูชื่น

016477 ด.ช.ปรวิศ ชูชื่น

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

53 นางนุชนาฎ ยอดโยม

014237 ด.ช.ชัชวาลย์ ยอดโยม

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

54 นางณัฐกานต์ บุญคง

015522 ด.ช.กิตติพทั ธ์ บุญคง

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

55 น.ส.พัธมน นุเงิน

019182 ด.ญ.พิชามญธุ์ ดาวดาษ

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

56 น.ส.สุกญั ญา โชติรัตน์

015116 ด.ญ.จิตติรัตน์ จิตเสงี่ยม

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 2

1,000

57 น.ส.ลัดดาวรรณ รัตนพล

018573 ด.ช.ธนกฤต เหลี่ยมจุย้

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 2

1,000

58 นายอภิเดช สมดี

012250 ด.ญ.สุ พฤกษา สมดี

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 2

1,000
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59 นายธงชัย แก่งศิริ

018590 ด.ช.ณัฐภัทร แก่งศิริ

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 2

1,000

60 นางสรารักษ์ แปลกไป

016318 ด.ช.ศุภณัฐ แปลกไป

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 2

1,000

61 นางสุกญั ญา ดารงค์นาวิน

015304 ด.ญ.กัลยาณี ดารงค์นาวิน

1005018 ร.ร.บ้านเกาะพิมลู

อ.โกสัมพีนคร

อนุบาล 2

1,000

62 น.ส.นวกมล สายเครื่ อง

018754 ด.ญ.ปณิ ชา สายเครื่ อว

2001006 ร.ร.บ้านหนองช้างงาม

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

63 น.ส.อาดีศร โกลา

017819 ด.ช.รัฐเขตต์ ทองหล่อ

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

64 นางอุ่นเรื อน เมืองสองชั้น

018649 ด.ช.จิพฒั น์ เมืองสองชั้น

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

65 นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยว

017636 ด.ญ.กานต์นภัทร ชาญเชี่ยว

2001028 ร.ร.บ้านเกาะตาล

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

66 นางวิภาพร ส่องสว่าง

017824 ด.ช.ณัฐกร ส่ องสว่าง

2001029 ร.ร.บ้านหนองชุมแสง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

67 นางเกื้อกูล เหล่าเขตกิจ

012811 ด.ช.ฤทธิ กูล เหล่าเขตกิจ

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

68 น.ส.วรังคณา ขุนแก้ว

018919 ด.ช.อิทธิ พล ขุนแก้ว

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

69 นายวงค์สง่า แก้วคาแสน

019160 ด.ช.วสุ แก้วคาแสน

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

70 น.ส.บัวสาย แก้วเมืองมูล

017227 ด.ช.กฤตภาส ทองล้วน

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

71 นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง

018849 ด.ญ.พัชรี ยา แดนดงเมือง

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

72 นางชญาน์นนั ท์ พูลสมบัติ

018767 ด.ญ.ศักดิ์ศรณ์ พูลสมบัติ

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

73 นายศุภชัย อาลัย

016417 ด.ญ.ณัฐณิ ชา อาลัย

2001057 ร.ร.บ้านหนองกระทุม่

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

74 นายสุ พรรณ แสงประเสริ ฐ

007074 ด.ญ.สุ ดาพร แสงประเสริ ฐ

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

75 น.ส.สิ ริพร อนุสรพรพงศ์

017016 ด.ญ.ฑีจุฑา โคกแก้ว

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

76 นางสุดใจ พิลึก

018401 ด.ญ.พชรพรรณ พิลึก

2001070 ร.ร.บ้านบึงหล่มสามัคคี

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 2

1,000

77 นางยุพา ศรี บวั คา

016262 ด.ญ.ธัญญกานต์ ศรี บวั คา

2002006 ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

78 ส.ท.สุรกิตติ์ สุวรรณเกษการ

018768 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ สุวรรณเกษการ2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

79 ส.ท.สุรกิตติ์ สุวรรณเกษการ

018768 ด.ญ.ณัฏฐภรณ์ สุ วรรณเกษการ2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

80 นางวารุ ณี ดีพลู

019127 ด.ช.ธี รวีร์ ดีพลู

2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

81 นางสมรัก พรมมา

016495 ด.ญ.ณิ ชาพร พรมมา

2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์ วิทยา

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

82 นายสุ รนาท มีศิลป์

017189 ด.ญ.สุ วจั ฉรัตน์ มีศิลป์

2002011 ร.ร.บ้านกระโดนเตี้ย

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

83 น.ส.เฉลาลักษณ์ นารอต

012586 ด.ช.กมลภัทร ดีใจงาม

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

84 นายประสิ ทธิ์ พร คาก้อน

015863 ด.ช.พิทกั ษ์พงศ์ คาก้อน

2002025 ร.ร.บ้านสามแยก

อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

85 นายนฤเทพ ทองนวล

017178 ด.ญ.จิณห์นิภา ทองนวล

2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

อนุบาล 2

1,000

86 นางกาญจนา สอนคามี

015259 ด.ช.วรทัศน์ สอนคามี

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 2

1,000

87 นายพลชัย สระทองอินทร์

019038 ด.ช.ธนดล สระทองอินทร์

2003003 ร.ร.บ้านเขาน้ าอุ่น

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 2

1,000

88 นางปราณิ ศา สมแวง

015899 ด.ญ.ปราณปรี ยา สมแวง

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 2

1,000

89 นางกุลพัชร ยศบุตร

016783 ด.ช.วุฒิพชั ร ยศบุตร

2003010 ร.ร.บ้านคลองปลาสร้อย

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 2

1,000

90 นายทัศณรงค์ จารุ เมธี ชน

016278 ด.ญ.ปิ่ นทิพย์ จารุ เมธี ชน

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

อนุบาล 2

1,000

91 น.ส.จุฑาทิพย์ เหลืองวิเศษ

017035 ด.ช.ยศพนธ์ กากะทิง

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

อนุบาล 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

92 นายพิธาเมธ ฉลาดกลาง

018463 ด.ช.พิชาญเวช ฉลาดกลาง

2004021 ร.ร.บ้านสุ ขสาราญ

อ.คลองลาน

อนุบาล 2

1,000

93 นางจริ ยาภรณ์ เรื องเสน

016632 ด.ญ.จิดาภา คุย้ เจี๊ยะ

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

อนุบาล 2

1,000

94 นางจันจิรา ชาประเสริ ฐ

019063 ด.ช.เอกวิชญ์ ศรี ระวัฒน์

2004030 ร.ร.บ้านหนองปรื อ

อ.คลองลาน

อนุบาล 2

1,000

95 นางสุภาภรณ์ ขันทับทิม

014898 ด.ช.วรรณพสุ ขันทับทิม

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

อนุบาล 2

1,000

96 นายประวิทย์ รอดรักษ์

015570 ด.ช.อภินนั ท์ รอดรักษ์

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

อนุบาล 2

1,000

97 น.ส.ชนัญชิดา ธนูศร

016915 ด.ญ.ปาริ ชาติ สุ ภา

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 2

1,000

98 นายวีรศักดิ์ บุญประจักษ์

018694 ด.ช.ภัทรพล บุญประจักษ์

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 2

1,000

หมายเหตุ

99 นางอันชัน จูเมือง

016688 ด.ญ.ชวกร จูเมือง

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 2

1,000

100 นายสมนึก สิ นดี

016502 ด.ญ.ณิ ชญาภา สิ นดี

2006009 ร.ร.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 2

1,000

101 นางขวัญหล้า สุ คนธ์สราญ

019176 ด.ญ.ขวัญข้าว สุ คนธ์สราญ

2007000 เขตพื้นที่ 2

อนุบาล 2

1,000

102 นายวัชรธน ขอพรกลาง

013000 ด.ญ.สุ วิชญา ขอพรกลาง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 2

1,000 ขาดสาเนาทะเบียนบ้าน

103 นายสุ รศักดิ์ แสนสุ วรรณ

014091 ด.ช.กรุ ณพล แสนสุ วรรณ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 2

1,000

104 น.ส.ปรางค์ทิพย์ น้ าเงินสกุลณี

016251 ด.ญ.ศตพร เกษพ่วง

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 2

1,000

105 นางศรัญญา ทับน้อย

018947 ด.ญ.พิชชานันท์ ทับน้อย

3003014 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 2

1,000

106 นางพิมพ์พรรณ คาภิระยศ

014137 ด.ญ.ธัญรดา อินทจันทร์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทยาคม
อนุบาล 2

1,000

107 นายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์

018890 ด.ญ.วีรัชญา ทสะสังคินทร์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทยาคม
อนุบาล 2

1,000

108 นายชัยวุฒิ สังข์ขาว

016381 ด.ช.นาวี สังข์ขาว

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

อนุบาล 2

1,000

109 น.ส.นันท์นภัสศ์ ทองอาจ

015665 ด.ญ.ปภาดา วงษ์มณ

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

110 นายสุ รศักดิ์ โพธิ์ บัลลังค์

016241 ด.ช.พสิ ษฐ์ โพธิ์ บัลลังค์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

111 นางตวงรัตน์ อ้นอิน

016824 ด.ช.ปริ ญ อ้นอิน

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

112 นางเอรุ วรรณ ใจยา

015607 ด.ช.พนธกร ใจยา

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

113 น.ส.รัตนสุดา เกตศรี

019141 ด.ญ.กชกร โนรี

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

114 น.ส.กิตติมา ฤกษ์หร่ าย

018350 ด.ญ.เมธาพร โพธิ์ เรื อง

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

115 น.ส.พิมพ์รพัส ทุย้ แป

014138 ด.ญ.ชนมน วงศ์บณั ฑิต

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

116 นายยุทธนา ศรี สุวรรณ

014619 ด.ช.ศิริกาญจน์ ศรี สุวรรณ

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

117 นางเสาวนี ย ์ ตาคา

017594 ด.ช.ศิรวิทย์ ตาคา

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

118 นายชุมพล นันทวงศ์

018823 ด.ญ.แพรวา นันทวงศ์

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

119 นางอรสา อิ่มใจ

015873 ด.ญ.ศศิพิมล อิ่มใจ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

120 นายกิตติศกั ดิ์ ศรี พารา

017401 ด.ญ.ภูมิสิรินธร์ ศรี พารา

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

121 นางรัตนา ปัญญา

015471 ด.ญ.กษิตริ ญา ปัญญา

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

122 นายชูชาติ อินทพงษ์

016373 ด.ญ.เตชิดา อินทพงษ์

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

123 น.ส.รัฐชดาพร พงษ์พฒั น์

017860 ด.ญ.เอื้ออังกุล ศรี วิชยั

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

124 นางภณิ ดา นาคมูล

017195 ด.ญ.ณัฐณิ ชา นาคมูล

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

เขตพื้นที่ 2

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

125 นางวไลพร บวกขุนทด

016192 ด.ญ.กันต์กนิ ษฐ์ บวกขุนทด 8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

126 น.ส.ยุพดี เวทการ

017203 ด.ช.ภัทรพงศ์ ตาทอง

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

127 นางมาไล พลเก่ง

016362 ด.ญ.กัญญาพัชร พลเก่ง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

128 น.ส.ณัฐวรรณ เอี้ยงปาน

017514 ด.ช.ธนะศักดิ์ อุดมสุ ข

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

129 น.ส.ศิริญญา ประพัตร

017801 ด.ญ.ปัณณพร จันคง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

130 นางอาวร โฉมศรี

017989 ด.ช.ภูริณฐั โฉมศรี

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

131 นางนงลักษณ์ สุ ขสวัสดิ์

016201 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ สุขสวัสดิ์

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

132 นางวรรณนิสา จันทราศรี

018732 ด.ญ.ฐิ ติมา จันทราศรี

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

133 นายสุ รชัช เมฆประยูร

016765 ด.ช.กิตติภณ เมฆประยูร

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

134 นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง

016887 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ช่างตีทอง

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

135 นางราตรี พงษ์เสื อ

014844 ด.ช.ฐานพัฒน์ พงษ์เสื อ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

136 นายนรภัทร แสงสาย

018445 ด.ญ.วิชญาดา กฐิ นทอง

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

137 นายอุทาน คุณยงค์

015143 ด.ญ.เพชรน้ าหนึ่ ง คุณยงค์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

138 นางยุพิน เกิดแพร

015470 ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดแพร

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

139 นางนุชนาท สิ งหา

015915 ด.ช.ฐนกร สิ งหา

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

140 น.ส.วิรัตดา วิชาพร

016463 ด.ญ.นัยน์ปพร บรรลือศักดิ์

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

141 น.ส.ทัศนีย ์ ตาทิพย์

019031 ด.ญ.ปภาวริ นทร์ ตาทิพย์

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

142 นางปวริ สา วาปี

017023 ด.ญ.พิมพ์ชนก วาปี

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

143 นางดาวัลย์ ภูวดล

014236 ด.ญ.ปัญญ์นภัส ภูวดล

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

144 นางสมเจตนา มาประเสริ ฐ

016695 ด.ช.ณัฐภาส มาประเสริ ฐ

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

145 นางอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ

017467 ด.ช.ศิรวัจน์ จ้าวสันเที๊ยะ

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

146 นายรังสรรค์ ฝ่ ายสมบัติ

015079 ด.ญ.ไปรยา ฝ่ ายสมบัติ

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 2

1,000

147 นางภัควลัญชญ์ พันโชติ

017173 ด.ช.ปรเมศร์ พันโชติ

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 2

1,000

148 นางจินตนา สุกใส

017309 ด.ญ.กันต์กมล สุ กใส

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 2

1,000

149 น.ส.สุกญั ญา จันทร์ ปัญญา

017901 ด.ญ.สุ ภสั สรา จันทร์ ปัญญา

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 2

1,000

150 นายณรงค์ อาจมิตร

018232 ด.ช.ศิวรงค์ อาจมิตร

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 2

1,000 ทะเบียนบ้าน ได้ศ.1 ก.ค.59

รวม

150,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 3
1 น.ส.จีรวรรณ แสงจาปา

016374 ด.ช.กลทีป์ แสงจาปา

1001006 ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

อนุบาล 3

1,000

2 นางปริ ศนา พรมภักดี

018413 ด.ช.ณัฐรัตน์ พรมภักดี

1001018 ร.ร.บ้านปางเรื อ

อ.เมือง

อนุบาล 3

1,000

3 นางณัฐกานต์ สุวรรณประทีป

017804 ด.ช.สิ รภัทร สุ วรรณประทีป 1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

อนุบาล 3

1,000

4 น.ส.ศิริขวัญ อือนอก

016340 ด.ช.กวิน ขยันการนาวี

อ.เมือง

อนุบาล 3

1,000

5 นางจิรัฏฐ์อร สวนไม้หอม

015941 ด.ญ.อนงคฐิ ติญา สวนไม้หอม 1001093 ร.ร.บ้านไตรตรึ งษ์

อ.เมือง

อนุบาล 3

1,000

6 นางนริ ศรา ไทยพาท

018442 ด.ช.ปุณณพัฒน์ ไทยพาท

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 3

1,000

7 นางสิ นีนาฏ หอมมาลา

016572 ด.ช.ภากร หอมมาลา

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 3

1,000

8 นาย พัทธิ พงศ์ พลอาจ

016826 ด.ญ.ณัฐมน พลอาจ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 3

1,000

9 นายอุบลรัตน์ อุดมสุข

016750 ด.ช.ชญานิ น อุดมสุ ข

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

อนุบาล 3

1,000

10 นางสุกญั ญา กุสุโมทย์

018190 ด.ญ.พิชญาภัค กุสุโมทย์

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

อนุบาล 3

1,000

11 นายเอกสิ ทธิ์ รอดวิเศษ

017603 ด.ญ.กัญญาวีร์ รอดวิเศษ

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

อนุบาล 3

1,000

12 นางวราภรณ์ พรมมาเตียม

015805 ด.ช.ชิติพทั ธ์ พรมมาเตียม

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

อนุบาล 3

1,000

13 นายพิชยั นวลไผ่

018360 ด.ญ.ชุตินนั ท์ นวลไผ่

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

14 น.ส.ลลนา โหมดมา

018964 ด.ช.นรากร โอเจริ ญ

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

15 น.ส.นวกมล สายเครื่ อง

018754 ด.ญ.ณัชชา สายเครื่ อง

2001006 ร.ร.บ้านหนองช้างงาม

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

16 นายเรวัตร ทวยจันทร์

018912 ด.ช.แทนคุณ ทวยจันทร์

2001006 ร.ร.บ้านหนองช้างงาม

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

17 นางวิภาวรรณ อภัยศรี

018759 ด.ญ.ภควรรณ อภัยศรี

2001007 ร.ร.บ้านหนองปล้อง

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

18 นางรัชนก มหาศรี

016895 ด.ญ.ณิ ชา มหาศรี

2001027 ร.ร.โนนตารอด

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

19 นางอ้อมสร้อย นาเวช

016834 ด.ช.ภัทรพงศ์ นาเวช

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

20 น.ส.ดวงกมล กุลมิ่ง

016815 ด.ญ.เรณุกา กุลมิ่ง

2001057 ร.ร.บ้านหนองกระทุม่

อ. ขาณุฯ

อนุบาล 3

1,000

21 นายประยูร คาภา

016276 ด.ช.ปรัชริ นทร์ คาภา

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

อนุบาล 3

1,000

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

22 นายปุณณวิช แก้วปัน

014976 ด.ช.ปราชญ์ แก้วปัน

2002018 ร.ร.บ้านหนองจอก

อ.คลองขลุง

อนุบาล 3

1,000

23 นางอาทิตยา นิ พนต์

016500 ด.ช.ศรวัลย์ นิพนต์

2002034 ร.ร.บ้านวังน้ า

อ.คลองขลุง

อนุบาล 3

1,000

24 นางชนากานต์ บุญโกมล

015068 ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญโกมล

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 3

1,000

25 น.ส.ลัชดาพร ดิษภา

018424 ด.ญ.กฤติกา ดิษภา

2003007 ร.ร.บ้านซับใหญ่ศึกษาฯ

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 3

1,000

26 น.ส.กมลรัตน์ บุญแสน

018741 ด.ญ.ศิรินนั ท์ ปานงาม

2003011 ร.ร.บ้านปางตาไว

อ.ปางศิลาทอง

อนุบาล 3

1,000

27 นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์

017182 ด.ญ.ณิ ชนันทน์ ไพฑูรย์

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

อนุบาล 3

1,000

28 นางสมร ดวงรัตน์

016488 ด.ช.วิชญ์ภาส ดวงรัตน์

2004004 ร.ร.บ้านแปลงสี่

อ.คลองลาน

อนุบาล 3

1,000

29 นางจุลนัฏ อยูส่ ุ ขยิง่ สถาพร

015115 ด.ญ.ปพิชญา เคลือบปัญญา

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

อนุบาล 3

1,000

30 น.ส.ไพรัตน์ พิมพาสอน

013525 ด.ช.สิ รภพ ลิขิต

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

อนุบาล 3

1,000

31 นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ ทอง

015356 ด.ญ.วรัญญา ฤทธิ์ ทอง

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 3

1,000

32 นายเชี่ยวชาญ แก้วสิ งห์

016271 ด.ช.ภาม แก้วสิ งห์

2006007 ร.ร.บ้านศรี ทอง

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 3

1,000

33 นายส่ งชัย จันทร์หา

015531 ด.ญ.ณัฐนันท์ จันทร์หา

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 3

1,000

34 นางจุฬาภรณ์ อ่อนน้อม

016268 ด.ช.วุฒิภทั ร อ่อนน้อม

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

อนุบาล 3

1,000

35 นางรัตนาภรณ์ เครื อยา

016220 ด.ญ.สุ ตาภัทร เครื อยา

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชรอนุบาล 3

1,000

36 นางอัญชลี จงมีความสุ ข

018313 ด.ญ.ณัชชา จงมีความสุ ข

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชรอนุบาล 3

1,000

37 นายนราธิ ป พวงทอง

018314 ด.ช.ธนกฤติ พวงทอง

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชรอนุบาล 3

1,000

38 นายเพิม่ บดีรัฐ

011383 ด.ช.ฐาปกรณ์ บดีรัฐ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 3

1,000

39 นายณัฐดนัย เรื อนคา

014002 ด.ญ.ณิ รณิ ณ เรื อนคา

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

อนุบาล 3

1,000

40 นายนิพนธ์ กกขุนทด

013438 ด.ญ.นรี กานต์ กกขุนทด

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

อนุบาล 3

1,000

สามัญขาณุวิทยา

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

41 น.ส.สายฝน ซุ่นขวัญ

016774 ด.ช.ปฐมพงศ์ น่วมหนอม

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

อนุบาล 3

1,000

42 นางณิ ชาภา เพิ่มสมบัติ

017026 ด.ญ.พิมพ์รภัส เพิ่มสมบัติ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

43 นางปราริ ชาติ น่วมอินทร์

016575 ด.ญ.นันท์นลิน น่วมอินทร์

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

44 นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์

017124 ด.ญ.ภัฏสิ กานต์ คงเพชรศักดิ์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

45 น.ส.นันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม

013431 ด.ช.บุรินทร์ อินทร์ ป้อม

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

46 น.ส.จุฑารัตน์ ทรงอยู่

017250 ด.ช.นภัทร ใจหงอก

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

47 นายยุทธนา บาอินทร์

016627 ด.ช.ศุภวิชญ์ บาอินทร์

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

48 นายธวัชชัย ตามะ

019093 ด.ช.ธนภัทร ตามะ

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

49 นายสุ รนันท์ พันธ์สมบูรณ์

014603 ด.ช.สิ รพนธ์ พันธ์สมบูรณ์

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

50 ว.ท.ร.ต.ญจุฑามาศ ดอนสุ วอ

018419 ด.ช.วรโชติ ดอนสุ วอ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

51 นางเนาวรัตน์ ช้างน้อย

016616 ด.ญ.ปวริ ศา ช้างน้อย

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

52 นายประทีป ขันกสิ กรรม

016698 ด.ช.ธนัท ขันกสิ กรรม

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

53 นางกาญจนา ธรรมมี

017002 ด.ญ.กิรติญา ธรรมมี

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

54 นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์

016126 ด.ช.ณชพล กมลหัตถ์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

55 น.ส.ณัฐหทัย ศรี ทวงศ์วรากร

016489 ด.ช.สุ รศิษฐ์ ศรี ทวงศ์วรากร 8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

56 น.ส.สาวิตรี ศิริเวิน

017470 ด.ช.ณัฐชนน เหมือนอินทร์

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

57 นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

015831 ด.ช.ศิวพัชร์ บัวเถื่อน

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

58 นายธนายุทธ คลังวงษ์

016099 ด.ช.สิ ราภัทร์ คลังวงษ์

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

59 น.ส.ชาตินี ศิริพงษ์ไทย

016332 ด.ญ.จุฬนี ชูช่วย

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

อนุบาล 3

1,000

60 นางพรทิพย์ หลาพรม

015176 ด.ช.ยศภัทร หลาพรม

9801001 หน่วยกลางหักสหกรณ์

หน่วยกลาง

อนุบาล 3

1,000

61 น.ส.เอมวดี เส็งเตี้ยม

017646 ด.ช.ยศภัทร เส็งเตี้ยม

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

อนุบาล 3

1,000

รวม

61,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
1 นางวราภรณ์ รอไธสง

017350 ด.ช.เดชาวัต รอไธสง

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

2 นายณรงค์ชยั บุญหนุน

017544 ด.ช.ศาสน บุญหนุน

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

3 นางปัทมา สรรพานิช

017410 ด.ญ.สรรกมล สรรพานิ ช

1001013 ร.ร.บ้านทุง่ เศรษฐี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

4 นางวลัยพร หวังเจริ ญ

016752 ด.ญ.วริ ศรา หวังเจริ ญ

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

5 น.ส.วรรนภา บุตรดี

018982 ด.ญ.ธี ราพร แซ่อึง

1001023 ร.ร.บ้านคลองห้วยทราย

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

6 น.ส.พัณณ์ชิตา จันทราภิรมย์

017333 ด.ญ.ฉัตรพริ ตา ทองจรัส

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

7 นางเยาวลักษณ์ กัทชลี

017265 ด.ช.กรวิชญ์ สวัสดิ์สุข

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

8 นางหฤทัย เกิดมีโภชน์

016344 ด.ช.พชรดนัย เกิดมีโภชน์

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

9 นางเลียม มาศบารุ ง

017396 ด.ญ.ณชนก มาศบารุ ง

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

10 นางพรสุดา สุ ชาติ

016464 ด.ญ.พิชญดา สุ ชาติ

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

11 นางสุนนั ทา ศิริเมือง

017792 ด.ญ.สกลสุภา ศิริเมือง

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

12 นางณัฐมน จันทร์ พรหม

015078 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทร์ พรหม 1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

13 นางสิ รินนั ท์ บุษชะบา

017767 ด.ญ.ปวันรัตน์ บุษชะบา

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

14 นางชนิดาพรรณ ชูเชิด

017776 ด.ช.อติวิชญ์ ชูเชิด

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

15 น.ส.จันทร์เพ็ญ จัน่ เจริ ญ

018349 ด.ญ.วิรัญชนา วารี ศรี

1001074 ร.ร.บ้านหนองใหญ่

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

16 นายวีระ สุพรรณชาติ

017142 ด.ญ.วรณัน สุพรรณชาติ

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

17 นางยุพา สี ขา

018642 ด.ช.ปัณณกร สี ขา

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

18 นายอุบลรัตน์ อุดมสุข

016750 ด.ญ.ชญานันท์ อุดมสุ ข

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

19 นางอารี รัตน์ ศรี วงศ์

019066 ด.ญ.กวิสรา ศรี วงศ์

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

20 นายนิรันดร จันทร์สวัสดิ์

017910 ด.ช.นิ พิฐพนธ์ จันทร์ สวัสดิ์

1002038 ร.ร.บ้านสุ ขขุม

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

21 นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์

018676 ด.ญ.กรณิ ศ ทะวงศ์

1002038 ร.ร.บ้านสุ ขขุม

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

22 น.ส.จารุ ณี หิ รัญชาติ

018447 ด.ญ.ฑิตยา เด่นดวง

1002044 ร.ร.บ้านวังมะค่า

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

23 นางเอมอร ไกรศร

015212 ด.ช.ภูมวิลกั ษณ์ ไกรศร

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

24 นายสมภาร ศรี ทอง

017547 ด.ช.จิตติพฒั น์ ศรี ทอง

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

25 นางกัญญา บุญหลัง

015713 ด.ช.โสภณสิ ริ บุญหลัง

1003010 ร.ร.บ้านไผ่ตาสุ่ ม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

26 นางวราภรณ์ กาวีนุ

017795 ด.ญ.วชิรญาณ์ กาวีน

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

27 นางปนัดดา เสื ออุดม

016691 ด.ช.ณัฐพงศ์ เสื ออุดม

1004011 ร.ร.บ้านคุยมะม่วง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

28 นางปาณิ ศา ลีสี

018540 ด.ช.วสุ พล ลีสี

1004012 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

29 นางนิสาคร เกิดทอง

017490 ด.ญ.สิ ริมา เกิดทอง

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

30 นางยุพา สุ่มทรัพย์

015546 ด.ญ.บรรณสรณ์ สุ่ มทรัพย์

1004025 ร.ร.บ้านสุ รเดชสามัคคี

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

31 นางศรี ไพร คาเที่ยง

016903 ด.ญ.ศรี ริดา คาเที่ยง

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

32 นางพยอม กาศโอสถ

018646 ด.ช.ชยากร กาศโอสถ

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

33 นายโพธิ์ ทอง ปริ มิตร

018798 ด.ช.พชรพล ปริ มิตร

1005007 ร.ร.บ้านดงซ่อม

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

34 นางทิพวรรณ เพื่อวงษ์

018056 ด.ญ.ณัชชา เพื่อวงษ์

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

35 นางปรี ชญา สระทองสอน

015606 ด.ญ.ณัฐวดี สระทองสอน

2001003 ร.ร.บ้านวังหัวแหวน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

36 นางชลธิ ชา สุขเกษม

017000 ด.ญ.ณัฐภัสสร สุ ขเกษม

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

37 น.ส.กฤษณา สถิตย์เกิด

016847 ด.ช.นนทพัทธ์ ปราบโรค

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

38 นายชลอ เงินเมือง

009731 ด.ช.รชต เงินเมือง

2001020 ร.ร.บ้านหนองบอน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

39 นางนิตยา เชื้ออภัย

016676 ด.ช.กฤตเมธ เชื้ออภัย

2001028 ร.ร.บ้านเกาะตาล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

40 นางวารุ ณี กันธิ ยะ

015550 ด.ช.วิดลสร กันธิ ยะ

2001034 ร.ร.บ้านวังน้ าซึ ม

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

41 นางพรณัฐชา อิ่มเนย

016266 ด.ช.พรภริ ษย์ อิ่มเนย

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

42 นายสุ ทศั น์ ทองมหา

016414 ด.ช.ภานุวฒั น์ ทองมหา

2001043 ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

43 นายวรวิทย์ สุขจุ่น

018410 ด.ช.วรปรัชญ์ สุขจุ่น

2001049 ร.ร.บ้านวังน้ าพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

44 น.ส.กานต์ติมา แซ่เติ๋น

018688 ด.ญ.ฐิ ติกานต์ ตามบุญ

2001049 ร.ร.บ้านวังน้ าพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

45 นายวรรณวินิต จิตตะขบ

018386 ด.ญ.นันท์นภัส จิตตะขบ

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

46 นางชญาน์นนั ท์ พูลสมบัติ

018767 ด.ญ.กุลิสรา พูลสมบัติ

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

47 นายอุทิศ สุวาส

013699 ด.ญ.เขมจิรา สุวาส

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

48 นายปรี ชา แก้วโสภณ

007949 ด.ช.ภาสกร แก้วโสภณ

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

49 นางสุภาวฎี สนพิทกั ษ์

013234 ด.ช.ศุภณัฐ สนพิทกั ษ์

2001071 ร.ร.บ้านหัวเสลา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

50 นางน้ าผึ้ง พิลึก

009556 ด.ญ.อนิญชนา พิลึก

2002008 ร.ร.อนุบาลวังไทร

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

51 นางณิ ชกานต์ ทองม้วนวง

016612 ด.ช.ชลวิชญ์ ทองม้วนวง

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

52 นางธนพร วรเจริ ญ

016920 ด.ช.ชยพล วรเจริ ญ

2002021 ร.ร.วัดคลองเจริ ญ

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

53 นายนฤเทพ ทองนวล

017178 ด.ช.อชิระ ทองนวล

2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

54 น.ส.รุ่ งอรุ ณ ชิตมนตรี

015421 ด.ช.ยศกร ชิตมนตรี

2002032 ร.ร.บ้านทุง่ หันตรา

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

55 นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึก

017508 ด.ญ.ณัทภัค พุม่ พันฆ้อง

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

56 นายปรี ชา สัตยะคา

010731 ด.ช.รัตนธรรม สัตยะคา

2002049 ร.ร.บ้านแม่ลาด

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

57 นางสกุลรัตน์ พิลึก

016816 ด.ช.ชิติพทั ธ์ พิลึก

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

58 นางวาสนา แสนงาม

013789 ด.ญ.นวพร แสนงาม

2003002 ร.ร.บ้านหนองหิ น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

59 นางพัชรี รัตนศรี

017392 ด.ช.ภูฬิพฒั น์ รัตนศรี

2003002 ร.ร.บ้านหนองหิ น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

60 นางศกุนิชญ์ มีแก้ว

016956 ด.ช.ศุภณัฐ มีแก้ว

2003003 ร.ร.บ้านเขาน้ าอุ่น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

61 นางอัมพร จันทราศรี

016583 ด.ญ.อรษา จันทราศรี

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

62 นายวุฒิพงษ์ ปัญญามา

015045 ด.ช.กฤต ปัญญามา

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

63 นางสิ นีนาฏ ชาญธัญกรรม

017581 ด.ช.ภควัฒน์ ชาญธัญกรรม

2003011 ร.ร.บ้านปางตาไว

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

64 นางยุพิน ใจหมั้น

016741 ด.ญ.ณัฐชยา ใจหมั้น

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก
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หมายเหตุ

65 นางแสงจันทร์ เชื้อเขตกรรม

015277 ด.ช.สิ รวิชญ์ เชื้อเขตกรรม

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

66 นางสายใจ เจริ ญเยาว์

015366 ด.ช.วีรวัฒน์ เจริ ญเยาว์

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

67 นางปวีณ์ธิดา ไชยธงรัตน์

018700 ด.ญ.ปริ ยาภัทร ไชยธงรัตน์

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

68 น.ส.อมลวรรณ วงค์ทองจันทร์

016938 ด.ญ.ชนัญชิดา นนทลักษณ์

2004005 ร.ร.บ้านคลองเตย

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

69 น.ส.หทัยชนก ปฎิสนธิ

016658 ด.ช.ชนาธิ ป ปี ขาล

2004010 ร.ร.บ้านท่าข้ามสามัคคี

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

70 นายนนทกร บัวหอม

017138 ด.ญ.ณัฐชา บัวหอม

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

71 น.ส.วรัญญา สายทอง

016526 ด.ช.คริ ษฐ์ สุ รเดช

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000 ขาดทะเบียนบ้านบุตร

72 นายเพย มะลิวลั ย์

012510 ด.ญ.วรวี มะลิวลั ย์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

73 น.ส.อาภาภรณ์ ธรรมกรณ์

016671 ด.ช.ประวันวิทย์ เอี่ยมบุญรอด 2004024 ร.ร.บ้านคลองไพร

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

74 นางจิรภา วรรณวงค์

014817 ด.ช.ณัฐวุฒิ วรรณวงค์

2004025 ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

75 นางศุภรรัตน์ สุขแจ่ม

015245 ด.ญ.จินดารัตน์ สุ ขแจ่ม

2004025 ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

76 นางเสาวนี ย ์ ทองพุฒ

016555 ด.ช.ปุญญพัฒน์ แหวนจีน

2004028 ร.ร.บ้านเพชรนิ ยม

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

77 น.ส.เนตรทราย เจนสาริ กิจ

018784 ด.ช.ไวยาวิทย์ โคยามา

2004028 ร.ร.บ้านเพชรนิ ยม

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

78 น.ส.พนัชกร บุญนาค

019278 ด.ญ.ฐิ ตาภา ธงฉิ มพลี

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

79 นางกชกร อุดรวงษ์

018177 ด.ญ.วันชรพร อุดรวงษ์

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

80 นางชยาภรณ์ บุบผามาลา

014879 ด.ช.ชลพรรษ บุบผามาลา

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

81 นางซ่อนกลิ่น ศุภกิจเจริ ญ

016267 ด.ญ.ศุรดา ศุภกิจเจริ ญ

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

82 นางพรพิสุทธิ์ เปรมทวีวรกุล

014895 ด.ญ.ณัฐฐารักษ์ สื บพันธุ์ดี

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

83 น.ส.ชนัญชิดา ธนูศร

016915 ด.ญ.ชาตินนั ท์ สุ ภา

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

84 นางพรทิพย์ แสนทวีสุข

017565 ด.ช.แทนคุณ แสนทวีสุข

2006012 ร.ร.บ้านสามขา

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

85 นายวิชิต ผาสุขจิตร

015629 ด.ญ.ปานนภา ผาสุขจิตร

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

86 น.ส.วรัญตรา แก้วสิ นชัย

017645 ด.ช.ลักษมัน ขาต้นวงษ์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

87 นางนภชนก ทองมากรัตน์

015422 ด.ญ.อรณิ ชชา ทองมากรัตน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

88 นางพนิ ดา นุตตะโยธิ น

018936 ด.ญ.ณัฐนิ ดา นุตตะโยธิ น

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

89 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม

014478 ด.ญ.กัญญพัชร ดิลกคุณธรรม 3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

90 นางณัฏฐิวรา ธนสิ ริพงศ์ภคั

018312 ด.ญ.ปัทวรัชญ์ ธนสิ ริพงศ์ภคั 3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

91 นายขจรศักดิ์ จันทร์นวล

017893 ด.ญ.เรื องรัศมิ์ จันทร์ นวล

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

92 นายสมนึก ศรี อนงค์

018212 ด.ญ.ปวรรณรัตน์ ศรี อนงค์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

93 นายเดชณรงค์ สร้อยยังสุข

018273 ด.ญ.นันทิกา สร้อยยังสุ ข

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

94 นายสาราญ เพชรรัตน์

012639 ด.ญ.กนกนิ ภา เพชรรัตน์

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

95 น.ส.ธิ ภารัตน์ สาลีเติมสิ ริ

018923 ด.ช.พศิน สาลีเติมสิ ริ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

96 นายดารงศักดิ์ กนกสิ งห์

013809 ด.ช.ธี รภัทธ กนกสิ งห์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

97 น.ส.ชยาภา พุม่ สมบัติ

016605 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ชรหิ น

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
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เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 นางสุวฒั นี บุญแผ่ผล

016853 ด.ช.อัครเดช บุญแผ่ผล

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

99 นายสุ ระศักดิ์ ยอดหงษ์

014684 ด.ช.ศุภวิชญ์ ยอดหงษ์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

100 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์

014754 ด.ช.ธงธน พรหมรักษ์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

101 น.ส.นนทกาล รู ปเอี่ยม

015458 ด.ญ.รัชชานนท์ ผดุงทศ

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

102 นายสุ รัติ ช่างย้อม

018668 ด.ช.พศวีร์ ช่างย้อม

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

103 นางวรัญญาภรณ์ ศรี มว่ งวงค์

014682 ด.ญ.สุ พิชร์ ชญา ศรี มว่ งวงค์ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

104 นายสุ วิทย์ ผลาผล

018536 ด.ญ.สุ พิชชา ผลาผล

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

105 นายศุภากร โฉมนาท

018184 ด.ช.ภูมิทศั น์ โฉมนาท

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

106 นางปราริ ชาติ น่วมอินทร์

016575 ด.ญ.ทัชชกร น่วมอินทร์

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

107 นายปกรณ์ เกตนานนท์

018203 ด.ช.พัฒนกร เกตนานนท์

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

108 น.ส.วิยะดา อินทพงษ์

016883 ด.ญ.วรนันท์ สุขสาราญ

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

109 นายสมานพันธ์ คาชู

016984 ด.ญ.ศิริภสั สร คาชู

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

110 น.ส.ประไพพร อินต๊ะสี

018304 ด.ญ.ณัฐณิ ชา ชุมแก้ว

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

111 นายวิชยั พลับดี

018510 ด.ช.พิพฒั น์พงษ์ พลับดี

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

112 นายวิโรจน์ ปิ ติพืช

017018 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ปิ ติพืช

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

113 นายอุปถัม ปาณะกุล

017787 ด.ช.กรณัฏฐาวชิรากรณ์ ปาณะกุ8008013
ล
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

114 นายพรชัย ชัยริ นทร์

017054 ด.ญ.นวพร ชัยริ นทร์

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

115 นายธนกฤษ นักพรานบุญ

017283 ด.ช.ชยางกูร นักพรานบุญ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

116 นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริ ญวงศ์

013876 ด.ช.ธนวรรธน์ ภัสสรเจริ ญวงศ์8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

117 นางทัศนียว์ รรณ์ เพชรพิพฒั น์

016395 ด.ญ.ศิริวรรณ เพชรพิพฒั น์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

118 นางนุชจรี หลาใจซื่ อ

013295 ด.ช.ภัทรกฤษฎ์ หลาใจซื่อ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

119 นายสุ พิน โจ้กุล

016011 ด.ช.อาฒิพงศ์ โจ้กุล

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

120 นายพิพฒั น์ โสรัตน์

016470 ด.ช.ลิปปกร โสรัตน์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

121 นางนุชนาท สิ งหา

015915 ด.ญ.วริ นทร สิ งหา

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

122 นางนันทวัน หงสไกร

018044 ด.ช.ณัฐดนัย หงสไกร

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

123 นางเรณู กิตติวฒั นากูล

018057 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ กิตติวฒั นากูล 8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

124 นายมาวิน จันทร์สา

014424 ด.ช.ชญานนท์ จันทร์สา

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

125 นางนวลจันทร์ ธานัง

015507 ด.ช.คุณานนต์ ธานัง

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

กรมสามัญ กพ.

126 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธญ
ั ญาหาร 019191 ด.ช.วริ ทธิ์ ธร เศรษฐีธญ
ั ญาหาร8008031 สานักงาน สพม.41

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

127 นายสุ กลวัตร พรรณแสง

016842 ด.ช.ชวกร พรรณแสง

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

128 น.ส.วัฒนา กันทาเวศย์

017426 ด.ช.พงศ์ศรัณย์ กันทาเวศย์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

129 นางสุพตั รา ประภาศรี

018080 ด.ญ.ภัทรลภา ประภาศรี

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

130 น.ส.นฐพร ขุนแก้ว

018521 ด.ช.กมลาสน์ สุขแช่ม

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รวม

130,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
1 นางภัทราวดี เจริ ญสวัสดิ์

018358 ด.ญ.ปวีณา เจริ ญสวัสดิ์

1001006 ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

2 นางทาริ กา บุญกลิ่น

016386 ด.ช.ณัฐชนน บุญกลิ่น

1001011 ร.ร.วัดพระบรมธาตุ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

3 นางรัตนาพร นาคพงษ์

014794 ด.ญ.ศิริน นาคพงษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

4 นางวาสิ นี เนี ยมญานนท์

017724 ด.ญ.ศศิมณฑน์ เนี ยมญานนท์ 1001016 ร.ร.บ้านยางเลียงฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

5 นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จนั ทร์ ดี

006279 ด.ญ.วชิราพร พันธุ์จนั ทร์ ดี

1001029 ร.ร.วัดกัลปพฤกษ์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

6 นางสุธีรา สารี ยงั

014024 ด.ญ.ณิ ชาภา สารี ยงั

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

7 นายสมจิตร์ ปิ่ นจุไร

014265 ด.ช.กาจชนาธิ ปพัฒน์ ปิ่ นจุไร 1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

8 นางวริ ญญา นันทโกมล

017471 ด.ช.พิชญุตม์ นันทโกมล

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

9 น.ส.ทองสิ น สุขทรัพย์

013025 ด.ช.กรภัทร ปัญญาเรื อง

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

10 น.ส.บุศยา ยุทธนะพลากูร

017164 ด.ญ.บุษกร มณี จานงค์

1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

11 น.ส.อโนชา มาประสพ

015982 ด.ญ.วัชรพร มาประสพ

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

12 นายประกิต บูชาบุญ

017786 ด.ช.พงศวัศ บูชาบุญ

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

13 นางสิ รินนั ท์ บุษชะบา

017767 ด.ช.นันทวุฒิ บุษชะบา

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

14 นายคมสันต์ กองม่วง

018279 ด.ช.ปิ ยะดนัย กองม่วง

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

15 น.ส.ทิวาห์ น้อยรุ่ ง

016349 ด.ช.สุ ทธิ พจน์ บุญรอด

1001096 ร.ร.บ้านโนนโก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

16 นางวาสนา เกิดสุข

014119 ด.ญ.วีรกานต์ เกิดสุข

1001099 ร.ร.บ้านธามรงค์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

17 นางธิ ดาวรรณ ล่องกาศ

018229 ด.ช.สิ ริดนย์ ล่องกาศ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

18 นางฐิ ติมา เฟื่ องฟุ้ง

019003 ด.ช.อาชวิน โยชนะ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

19 น.ส.วันวิสา หมุดเขียว

019072 ด.ญ.สิ รินทรา กรทรัพย์

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

20 ส.อ.จิรโชติ คุม้ เณร

011324 ด.ช.จิรัฏฐ์ชยั คุม้ เณร

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

21 นายเจริ ญ เอี่ยมม่วง

017688 ด.ญ.พักษอร เลี่ยมม่วง

1002026 ร.ร.บ้านเขาคีริส

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

22 นายพงษ์เชษฐ พลแก้ว

016521 ด.ช.คณิ ศวร์พงศ์ พลแก้ว

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

23 นายวินสั ทุนแท่ง

018602 ด.ญ.จันทร์ เจ้า ทุนแท่ง

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

24 นางพรพิมล บุญส่ง

019097 ด.ช.พศวัต บุญส่ง

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

25 นายเสรี ก้อนพันธ์

019190 ด.ช.กฤตธัช ก้อนพันธ์

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

26 นายสวาสดิ์ สังคง

016275 ด.ช.รัฐภูมิ สังคง

1002044 ร.ร.บ้านวังมะค่า

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

27 นางปารดา อินทฉิม

018893 ด.ช.พีรวิชญ์ อินทฉิ ม

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

28 นางชโลมทิพย์ คาเวียง

016073 ด.ญ.สาริ ศา คาเวียง

1003010 ร.ร.บ้านไผ่ตาสุ่ ม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

29 น.ส.มลฤดี ศรี ประทุม

017953 ด.ช.บุญรักษา ศรี ประทุม

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

30 นางวรัญญา มุนิน

016841 ด.ช.กฤษฏาพงศ์ หาดี

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

31 นางวิลาสิ นี เงินเส็ง

012982 ด.ญ.พิชญ์สินี เงินเส็ง

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

32 นายชโนภาส แก้วจีน

014742 ด.ญ.ณัฐธี รา แก้วจีน

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

33 น.ส.พัชรี หอมรื่ น

018083 ด.ช.พงศกร กลิ่นจันทร์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

34 นายอมร ชื่นบางบ้า

018527 ด.ช.อลงกต ชื่นบางบ้า

1004014 ร.ร.บ้านช่องลม

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

35 นายณรงค์ศกั ดิ์ บุญเหมือน

018026 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ บุญเหมือน

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

36 นางวันดี มีสุข

018071 ด.ญ.พุทธิ นาถ มีสุข

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

37 นางวรรณภา กองทุง่ มน

019110 ด.ช.สิ ทธิ ศกั ดิ์ กองทุง่ มน

1005003 ร.ร.บ้านมะเดื่อชุมพร

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

38 น.ส.วราพร พนมวาสน์

018883 ด.ช.ณัฐกิจ จันทร์ โพธิ์

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

39 นางวีระวรรณ หัดไทย

013774 ด.ญ.ธนวรรณ หัดไทย

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

40 นายสุ ชาติ จันทร์ บา้ นโต้น

016037 ด.ช.วิทย์ศรุ ต จันทร์ บา้ นโต้น 2001010 ร.ร.บ้านวังโป่ งพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

41 น.ส.ระเวีย จันทร์อน้

014569 ด.ญ.เมธาวี พุม่ ศรี

2001019 ร.ร.บ้านบ่อกระบาก

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

42 น.ส.อรพิน อบอารี ย ์

019222 ด.ญ.มณิ สรา คงกล้า

2001030 ร.ร.บ้านช่องลม

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

43 นางดวงธิ ดา กาลวงค์

016635 ด.ญ.ชุติสรา กาลวงค์

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

44 น.ส.เขมิกา คาวงค์

018745 ด.ญ.โชติกา คาวงค์

2001042 ร.ร.บ้านพัดโบก

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

45 นางทัศวรรณ มณี กุล

018867 ด.ญ.นันท์ชพร มณี กุล

2001043 ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

46 นางพรทิพย์ แสงแก้ว

017434 ด.ญ.พรพิชชา แสงแก้ว

2001048 ร.ร.บ้านโป่ งแต้

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

47 นายปิ ยะวัฒน์ สุขเทศ

018868 ด.ญ.วริ ศรา สุ ขเทศ

2001052 ร.ร.บ้านศรี เกษตรพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

48 นางนิตยา อ่อนเขตร์

013018 ด.ช.โอลิมเปี ย อ่อนเขตร์

2001069 ร.ร.วัดปรี ชาราษฎร์บารุ ง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

49 นายนิคม จันทรศรี

010499 ด.ญ.พรชนก จันทรศรี

2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

50 นางภัทราพร บุญมาดี

016129 ด.ญ.กัญญาภัค บุญมาดี

2002014 ร.ร.บ้านช้างคับ

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

51 นางปรารถนา ข้องธัญกรณ์

016687 ด.ญ.ปพิชญา ข้องะญกรณ์

2002028 ร.ร.บ้านไร่ ใหม่

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

52 นางรัตนาภรณ์ วิสุทธิ เมธา

015907 ด.ญ.วชิราภรณ์ วิสุทธิ เมธา

2002031 ร.ร.บ้านวังหันน้ าดึง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

53 นางสายไหม ทองนวล

016536 ด.ญ.วชิราพร ทองนวล

2002034 ร.ร.บ้านวังน้ า

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

54 นายนักรบ สุวรรณกูล

017941 ด.ช.ธนกร สุวรรณกูล

2003002 ร.ร.บ้านหนองหิ น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

55 นายโนรี สนัน่ ไทย

010610 ด.ช.จักรพงศ์ สนัน่ ไทย

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

56 นางสิ นีนาฏ ชาญธัญกรรม

017581 ด.ช.ภูติวฒั น์ ชาญธัญกรรม

2003011 ร.ร.บ้านปางตาไว

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

57 นางนพรัตน์ ลาโนรี

018359 ด.ญ.ณัฎฐนิชา ลาโนรี

2003011 ร.ร.บ้านปางตาไว

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

58 นายเฉลิม ทองหาญ

012155 ด.ญ.สิ ริสิชณ์ ทองหาญ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

59 นางขนิษฐา หลวงพงษ์

016843 ด.ช.วิชชากร เสนาหมื่น

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

60 น.ส.ธี ราพร เมืองแก้ว

015468 ด.ญ.เมธาพร วันแจ้ง

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

61 น.ส.จุฑาทิพย์ เหลืองวิเศษ

017035 ด.ช.ยศพัทธ์ กากะทิง

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

62 นายณรงค์ชยั อายุพฒั น์

015804 ด.ช.ชุติวฒั พล อายุพฒั น์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

63 นายพิชยั ไตรพิพฒั น์

018681 ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา ไตรพิพฒั น์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

64 นายภูเบศวร์ อยูด่ ว้ ง

016653 ด.ญ.ธนันญา อยูด่ ว้ ง

2004030 ร.ร.บ้านหนองปรื อ

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

65 นางนพรัตน์ มาเขียว

017197 ด.ญ.ปุญญิสา มาเขียว

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

66 นางปรี ยารัตน์ ปุราโน

017917 ด.ช.รชานนท์ ปุราโน

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

67 นางมยุรี บุญธรรม

016433 ด.ช.วิชญสิ ษฐ์ สังข์กลิ่น

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

68 นางจิรา โคตรประทุม

015801 ด.ช.ปุญญพัฒน์ โคตรประทุม 2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

69 น.ส.ชนัญชิดา ธนูศร

016915 ด.ช.นันทชาติ สุ ภา

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

70 นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ ทอง

015356 ด.ญ.ชยาภรณ์ ฤทธิ์ ทอง

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

71 นางรัชฎากร ยืนยงค์

015906 ด.ช.ณัฐภัทร ยืนยงค์

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

72 นางสุพิชฌาย์ ทนทาน

014992 ด.ญ.ณัฏฐกันตา ทนทาน

2006011 ร.ร.บ้านดงเย็น

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

73 นายคงกฤช อินทพงษ์

017517 ด.ญ.พิชญา อินทพงษ์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

74 นางวัชรี ครุ ฑตัน

018123 ด.ช.พงศ์ศรัณย์ ครุ ฑต้น

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

75 นางโสภิดา เม่นเกิด

017194 ด.ช.วชิรวิทย์ เม่นเกิด

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

76 นางหนึ่ งฤทัย พุทธแก้ว

016544 ด.ช.ภูมิรพี พุทธแก้ว

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

77 น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยมูล

018311 ด.ช.นพันธกรณ์ ปิ่ นแก้ว

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

78 น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยมูล

018311 ด.ช.นนทลักษณ์ ปิ่ นแก้ว

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

79 ส.อ.อนุสรณ์ คามี

018775 ด.ญ.ธัญวรัตน์ คามี

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

80 นางกัญญา คงอรุ ณ

012283 ด.ช.ปัญญพนต์ คงอรุ ณ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

81 นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์

016148 ด.ญ.บุณยลักษณ์ รัตนพันธุ์

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

82 น.ส.ปรางค์ทิพย์ น้ าเงินสกุลณี

016251 ด.ช.ณฐนนท์ เกษม่วง

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

83 นายวิทยา ล่องกาศ

002897 ด.ช.วิชชากร ล่องกาศ

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

84 นายสุ เทพ เสนาะจิต

016719 ด.ช.นนทพัทธ์ เสนาะจิต

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

85 นายนคร อยูถ่ มยา

012108 ด.ช.จิรโชติ อยูถ่ มยา

5002007 บานาญ อ.บึงสามัคคี

บานาญเขต2

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

86 นางปวริ ศา เรื องชัยศิวเวท

016283 ด.ช.ภีมวัศน์ เรื องชัยศิวเวท

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทประถมศึ
ยาคม กษาปี ที่ 2

1,000

87 นายยศพล โพทอง

017165 ด.ช. ชิษณุพงศ์ โพทอง

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทประถมศึ
ยาคม กษาปี ที่ 2

1,000

88 นางสายพิน ปรักมาส

014335 ด.ช.ณอังกูรเกล้า ปรักมาส

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

89 น.ส.ณัฐพัชร์ มาสี

016773 ด.ช.ณัฐภูมิ มาสี

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

90 นายชวลิต เรื อนจรัสศรี

014466 ด.ญ.ชลิตชญาน์ เรื อนจรัสศรี 8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

91 นางทัศนีย ์ วงเวียน

015363 ด.ญ.ปุณภัท วงเวียน

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

92 นายเติมศักดิ์ ปิ่ นทอง

013288 ด.ช.ณรงค์ศกั ดิ์ ปิ่ นทอง

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

93 นายอนุชยั อินทเสน

015125 ด.ญ.สุ วพิชญ์ อินทรเสน

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

94 น.ส.โสพา เบ้าทอง

017659 ด.ช.สิ ทธิ กร ปราณี ตพลกรัง 8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

อ.บึงสามัคคี

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
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ชั้น

จานวนเงิน

95 นายธนกฤต ประดิษฐ์

017028 ด.ญ.เปรมา ประดิษฐ์

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

96 นางฐิ ติรัตน์ แสนทิ

017551 ด.ช.ธชวรรณ แสนทิ

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

97 นายชุมพล นันทวงศ์

018823 ด.ญ.พระเพลง นันทวงศ์

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

98 นางอรสา อิ่มใจ

015873 ด.ญ.วิมลสิ ริ อิ่มใจ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

99 น.ส.นันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม

013431 ด.ช.วทัญญู อินทร์ ป้อม

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

100 นางลาวัลย์ คล้ายทอง

016118 ด.ช.ปารย์ คล้ายทอง

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

101 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิ ขณั ฑกะ017577 ด.ช.ปรัตถกร เหมะสิ ขณั ฑกะ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

102 นายสาเริ ง รุ้งกระดี่

017975 ด.ช.สิ รวิชญ์ รุ้งกระดี่

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

103 นางนิภาวรรณ คงไทย

016242 ด.ช.ณัฐกานต์ คงไทย

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

104 น.ส.กฤษณา ทิมสี

017693 ด.ช.ปิ ยังกูร มีสวัสดิ์

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

105 น.ส.นิ ศารัตน์ วัชรพิบลู ย์

018062 ด.ช.นภดล พันพิพฒั น์

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

106 นายสุ รนันท์ พันธ์สมบูรณ์

014603 ด.ช.สคุณ พันธ์สมบูรณ์

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

107 นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริ ญ

013486 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ลี้อิสระชัยเจริ ญ8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

108 นางสุชานันท์ ไชยยะ

015172 ด.ช.ณภัทร ไชยยะ

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

109 นายอภิชาติ อาบเงิน

016686 ด.ญ.วรัญญา อาบเงิน

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

110 นายธนกฤษ นักพรานบุญ

017283 ด.ญ.ณัฐพร นักพรานบุญ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

111 น.ส.ฐิ ตารี ย ์ พรมพันธ์

018346 ด.ช.ศิรวิชญ์ พิลึก

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

112 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์

012882 ด.ช.พชรวรรธ สายเพ็ชร์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

113 นางเตือนตา ยอดนครจง

015978 ด.ช.ชยพล ยอดนครจง

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

114 นางปัทมาวดี สุริต

018524 ด.ช.นภสิ นธุ์ สุ ริต

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

115 นางนุชจรี หลาใจซื่ อ

013295 ด.ช.ธนวรรชน์ หลาใจซื่ อ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

116 นางจารุ ณี พันธุ มาตร

016923 ด.ญ.จารุ วรรณ พันธุ มาตร

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

117 นางจารุ ณี พันธุ มาตร

016923 ด.ญ.ชินนั พร พันธุ มาตร

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

118 นางจินตนา มีลน้ ศักดิ์

011765 ด.ช.จิรัฏฐ์ มีลน้ ศักดิ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

119 นายคารมย์ แสนแก้ว

015403 ด.ญ.อคิราภ์ แสนแก้ว

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

120 นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต

019198 ด.ญ.พิชญาภา ผ่องจิต

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

121 นายสุ รชัย เดชอุม้

015497 ด.ช.ธนพัฒน์ เดชอุม้

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

122 นายสมศักดิ์ เกตุมี

016388 ด.ญ.กรชนก เกตุมี

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

123 นางกฤษณา มาเลิศ

018748 ด.ญ.ปฏิมาพร มาเลิศ

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

124 นายวิชยั สันทัศ

014192 ด.ญ.รัมณี ยา สันทัศ

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

125 นายยิง่ ยง เกตุคง

014234 ด.ญ.กรกช เกตุคง

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

126 นางจุฬาพัฒน์ ปิ นตากุล

017090 ด.ช.พงศ์ภีระ ปิ่ นตากุล

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

127 นายภัทรพล เมฆพินธุ์

019238 ด.ช.เตชิต เมฆพินธุ์

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

128 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธญ
ั ญาหาร 019191 ด.ช.ณัฐปภัสร์ เศรษฐี ธญ
ั ญาหาร8008031 สานักงาน สพม.41

สังกัด
กรมสามัญ กพ.

ชั้น

จานวนเงิน

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

129 นางภัควลัญชญ์ พันโชติ

017173 ด.ญ.ปภาวริ นทร์ พันโชติ

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

130 นางจุฑามาศ เจตน์กสิ กิจ

017448 ด.ญ.สุ ชญา เจตน์กสิ กิจ

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

131 น.ส.ภัทรปภา อินทะจันทร์

019055 ด.ญ.กุลิสรา กิตติจารุ รักษ์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

132 น.ส.พิชญานันท์ บุญส่งวงศ์

017384 ด.ช.เจตน์สฤษฏิ์ บุญส่ งวงศ์ 9801013 หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 2

1,000

รวม

132,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
1 นางอุบล สิ งห์ทอง

013824 ด.ช.ณัฐชนนท์ สิ งห์ทอง

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

2 นางภัทราวดี เจริ ญสวัสดิ์

018358 ด.ญ.เนติกานต์ เจริ ญสวัสดิ์

1001006 ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

3 นางธันยพร นิ่ มช้ า

011897 ด.ช.ศุภวิชญ์ แย้มวงศ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

4 นางวราภรณ์ รอไธสง

017350 ด.ช.สรชัช รอไธสง

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

5 นางกณิ ศกาญจน์ สี สุกสด

015971 ด.ช.ธี ทตั สี สุกสด

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

6 นายประเสริ ฐ พิมพา

011545 ด.ญ.กมลพร พิมพา

1001013 ร.ร.บ้านทุง่ เศรษฐี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

7 นางวาสิ นี เนี ยมญานนท์

017724 ด.ญ.จรรญมณฑน์ เนี ยมญานนท์1001016 ร.ร.บ้านยางเลียงฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

8 นางสาวิตรี ล่องชูผล

014915 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ล่องชูผล

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

9 น.ส.อัมพร พินวงษ์สุวรรณ

016471 ด.ช.กรณ์กวิน พินวงษ์สุวรรณ 1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

10 นางสันทนา กิวิพนั ธ์

017098 ด.ช.ภาณุพงศ์ กิวิพนั ธ์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

11 นางกัญญาณัฐ เพ็งสวย

014812 ด.ญ.กัญญาพร รัตนประเสริ ฐ 1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

12 นางอุสุภรณ์ นาคน้อย

018023 ด.ช.ศุภฤกษ์ นาคน้อย

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

13 นายณรงค์ บุญเกิด

014539 ด.ช.ธนัตนันท์ บุญเกิด

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

14 นางวิยดา อรรคราช

017213 ด.ญ.ธนพร อรรคราช

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

15 นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา

016086 ด.ญ.ณัฐชา กลิ่นบุปผา

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

16 นายสุ เมธี ดีเลิศ

015659 ด.ช.สิ รภพ ดีเลิศ

1001081 ร.ร.นิคม 4

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

17 นางปัณชญา ฉายแสง

017982 ด.ช.อรรถพล ฉายแสง

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

18 นายรัฐพงษ์ ยะถา

018652 ด.ช.พีรพงษ์ ยะถา

1001088 ร.ร.หนองหญ้ามุง้

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

19 นายพิภพ แก้วโมรา

013226 ด.ญ.แพรวา แก้วโมรา

1001095 ร.ร.บ้านดงตาจันทร์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

20 นางยุพา กลิ่นชัย

012461 ด.ญ.พิชญกาญจน์ กลิ่นชัย

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

21 น.ส.ขวัญชกร อ่าดอนกลอย

016272 ด.ญ.ขวัญข้าว อ่าดอนกลอย 1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

22 นายประชากร สอนสกุล

016451 ด.ช.ดุริยะ สอนสกุล

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

23 นายวีระ สุพรรณชาติ

017142 ด.ช.วีระพันธ์ สุ พรรณชาติ

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

24 นางสาริ ด ชูศิลป์

017799 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชูศิลป์

1002009 ร.ร.บ้านหนองตากล้า

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

25 นางพิมใจ ศรี สุข

017867 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรี สุข

1002019 ร.ร.บ้านนานอก

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

1001020 ร.ร.ประชารัฐพัฒนา
1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

26 นางอภินนั ท์ สี ขา

018539 ด.ช.ตรัยธรณ์ สี ขา

1002021 ร.ร.บ้านลานกระทิง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

27 นางกนกกรานต์ กระจ่างพายัพ

019164 ด.ญ.เปมิกา กระจ่างพายัพ

1002025 ร.ร.บ้านคุยป่ ายาง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

28 นางโสภา ชาค

016084 ด.ช.นฤดม รุ กขชาติ

1002031 ร.ร.บ้านวังเฉลียง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

29 นางวนิสรา จันทร์แดง

013949 ด.ช.ภิธาดา ปิ นนะ

1002033 ร.ร.บ้านทุง่ น้ าตก

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

30 น.ส.เจนจิรา เรื องอยู่

018716 ด.ช.พัทธดนย์ เรื องอยู่

1002037 ร.ร.บ้านลานช้างท่าว

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

31 นายนิรันดร จันทร์สวัสดิ์

017910 ด.ช.ศุภกฤต จันทร์ สวัสดิ์

1002038 ร.ร.บ้านสุ ขขุม

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

32 นายอรัญ ปาพันธ์

014687 ด.ญ.ณัฐชา ปาพันธ์

1002044 ร.ร.บ้านวังมะค่า

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

33 นายบุญเทียร แจ่มทุง่

017752 ด.ญ.เบญญาภา แจ่มทุง่

1002047 ร.ร.บ้านคุยแขวน

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

34 นายธนวัต สมานมิตร

018599 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สมานมิตร

1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์ วิทยา

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

35 นางสุกญั ญา กุสุโมทย์

018190 ด.ช.ภัทรดนัย กุสุโมทย์

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

36 นางสวาท สมะวรรธนะ

018398 ด.ญ.วาสิ กา สมะวรรธนะ

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

37 นางณัฐณิ ชา อึ้งธี รกุล

014378 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ อึ้งธี รกุล

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

38 นางพนารัตน์ ช่อชั้น

015167 ด.ช.ทารงลักษณ์ ช่อชั้น

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

39 นางทาริ กา งามประเสริ ฐ

015482 ด.ช.ธี รภัทร งามประเสริ ฐ

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

40 นางอานวย ตะยะบุตร

016631 ด.ช.อนันต์ทศั น์ ตะยะบุตร

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

41 นางปิ ยมาภรณ์ จันณรงค์

018157 ด.ญ.ปุณยวีร์ นิลสนธิ

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

42 นางนิภาภร สงฆ์คุม้

014433 ด.ช.สหทรัพย์ สงฆ์คุม้

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

43 นายบุญส่ง พิมพา

016768 ด.ญ.ธนัญชนก พิมพา

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

44 นายนาพล ธิ นวล

017590 ด.ช.ดนตรี ธิ นวล

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

45 นายสุ พะศิน อยูย่ อด

017739 ด.ญ.เพชรดา อยูย่ อด

1004029 ร.ร.บ้านหนองจิก

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

46 นายณัฐพงศ์ ทวีรัตน์

015178 ด.ช.ทวีศกั ดิ์ ทวีรัตน์

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

47 นางเบ็ญจรักษ์ ใจเอิบ

018845 ด.ญ.เบญญาพร ใจเอิบ

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

48 นายอภิชาติ พันธุ์จนั ทร์

017561 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พันธุ์จนั ทร์

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

49 นางสุพตั รา เมืองเงิน

009987 ด.ช.ชลสิ ทธิ์ เมืองเงิน

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

50 น.ส.ประภัสรา ธาราศรี

018189 ด.ญ.พิชฎา หาญพจมาน

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

51 นางปรี ชญา สระทองสอน

015606 ด.ญ.วิลาสิ ณี สระทองสอน

2001003 ร.ร.บ้านวังหัวแหวน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

52 น.ส.หยาดฝน เผียนอก

018181 ด.ช.ศักริ นทร์ เผียนอก

2001010 ร.ร.บ้านวังโป่ งพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

53 นางวิภาพร ส่องสว่าง

017824 ด.ญ.ณัฐญาพร ส่ องสว่าง

2001029 ร.ร.บ้านหนองชุมแสง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

54 นางปรี ยาภรณ์ มีแจ้

011763 ด.ช.ธนัท มีแจ้

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

55 นายสมชาย โคตรภูงา

014185 ด.ช.คณพศ โคตรภูงา

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

56 นางพรณัฐชา อิ่มเนย

016266 ด.ญ.ณัฐนรี อิ่มเนย

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

57 นางจีระนันต์ ทรัพย์สิน

014354 ด.ญ.ณัฐณิ ชา ทรัพย์สิน

2001045 ร.ร.บ้านศรี ไพศาล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

58 นางปัทมา ต๊ะเรี ยน

015162 ด.ญ.ปริ ชญา ต๊ะเรี ยน

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่
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59 น.ส.วีรวรรณ ดีวงศ์สาย

019224 ด.ญ.สุ วนันท์ ชมโลก

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

60 น.ส.สิ ริพร อนุสรพรพงศ์

017016 ด.ญ.นิ จจารี ย ์ โคกแก้ว

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

61 นางศิรินนั ท์ ตลอดภพ

018737 ด.ญ.กุลภัสสร์ ตลอดภพ

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

62 นายวุฒิพร หนูหน่าย

011195 ด.ญ.วรปภัสร์ หนูหน่าย

2002002 ร.ร.วัดอุเบกขาราม

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

63 นางยุพา ศรี บวั คา

016262 ด.ญ.กัลยกร ศรี บวั คา

2002006 ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

64 นางจันจิรา งิ้วไธสง

017585 ด.ญ.วัชราวินี สิ ริภทั รศักดิ์

2002038 ร.ร.บ้านวังตะล่อม

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

65 นายจันทรัตน์ บุญพันธ์

015900 ด.ญ.ธนัญญา บุญพันธ์

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

66 นางจิตตราวดี หนองหลวง

018479 ด.ญ.ณัฐรดา เฉยปัญญา

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

67 นางยุพิน ใจหมั้น

016741 ด.ช.ณัฏฐวี ใจหมั้น

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

68 น.ส.อมร มารเขตวิธี

016832 ด.ญ.ปิ ยธิ ดา มีสา

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

69 นายทองอาน จ่าทอง

008768 ด.ญ.ภัทรภา จ่าทอง

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

70 นางนวลชวี แก้วลือ

015075 ด.ญ.นริ นทร์พร อามาตย์มนตรี 2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

71 นายทัศณรงค์ จารุ เมธี ชน

016278 ด.ช.วราทัศ จารุ เมธี ชน

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

72 นายยงยุทธ์ แสงแสน

007969 ด.ช.กฤษณะ แสงแสน

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

73 นางสมร ดวงรัตน์

016488 ด.ญ.เบ็ญจรัศม์ ดวงรัตน์

2004004 ร.ร.บ้านแปลงสี่

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

74 นายยงยุทธ ฟองธิ วงศ์

017136 ด.ช.วรท ฟองธิ วงศ์

2004004 ร.ร.บ้านแปลงสี่

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

75 ว่าที่ร.ต.สิ ทธิ นนท์ ห้อยพรมราช 017118 ด.ช.ญาณพัฒน์ ห้อยพรมราช 2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

76 นางเสาวลักษณ์ กิจวรรณ

016013 ด.ช.ธนวัฒน์ กิจวรรณ

2004007 ร.ร.บ้านคลองน้ าไหลใต้

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

77 น.ส.เพลินทิพย์ เสี ยงเย็น

017701 ด.ญ.พัทธนันท์ เสี ยงเย็น

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

78 นายธงชาติ แซ่ยา่ ง

018938 ด.ญ.เตือนใจ แซ่ยา่ ง

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

79 นายไพบูลย์ วงค์เมืองคา

016466 ด.ช.ปัญญาพล วงค์เมืองคา

2004014 ร.ร.บ้านบึงหล่ม

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

80 นางวันนิษา โพธิ์ แนม

016881 ด.ช.ภูริภชั โพธิ์ แนม

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

81 นางพนารัตน์ ยอดสุ วรรณ

015186 ด.ช.ปรัชญากวี ยอดสุ วรรณ 2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

82 นางวริ ศรา สุดโต

018653 ด.ช.ชลรัตน์ สุ ดโต

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

83 นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์

016430 ด.ช.ภานุวฒั น์ จิตชัยภรณ์

2004024 ร.ร.บ้านคลองไพร

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

84 นางจริ ยาภรณ์ เรื องเสน

016632 ด.ช.ชัยวัฒน์ คุย้ เจี๊ยะ

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

85 น.ส.ณิ ชกานต์ แนวโสภี

018959 ด.ญ.ธัญรดา แนวโสภี

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

86 น.ส.ศิริวรรณ รุ่ งระวี

017441 ด.ช.ปุญญพัฒน์ สอนสันติ

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

87 นางนันทวัน แก้วสว่าง

015317 ด.ช.ปริ ทศั น์ แก้วสว่าง

2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

88 นางมัจฉา โครวัตร์

016625 ด.ช.ธี รวิทย์ โครวัตร์

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

89 นางมัจฉา โครวัตร์

016625 ด.ญ.ภัทรานิ ษฐ์ โครวัตร์

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

90 นางสุรัก สุวิพนั ธ์

016806 ด.ญ.ยุพารัก สุ วิพนั ธ์

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

91 นางละออง ขันลุย

016812 ด.ญ.ตรรกกานต์ ขันลุย

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

หมายเหตุ
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ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก
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ชั้น
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92 นางขวัญฤทัย จาปาศักดิ์

019174 ด.ช.ปัฐยาวัต จาปาศักดิ์

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

93 นางนพวรรณ นาคชม

015413 ด.ญ.ณฐพร นาคชม

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

94 นายส่ งชัย จันทร์หา

015531 ด.ญ.ณัฐชยา จันทร์ หา

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

95 นางสุชาริ นทร์ อักษรไชย

016822 ด.ญ.กมลชนก อักษรไชย

2006014 ร.ร.บ้านโพธิ์ เอน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

96 น.ส.วรัญตรา แก้วสิ นชัย

017645 ด.ช.ประลองฤทธิ์ ขาต้นวงษ์ 2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

97 นางสุภารัตน์ โพธิ์ น้อย

013480 ด.ช.ศุภวิชญ์ โพธิ์ น้อย

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

98 นายแดนชัย วงค์เวียน

018477 ด.ช.ศุภกฤต วงค์เทียน

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

99 ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย พิกุลทอง

018712 ด.ช.ฉันทัช พิกุลทอง

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

100 ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย พิกุลทอง

018712 ด.ช.ฉันทิกา พิกุลทอง

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

101 นางทัตฌา ไชยศรี ษะ

016305 ด.ญ.ทัตชญา ไชยศรี ษะ

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

102 นายศุภกร ศรี อาวุธ

013493 ด.ช.ศุภกฤษ ศรี อาวุธ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

103 นายอัธฌาย์นนั สงวนวงศ์

017129 ด.ญ.โชติกา สงวนวงศ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

104 นายวาที สุ รินทะ

017983 ด.ญ.โยฐิ ตา สุ ดสอาด

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

105 นายพิเชษฐ์ แย้มยิน

018109 ด.ญ.ธนัชพร แย้มยิน

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

106 นายกิตติศกั ดิ์ พรมบุรินทร์

010656 ด.ญ.ปวันรัตน์ พรมบุรินทร์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

107 นายสยาม ม่วงทอง

010965 ด.ญ.กัญญาณัฐ ม่วงทอง

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

108 นายอธิ บดี ถาวรกูล

009273 ด.ญ.พักตร์ เพียงเพ็ญ ถาวรกูล 5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

109 นางคงขวัญ เพชรวารี

014173 ด.ญ.ณัฐรวี เพชรวารี

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทประถมศึ
ยาคม กษาปี ที่ 3

1,000

110 นายชัยวุฒิ สังข์ขาว

016381 ด.ญ.ชาริ น สังข์ขาว

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

111 นายชานนท์ สุขสอาด

018201 ด.ญ.อมลณัฐ สุ ขสอาด

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

112 นายนพรัตน์ อิ่มสุขศรี

006208 ด.ช.ธฤตวัณ อิ่มสุ ขศรี

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

113 น.ส.ปนัดดา ด้วงนาค

015584 ด.ญ.ปณิ ตา ศรี ทมุ

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

114 น.ส.วนัสนันท์ พุทธอินศร

016911 ด.ญ.ปวริ ศา เกิดพันธุ์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

115 นางณิ ชาภา เพิ่มสมบัติ

017026 ด.ช.เมธาเกียรติ์ เพิ่มสมบัติ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

116 นายสนันท์ กุรินทร์

014521 ด.ญ.จิตรลดา กุรินทร์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

117 นางนันท์นภัส เหมภูมิ

016297 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ เหมภูมิ

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

118 นายสุ พฒั น์ อินหาญ

017913 ด.ญ.ประภัสศิริ อินหาญ

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

119 นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี

015299 ด.ช.โฆษิต ดอนดี

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

120 นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร

018406 ด.ญ.สกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร 8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

121 น.ส.ชลณพรรธษ์ ศรี เริ งหล้า

018564 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ศรี เริ งหล้า

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

122 นายธนกฤต ประดิษฐ์

017028 ด.ช.ธนเดช ประดิษฐ์

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

123 นางชญาภา นิวาสประกฤติ

013744 ด.ช.อินทัศน์ ผลชอบ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

124 น.ส.อังสุมาลิน ยิม้ สนิ ท

015374 ด.ญ.ธนภร ยิม้ สนิ ท

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

125 นางภาสิ ณี บุตรพลอย

017012 ด.ช.ณัทณภัทร บุตรพลอย

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

126 นางจุฑาทิพย์ คาบรรลือ

017920 ด.ช.ธี ร์ คาบรรลือ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

127 นายปกรณ์ เกตนานนท์

018203 ด.ญ.เบญญากร เกตนานนท์ 8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

128 นายไพเราะ ขัดสุข

017539 ด.ช.พงษธร ขัดสุ ข

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

129 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์

018113 ด.ช.ธี รภาพ ไฝสัมฤทธ์

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

130 นางสุวรรณี หนองหลวง

018097 ด.ช.ชีวานนท์ หนองหลวง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

131 นายเสกสรร รุ่ งศรี

013773 ด.ช.จักรพรรณ์ รุ่ งศรี

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

132 นางสุพรรณิ การ์ ธนาบูรณศักดิ์

018888 ด.ช.บุรเศรษฐ์ ธนาบูรณศักดิ์ 8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

133 น.ส.ยุบลวดี ลุสมบัติ

015278 ด.ช.สิ รภพ ดีเลิศ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

134 ว่าที่ร.ต.เพียงฤทัย เพิ่มผล

011563 ด.ช.กฤษดา เพิ่มผล

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

135 นางนิษฐิ ดา วันบรรเจิด

016282 ด.ช.นิ ษฐวิภาส วันบรรเจิด

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

136 นางปัทมาวดี สุริต

018524 ด.ญ.วรรณกานต์ สุริต

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

137 นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์

016126 ด.ช.ฉัตรมงคล กมลหัตถ์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

138 นางวันวิสา พวงสุมาลี

014337 ด.ช.พชรพล วรวุฒิ

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

139 นางชลชินี แพทย์วงศ์

011398 ด.ญ.ชนม์นิภา แพทย์วงศ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

140 นางณัฐธยาน์ บุตโรบล

018941 ด.ญ.มินิลธารา บุตโรบล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

141 นางสายฝน ดีเลิศ

017526 ด.ญ.ชัยสิ ทธิ์ ดีเลิศ

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

142 นางปภัสนันท์ พึงยา

013416 ด.ญ.นิ ชาพัชร์ พึงยา

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

143 นางวริ ศรา จาปาหวาย

016718 ด.ญ.ชนัญชิดา จาปาหวาย

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

144 นางศรี ประไพร เจาะขาว

013412 ด.ช.ธนภัทร เจาะขาว

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

145 นายประเวช ผิวพรรณ

014423 ด.ญ.ปุญญิสา ผิวพรรณ

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

146 นางนวลจันทร์ ธานัง

015507 ด.ญ.นภสร ธานัง

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

147 นางปวริ สา วาปี

017023 ด.ช.พีรพัฒน์ วาปี

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

148 นายสมชาย วุฒิพนั ธุ์

012552 ด.ญ.ภัชภิชา วุฒิพนั ธุ์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

149 นายไพทูลย์ เถาตะมะ

015966 ด.ญ.พิริยากร เถาตะมะ

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

150 นางทัศนีย ์ แก้วกองทรัพย์

018645 ด.ญ.โยษิตา แก้วกองทรัพย์

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

151 นายกิตติพฒั น์ อธิ วฒั น์ธนาวงศ์ 017072 ด.ช.พีรพัฒน์ อธิ วฒั น์ธนาวงศ์ 9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

152 นางกณภัทร มะโนรัตน์

017831 ด.ญ.อริ ยภัทร มะโนรัตน์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

153 น.ส.อรอุมา โตประเสริ ฐ

018250 ด.ญ.ฐิ ติชญาภรณ์ คลองน้อย 9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

154 นายวิศณุ บอกวงค์

018390 ด.ญ.ศิวปรี ยา บอกวงค์

ประถมศึกษาปี ที่ 3

1,000

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

รวม

154,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
1 นางมยุรี ธรรมสอน

015069 ด.ญ.พิชชา ธรรมสอน

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

2 น.ส.สุณี เพ็งพล

018512 ด.ญ.นิ ชานันท์ เรื่ อศรี จนั ทร์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

3 นางกาญจนา ยอดวิเศษพาณิ ชย์ 014792 ด.ญ.จนาพร ชัยพิทกั ษ์

1001008 ร.ร.บ้านโพธิ์ สวัสดิ์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

4 นางลลนา พิลึก

015707 ด.ช.ไชยวัฒน์ พิลึก

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

5 นางดลณภา มิ่งใย

015937 ด.ญ.ณัฐวิภา มิ่งใย

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

6 นางสุลดั ดา แสงผ่อง

017438 ด.ช.รัชชานนท์ แสงผ่อง

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

7 นางคัทลียา บัวแย้ม

013451 ด.ช.ปันนวิชญ์ บัวแย้ม

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

8 นางนนทยา สุดไทย

016085 ด.ญ.ภควรรณ สุดไทย

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

9 นายสมเกียรติ ภูสมศรี

015979 ด.ญ.ปวริ ศาณัฐ ภูสมศรี

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

10 น.ส.รมิดา ต่ายเกิด

014755 ด.ญ.พิชชาภา พวงทอง

1001042 ร.ร.บ้านหนองเต่าสามัคคี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

11 น.ส.จิณห์วรา เขียวสนัน่

017869 ด.ญ.เมธาวดี ยามา

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

12 นางเลียม มาศบารุ ง

017396 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ มาศบารุ ง

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

13 นางสุพิชชา พันธุ์มี

016702 ด.ญ.ณัฐนันท์ พันธุ์มี

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

14 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา

019046 ด.ช.พรรธณะ พิพรรธนจินดา 1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

15 นางรับขวัญ ภาคภูมิ

018335 ด.ญ.ณัฐกมล บุญประเสริ ฐ

1001058 ร.ร.หนองบัวราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

16 นางพรฤทัย รสฉ่ า

016207 ด.ญ.ภัทรพร รสฉ่ า

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

17 นางอรอนงค์ พันธุ ลี

014506 ด.ญ.พัทธนันท์ พันธุ ลี

1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

18 นายภูมินทร์ นามคง

016934 ด.ญ.วิวิศนา นามคง

1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

19 นางกาญจนา อานวย

014060 ด.ญ.วรัชญา อานวย

1001068 ร.ร.บ้านเทียมเจริ ญ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

20 นางสุดารักษ์ พลวิเศษ

016528 ด.ญ.กฤตพร อินคาพร

1001075 ร.ร.บ้านวังตะเคียน

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

21 นางสุภาวิณี ลุสมบัติ

016597 ด.ช.ปภังกร ดอนทอง

1001079 ร.ร.นิคม 2

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

22 นางขัตติยา หมูห่ มื่นศรี

013504 ด.ญ.พิมลนาฎ หมูห่ มื่นศรี

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

23 นางนิศานาถ ทัพวงษ์

017193 ด.ช.พีรพัฒน์ ทัพวงษ์

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

24 น.ส.นาตยา นุกูล

019183 ด.ช.เมธาสิ ทธิ์ ปาละสู ตร

1001094 ร.ร.บ้านวังประดา

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

25 นางราตรี เพ็งแช่ม

015524 ด.ช.กิตติพศ เพ็งแช่ม

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

26 น.ส.นิ ทรา ไทยสุวรรณ

018247 ด.ช.ภูริ ไทยสุวรรณ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

27 นางนราภรณ์ อินทพงษ์

018656 ด.ญ.นภัสวรรณ อินทพงษ์

1002006 ร.ร.บ้านใหม่เขานิ ยม

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

28 น.ส.ปณิ ดา มณี เขียว

017687 ด.ญ.พัชรพร ปัตถาวะโร

1002020 ร.ร.บ้านลานทอง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

29 นายอุบลรัตน์ อุดมสุข

016750 ด.ญ.ชญาดา อุดมสุ ข

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

30 น.ส.ธนพร สมโภชน์

017890 ด.ช.รังสิ มนั ตุ์ บานเพียร

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

31 นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิช 018415 ด.ญ.รุ จิวรรณ เฮงตระกูลเวนิ ช 1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

32 นางธนาภรณ์ เทพสกุล

011363 ด.ช.พฤทธิ ภาค เทพสกุล

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

33 นางจิรพา เนตรชาย

018171 ด.ญ.โยษิตา เนตรชาย

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

34 นางวนิสรา จันทร์แดง

013949 ด.ญ.วนัสนันท์ สุ ปินนะ

1002033 ร.ร.บ้านทุง่ น้ าตก

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

35 นายไพรโรจน์ สาลี

017897 ด.ญ.พัฒน์นรี สาลี

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

36 นายวินสั ทุนแท่ง

018602 ด.ญ.ขวัญข้าว ทุนแท่ง

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

37 นางเบญจมาศ ผิวขาว

018623 ด.ช.พัทธดนย์ ผิวขาว

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

38 นางกัญญา บุญหลัง

015713 ด.ช.บุญยกร บุญหลัง

1003010 ร.ร.บ้านไผ่ตาสุ่ ม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

39 นางณริ นทร์ เขม้นกิจ

018022 ด.ญ.สุ ณริ นทร์ แป้นไม้

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

40 นางปิ ยวรรณ วงศ์แสน

012821 ด.ช.กษิดิศ วงศ์แสน

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

41 นายอุดม ลีลา

014776 ด.ช.ศุภวิชญ์ ลีลา

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

42 นางรุ่ งฟ้า อ่าดี

018213 ด.ช.นฤบดินทร์ อ่าดี

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

43 นายวันเฉลิม สติใหม่

015674 ด.ช.อชิตะ สติใหม่

1003019 ร.ร.บ้านหนองหัวควาย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

44 นายบุญเรื อง เรื องวงษ์

015496 ด.ช.ฐปนนท เรื องวงษ์

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

45 นางศรี สุดา ศรกองแดง

012056 ด.ช.สุ รศักดิ์ ศรกองแดง

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

46 นางนัฐนรี บัวเผียน

018341 ด.ญ.ธัญชนก บัวเผียน

1003031 ร.ร.บ้านป่ าถัว่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

47 นางนงนุช สี มาตา

015367 ด.ญ.อริ สา สี มาตา

1004007 ร.ร.บ้านเด่นพระ

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

48 นายสุ รศักดิ์ ผลวิบรู ณ์

017499 ด.ญ.สมิตานันท์ ผลวิบรู ณ์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

49 นางปนัดดา เสื ออุดม

016691 ด.ญ.ธนัชพร เสื ออุดม

1004011 ร.ร.บ้านคุยมะม่วง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

50 นายชาติ กันคา

015461 ด.ญ.โชติกานต์ กันคา

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

51 นางนุชนาฎ ยอดโยม

014237 ด.ช.เชาวนาจ ยอดโยม

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

52 นางปภาดา พิศสารี

015559 ด.ช.รพีพฒั น์ พิศสารี

1004029 ร.ร.บ้านหนองจิก

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

53 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ถาวร

011643 ด.ญ.ธนัญญา ถาวร

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

54 นางชนิดา อนุสนธิ์

014282 ด.ช.พิทกั ษ์ อนุสรณ์

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

55 นางชนิดา อนุสนธิ์

014282 ด.ช.ภาณุพงศ์ อนุสนธิ์

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

56 น.ส.ชนัญพร ชัยอุตม์

014713 ด.ญ.รักษินาภรณ์ กล่าทอง

1005008 ร.ร.บ้านคลองเมือง

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

57 นางจิราพร พรมจันทร์

015095 ด.ช.กฤษณพล พรมจันทร์

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

58 นางวิไลวรรณ สื บสุนทร

018572 ด.ญ.พิณทิพย์ สี ดาเกี้ยม

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

59 นายธงชัย แก่งศิริ

018590 ด.ช.ธนภัทร แก่งศิริ

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

60 นายวิสุทธิ์ รักพ่วง

003961 ด.ช.ธี รเดช รักพ่วง

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

61 นางสรารักษ์ แปลกไป

016318 ด.ญ.ณัฐวรา แปลกไป

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

62 นางวาสนา ขาสกุล

011715 ด.ญ.เนรัญชลา ขาสกุล

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000 ไม่มีทะเบียนบ้านบุตร

63 นายสมชาย โคตรภูงา

014185 ด.ญ.กานต์ธีรา โคตรภูงา

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

64 น.ส.กรรณิ การ์ กองแก้ว

019139 ด.ญ.อรกช คัณฑมาศ

2001042 ร.ร.บ้านพัดโบก

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

65 นางณัฐพร ทองคลี่

019161 ด.ช.ชัยนันต์ ทองคลี่

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

66 นายคมสัน ชาติสุทธิ

016469 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชาติสุทธิ

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

67 นางพรทิพย์ แสงแก้ว

017434 ด.ญ.ชัญญาณิ ศา แสงแก้ว

2001048 ร.ร.บ้านโป่ งแต้

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

68 นายภานุวตั ร พันธุ์ยี่

017469 ด.ช.รัชชานนท์ พันธุ์ยี่

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

69 นายผจญ ศรี ดานุช

017543 ด.ช.ชัยทัศน์ ศรี ดานุช

2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

70 นางวัชรี หงษ์อนุรักษ์

017780 ด.ช.วรนันทณัฐ หงษ์อนุรักษ์ 2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

71 นางสุดใจ พิลึก

018401 ด.ญ.ธนพร พิลึก

2001070 ร.ร.บ้านบึงหล่มสามัคคี

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

72 นายชัยรัตน์ ทองทิน

016959 ด.ญ.ประติมากร ทองทิน

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

73 นางกนกทิพย์ กันเกษร

017678 ด.ช.ปรันตวัฒน์ พงษกัด

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

74 นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกล

015308 ด.ช.รติภทั ธิ์ พัชรศักดิ์สกล

2002009 ร.ร.บ้านสามเรื อน

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

75 นายปริ ญญา อยูส่ ุ่ ม

005221 ด.ช.ณฐกร อยูส่ ุ่ ม

2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์ วิทยา

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

76 นางรัตนาภรณ์ วิสุทธิ เมธา

015907 ด.ช.วชิรวิทย์ วิสุทธิ เมธา

2002031 ร.ร.บ้านวังหันน้ าดึง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

77 นางศุภานี นวนิ ตย์วรานนท์

017502 ด.ช.ชนินทร์ นวนิตย์วรานนท์ 2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

78 นางปราณิ ศา สมแวง

015899 ด.ช.ปุณณพัฒน์ สมแวง

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

79 นางนัชนันท์ กมขุนทด

015103 ด.ญ.กชกร กมขุนทด

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

80 นางจินตนา ศรี สว่างสุข

016981 ด.ช.ศุภกฤต ศรี สว่างสุ ข

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

81 นางสุภาพร กาทอง

018657 ด.ช.ภูริทตั กาทอง

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

82 นายประหยัด อนันต์

016770 ด.ญ.ฐิ ตราภรณ์ อนันต์

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

83 นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์

017182 ด.ญ.ณัฐยาน์ ไพฑูรย์

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

84 นางอัจฉรา คงอินทร์

012459 ด.ช.ธันวา คงอินทร์

2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

85 นางอาพร อ้วนหิ นกอง

017706 ด.ช.กฤตพรพิพฒั น์ ห้วยหงษ์ทอง
2004007 ร.ร.บ้านคลองน้ าไหลใต้

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

86 นางเครื อวรัญ ขัดมัน

016845 ด.ช.วสุ เมธ ขัดมัน

2004010 ร.ร.บ้านท่าข้ามสามัคคี

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

87 นายชัยลพ มระกรณ์

011807 ด.ช.ชัยวุฒิ มระกรณ์

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

88 นางนิภาพัทร ฉิ มพาลี

014735 ด.ญ.ณกัลยา ฉิ มพาลี

2004016 ร.ร.บ้านท่าช้าง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

89 นางศุภรรัตน์ สุขแจ่ม

015245 ด.ญ.ศุภกาญจน์ สุ ขแจ่ม

2004025 ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

90 นายสิ ริวฒั น์ เมฆวัน

018235 ด.ช.ศุภิวฒั น์ เมฆวัน

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000 เอกสารอยูท่ ี่สาขาคลองขลุง

91 นางนงค์นภา วงษ์บญ
ุ มาก

018027 ด.ญ.นันทิกร วงษ์บญ
ุ มาก

2004030 ร.ร.บ้านหนองปรื อ

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

92 นายพรมมา โพธิ์ ทอง

010272 ด.ญ.โชติกา โพธิ์ ทอง

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

93 นางจอมขวัญ มันหาท้าว

018794 ด.ญ.กัญญาวีร์ มันหาท้าว

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

94 นางจอมขวัญ มันหาท้าว

018794 ด.ญ.กัญญาณัฐ มันหาท้าว

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
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เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก
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จานวนเงิน

หมายเหตุ

95 นางเพียงพิศ นาคพันธ์

015490 ด.ช.จุลพงศ์ นาคพันธ์

2004033 ร.ร.บ้านปางลับแล

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

96 นางวสุกาญจน์ แซ่จนั ทร์

014765 ด.ญ.โชติกา แซ่จนั ทร์

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

97 นางอุบลวรรณ นิลรัตน์

016047 ด.ช.ณัฐกิตติ์ นิลรัตน์

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

98 นางนันธิ ญา ชาอินทร์

018347 ด.ช.ภานุวฒั น์ ชาอินทร์

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

99 นางรัตติยา อิ่มพิทกั ษ์

019121 ด.ช.รัชต์ระพี อิ่มพิทกั ษ์

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

100 นางนิภาพร คงเมือง

016864 ด.ช.นวัต รังษิโย

2005014 ร.ร.บ้านดงเจริ ญ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

101 นายวีรศักดิ์ บุญประจักษ์

018694 ด.ญ.อรณิ ชชา บุญประจักษ์

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

102 นายอุเทน พิลึก

016587 ด.ญ.เพ็ญพิชชา พิลึก

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

103 นายพิเชษฐ ศรี ระวัตร

016975 ด.ช.ตนุภทั ร ศรี ระวัตร

2006012 ร.ร.บ้านสามขา

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

104 นางชุติมา อินสุ วรรณ

015619 ด.ญ.ชนาภา อินสุ วรรณ

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

105 นางดวงกมล เขตรวิทย์

017407 ด.ช.ฐิ ติ เขตรวิทย์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

106 นายวิทวัส วิศาลศักดิ์

016880 ด.ญ.สุ วิตา วิศาลศักดิ์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

107 นางยินนี่ ดวงสุภา

017224 ด.ช.พชร ดวงสุ ภา

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

108 นายสมเกียรติ มาลา

014096 ด.ช.ปรมัตถ์ มาลา

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

109 นางณัฐณิ ชา กล้าหาญ

016515 ด.ช.ณัฐภัทร กล้าหาญ

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

110 นางกรวิพา สาโรง

017583 ด.ญ.ปุณญพร สาโรง

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

111 น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยมูล

018311 ด.ช.ธนกฤษณ์ ชัยมูล

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

112 นายกลยุทธ เปี ยอยู่

018315 ด.ช.ยุทธพิชยั เปี ยอยู่

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

113 นางวิไลลักษณ์ อรัญวาส

019207 ด.ญ.กรพินธุ์ อรัญวาส

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

114 นางทัตฌา ไชยศรี ษะ

016305 ด.ช.ทัชชากร ไชยศรี ษะ

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

115 นายมงคล พลายชมพูนุท

011512 ด.ช.อนุภทั ร พลายชมพูนุท

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

116 นายขจรศักดิ์ จันทร์นวล

017893 ด.ญ.ณฤดี จันทร์นวล

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000 ไม่มีทะเบียนบ้านบุตร

117 นางสายทอง ทองสุ พรรณ

017638 ด.ญ.อมริ ศรา จักรแก้ว

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

118 นายมานะ พูนเกษม

014824 ด.ญ.นันท์นภัส พูนเกษม

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

119 น.ส.ประไพรสาร รักษาบุญ

018729 ด.ญ.นภสวรรณ สุ ชาติธรรม 3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

120 นางนงนุช ศรี คาหอม

006414 ด.ช.ภัทรดนัย ศรี คาหอม

121 นายทรงพล ศรี สุนทรพินิต
122 นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

011130 ด.ญ.พิชานันท์ ศรี สุนทรพินิต 5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

012741 ด.ญ.ปวริ ศา ศิริรุ่งวัฒนชัย

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

123 นางศิริรัตน์ คุม้ ชาติ

013479 ด.ช.บวรศักดิ์ คุม้ ชาติ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

124 นายปฏิญญากร กาเนิ ด

011572 ด.ญ.ญาณิ ศา กาเนิ ด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

125 นางปานจันทร์ ภูวิชิต

013791 ด.ช.ศิวชั ภูวิชิต

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

126 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์

014754 ด.ญ.เบญญาดา พรหมรักษ์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

127 นายนคริ นทร์ ทาลายา

012207 ด.ช.พีรพัฒน์ ทาลายา

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

128 นางณิ ชาพรรณ ชนะบุญ

017482 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ชนะบุญ

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

129 นางอโณทัย กมุทชาติ

013610 ด.ช.บุณพจน์ กมุทชาติ

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

130 นายถาวร จงอิ้ว

014154 ด.ช.ภูริณฐั จงอิ้ว

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

131 นายเจริ ญ หอละสิ ทธิ์

014181 ด.ช.ภูริพฒั น์ หอละสิ ทธิ์

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

132 นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร

017108 ด.ญ.สุ ธณ
ั ญา บุญเนรมิตร

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

133 นางนันทิยา บุตรดี

018674 ด.ช.พิสิษฐ์ บุตรดี

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

134 นางรัตนา ปัญญา

015471 ด.ช.กษิธชั ปัญญา

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

135 นางนิภาวรรณ คงไทย

016242 ด.ญ.ธี ร์จุฑา คงไทย

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

136 นายดิเรก สระเกตุ

014449 ด.ญ.ชนันนัทธ์ สระเกตุ

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

137 น.ส.มลทริ ญา สุจจะชารี

014220 ด.ญ.นภสร สกลรัตน์

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

138 น.ส.เสาวรี ใจธรรม

018260 ด.ญ.วรวลัญช์ นามไพร

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

139 น.ส.เสาวรี ใจธรรม

018260 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ นามไพร

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

140 นายพรชัย ชัยริ นทร์

017054 ด.ช.นวพัฒน์ ชัยริ นทร์

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

141 นางรัชนิดา อินทะชุบ

014544 ด.ญ.ชาลิสา อินทะชุบ

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

142 น.ส.ชนิ ดา ศรี พารา

014932 ด.ญ.ณิ ชชยา วนสิ นธุ์

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

143 น.ส.ณัฐวรรณ เอี้ยงปาน

017514 ด.ญ.ศศิวิมล อุดมสุ ข

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

144 นางนงลักษณ์ สุ ขสวัสดิ์

016201 ด.ช.ณัฐชนน สุขสวัสดิ์

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

145 นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง

016887 ด.ช.ปุณณวิช ช่างตีทอง

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

146 น.ส.ฐานิดา โคสุวรรณ์

017696 ด.ช.จารุ เดช ฟองหนองอ้อ

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

147 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์

012882 ด.ญ.กนกนิ ธินาถ สายเพ็ชร์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

148 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์

014360 ด.ญ.ณัฏฐิ กา เดชโนนสังข์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

149 นางปาริ ชาติ แสนสมบัติ

015118 ด.ช.ธนิสร แสนสมบัติ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

150 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี

017137 ด.ญ.ญาณพันธุ์ จิตมณี

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

151 นางศศิธร แสงศักดิ์

013492 ด.ช.ณฐกร แสงศักดิ์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

152 นางชลชินี แพทย์วงศ์

011398 ด.ช.อชิตพล แพทย์วงศ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

153 นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์

013710 ด.ญ.จรรยมณฑน์ เสมอหัตถ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

154 นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต

019198 ด.ช.ฐปนพงศ์ ผ่องจิต

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

155 นางศิรินภา บุญรักษ์

019200 ด.ช.ศิวกร บุญรักษ์

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

156 นายสุ รชัย เดชอุม้

015497 ด.ญ.ฐิ ติพร เดชอุม้

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

157 นางชนาภา ห้อยพรมราช

015386 ด.ช.สิ รภพ ห้อยพรมราช

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

158 น.ส.ปุณณาสา พึ่งเนียม

015645 ด.ช.ปารวี พึ่งเนียม

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

159 นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

015831 ด.ช.ภูมิพิพรรธ บัวเถื่อน

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

160 นางดาวัลย์ ภูวดล

014236 ด.ช.รัชพล ภูวดล

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

161 นายเอก วิวฒั น์พงษ์

017976 ด.ญ.ประทานพร วิวฒั น์พงษ์ 8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

162 นางวาสนา ปิ่ นทอง
163 นางปรี ดาภิรม พุทธโกศล

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

016567 ด.ช.กฤตภาส ปิ่ นทอง

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

017844 ด.ญ.ณัชชนม์ ธูปคา

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

164 น.ส.สุนนั ทา คาเสนา

018588 ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา บุญมา

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

165 นางบัวเรื อน พงษ์เสื อ

018804 ด.ญ.เพียงพอ พงษ์เสื อ

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

166 นางวิชชุลาภา แดงสี ดา

015131 ด.ญ.ชนิกานต์ แดงสี ดา

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

167 นางธัญญาพร เกตุดว้ ง

013113 ด.ญ.วริ ยาภรณ์ เกตุดว้ ง

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

168 น.ส.ชัญญานุช พันเขียว

017461 ด.ช.คณิ ศร คุม้ คา

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

169 นางจารุ ณี เชิดฟ้อน

018520 ด.ญ.ศุภิสรา เชิดฟ้อน

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 4

1,000

รวม

169,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1 นายขจรยศ บุรุษศรี

012375 ด.ช.คมภณ บุรุษศรี

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

2 นางภาวิตา อุย้ วัฒนา

017325 ด.ญ.โกลัญญา อุย้ วัฒนา

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

3 น.ส.นุชติทร นุตตะโยธิ น

014979 ด.ช.ณัฐภูมิ นุตตะโยธิ น

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

4 น.ส.สุณี เพ็งพล

018512 ด.ญ.นิ ศามณี เรื่ อศรี จนั ทร์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

5 นางเมตตา ไพโรจน์

012894 ด.ช.ศุทธวีร์ ไพโรจน์

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

6 นางปานทิพย์ มหบุญพาชัย

015991 ด.ญ.ธนัญชนก มหบุญพาชัย 1001006 ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

7 นางสมพร สุ จจะชารี

016239 ด.ช.ทศพร สุ จจะชารี

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

8 น.ส.ศันสนี ย ์ โอสา

018108 ด.ช.ทินภัทร โอสา

1001042 ร.ร.บ้านหนองเต่าสามัคคี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

9 นางสุธีรา สิ งห์คาโล

017662 ด.ญ.ณัฐริ นีย ์ สิ งห์คาโล

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

10 นางชุลีพร รัตนวรกันต์

018474 ด.ช.ธี ธชั รัตนวรกันต์

1001055 ร.ร.วัดราษฎร์ เจริ ญพร

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

11 นายสมพิศ ป้อมภา

014517 ด.ช.วรวิทย์ ป้อมภา

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

12 น.ส.ทองสิ น สุขทรัพย์

013025 ด.ช.สุ วภัทร ปัญญาเรื อง

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

13 นางพิศสมัย จิวเดช

014102 ด.ช.ภาณุวฒั น์ จิวเดช

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

14 นายสนิท ประหา

015940 ด.ญ.ปพิชญา ประหา

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

15 นางสุพิชญา กันทะวงค์

017625 ด.ญ.พิมพ์ชนก กันทะวงศ์

1001080 ร.ร.นิคม 3

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

16 นายพิภพ แก้วโมรา

013226 ด.ญ.กังสดาร แก้วโมรา

1001095 ร.ร.บ้านดงตาจันทร์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

17 นางสุริพร กิติโยธี

017704 ด.ญ.ภคพร กิติโยธี

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

18 ส.อ.จิรโชติ คุม้ เณร

011324 ด.ช.จิรพัฒน์ คุม้ เณร

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

19 นางทิวา เมืองหลวง

018179 ด.ญ.กานต์สิรี เมืองหลวง

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

20 นางนิภาภรณ์ ภูชะโอม

019245 ด.ช.กิตติภณ ภูชะโอม

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

21 นายประวิทย์ นิราชภัย

015974 ด.ช.คุณากรณ์ นิ ราชภัย

1002020 ร.ร.บ้านลานทอง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

22 นางอภินนั ท์ สี ขา

018539 ด.ญ.นรมน สี ขา

1002021 ร.ร.บ้านลานกระทิง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

23 นางรุ่ งแสง กลิ่นบัว

015503 ด.ญ.วิราสิ ณีย ์ มีสิทธิ กุล

1002025 ร.ร.บ้านคุยป่ ายาง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

24 นางกฤติกา ปาจิตร์

015955 ด.ญ.ณัฐนรี ลือชัยราม

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

25 นายสมภาร ศรี ทอง

017547 ด.ช.จตุรภัทร ศรี ทอง

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

26 นายสมรจน์ พิลาลี

017460 ด.ช.ศิวกร พิลาลี

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

27 นายอนุชา คาภาบุตร

017077 ด.ญ.ธี ราพร คาภาบุตร

1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

28 นางเทียนทอง นึ กรักษ์

012906 ด.ญ.เพชราวรรณ นึ กรักษ์

1003032 ร.ร.บ้านทุง่ มหาศาล

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

29 นางวันดี มีสุข

018071 ด.ญ.อรชพร มีสุข

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

30 นายไชยรัตน์ เกิดสุ ข

017255 ด.ญ.สลินพร เกิดสุ ข

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

31 น.ส.สุกญั ญา แสงสนธิ์

017868 ด.ช.ดรัณภพ แสงสนธิ์

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

32 นายธิ ติ วัชรภัทร

017940 ด.ช.เสฎฐวุฒิ วัชรภัทร

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000 ไม่มีทะเบียนบ้าน

33 นางสรารักษ์ แปลกไป

016318 ด.ญ.ธนารี ย ์ แปลกไป

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

34 นางโสภา เอมศิริ

015740 ด.ญ.นันทกานต์ เอมศิริ

1005018 ร.ร.บ้านเกาะพิมลู

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

35 นายเมธี ศรี ทิพย์

015311 ด.ญ.เมทินี ศริ ทิพย์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

36 น.ส.มลชยา จี้สละ

017298 ด.ช.มีนตภัทร์ พิมสาร

2001002 ร.ร.บ้านจิตตมาสพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

37 นางวันนา มีมขุ

015521 ด.ช.ภีมวัจน์ มีมขุ

2001015 ร.ร.บ้านโอ่งทานราษฎร์ บารุ ง อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

38 นางอุ่นเรื อน เมืองสองชั้น

018649 ด.ญ.ทรรศน์กมล เมืองสองชั้น 2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

39 นางอุดมพร เอี่ยมสุภา

014103 ด.ญ.ปานชนก เอี่ยมสุภา

2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

40 นางรัตติยา ไผ่ชู

011711 ด.ญ.ปาลิตา ไผ่ชู

2001028 ร.ร.บ้านเกาะตาล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

41 นางรัตติยา ไผ่ชู

011711 ด.ช.เรวัต ไผ่ชู

2001028 ร.ร.บ้านเกาะตาล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

42 น.ส.วรังคณา ขุนแก้ว

018919 ด.ญ.นฤภร ขุนแก้ว

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

43 น.ส.สุมณฑา คงขาว

018813 ด.ช.ศิริฉตั ร เกตุแก้ว

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

44 นายอัครเดช บัวรอด

015963 ด.ญ.กุลวดี บัวรอด

2001049 ร.ร.บ้านวังน้ าพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

45 นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง

018849 ด.ญ.ศุภิสรา แดนดงเมือง

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

46 นายศุภชัย อาลัย

016417 ด.ช.ธนกฤต อาลัย

2001057 ร.ร.บ้านหนองกระทุม่

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

47 นายรังสรรค์ แสงแก้ว

017076 ด.ญ.สุ ภสั สรา แสงแก้ว

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

48 นายปริ ญญา อยูส่ ุ่ ม

005221 ด.ช.ปิ ติภูมิ อยูส่ ุ่ ม

2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์ วิทยา

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

49 นางสมรัก พรมมา

016495 ด.ช.ศุภกร พรมมา

2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์ วิทยา

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

50 นายสุ รนาท มีศิลป์

017189 ด.ช.ศิรสิ ทธิ์ มีศิลป์

2002011 ร.ร.บ้านกระโดนเตี้ย

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

51 นางภัทราพร บุญมาดี

016129 ด.ช.ธนวัฒน์ บุญมาดี

2002014 ร.ร.บ้านช้างคับ

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

52 นายสมน้อย ดีสม

016456 ด.ช.สิ ปปทิพย์ ดีสม

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

53 นางปรานี พูลพันธ์ชู

014762 ด.ช.สิ รวิชญ์ พูลพันธ์ชู

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

54 นางกัลยา น้อยมาลัย

011495 ด.ช.จิรภัทร น้อยมาลัย

2002030 ร.ร.บ้านบึงลาด

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

55 นางอาทิตยา นิ พนต์

016500 ด.ญ.สุ ประวีณ์ นิพนต์

2002034 ร.ร.บ้านวังน้ า

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

56 นางวาสนา สวนนิ ตย์

015207 ด.ช.โสภณวิชญ์ สวนนิ ตย์

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

57 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด

016989 ด.ญ.ณัฏชนน กมขุดทด

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

58 นางชุตินนั ท์ เลิศวิริยะนนท์

010776 ด.ญ.สุ ชญั ญา เลิศวิริยะนนท์ 2002042 ร.ร.บ้านร้อยไร่

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

59 นางศกุนิชญ์ มีแก้ว

016956 ด.ช.รัฐราม มีแก้ว

2003003 ร.ร.บ้านเขาน้ าอุ่น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

60 นางอาพร เรื องคุม้

019123 ด.ช.รังสิ มนั ตุ์ เรื องคุม้

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

61 นายวิชาญ เหมมะณี

013154 ด.ช.ปฏิญญา เหมมะณี

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

62 นางสายใจ เจริ ญเยาว์

015366 ด.ช.ธนภัทร เจริ ญเยาว์

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

63 นายจารึ ก อัตตะชีวะ

017999 ด.ช.ธระภัทร อัตตะชีวะ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

64 นางสุภาพร กาทอง

018657 ด.ช.ภูริณฐั กาทอง

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000
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65 นายวิชิต อ่อนจันทร์

017836 ด.ญ.นันท์นภัส เมฆศิริ

2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

66 นายนนทกร บัวหอม

017138 ด.ช.ชานน บัวหอม

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

67 นางบุญเกิด คาทูม

009212 ด.ญ.ไอริ ณ คาทูม

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

68 นางรุ จิรัตน์ ชูเตชะ

018750 ด.ช.ชนกันต์ ชูเตชะ

2004033 ร.ร.บ้านปางลับแล

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

69 นางสุรัก สุวิพนั ธ์

016806 ด.ช.สุ รยุทธ สุวิพนั ธ์

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

70 นายเสน่ห์ ใบเนียม

005279 ด.ช.ธนัช ใบเนี ยม

2005014 ร.ร.บ้านดงเจริ ญ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

71 นางขวัญฤทัย จาปาศักดิ์

019174 ด.ญ.ณัฐวดี จาปาศักดิ์

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

72 นางวรรณา มากเปี่ ยม

016484 ด.ญ.สาริ ษา เทพารักษ์

2006003 ร.ร.บ้านคอปล้อง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

73 นางภิรญา กะระนันท์

018774 ด.ญ.ชุตินนั ท์ กะระนันท์

2006003 ร.ร.บ้านคอปล้อง

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

74 นางดรรชนีย ์ เมยไธสง

018067 ด.ญ.มณฑกานต์ เมยไธสง

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

75 นางเรวดี ศิลาโชติ

016012 ด.ช.ณัฐถูมิ ศิลาโชติ

2006009 ร.ร.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

76 นางกาญจนา น้อมเศียร

017419 ด.ช.เดชาทร น้อมเคียร

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

77 นายคงกฤช อินทพงษ์

017517 ด.ญ.พิมพกานต์ อินทพงต์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

78 นางธันยพัฒน์ สอนเสื อ

016252 ด.ญ.พิมพ์พิชชา สอนเสื อ

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

79 นางหนึ่ งฤทัย พุทธแก้ว

016544 ด.ญ.ปาริ ฉตั ร พุทธแก้ว

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

80 นายรณชัย บุญประจวบ

016801 ด.ช.วัฐชานนท์ บุญประจวบ 3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

81 นายขวัญชัย จันเพชร

016303 ด.ช.เขมทัศน์ จันเพชร

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

82 ว่าที่ร.ท.ธวัชชัย พิกุลทอง

018712 ด.ญ.ฉันชนก พิกุลทอง

3002005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือเทศบาลเมื
งกาแพงเพชร
องกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

83 นายเทอดพล เพชรจันทร์

013542 ด.ช.พีระพัชร เพชรจันทร์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

84 นายณัฐดนัย เรื อนคา

014002 ด.ญ.จิรัชญา เรื อนคา

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

85 นายยุทธพิชยั กล้าหาญ

016713 ด.ช.ณัฐวัฒน์ กล้าหาญ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

86 น.ส.ศุภรดา วาอุทศั น์

017135 ด.ช.คณพศ วาอุทศั น์

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

87 นางบุษบา เหมือนวิหาร

014461 ด.ญ.อันดามัน เหมือนวิหาร 3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

88 นายสมยศ เจริ ญศิลป์

012075 ด.ญ.ชนกพร เจริ ญศิลป์

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

89 นางสี ฟ้า วุฒิ

018621 ด.ญ.กนกวรรณ วุฒิ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

90 นายเจษฎา บัวยศ

019211 ด.ช.ณัฎฐกฤต บัวยศ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

91 นางจันทิรา จันทัน

018319 ด.ญ.เกวลิน จันทัน

3003013 สกสค.

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000 ไม่มีทะเบียนบ้าน

92 นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต

016570 ด.ช.วาทยกร ธวัชบัณฑิต

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทประถมศึ
ยาคม กษาปี ที่ 5

1,000

93 นางศิริรัตน์ คุม้ ชาติ

013479 ด.ญ.ภัทราภรณ์ คุม้ ชาติ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

94 นางสายพิน ปรักมาส

014335 ด.ญ.กานต์รวี ปรักมาส

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

95 นายอาทิตย์ พลอาจ

015350 ด.ญ.อรุ ษา พลอาจ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

96 นางน้ าเพชร บัวสาลี

016829 ด.ช.ธนภัทร์ เยีย่ งวิญญู

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

97 นายไพโรจน์ ยิง่ คิด

008280 ด.ญ.ธารวิมล ยิง่ คิด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 นางวัลลภา อินหลวง

013329 ด.ญ.พัชรพร อินหลวง

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

99 นางปานจันทร์ ภูวิชิต

013791 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ภูวิชิต

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

100 นางสุวรรณา ป้อมใย

015926 ด.ช.สุ รเกียรติ ป้อมใย

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

101 นางอรชร แจ้งเอี่ยม

012937 ด.ช.รัชภูมิ แจ้งเอี่ยม

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

102 นางทัศนีย ์ วงเวียน

015363 ด.ญ.ศุภภัค วงเวียน

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

103 นายสมควร ภู่ทอง

015556 ด.ช.สุ ทธิ กานต์ ภู่ทอง

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

104 นางวไลพร บวกขุนทด

016192 ด.ช.สุ ภกิตติ์ บวกขุนทด

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

105 นางนุชาวดี รัตนพันธ์

012299 ด.ญ.พาฝัน รัตนพันธ์

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

106 นางสุชานันท์ ไชยยะ

015172 ด.ช.สิ ทธิ โชค ไชยยะ

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

107 นายอภิชาติ อาบเงิน

016686 ด.ช.กานต์ อาบเงิน

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

108 นางสุวรรณี หนองหลวง

018097 ด.ญ.ญาณิ ศา หนองหลวง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

109 นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ

018306 ด.ช.สิ รวิชญ์ แสงเทียนประไพ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

110 นางโสภิญญา ดารา

017019 ด.ญ.ดลพร ดารา

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

111 น.ส.กนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร

015043 ด.ช.นิ พิษฐพล ด้วงกลัด

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

112 นายธี ระ เสื อสิ งห์

015883 ด.ช.นวพล เสื อสิ งห์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

113 นางศิริลกั ษณ์ เลขะวัฒนะ

016442 ด.ญ.บริ มาส เลขะวัฒนะ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

114 นางวันวิสา พวงสุมาลี

014337 ด.ญ.เพชรชมพู วรวุฒิ

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

115 น.ส.สมฤดี ศรี ระวัตร

018150 ด.ช.กิตติพงษ์ ไกรวงค์

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

116 นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี

014998 ด.ช.กิตติณฏั ฐ์ ขุนภักดี

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

117 นายไกรลาศ แก้วเก่า

014640 ด.ญ.จิรัชญา แก้วเก่า

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

118 นางสุภทั รา จิรัฐติกาลกุลเวท

015613 ด.ญ.ภัทธี รา จิรัฐติกาลกุลเวท 8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

119 นางนิภาพร กาญจนะ

015862 ด.ช.อธิ ภทั ร กาญจนะ

8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

120 นายมานพ นาคชาตรี

011555 ด.ญ.นันทิกาณต์ นาคชาตรี

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

121 นายสมศักดิ์ เกตุมี

016388 ด.ช.ปวรปรัชญ์ เกตุมี

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

122 นายธนายุทธ คลังวงษ์

016099 ด.ญ.สรุ ทธิ ดา คลังวงษ์

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

123 นายรังสรรค์ ฝ่ ายสมบัติ

015079 ด.ช.วุฒิเดช ฝ่ ายสมบัติ

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

124 นางกัลยา พึ่งเจียม

014893 ด.ญ.ศูภาพิชญ์ พึ่งเจียบ

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

125 นางภัควลัญชญ์ พันโชติ

017173 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พันโชติ

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 5

1,000

126 นางจินตนา น้อยพันธ์

018620 ด.ญ.นภัสสร น้อยพันธ์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 5
รวม

1,000
126,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1 นายวิมลชัย สิ ลารักษ์

016280 ด.ช.พัฒนพงศ์ สิ ลารักษ์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

2 นางสุภาณี แสงแก้ว

016317 ด.ช.ธัญพิสิษฏ์ แสงแสง

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

3 นางภาวิตา อุย้ วัฒนา

017325 ด.ญ.กัญญาภัคท์ อุย้ วัฒนา

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

4 นางรติพร พรมนิล

014680 ด.ญ.ธนพร พรมนิ ล

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

5 นางจินตนา เสาร์ทอง

012868 ด.ช.สิ รวิชญ์ เสาร์ ทอง

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

6 นายสลัน่ เสื อนิ่ ม

014073 ด.ช.ศุภฤกษ์ เสื อนิ่ ม

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

7 นายสมจิตร์ ปิ่ นจุไร

014265 ด.ช.ณบรรณรต ปิ่ นจุไร

1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

8 นายประจักสิ น บึงมุม

014549 ด.ช.ดุลยเดช บึงมุม

1001038 ร.ร.บ้านคลองเรื อ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

9 นายสมเกียรติ ภูสมศรี

015979 ด.ช.นฤบดินทร์ ภูสมศรี

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

10 นายโชค เอี่ยมแพร

011060 ด.ช.พิมพ์พอ่ เอี่ยมแพร

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

11 นางสุนิทรา อุดมรัตนศิริชยั

015094 ด.ญ.กันต์นิชา อุดมรัตนศิริชยั 1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

12 นางณัฐมน จันทร์ พรหม

015078 ด.ญ.พรรณรัตน์ จันทร์ พรหม 1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

13 นายภูวนารถ มัทวรัตน์

010136 ด.ช.ธาวิน มัทวรัตน์

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

14 น.ส.ชนัญญา ชัยต๊ะ

015602 ด.ญ.ชนัญพรรณ งามขา

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

15 นางจันทกานต์ กางกอน

015411 ด.ญ.ชญาดา กางกอน

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

16 นางสุนนั ทา ชินวงษ์

015424 ด.ช.สิ ปปกร อ่อนทรายแก้ว

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

17 นางเพชรรัตน์ ท้าวจันทร์

015951 ด.ช.ภาษาไท ท้าวจันทร์

1001081 ร.ร.นิคม 4

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

18 นายสุ ประวัติ วงศ์ธนบัตร

016143 ด.ช.สุ ภวิชญ์ วงศ์ธนบัตร

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

19 นายไพรัช งามประดับเลิศ

007615 ด.ช.ภูริ งามประดับเลิศ

1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

20 นางพิมพ์นิภา จงเกษการณ์

013280 ด.ช.ภคิน มีมขุ

1001096 ร.ร.บ้านโนนโก

อ.เมือง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

21 นางสุพิศ คชินทร

018343 ด.ญ.สราพิณ คชินทร

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

22 นางธณัญญ์ลกั ษณ์ ศรี ภานุมาต

015525 ด.ช.ธยาน์ณฏั ฐ์ ศรี ภานุมาต

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

23 นางพิศมัย ช่างคา

015241 ด.ช.พัทธนนท์ เกิดสุ ข

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

24 นายวิโรจน์ เขาค่าย

013574 ด.ญ.กมลรัตน์ เขาค่าย

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

25 นายเจริ ญ เอี่ยมม่วง

017688 ด.ญ.พัทธนันท์ เอี่ยมม่วง

1002026 ร.ร.บ้านเขาคีริส

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

26 นางดวงเดือน มีขนั หมาก

015508 ด.ช.คุณาธิ ป มีขนั หมาก

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

27 นางจีรัตน์ พิทยรังสรรค์

017626 ด.ช.รัฐภูมิ พิทยรังสรรค์

1002051 ร.ร.บ้านทุง่ รวงทอง

อ.พรานกระต่าย

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

28 นางละออง นันตะเวท

012848 ด.ช.สกลวรรธน์ เกษรสุ ริวงษ์ 1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

29 น.ส.สุพรรษา ช่วงสูงเนิ น

016876 ด.ช.ปรเมศ มณี โชติ

1003010 ร.ร.บ้านไผ่ตาสุ่ ม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

30 นางณริ นทร์ เขม้นกิจ

018022 ด.ช.ณพจน์ แป้นไม้

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

31 นายอุดม ลีลา

014776 ด.ญ.ธัญวรัตม์ ลีลา

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

32 นางอาพร เกตุทิม

017442 ด.ช.ธนกฤ่ต เกตุทิม

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

33 นางวรัญญา มุนิน

016841 ด.ญ.กานต์พิชชา หาดี

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

34 นายประจักษ์ สุ ฤทธิ์

017175 ด.ช.อารักษ์ สุฤทธิ์

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

35 นายประจักษ์ สุ ฤทธิ์

017175 ด.ช.อักษรา สุฤทธิ์

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

36 นางสุมณฑา ศรี สมบุญ

016721 ด.ญ.สุ มณฑา ศรี สมบุญ

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

37 นางสาเภา ศรกองแดง

015339 ด.ญ.ธิ ดารัตน์ ศรกองทอง

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

38 นางทิวากร เกตทิม

015418 ด.ช.ศักดิ์วิสิษฐิ์พล หอมระรื่ น 1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

39 นายอนุชา คาภาบุตร

017077 ด.ญ.เขมจิรา คาภาบุตร

1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม

อ.ไทรงาม

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

40 นายโกศล พุทธวงค์

013382 ด.ช.ชลธิ ชา พุทธวงค์

1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

41 นางวิภา ดาริ ห์

018985 ด.ช.จารุ พงค์ ดาริ ห์

1004008 ร.ร.บ้านบึงทับแรต

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

42 นางไพเราะ มาตอุดม

014402 ด.ญ.ณิ ชนันท์ มาตอุดม

1004011 ร.ร.บ้านคุยมะม่วง

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

43 นางวราภรณ์ พรมมาเตียม

015805 ด.ช.ชุติรัต พรมมาเตียม

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

44 นางนภัสนันท์ ณัฐฐากิตติคุณ

019251 ด.ญ.สิ ตาภา อินหล่อ

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

45 นายจรัญ พะโยม

012983 ด.ช.ธิ ปก พะโยม

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

46 นายอัศวิน วังแผน

014452 ด.ญ.วินดา วังแผน

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

47 นางจันทิมา สุขศิริ

016361 ด.ช.รัชชานนท์ สุ ขศิริ

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

48 นางภวาสุ แพงสี

017959 ด.ญ.ภัทรกร ระมัง่

1005006 ร.ร.บ้านไทยทวี

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

49 นางญาณิ นท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

016116 ด.ญ.ปทิตตา ภัทรศิวเวชกุล

1005009 ร.ร.บ้านหนองวัวดา

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

50 นางกนกอร หงษ์ยนต์

018791 ด.ญ.วชิรญาณ์ หงษ์ยนต์

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

51 นางนวรัตน์ สังข์ขาว

017549 ด.ช.สรศักดิ์ สังข์ขาว

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

52 น.ส.ธัญญพร มีเทศ

018879 ด.ช.ภคุศินปัณธร สมสุข

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

53 นางชญาภา เขียวมณี

012995 ด.ช.ศุภณัฐ เขียวมณี

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

54 นางพรรณี รักษ์ศรี สุข

015960 ด.ญ.พรรณเทพา รักษ์ศรี สุข 1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

55 นางกนกอร เพ็ชรกระต่าย

016581 ด.ช.นคริ นทร์ อินทรานุช

2001002 ร.ร.บ้านจิตตมาสพัฒนา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

56 น.ส.สมใจ สร้อยท้วม

018005 ด.ญ.ปาริ ชาต ปวงคาแก้ว

2001003 ร.ร.บ้านวังหัวแหวน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

57 นางชลธิ ชา สุขเกษม

017000 ด.ญ.อาทิติญา สุ ขเกษม

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

58 นางปาณิ สรา แหวนวิเศษ

017294 ด.ญ.พัทธ์ธีรา แหวนวิเศษ

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

59 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์

013775 ด.ญ.อาไพพลอย บุญเพ็ชรัตน์ 2001011 ร.ร.บ้านหัวรัง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

60 น.ส.อาดีศร โกลา

017819 ด.ญ.รักษ์นภา ทองหล่อ

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

61 นางอินทิรา เพชร์ทลู

013293 ด.ช.จิรภัญญา เพชร์ทลู

2001020 ร.ร.บ้านหนองบอน

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

62 นางศุภนิ ดา ไวเชียงค้า

015633 ด.ช.ปุณณเมธ ไวเชียงค้า

2001042 ร.ร.บ้านพัดโบก

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

63 นายสมชาย เมืองสุ ข

012740 ด.ญ.มาริ ษา เมืองสุ ข

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

64 น.ส.พรทิพย์ สี ผาย

017991 ด.ช.อิทธิ กร คุณโลหิ ต

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

65 นางธารทิพย์ บุญจีน

018772 ด.ญ.ชนัญญา บุญจีน

2001055 ร.ร.บ้านปางมะนาว

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

66 นายธี รพงษ์ อัครวิทยาพัฒน์

016922 ด.ญ.ศุลีพร อัครวิทยาพัฒน์

2001061 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

67 นายปรี ชา แก้วโสภณ

007949 ด.ช.พงศกร แก้วโสภณ

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

68 นางน้ าเชื่อม แก้วอ่อน

014923 ด.ญ.วณิ ชยา แก้วอ่อน

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

69 นายจิระ โตมะนิ ตย์

018484 ด.ญ.จิรัชยา โตมะนิ ตย์

2001069 ร.ร.วัดปรี ชาราษฎร์บารุ ง

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

70 นายสิ นชัย ฤทธิ์ คง

016972 ด.ญ.สุ ภาวิตา ฤทธิ์ คง

2001070 ร.ร.บ้านบึงหล่มสามัคคี

อ. ขาณุฯ

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

71 นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกล

015308 ด.ช.ชยนันท์ พัชรศักดิ์สกล

2002009 ร.ร.บ้านสามเรื อน

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

72 นางจันจิรา งิ้วไธสง

017585 ด.ช.จรัสรวี สิ ริภทั รศักดิ์

2002038 ร.ร.บ้านวังตะล่อม

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

73 นางอรทัย รัชตะ

011190 ด.ญ.เมญาวี รัชตะ

2002048 ร.ร.บ้านห้วยน้อย

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

74 นางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ

016576 ด.ญ.พรพิมล ภู่เกตุ

2002048 ร.ร.บ้านห้วยน้อย

อ.คลองขลุง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

75 นางพัชรี รัตนศรี

017392 ด.ญ.พัทธนันต์ รัตนศรี

2003002 ร.ร.บ้านหนองหิ น

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

76 นายสุ ทศั น์ ใจแสน

008860 ด.ช.ณัฐพงศ์ ยุติธรรม

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

77 นายวิชิต แพงทอง

015010 ด.ช.วิทยา แพงทอง

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

78 นางเมธิ วรรณ ถ้วยอิ่ม

015474 ด.ญ.ณัฐธัญญา ถ้วยอิ่ม

2003014 ร.ร.บ้านไผ่ยาวสามัคคี

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

79 นางวิภาพร มิตรญาติ

012629 ด.ช.คีรี มิตรญาติ

2003017 ร.ร.บ้านหนองหล่ม

อ.ปางศิลาทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

80 นายสุ รันต์ ทอดเสี ยง

012608 ด.ช.วศิน ทอดเสี ยง

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

ั ฑ์
81 นายพนม สิ ทธิ กณ

ั ฑ์
011006 ด.ช.ริ ส สิ ทธิ กณ

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

82 นายสิ ริวฒั น์ เมฆวัน

018235 ด.ญ.สิ ริพชั ร เมฆวัน

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

83 นายพิชยั ไตรพิพฒั น์

018681 ด.ญ.โสภิดา ไตรพิพฒั น์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

84 น.ส.ฐิ ติยาพร อู่รอด

018829 ด.ช.อจลวิชญ์ พรมจันทร์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

85 นางจันจิรา ชาประเสริ ฐ

019063 ด.ช.ตรี วิชญ์ ศรี ระวัฒน์

2004030 ร.ร.บ้านหนองปรื อ

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

86 นายวินิจ มีสิทธิ์

016048 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา มีสิทธิ์

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

87 นางชยาภรณ์ บุบผามาลา

014879 ด.ญ.กรกมล บุบฝามาลา

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

88 นายชุมพล โอภาโส

009527 ด.ญ.กนิษฐกานต์ โอภาโส

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

89 นางอาพร จิตตะ

019077 ด.ช.ชิษณุพงศ์ คาพราว

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

90 น.ส.สุนนั ทินี ศรี สุข

014601 ด.ญ.ปราณปรี ญา พูลเพขตกิจ 2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

91 นางมัจฉา โครวัตร์

016625 ด.ช.ธี รธัช โครวัตร์

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

92 นางสุนนั ท์ สิ งหเดช

015357 ด.ญ.ปรี ยาดา สิ งหเดช

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

93 นางจุฬาภรณ์ อ่อนน้อม

016268 ด.ช.พนัส อ่อนน้อม

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

94 นายวิชิต ผาสุขจิตร

015629 ด.ช.ภธรเดช ผาสุ ขจิตร

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

95 นางสุภารัตน์ โพธิ์ น้อย

013480 ด.ช.นิ ติภูมิ โพธิ์ น้อย

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

96 นางจอมขวัญ กิจภิญโญ

016065 ด.ช.กรวิชญ์ กิจภิญโญ

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

97 นายสมชาย ศรี อุดม

014557 ด.ช.ไชยวัฒน์ ศรี อุดม

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 ส.อ.อนุสรณ์ คามี

018775 ด.ญ.ปณิ ฏฐา คามี

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

3003002 วิทยาลัยสารพัดช่าง

หมายเหตุ

99 น.ส.ไพริ น สาวงศ์ตยุ้

017740 ด.ญ.รุ ฬิญา แก้วคาตา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

100 นายวัชรธน ขอพรกลาง

013000 ด.ญ.ภัทราภรณ์ ขอพรกลาง 3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

101 นายศุภกร ศรี อาวุธ

013493 ด.ญ.ลักษิกา ศรี อาวุธ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

102 นายธนนันท์ มาศธนานันต์

014750 ด.ช.ศิวชั เหล่าแกมแก้ว

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

103 นายปรี ชา มลเลื่อน

015146 ด.ญ.พิมพ์พิชชา มลเลื่อน

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

104 นายเอนก บัวนาค

015196 ด.ญ.ไอริ น บัวนาค

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

105 นายวันชัย กอบกิจ

017128 ด.ญ.วันพฤกษา กอบกิจ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

106 นายสิ ทธิ พร ไกรยวงศ์

018038 ด.ญ.สิ ลินประกร ไกรวงศ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

107 นายประวิทย์ ราชจริ ต

014528 ด.ญ.ศศิวิมล ราชจริ ต

5002007 บานาญ อ.บึงสามัคคี

บานาญเขต2

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000 ขาดใบรับรองบุตรบุญธรรม

108 นางปรี ยา เทียนทอง

012743 น.ส.ชนกนันท์ เทียนทอง

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

109 นางน้ าเพชร บัวสาลี

016829 ด.ช.จีรภัทร์ เยีย่ งวิญญู

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

110 นายเอกลักษณ์ ผลพระ

014496 ด.ช.อิศสรา ผลพระ

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

111 นายสุ ระศักดิ์ ยอดหงษ์

014684 ด.ญ.ปณตพร ยอดหงษ์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

112 นางวีรวรรณ ไพรสิ งห์

015166 ด.ช.กิตติทศั น์ ไพรสิ งห์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

113 นางทัศนี อ่วมโพธิ์

015472 ด.ญ.กัญจนณัฐ อ่วมโพธิ์

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

114 นางพัชรี พูลเพิ่ม

016376 ด.ช.ธนภัทร พูลเพิ่ม

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

115 นางนุสรา สุกระ

014690 ด.ญ.ปรางสิ นี สุ กระ

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

116 นางปัทมา แป้นพุดเย็น

015826 ด.ช.ปิ ติพงศ์ แป้นพุดเย็น

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

117 นางสุภรัตน์ รัตนประภา

017393 ด.ช.วรัภศฐ์ รัตนประภา

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

118 นายโยธิ น บุญสุข

016669 ด.ช.ธิ นรัตน์ บุญสุข

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

119 นายไกรสร ทนันไชย

015858 ด.ช.กฤษณพงศ์ ทนันไชย

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

120 นายวิโรจน์ ปิ ติพืช

017018 ด.ช.ปวีณ์กร ปิ ติพืช

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

121 นายวิเชียร แสนซื่ อ

017899 ด.ญ.ฐิ ติภทั รา แสนซื่ อ

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

122 นายอนุชา มังคะละ

014163 ด.ช.ปุญญพัฒน์ มังคะละ

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

123 น.ส.ยุบลวดี ลุสมบัติ

015278 ด.ช.ศุภกานต์ ดีเลิศ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

124 นายสุ ทธิ นยั โนรี

017214 ด.ช.วิชชากร โนรี

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

125 ว่าที่ร.ต.เพียงฤทัย เพิ่มผล

011563 ด.ช.ธนทัต เพิ่มผล

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

126 นางรุ่ งนะภา กิจสุ วรรณ

013476 ด.ญ.ชนนิกานต์ กิจสุ วรรณ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

127 น.ส.กนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร

015043 ด.ช.กนกพงศ์ ด้วงกลัด

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

128 นางนิษฐิ ดา วันบรรเจิด

016282 ด.ช.ตั้งปณิ ธาน วันบรรเจิด

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

129 นายวจนะ แพ่งสภา

011226 ด.ช.เพียวพงศ์ แพ่งสภา

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

130 นายคารมย์ แสนแก้ว

015403 ด.ญ.อคริ ยา แสนแก้ว

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

131 นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม

016002 ด.ญ.ภัทราวลัย ทองอิ่ม

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

132 นางสายฝน ดีเลิศ

017526 ด.ญ.จุฑามาศ ดีเลิศ

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

133 นางศิวพร สุภาพพูล

015986 ด.ญ.สุ พิชชา สุ ภาพพูล

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

134 นายประเวช ผิวพรรณ

014423 ด.ช.รัชชานนท์ ผิวพรรณ

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

135 นางวิลาพร อารักษ์

014472 ด.ญ.ภูษณิ ศา อารักษ์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

136 น.ส.ศรัณย์พร ฟุ้งธานี รัตน์

014781 ด.ญ.พิชญ์สินี ฟุ้งธานีรัตน์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

137 นายนพดล แวงอุบล

015273 ด.ช.พีรพล แวงอุบล

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

138 นางพิรญาณ์ ฆารไสว

018217 ด.ช.ปณิ ธาน ฆารไสว

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ประถมศึกษาปี ที่ 6

1,000

รวม

หมายเหตุ

138,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1 นายขจรยศ บุรุษศรี

012375 ด.ช.กิตติภพ บุรุษศรี

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

2 น.ส.เบญจนารถ อมรประสิ ทธิ์

011477 ด.ญ.พันทิพย์ บุตรวงศ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

3 นายสิ ทธิ พงษ์ คัชพงษ์

013798 ด.ญ.สุ ภฎั ชณิ การ์ คัชพงษ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000 สาเนาทะเบียนบ้านบุตร

4 นางอุบล สิ งห์ทอง

013824 ด.ญ.มนัสนันท์ สิ งห์ทอง

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

5 นางฉวีวรรณ เหล่ารอด

016885 ด.ช.ภูดิศ เหล่ารอด

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

6 นางรุ่ งราวัลย์ พุม่ ริ้ ว

016588 ด.ช.ฐาปนพงศ์ พุม่ ริ้ ว

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

7 นายนเรนทร์ นาคบาตร

014740 ด.ช.นฤเบศร์ นาคบาตร

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

8 น.ส.ราณี ห่ านจุ่น

015761 ด.ช.สิ รภพ ธรรมวัตร

1001017 ร.ร.บ้านเขาน้ าเพชร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

9 นางนารี รัตน์ เผ่าฟู

018594 ด.ช.กชพงศ์ เผ่าฟู

1001024 ร.ร.บ้านเกาะสะบ้า

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

10 นางกนกวรรณ เปรมแฉ่ง

015034 ด.ช.กิตติธชั เปรมแฉ่ง

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

11 น.ส.สุทธิ รักษ์ ลุ่มลึก

015600 ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา สิ งพา

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

12 นายพนม มากกุญชร

011385 ด.ช.วันวสันต์ มากกุญชร

1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

13 นายวันชนะ ปรางค์ศรี ทอง

018403 ด.ญ.คคนางค์ ปรางค์ศรี ทอง 1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

14 นางจันทร์ทา เป็ งยาวงค์

014390 ด.ญ.นัทธมล เป็ งยาวงค์

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

15 นางชุลีพร รัตนวรกันต์

018474 ด.ญ.ศตายุ รัตนวรกันต์

1001055 ร.ร.วัดราษฎร์ เจริ ญพร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

16 นายสมพิศ ป้อมภา

014517 ด.ช.อัมริ นทร์ ป้อมภา

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

17 นางอังคสุดา บารุ งสุ ข

016953 ด.ช.ศุภวิชญ์ บารุ งสุ ข

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

18 นางพิศสมัย จิวเดช

014102 ด.ญ.กนกภรณ์ จิวเดช

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

19 นายอนุวตั ร อินทรศรี

014028 ด.ช.อภิรักษ์ อินทรศรี

1001081 ร.ร.นิคม 4

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

20 นางธัณวรัตน์ ภูขาว

017205 ด.ช.พศวัต กันยะมูล

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

21 นางจิรัฏฐ์อร สวนไม้หอม

015941 ด.ญ.อัณณ์กาญจน์ สวนไม้หอม1001093 ร.ร.บ้านไตรตรึ งษ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

22 นางราตรี เพ็งแช่ม

015524 ด.ญ.ปภาดา เพ็งแช่ม

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

23 น.ส.อารี ย ์ บุญสุข

018159 ด.ช.ปัณณวัฒน์ อินทพงษ์

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

24 น.ส.วันวิสา หมุดเขียว

019072 ด.ญ.คัมภิรดา กรทรัพย์

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

25 นายคุณาพจน์ คาบรรลือ

018309 ด.ญ.ปรณรร คาบรรลือ

1002006 ร.ร.บ้านใหม่เขานิ ยม

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

26 นายวิษณุ บุญเพ็ง

013858 ด.ช.ฐิ ติพงศ์ บุญเพ็ง

1002014 ร.ร.บ้านเก่า

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

27 นางพิมใจ ศรี สุข

017867 ด.ช.พันธิ ตร ศรี สุข

1002019 ร.ร.บ้านนานอก

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

28 นายสุ เทพ คาบ่อ

008545 ด.ญ.จรรญารัตน์ คาบ่อ

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

29 นางชนิดาพันธุ์ จงกลรัตน์

018407 ด.ช.ปัฐวีกานต์ จงกลรัตน์

1002043 ร.ร.บ้านห้วยน้ าใส

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

30 นายสมศักดิ์ ชัยนามน

012138 ด.ช.พงศักดา ชัยนามน

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

31 นางเบญจมาศ ผิวขาว

018623 ด.ช.พันธุ์ธชั ผิวขาว

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

32 นางณัฐณิ ชา อึ้งธี รกุล

014378 ด.ช.ศุภวิชญ์ อึ้งธี รกุล

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

33 น.ส.มีนา ปาละโค

016370 ด.ช.ชิษณุพงศ์ โตประดิษฐ์

1003021 ร.ร.บ้านโนนจัน่

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

34 นางทาริ กา งามประเสริ ฐ

015482 ด.ญ.ศุภชริ การ์ งามประเสริ ฐ 1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

35 น.ส.ศุภลักษณ์ พันธ์ยมิ้

018220 ด.ญ.ศุภนิ ตา พันธ์ยมิ้

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

36 นางณัฐกานต์ บุญคง

015522 ด.ช.สิ รวิชญ์ บุญคง

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

37 นางวิภาพร พุทธรักษา

013279 ด.ช.วิชญ์บดินทร์ พุทธรักษา 1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

38 นายณัฐพงศ์ ทวีรัตน์

015178 ด.ญ.ปุณยนุช ทวีรัตน์

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

39 นายอภิชาติ พันธุ์จนั ทร์

017561 ด.ช.ฉัตรดนัย พันธุ์จนั ทร์

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

40 น.ส.มนภรณ์ จาดขา

017812 ด.ญ.รัตนา วงศ์หล้า

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

41 นางนริ ศรา เสาแก้ว

011297 ด.ญ.ชโลธร เสาแก้ว

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

42 นางวันเพ็ญ แก้วสว่าง

013808 ด.ช.ชยณัฐ แก้วสว่าง

2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

43 นางวารุ ณี กันธิ ยะ

015550 ด.ญ.ฐาธิ ญา กันธิ ยะ

2001034 ร.ร.บ้านวังน้ าซึ ม

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

44 นางกัลยา ทองเกลี้ยง

018747 ด.ช.กฤตภาส ทองเกลี้ยง

2001042 ร.ร.บ้านพัดโบก

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

45 นางชเอม สุ ทธี

017788 ด.ช.นิ ชคุณ สุ ทธี

2002013 ร.ร.บ้านหนองทองหล่อ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

46 นางจันจิรา หน่อแก้ว

018427 ด.ช.ฐิ ติพงศ์ หน่อแก้ว

2002013 ร.ร.บ้านหนองทองหล่อ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

47 นางนภาพร แพรพันธ์

014533 ด.ช.ศุภณัฐ แพรพันธ์

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

48 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์

015066 ด.ญ.พีรดา วิจิตรพัชราภรณ์

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

49 น.ส.ณัฐนิ ชา วงศ์พลู ทรัพย์

019014 ด.ญ.ณัฐนรี วงศ์พลู ทรัพย์

2002032 ร.ร.บ้านทุง่ หันตรา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

50 นางสมคิด ผิวลออ

016639 ด.ช.ประวิชย์ ผิวลออ

2002036 ร.ร.วัดฤกษ์หร่ ายสามัคคี

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

51 นายสุ พจน์ โพธิ์ พฤกษ์

013839 ด.ช.พิพฒั น์พงษ์ โพธิ์ พฤกษ์ 2002042 ร.ร.บ้านร้อยไร่

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

52 นายวุฒิพงษ์ ปัญญามา

015045 ด.ญ.กันติชา ปัญญามา

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

53 นางทัศนี ฟุ้งวิเศษ

016642 ด.ช.ตรี ภพ ฟุ้งวิเศษ

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

54 นายธี รเดช ครุ ฑธา

018851 ด.ช.พีรพงศ์ ครุ ฑธา

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

55 นางศิริรัตน์ บุญยัง

012384 ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญยัง

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

56 นางนิยดา แสนวงค์คา

014835 ด.ญ.พรพรหม แสนวงค์คา

2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หิ นชะโงก) อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

57 นางวาสนา วงศ์แจ่ม

014691 ด.ช.ฌาคร วงศ์แจ่ม

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

58 นางแสงจันทร์ เชื้อเขตกรรม

015277 ด.ช.สิ ทธิ นนท์ เชื้อเขตกรรม 2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

59 นางปวีณ์ธิดา ไชยธงรัตน์

018700 ด.ญ.ธัญย์ชนก ไชยธงรัตน์

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

60 นายบุญชม ติ๊บบุง่

014353 ด.ญ.เกศราภรณ์ ติ๊บบุง่

2004010 ร.ร.บ้านท่าข้ามสามัคคี

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

61 นายสมิง วรรณปะโพธิ์

013456 ด.ช.ธี รเจต วรรณปะโพธิ์

2004021 ร.ร.บ้านสุ ขสาราญ

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

62 นางจิรภา วรรณวงค์

014817 ด.ช.นัทธพงศ์ วรรณวงค์

2004025 ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

63 นางจริ ยาภรณ์ เรื องเสน

016632 ด.ญ.ฐานิดา เรื องเสน

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

64 นางเสาวนี ย ์ ทองพุฒ

016555 ด.ญ.ญาณิ ศา แหวนจีน

2004028 ร.ร.บ้านเพชรนิ ยม

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

65 นางวิไลลักษณ์ นงนุช

014982 ด.ช.ภูริณฐั นงนุช

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

66 นางอุลยั ชัยนาง

018467 ด.ญ.ยุภารัตน์ ชัยนาง

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

67 นางชยาภรณ์ บุบผามาลา

014879 ด.ญ.จิรัชยา บุบผามาลา

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

68 นางอนันตญา สายนาค

017509 ด.ญ.สุ ทธิ ดา สายนาค

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

69 นางละออง ขันลุย

016812 ด.ญ.อนันตกานต์ ขันลุย

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

70 นางอุษา ขาหลง

017649 ด.ญ.ศศิกานต์ ขาหลง

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

71 นายคาภีร์ อาลัย

004069 ด.ช.สุ ทธิ โรจน์ ธนาวัฒน์ธฤดี 2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

72 นายอาณัติ ทนทาน

014518 ด.ช.ณัฏฐกฤษฏ์ ทนทาน

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

73 นายอาณัติ ทนทาน

014518 ด.ช.ณัฏฐกวี ทนทาน

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

74 นายสุ เทพ วงศ์สว่าง

003892 ด.ญ.สุ รภา วงศ์สว่าง

2006016 ร.ร.บ้านโนนพลวง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

75 นางดวงกมล เขตรวิทย์

017407 ด.ญ.คุณญ
ั ญา เขตรวิทย์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

76 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร

018409 ด.ญ.ชนิกานต์ ยอดฉัตร

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

77 นางวิณฐั ตา จันทร์รอด

017773 ด.ญ.ณัฐนารา จันทร์ รอด

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

78 นางปราณี พรมมา

011183 ด.ช.ธี รภัทร พรมมา

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

79 นายชยุตม์ กระต่ายทอง

016215 ด.ญ.พิชามญชุ์ กระต่ายทอง 3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

80 นายมงคล พลายชมพูนุท

011512 ด.ช.ชยานันต์ พลายชมพูนุท 3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

81 นายสุ พล จันปอภาร

008853 ด.ช.ศุภเสกย์ จันปอภาร

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

82 นายอัศวิน ด้วงช้าง

012922 ด.ช.พุฒิเมธ ด้วงช้าง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

83 นายอัครนิตย์ ล่องชูผล

017661 ด.ช.คุณากร ล่องชูผล

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

84 นางธัญญ์ชยา รัตนศักดิ์นิธิ

012838 ด.ญ.พิชามญชุ์ รัตนศักดิ์นิธิ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

85 นางวีรนันท์ หมูพ่ ยัคฆ์

017159 ด.ญ.ศิรินยา หมูพ่ ยัคฆ์

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

86 นายเดชณรงค์ สร้อยยังสุข

018273 ด.ญ.นันทิกา สร้อยยังสุ ข

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000 ทะเบียนบ้าน

87 นายพิชิต พจนพาที

012698 ด.ญ.จรัสนภา พจนพาที

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

88 นางปรี ยานุช พรหมภาสิ ต

016082 ด.ช.ธนวรรธน์ พรหมภาสิ ต 3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

89 นายสมยศ เจริ ญศิลป์

012075 ด.ช.ชิตพล เจริ ญศิลป์

1,000

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

90 นางสี ฟ้า วุฒิ

018621 ด.ช.รณภพ วุฒิ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

91 ว่าที่ร.ต.ธเนตร แต่งงาม

018911 ด.ญ.นิ รัชพร แต่งงาม

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

92 นายเอกภพ บุญยะกา

009843 ด.ญ.ณัฐวีย ์ บุญยะกา

3003010 พิพิธภัณฑ์

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

93 นายทิพย์ ทองคา

005570 ด.ช.ภัคพล ทองคา

5002007 บานาญ อ.บึงสามัคคี

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

94 นายอธิ บดี ถาวรกูล

009273 ด.ช.ธานาธิ บดี ถาวรกูล

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

95 นายโภคิน ศรี สุวรรณ

014230 ด.ช.ดุจปั้น ศรี สุวรรณ

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

96 นางอภิญญา ชาญเชี่ยว

016088 ด.ช.อธิ ศ ชาญเชี่ยว

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

97 นางปวริ ศา เรื องชัยศิวเวท

016283 ด.ญ.รมิตา เรื องชัยศิวเวท

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

98 นางสุภาพร โพธิ์ ศรี

013421 ด.ช.นพพร โพธิ์ ศรี

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

99 นายนิพนธ์ กกขุนทด

013438 ด.ญ.นิ ธิวดี กกขุนทด

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

100 นายดารงศักดิ์ กนกสิ งห์

013809 ด.ญ.ชนิกานต์ กนกสิ งห์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

101 นางทัศนีย ์ นิ ลเศษ

015539 ด.ญ.ทัศนันท์ นิลเศษ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

102 นางสุวฒั นี บุญแผ่ผล

016853 ด.ญ.อิสริ ยาภรณ์ บุญแผ่ผล

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

103 นายนพรัตน์ อิ่มสุขศรี

006208 ด.ช.ศิวสั อิ่มสุ ขศรี

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

104 นายตระกูล อินทรโชติ

013404 ด.ญ.อาริ ยา อินทรโชติ

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

105 นางสาวิกา จันทน์หอมประดิษฐ์ 014305 ด.ญ.รัตติธารกุล จันทน์หอมประดิ
8008004
ษฐ์ ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

106 นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์

014177 ด.ช.อภิวฒั น์ ธวัชสานนท์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

107 นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทยั

016798 ด.ช.ณัฐวิชญ์ อ่อนอุทยั

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

108 น.ส.พิมพ์รพัส ทุย้ แป

014138 ด.ช.พงศพัศ วงศ์บณั ฑิต

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

109 นายเจริ ญ หอละสิ ทธิ์

014181 ด.ญ.มณฑนรรห์ หอละสิ ทธิ์ 8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

110 นางพรรณนิภา แก้วปัด

016245 ด.ช.พิชิตศักดิ์ วงศ์สร้อยสุ ข

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

111 นางชญาภา นิวาสประกฤติ

013744 ด.ช.พันธุ์ธชั ผลชอบ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

112 นางสาลี่ อุตมา

015190 ด.ช.ชัยวัฒน์ อุตมา

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

113 นางศศิธร ปรมะ

015450 ด.ญ.ปรมาภรณ์ ปรมะ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

114 นายสุ รพงษ์ แสงแก้ว

016375 ด.ญ.ธมนวรรณ แสงแก้ว

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

115 นาง กชพรรณ ทวีจะกิจ

016162 ด.ช.ชยพล ทวีจะกิจ

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

116 นายชาคริ ต อินทะชุบ

013903 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ อินทะชุบ

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

117 นายณัฐวัฒน์ คาแหง

016818 ด.ช.ฐปนนท์ คาแหง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

118 นายศุภสิ ทธิ์ มรกฎ

013445 ด.ญ.มินท์ธิตา มรกฎ

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

119 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์

014360 ด.ช.ภูริพฒั น์ เดชโนนสังข์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

120 นางยุพดี อ่อนฤทธิ์

014674 ด.ช.ธนภัทร ทิพย์เคลือบ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

121 นายนรภัทร แสงสาย

018445 ด.ช.กฤษณะชัย แสงสาย

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

122 นายไกรลาศ แก้วเก่า

014640 ด.ญ.อชิรญา แก้วเก่า

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

123 นางศิรินภา บุญรักษ์

019200 ด.ญ.จิรัชญา บุญรักษ์

124 นางสุภทั รา จิรัฐติกาลกุลเวท
125 น.ส.พัชริ นทร์ เย็นฉ่ า

รหัส

โรงเรียน

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

015613 ด.ญ.ภัทรพร จิรัฐติกาลกุลเวท 8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

016556 ด.ญ.อาทิตยา นุสสะ

8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

126 นายกฤษณะ อรัญสาร

015790 ด.ญ.สุ ชานันท์ อรัญสาร

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

127 นางวิไลพร ประเสริ ฐสิ ทธิ์

018797 ด.ช.พนธกร ประเสริ ฐสิ ทธิ์

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

128 นางกัลยา พึ่งเจียม

014893 ด.ญ.ศุภิสรา พึ่งเจียม

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

129 นางฉัตรชนก การเที่ยง

019157 ด.ญ.ชนัษฎา การเที่ยง

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

1,000

130 นางศุภานัน เจนชัยภูมิ

017871 ด.ช.รัชชานนท์ ทองอร่ าม

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
รวม

1,000
130,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1 นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร

014222 ด.ช.เอกริ นทร์ พันธุ มาตย์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

2 นางเพียงตะวัน เครื อยา

014612 ด.ญ.ธี รดา เครื อยา

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

3 นางมยุรี ธรรมสอน

015069 ด.ช.นิ ติภูมิ ธรรมสอน

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

4 นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์

016348 ด.ญ.นันท์ณิภคั สุ ขสวัสดิ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

5 นางยุพิน บุบผาวรรณา

019041 ด.ญ.กัญญาพัชร ปันอ้าย

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

6 นายกิตติศกั ดิ์ กระต่ายทอง

009279 ด.ช.เมธี กระต่ายทอง

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

7 นายสันติ กิจพฤกษ์

012809 ด.ช.ธรรมมา กิจพฤกษ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

8 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์

011656 ด.ช.ศิริภสั เต็มศิริรักษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

9 นางจารุ วรรณ คงเผ่าพงษ์

013503 ด.ญ.คีตมนต์ คงเผ่าพงษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

10 นางลลนา พิลึก

015707 ด.ญ.นิ ศาชล พิลึก

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

11 นางกนกพร ชุ่มวงษ์(วิทยาจิตรเกษม)
015221 ด.ช.วชิรพร วิทยาจิตรเกษม

1001017 ร.ร.บ้านเขาน้ าเพชร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

12 นางจันทร์แรม เข็มนาจิตร

011384 ด.ช.กวินทร์ เข็มนาจิตร

1001029 ร.ร.วัดกัลปพฤกษ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

13 นางปรานอม แสนใจกล้า

013819 ด.ญ.ฑิตยา แสนใจกล้า

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

14 นางวิภาพร พงษ์หา

013387 ด.ญ.ปัญญธิ ดา พงษ์หา

1001052 ร.ร.บ้านเขาวังเยีย่ ม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

15 นายรุ่ งอรุ ณ บุษย์ศรี เจริ ญ

010475 ด.ช.พงศกรณ์ บุษย์ศรี เจริ ญ

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

16 นางมาลินี พุม่ มาลัย

017089 ด.ช.ศิริภูมิ พุม่ มาลัย

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

17 นางอุสุภรณ์ นาคน้อย

018023 ด.ญ.บุญญาภา นาคน้อย

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

18 นางวรรณี คาพวงเพชร

013633 ด.ญ.จิรประภา คาพวงเพชร

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

19 นายณรงค์ บุญเกิด

014539 ด.ช.ธนินธรณ์ บุญเกิด

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

20 นางชนิกาพร ทองเดช

014950 ด.ช.ภานุเดช ทองเดช

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

21 นางจีราภรณ์ มีขนั หมาก

017865 ด.ญ.ภาพิมล มีขนั หมาก

1001080 ร.ร.นิคม 3

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

22 นายสุ เมธี ดีเลิศ

015659 ด.ช.ก้องเกียรติ ดีเลิศ

1001081 ร.ร.นิคม 4

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

23 นายนิพนธ์ วจีสจั จะ

011387 ด.ช.สกนธ์ วจีสจั จะ

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

24 นางขัตติยา หมูห่ มื่นศรี

013504 ด.ช.ยศวรรธน์ หมูห่ มื่นศรี

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

25 นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์ 016341 ด.ช.ณัฐวัฒน์ มนต์จิราพงศ์

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

26 นางยุพา กลิ่นชัย

012461 ด.ช.นิ ติพงษ์ กลิ่นชัย

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

27 นายนิยม ศรี ทวีทลู

012548 ด.ญ.วริ ษฐา ศรี ทวีทลู

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

28 นางฐิ ติมา เฟื่ องฟุ้ง

019003 ด.ญ.อังสดา โยชนะ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

29 นางธณัญญ์ลกั ษณ์ ศรี ภานุมาต

015525 ด.ช.พริ ษฐ์ธนต์ ศรี ภานุมาตุ

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

30 นางบุษริ นทร์ คาแปงคา

015264 ด.ญ.ไอยกูล คาแปงคา

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

31 นายประวิทย์ นิราชภัย

015974 ด.ช.จัตุภทั ร นิ ราชภัย

1002020 ร.ร.บ้านลานทอง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

32 นางยุพา สี ขา

018642 ด.ญ.พันธิ ตรา สี ขา

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

33 นางดวงเดือน มีขนั หมาก

015508 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ มีขนั หมาก 1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

34 นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิช 018415 ด.ช.รชาวัฒน์ เฮงตระกูล

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

35 นางจีราภา เกตุวงษ์

019173 ด.ญ.นภัสสิ นี คุม้ สุวรรณ

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

36 นางสมบัติ บดีรัฐ

014837 ด.ช.ภัทรพล บดีรัฐ

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

37 น.ส.กาญจนา สังคง

017550 ด.ช.ณัฏชนน ยอดกุศล

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

38 นายเกษม ยิม้ แย้ม

012535 ด.ญ.เขมิกา ยิม้ แย้ม

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

39 นายคนอง เงินทอง

012144 ด.ช.กิตตินนั ท์ เงินทอง

1002039 ร.ร.บ้านแคทอง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

40 นางพัชราภรณ์ ภู่ภีโญ

017694 ด.ช.พีรภัทร ภู่ภีโญ

1002040 ร.ร.บ้านวังตะแบก

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

41 น.ส.ปริ ศนา รุ่ งเรื อง

017905 ด.ช.ปกรณ์ รุ่ งเรื อง

1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

42 นายสวาสดิ์ สังคง

016275 ด.ญ.สริ ตา สังคง

1002044 ร.ร.บ้านวังมะค่า

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

43 นางทิชานนท์ ศรี ศิล

014537 ด.ช.สิ รวิชญ์ ศรี ศิล

1002046 ร.ร.บ้านนาป่ าแดง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

44 นางบุญเทียน บัวภู

014810 ด.ช.ศุภกิจ บัวภู

1002050 ร.ร.บ้านหนองโสน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

45 นางสุชญั ญา บัวผัน

015393 ด.ญ.พชรวรรณ บัวผัน

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

46 นายธนวัต สมานมิตร

018599 ด.ช.ณธี พฒั น์ สมานมิตร

1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์ วิทยา

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

47 นางสายฝน ทับยา

014962 ด.ญ.มณัฐศิกาญจ์ ทับยา

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

48 นางรุ่ งทิวา บุษบก

014661 ด.ช.อัฐพล บุษบก

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

49 นายประสิ ทธิ์ เรื องอุไร

015852 ด.ช.เพ็ญฟิ จิ เรื องอุไร

1003019 ร.ร.บ้านหนองหัวควาย

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

50 นางสุมณฑา ศรี สมบุญ

016721 ด.ญ.วรรณวลี ศรี สมบุญ

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

51 นางรัตนา สุขมุ พานิ ช

014931 ด.ช.พงศธร สุ ขมุ พานิช

1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

52 นางเทียนทอง นึ กรักษ์

012906 ด.ช.ปรัชญ์พงศ์ นึ กรักษ์

1003032 ร.ร.บ้านทุง่ มหาศาล

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

53 นางสุนิสา จรวุฒิพนั ธ์

015762 ด.ช.ณัฐวีร์ จรวุฒิพนั ธ์

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

54 นายวรเดช ตื้อยศ

013061 ด.ช.เมธวิน ตื้อยศ

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

55 นางภวาสุ แพงสี

017959 ด.ช.พรหมมินทร์ แพงสี

1005006 ร.ร.บ้านไทยทวี

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

56 น.ส.ธัญญพร มีเทศ

018879 ด.ญ.ฆายนีย ์ สมสุ ข

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

57 นายธิ ติ วัชรภัทร

017940 ด.ญ.บุตรณัชชา วัชรภัทร

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

58 นายสถาพร รามสู ต

009222 ด.ช.กรวิชญ์ รามสู ต

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

59 นางสถิตาภรณ์ อารี เอื้อ

011938 ด.ญ.นรมน อารี เอื้อ

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

60 นางพรรณี รักษ์ศรี สุข

015960 ด.ญ.พรรณพร รักษ์ศรี สุข

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

61 นางรัตนา นันทา

017922 ด.ญ.พรสุ ดา นันทา

2001001 ร.ร.บ้านวังหามแห

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

62 นางอนุรักษ์ สมัครเขตรการ

012437 ด.ช.กฤษชัย สมัครเขตการ

2001010 ร.ร.บ้านวังโป่ งพัฒนา

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

63 นายนริ นทร์ ธรรมจิตร

013853 ด.ญ.อรณิ ชา ธรรมจิตร

2001015 ร.ร.บ้านโอ่งทานราษฎร์ บารุ ง อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

64 นางวันนา มีมขุ

015521 ด.ช.ชยุตม์ มีมขุ

2001015 ร.ร.บ้านโอ่งทานราษฎร์ บารุ ง อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

65 นายนรงค์ สุ่มสาย

017100 ด.ญ.กานต์ธิดา สุ่ มสาย

2001017 ร.ร.บ้านเปาะสวอง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

66 นายสุ ชาติ มงคลไทร

013624 ด.ญ.จุฑามาศ มงคลไทร

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

67 นางรัตนา ยามา

006847 ด.ช.ธนภัทร ยามา

2001027 ร.ร.โนนตารอด

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

68 นางศุภนิ ดา ไวเชียงค้า

015633 ด.ญ.อัญชสา ไวเชียงค้า

2001042 ร.ร.บ้านพัดโบก

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

69 นางเรณู แก้วสุขโข

018771 ด.ช.สิ รวิชญ์ แก้วสุขโข

2001055 ร.ร.บ้านปางมะนาว

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

70 นางอาทิ ผ่องใส

018019 ด.ญ.บงกช ผ่องใส

2001067 ร.ร.บ้านเกาะฝ้าย

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

71 นายสิ นชัย ฤทธิ์ คง

016972 ด.ช.ธนกร ฤทธิ์ คง

2001070 ร.ร.บ้านบึงหล่มสามัคคี

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

72 น.ส.ศริ ญญา ศรเพ็ชร

018395 ด.ญ.ชลธิ ชา ช่วยไธสง

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

73 นางอุษา นิ่มตรง

014080 ด.ช.ชัยชนะ นิ่ มตรง

2002006 ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

74 นายปริ ญญา อยูส่ ุ่ ม

005221 ด.ช.กิตติธชั อยูส่ ุ่ ม

2002010 ร.ร.อ่างทองราษฎร์ วิทยา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

75 นายนิพนธ์ จิราพงษ์

017835 ด.ช.นิ ธิพฒั น์ จิราพงษ์

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

76 นางอนุชิดา กาญจนะ

015383 ด.ญ.กรกนก กาญจนะ

2002020 ร.ร.บ้านท่าพุทรา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

77 นางอัธยา จันทร์ศิริ

013783 ด.ช.ธนกร จันทร์ศิริ

2002021 ร.ร.วัดคลองเจริ ญ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

78 นางณัฐศยากร พรภูวเดช

014727 ด.ญ.ณัฐอริ ญก์ พรภูวเดช

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

79 นางเกษร แซ่เจียม

016685 ด.ช.สิ รธี ร์ แซ่เจียม

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

80 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด

016989 ด.ญ.ปัณฑิตา กมขุนทด

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

81 นางศศิวิมล สารกาศ

019225 ด.ญ.ทรงอัปสร หอยแก้ว

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

82 นางเพชรัตน์ ขันกสิ กรรม

014077 ด.ญ.พิชญาภัค ขันกสิ กรรม

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

83 นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึก

017508 ด.ช.จิรพัชร พุม่ พันฆ้อง

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

84 นางยุพิน ใจหมั้น

016741 ด.ญ.ณัฏฐา ใจหมั้น

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

85 นางลาพรรณ์ คาทา

015493 ด.ญ.พรรณพัชร คาทา

2003016 ร.ร.บ้านโพธิ์ ทอง

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

86 นายจารึ ก อัตตะชีวะ

017999 ด.ช.จิรวัฒน์ อัตตะชีวะ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

87 นายปรี ชา อินทร์ชู

012017 ด.ช.วุฒิชยั อินทร์ ชู

2004002 ร.ร.บ้านปากคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

88 นางอัจฉรา คงอินทร์

012459 ด.ญ.นันท์นภัส คงอินทร์

2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

89 นางบุญมา ทับเจริ ญ

013163 ด.ช.สุ วิจกั ขณ์ ทับเจริ ญ

2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

90 นางพัฒนาพร สารทอง

017525 ด.ช.ศิรวิชญ์ กาลังศรี

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

91 น.ส.วัชริ นทร์ ขันทับทิม

012082 ด.ญ.พรหมพร รอดสิ นธุ์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

92 นางลลิตภัทร พะยอม

014938 ด.ช.ธนวัฒน์ พะยอม

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

93 นางวสุกาญจน์ แซ่จนั ทร์

014765 ด.ช.ปฐวรรธน์ แซ่จนั ทร์

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

94 นางทิพวัลย์ พงษ์พานิ ช

016608 ด.ญ.ภาพตะวัน พงษ์พานิช

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

95 นางนงค์นุช ช่วยเพ็ญ

016908 ด.ญ.ปรี ยาภา ช่วยเพ็ญ

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

96 นายสมยูร หลอดทอง

007955 ด.ญ.สิ ริภาพร หลอดทอง

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

97 นางขวัญจิต พรเวียง

013349 ด.ช.ธี รภัทร พรเวียง

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 นางจิรา โคตรประทุม

015801 ด.ช.เมธัส โคตรประทุม

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

99 นางเรณู ไชยหงษ์

014894 ด.ช.วรรธนัย ไชยหงษ์

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

100 นางจารุ วรรณ ศักดิ์วิทย์

014948 ด.ช.รัฐกานต์ ศักดิ์วิทย์

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

101 นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ ทอง

015356 ด.ญ.ชลนิ ภา ฤทธิ์ ทอง

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

102 นางนภชนก ทองมากรัตน์

015422 ด.ญ.เกศญาภัค ทองมากรัตน์ 3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

103 นางรุ จิรา แสงดาว

015580 ด.ช.กิจจา แสงดาว

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

104 นางจอมขวัญ กิจภิญโญ

016065 ด.ญ.กนกศิลป์ กิจภิญโญ

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

105 นายสมหมาย ศรชัย

016133 ด.ช.อิทธิ นพ ศรชัย

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

106 นางนาตยา ฤทธิ ธรรม

016792 ด.ญ.ชยิสรา ฤทธิ ธรรม

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

107 นายวสันต์ มัน่ สุ ทธิ

007496 ด.ช.ณัฐนันท์ มัน่ สุ ทธิ

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

108 นายไพรฑูรย์ พิลึก

012921 ด.ญ.พิชญานิ น พิลึก

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

109 นายสมบัติ ชิวหา

014041 ด.ญ.ภัทรพรรณ ชิวหา

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

110 นายอัธฌาย์นนั สงวนวงศ์

017129 ด.ช.วุฒิภทั ร สงวนวงศ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

111 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

015340 ด.ช.ภานุพนั ธ์ จันทร์ อินทร์

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

112 นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์

015924 ด.ช.จีรกิตติ์ วงษ์วิชยุตม์

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

113 นายมนัส หล่อทอง

016592 ด.ญ.ปิ ยะพร หล่อทอง

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

114 นายมานะ พูนเกษม

014824 ด.ญ.จอมขวัญ พูนเกษฒ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

115 นายสยาม ม่วงทอง

010965 ด.ญ.กฤติมา ม่วงทอง

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

116 นายณัฐวุฒิ กาหา

012944 ด.ช.ศุภษร กาหา

5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

117 นายธวัช พึ่งสุข

008857 ด.ช.ทรงวุฒิ พึ่งสุ ข

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

118 นายอธิ บดี ถาวรกูล

009273 ด.ช.รัฐมนตรี ถาวรกูล

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

119 นางลาดวน เอี่ยมอาจ

012540 ด.ช.กรภัทร์ เอี่ยมอาจ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

120 นางทัศนีย ์ เต็กสุวรรณ

015065 ด.ช.กณิ ศ เต็กสุวรรณ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

121 นางวัลลภา อินหลวง

013329 ด.ช.พลกฤต อินหลวง

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

122 นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุ ข

013814 ด.ช.ก้องภพ สมสาราญกุล

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

123 นายสมเกียรติ พ่วงเสื อ

011261 ด.ญ.สุ ธาสิ นี พ่วงเสื อ

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

124 นายก่อพงศ์ จัตวานิล

012938 ด.ช.ศุภวิชญ์ จัตวานิ ล

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

125 นางสุดใจ วัฒนศิริ

015850 ด.ช.กรวิชญ์ วัฒนศิริ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

126 นางณิ ชาภา เพิ่มสมบัติ

017026 ด.ช.กฤชภัทร เพิ่มสมบัติ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

127 นายวิเชียร โตสิ งห์

013897 ด.ช.วรวัฒน์ โตสิ งห์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

128 นางสายชล ปิ่ นชัยมูล

013300 ด.ญ.สุ ชญา ปิ่ นชัยมูล

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

129 นายอนันต์ ทาลายา

013827 ด.ญ.ปราถนา ทาลายา

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

130 นายวรรณชัย มงคลศรี

016350 ด.ช.วรัญญู มงคลศรี

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
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เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

131 ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ บุรีหลง

012742 ด.ญ.พิมพ์จนั ทร์ บุรีหลง

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

132 นางวิยะดา เซี่ ยงหลิว

014614 ด.ช.กฤษดากร เซี่ยงหลิว

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

133 นายสมควร ภู่ทอง

015556 ด.ญ.สวิชญา ภู่ทอง

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

134 นางปราริ ชาติ น่วมอินทร์

016575 ด.ญ.กันติชา น่วมอินทร์

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

135 นางจุฑาทิพย์ คาบรรลือ

017920 ด.ช.ธรรศ คาบรรลือ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

136 นางภานุรัตน์ เดชะผล

013944 ด.ช.ก้องภพ เดชะผล

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

137 นางพรนภัส เรื องเวช

016444 ด.ญ.เบญญาภา เรื องเวช

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

138 น.ส.ธัญลักษณ์ คล่องแคล่ว

017225 ด.ญ.สุ ธาทิพย์ กออาไพร

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

139 นายวันโชค วาริ นิน

013614 ด.ญ.ฐิ ตารี ย ์ วาริ นิน

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

140 นายจเด็ด มหาการะเกตุ

014203 ด.ญ.จิดาภา มหาการะเกตุ

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

141 นายอุดมศักดิ์ ไตรวาท

010102 ด.ญ.ชญานิศ ไตรวาท

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

142 นายณัฐวัฒน์ คาแหง

016818 ด.ช.รพีพฒั น์ คาแหง

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

143 น.ส.ยุบลวดี ลุสมบัติ

015278 ด.ช.ก้องเกียรติ ดีเลิศ

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

144 นางสายใจ ใฝ่ จิต

012985 ด.ช.จิรัฐติภทั ร์ ใฝ่ จิต

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

145 นางรุ่ งนะภา กิจสุ วรรณ

013476 ด.ช.ชาญวัฒน์ กิจสุวรรณ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

146 นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริ ญวงศ์

013876 ด.ญ.ภัทรนิ ษฐ์ ภัสสรเจริ ญวงศ์ 8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

147 นายอุทาน คุณยงค์

015143 ด.ญ.ฟ้าประทาน คุณยงค์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

148 นางกฤษณา บัวปรี

015289 ด.ช.คณิ สร บัวปรี

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

149 นางวรรณา พิลึก

013355 ด.ช.ชัยณรงค์ พิลึก

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

150 นางนันทวัน หงสไกร

018044 ด.ช.ณัฐนันท์ หงสไกร

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

151 นางณัฐธยาน์ บุตโรบล

018941 ด.ญ.มิ่งขวัญ บุตโรบล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

152 นายภิญโญ สุ ขแก้ว

013601 ด.ช.ภครภูมิ สุ ขแก้ว

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

153 นางนริ นทร์ มิตรสิ นพันธุ์

013913 ด.ช.พรหมพัฒน์ มิตรสิ นพันธุ์ 8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

154 นางเรณู ชมอุต

019104 ด.ญ.ศิวนาถ ชมอุต

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

155 นางวรรณี บุญยงค์

015714 ด.ญ.นภสร บุญยงค์

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

156 นางอาริ ยา รัตน์เถลิงศักดิ์

015320 ด.ญ.ชญาภรณ์ รัตน์เถลิงศักดิ์ 9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

1,000

157 นายเฉลิมพล อินทรเกษม

010794 ด.ญ.กิดากร อินทรเกษม

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

9801009 บานาญส่ งหักธนาคาร

รวม

1,000
157,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1 นางเบ็ญจมาศ วิทยากาญจน์

012183 ด.ญ.ลักษิกา วิทยากาญจน์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

2 นางภัทริ ยา ชาติพดุ ซา

019169 ด.ช.สรวิชญ์ ชาติพดุ ซา

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

3 นางภัทรา พามี

013424 ด.ช.ปุณณวิชญ์ พามี

1001016 ร.ร.บ้านยางเลียงฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

4 นางวรรทนา วัชรวรรณเรศ

014066 ด.ช.วรงกต วัชรวรรณเรศ

1001017 ร.ร.บ้านเขาน้ าเพชร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

5 นางพจนี ย ์ ถนอมศักดิ์

015785 ด.ช.ถิรวุฒิ ถนอมศักดิ์

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

6 นางปาริ ชาต เชาวลิตโรจน์

012148 ด.ช.พิศุทธิ์ เชาวลิตโรจน์

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

7 นายไพรัตน์ อ่อนกล้า

013124 ด.ญ.มทนาลัย อ่อนกล้า

1001042 ร.ร.บ้านหนองเต่าสามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

8 นางอรอนงค์ พันธุ ลี

014506 ด.ช.จารุ ภพ พันธุ ลี

1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

9 นางอัญชัน ขอนทอง

013353 ด.ช.จิรเมธ ขอนทอง

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

10 นายสุ กิจ กาญจนะจันทร์

007056 ด.ญ.ณภัทร กาญจนะจันทร์

1001073 ร.ร.บ้านดาดทองเจริ ญ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

11 นายไพศาล ก้อนจันทร์ เทศ

013898 ด.ช.เสกสรร ก้อนจันทร์เทศ 1001073 ร.ร.บ้านดาดทองเจริ ญ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

12 นางสุพิชญา กันทะวงค์

017625 นายผณิ ศวร กันทะวงค์

1001080 ร.ร.นิคม 3

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

13 นายนิพนธ์ วจีสจั จะ

011387 ด.ญ.ทัศนี ย ์ วจีสจั จะ

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

14 นางนิศานาถ ทัพวงษ์

017193 ด.ญ.พิมพ์พิศา ทัพวงษ์

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

15 นายชม บุญเดช

009210 ด.ช.ชัยฤทธิ์ บุญเดช

1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

16 นายมนต์ฑล กลิ่นสวรรค์

013815 ด.ญ.ชาวิศา กลิ่นสวรรค์

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

17 นางนราภรณ์ อินทพงษ์

018656 ด.ช.พฤษธวัชณ์ อินทพงษ์

1002006 ร.ร.บ้านใหม่เขานิ ยม

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

18 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี

018172 ด.ช.ชัยรัตน์ ด่านจิระมนตรี

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

19 นายไพโรจน์ พลาพล

004633 น.ส.จีรดา พลาพล

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

20 นายวัชระ ตาคาชัย

012749 ด.ช.สุ ทธิ วฒั น์ ตาคาชัย

1002014 ร.ร.บ้านเก่า

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

21 นางศุภลักษส์ น้ าสังข์

018209 ด.ญ.จิรัชญา น้ าสังข์

1002018 ร.ร.บ้านลานสะเดา

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

22 นายสนาม อินทพงษ์

009935 ด.ช.สิ งขร อินทพงษ์

1002043 ร.ร.บ้านห้วยน้ าใส

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

23 นายสุ ระพันธ์ มาน้อย

011809 ด.ช.ปัณณวิชญ์ มาน้อย

1002047 ร.ร.บ้านคุยแขวน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

24 นายจานงค์ พันธุ รัตน์

005383 ด.ช.ธนพันธ์ พันธุรัตน์

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

25 นางกรุ ณา สุ วรัตน์

012400 ด.ญ.นันท์นภัส สุ วรัตน์

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

26 นางอัคราวรรณ บุญประกอบ

011808 ด.ญ.วัชรี พร บุญประกอบ

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

27 นางวราภรณ์ กาวีนุ

017795 ด.ญ.อชิรญา กาวีนุ

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

28 นางพนารัตน์ ช่อชั้น

015167 ด.ช.ไตรรักษ์ ช่อชั้น

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

29 นางศิวชั ญา มัทยา

011558 ด.ญ.สตางค์ มัทยา

1003018 ร.ร.บ้านจิกคันช้อน

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

30 นายเดลินิวส์ แดงพัด

013100 ด.ญ.สิ ริยากร แดงพัด

1003018 ร.ร.บ้านจิกคันช้อน

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

31 นางวิลาสิ นี เงินเส็ง

012982 ด.ญ.พลอยวริ นทร์ เงินเส็ง

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

32 นางกฤตพร พงศ์สารารักษ์

017567 ด.ญ.ณัฐริ ดา พงศ์สารารักษ์

1004007 ร.ร.บ้านเด่นพระ

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

33 นายณรงค์ เรื องวงษ์

010347 นายธนัญชัย เรื องวงษ์

1004012 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

34 นายอัศวิน วังแผน

014452 ด.ช.อธิ ปไตย วังแผน

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

35 นางณัฐชาพร อ้นอิน

017215 ด.ช.พรณัฐชา อ้นอิน

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

36 นางเบ็ญจรักษ์ ใจเอิบ

018845 ด.ญ.เบญญาภา ใจเอิบ

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

37 นางชนิดา อนุสนธิ์

014282 ด.ญ.กัญญาณัฐ อนุสนธิ์

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

38 นางจิราพร พรมจันทร์

015095 ด.ช.เกรี ยงวิทย์ เชียงบิ๋ว

1005011 ร.ร.บ้านหนองแดน

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

39 นางจันแรม พงษ์สิงห์

010088 ด.ช.พิชญะ พงษ์สิงห์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

40 นายอรุ ณ สิ งห์เถื่อน

010453 ด.ช.รณฤทธิ์ สิ งห์เถื่อน

2001006 ร.ร.บ้านหนองช้างงาม

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

41 นายธี ระพงษ์ ขาขาว

006376 ด.ญ.ทิชานันท์ ขาขาว

2001014 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

42 นายณรงค์ชยั ธรรมปัญญา

013832 ด.ช.อธิ ป ธรรมปัญญา

2001021 ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

43 นางอุดมพร เอี่ยมสุภา

014103 ด.ญ.ศิริกลั ยา เอี่ยมสุภา

2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

44 นางอุไร ชูโตศรี

015608 ด.ญ.ทาริ กา ชูโตศรี

2001046 ร.ร.บ้านคลองสะพานช้าง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

45 นายสมชาย เมืองสุ ข

012740 ด.ช.เมธาสิ ทธิ์ เมืองสุ ข

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

46 นายเสถียร สุ ขตระกูล

011677 ด.ญ.ธนัญญา สุขตระกูล

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

47 นายประสาน จริ ยภิวฒั น์

013988 ด.ญ.พัณณิ ตา จริ ยภิวฒั น์

2002013 ร.ร.บ้านหนองทองหล่อ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

48 นางนิรดา ดอยแก้วขาว

014914 ด.ช.ชินาธิ ป คงประณี ต

2002014 ร.ร.บ้านช้างคับ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

49 นางสุทธาพร เงินอาจ

015269 ด.ญ.สุ ธาสิ นี ปรางค์ศรี ทอง

2002015 ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

50 นางณิ ชกานต์ ทองม้วนวง

016612 ด.ญ.นิ ศาชล ทองม้วนวง

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

51 นางสุภาศรี อนุสรณ์ประดิษฐ์

011493 ด.ญ.สุ ภชั ญา อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002018 ร.ร.บ้านหนองจอก

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

52 นายไพบูลย์ นิ ลทับ

006116 ด.ญ.กณิ กนันท์ นิ ลทับ

2002019 ร.ร.บ้านโนนมะกอก

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

53 นางสมคิด ผิวลออ

016639 ด.ช.ปรเมศก์ ผิวลออ

2002036 ร.ร.วัดฤกษ์หร่ ายสามัคคี

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

54 นางอาพร อ่อนวัน

014252 ด.ช.ปัญจพาณ์ อ่อนวัน

2002048 ร.ร.บ้านห้วยน้อย

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

55 นางศิริรัตน์ บุญยัง

012384 ด.ช.คุณานนท์ บุญยัง

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

56 นางสิ ริรัตน์ เรื อศรี จนั ทร์

013350 ด.ช.ชนาธิ ป เรื อศรี จนั ทร์

2003017 ร.ร.บ้านหนองหล่ม

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

57 นางนิยดา แสนวงค์คา

014835 ด.ญ.นันทิยา แสนวงค์คา

2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หิ นชะโงก) อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

58 น.ส.ละยอง กมขุนทด

017185 ด.ญ.ณัฐชา น้อยรุ่ ง

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

59 นายธงชาติ แซ่ยา่ ง

018938 ด.ช.ธนกร แซ่ยา่ ง

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

60 นางศุวดี ชมพูวณิ ชกุล

013107 ด.ช.ธนธาดา ชมพูวณิ ชกุล

2004014 ร.ร.บ้านบึงหล่ม

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

61 นางจุลนัฏ อยูส่ ุ ขยิง่ สถาพร

015115 ด.ช.พีรพัศ อยูส่ ุ ขยิง่ สถาพร

2004017 ร.ร.บ้านใหม่เจริ ญสุ ข

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

62 นางพนารัตน์ ยอดสุ วรรณ

015186 ด.ญ.ดลยา ยอดสุวรรณ

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

63 น.ส.ศักดิ์ศรี ภู่แส

018956 ด.ช.ศักดิเดช สิ ทธิ โชคเจริ ญดี 2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

64 นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์

016430 ด.ช.จิรพงษ์ จิตชัยภรณ์

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

2004024 ร.ร.บ้านคลองไพร

หมายเหตุ
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65 นางวิไลลักษณ์ นงนุช

014982 ด.ญ.ธัญพัฒน นงนุช

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

66 นางนุชนาถ วงษ์ปี

017627 ด.ช.ศศิศ วงษ์ปี

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

67 นายวินิจ มีสิทธิ์

016048 ด.ญ.พิชญ์สินี มีสิทธิ์

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

68 นางนันทวัน แก้วสว่าง

015317 ด.ญ.รังสิ ยา แก้วสว่าง

2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

69 นางวรรณา มากเปี่ ยม

016484 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ มากเปี่ ยม

2006003 ร.ร.บ้านคอปล้อง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

70 นายศิลป์ วิชยั คา

018369 ด.ญ.พัณณกร วิชยั คา

2006004 ร.ร.บ้านไผ่งาม

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

71 นางดรรชนีย ์ เมยไธสง

018067 ด.ญ.ณัฐนันท์ เมยไธสง

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

72 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

015815 นายธนาศินี เย็นใจราษฏร์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

73 นายธัญ สายสุ จริ ต

017728 ด.ช.ธี รธม สายสุจริ ต

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

74 นางรัตนาภรณ์ เครื อยา

016220 ด.ญ.อังคณาภรณ์ เครื อยา

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

75 นายสมชาย ภาคี

010384 ด.ญ.ภิคมั พร ภาคี

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

76 นายชัด อินทะสี

011118 ด.ญ.มนพัทธ์ อินทะสี

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

77 ว่าที่ร.ต.สาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์

012067 ด.ญ.ณัฐธยาน์ เถกิงสรคันธุ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

78 นายสุ รศักดิ์ แสนสุ วรรณ

014091 ด.ช.พงศธร แสนสุ วรรณ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

79 นายศราวุธ สงล่า

018035 ด.ญ.ศิริพร สงล่า

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

80 นายพิเชษฐ์ แย้มยิน

018109 ด.ญ.ธัญชนก แย้มยิน

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

81 นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง

014751 ด.ช.พุทธกานต์ แจ่มแจ้ง

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

82 นางปวีณณัฏฐ์(ปวีณา) คงสมนาม 015811 ด.ญ.ปัญญพร คงสมนาม

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

83 นางปรี ยานุช พรหมภาสิ ต

016082 ด.ญ.ศุภนิ ตา พรหมภาสิ ต

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

84 น.ส.สุขสิ ริ อินจันทร์

019034 ด.ญ.ภูสินี ชีวสิ ทธิ ยานนท์

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

85 นายอุทยั อินแนม

009045 ด.ญ.อุทยั วัลภ์ อินแนม

4002003 บานาญ อ.โกสัมพีฯ

บานาญเขต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

86 นายไพบูลย์ น้ าสังข์

002851 ด.ญ.สิ รินภา น้ าสังข์

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

87 นายวีระศักดิ์ พิมพา

013636 ด.ญ.พัชรวรรณ พิมพา

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

88 นายปฏิญญากร กาเนิ ด

011572 ด.ช.ปณิ ธาน กาเนิ ด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

89 นางวัลลภา อินหลวง

013329 ด.ช.พศิน อินหลวง

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

90 นายแสงทอง น้อยเกิด

013977 ด.ช.วิชญภาส น้อยเกิด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

91 นายพิธพงศ์ ยิม้ เปรม

012494 ด.ญ.กฤติมา ยิม้ เปรม

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

92 นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์

015083 ด.ช.อานัส ด้วงทรัพย์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

93 นางพัชรี พูลเพิ่ม

016376 ด.ญ.นวพรรษ พูลเพิ่ม

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

94 นางวาสนา ทิมแพร

016541 ด.ช.ธัชธรรม ทิมแพร

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

95 นางกฤษวรรณ ตรี สุทธาชีพ

009116 ด.ช.ปกรณ์ ตรี สุทธาชีพ

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

96 นางละมัยรักษ์ ก้องเกรี ยงไกร

015427 ด.ญ.พิมพ์ประภัสสร์ ก้องเกรี ยงไกร
8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

97 นายสิ ทธิ พร พลอาจ

015995 ด.ญ.ดลวาการ พลอาจ

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.
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98 นายโยธิ น บุญสุข

016669 ด.ญ.โยสิ ตา บุญสุ ข

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

99 นาง กชพรรณ ทวีจะกิจ

016162 ด.ญ.ปสุ ดา ทวีจะกิจ

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

100 นายอนุชา มังคะละ

014163 ด.ช.กันตพงษ์ มังคะละ

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

101 นางนุชาวดี รัตนพันธ์

012299 ด.ช.พงศกร รัตนพันธ์

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

102 นางคนึงนิ จ ไชยชโย

013729 ด.ช.นพณัฐ ไชยชโย

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

103 นายอภิชาติ อาบเงิน

016686 ด.ช.พงษ์พิภทั ร์ อาบเงิน

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

104 นายกวีศิลป์ สายคาทร

017022 ด.ช.พิชญะ สายคาทร

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

105 นายสังวาลย์ ชูจิ๋ว

013488 นายวิชชากร ดีจิ๋ว

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

106 นายวิโรจน์ ยศพรมราช

013598 ด.ช.วิจิตรา ยศพรมราช

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

107 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์

014360 ด.ช.ปัทวพล เดชโนนสังข์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

108 นายภุชงค์ เอี๋ยวศิริ

015972 ด.ญ.ภูริชญา เอี๋ยวศิริ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

109 นายนรภัทร แสงสาย

018445 ด.ญ.กิตติยาภา บัวประทุม

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

110 นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์

016126 ด.ช.บุญยกร กมลหัตถ์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

111 นายอานนท์ พุม่ พิศ

017252 ด.ช.ศุภกร พุม่ พิศ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

112 นายฉัตรพงษ์ วิไลมงคล

010080 ด.ญ.วิภาวี วิไลมงคล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

113 นายวิรัตน์ น้อยม่วง

013414 ด.ช.พีรวิชญ์ น้อยม่วง

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

114 นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม

016002 ด.ช.ทัพไทย ทองอิ่ม

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

115 นางรังษินี แก้วคง

018990 ด.ญ.กีรติยา สุขสวัสดิ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

116 นายพินิจ นุชสวาท

019220 ด.ญ.ณิ ชากร นุชสวาท

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

117 นายไพชยนต์ ศรี มว่ ง

010342 ด.ญ.พลอยภัทร ศรี มว่ ง

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

118 นางวาสนา ศรี ประดิษฐ์

016790 ด.ญ.วรัญชรี ศรี ประดิษฐ์

8008029 ร.ร.สักงามวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

119 นางดวงเดือน ชูโชติ

014846 ด.ญ.ณัฐญาดา ชูโชติ

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

120 นางฉัตรชนก การเที่ยง

019157 ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ การเที่ยง

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

121 นางวรรณี บุญยงค์

015714 นายสาริ ศ บุญยงค์

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

1,000

122 นางธัญญาพร เกตุดว้ ง

013113 ด.ญ.นภัสวรรณ เกตุดว้ ง

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวม

1,000
122,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1 นางสิ รปภา ธรรมสอน

010954 น.ส.ศุภากร ธรรมสอน

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

2 นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์

016348 นายอภิชา ประดิษฐ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

3 นางวิชชุดา บุญส่ งเสริ ม

010842 นายเผ่าภาคิณ บุญส่งเสริ ม

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

4 นางกาญจนา ยอดวิเศษพาณิ ชย์ 014792 น.ส.พนิ ตนันท์ ชัยพิทกั ษ์

1001008 ร.ร.บ้านโพธิ์ สวัสดิ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

5 นายศุภร ศุภราทิตย์

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

011868 น.ส.กรกฏ ศุภราทิตย์

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

สังกัด

ชั้น

6 นางฉัตรนภสร กาแพงแก้ว

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

014809 นายภานุศกั ดิ์ กาแพงแก้ว

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

รหัส

โรงเรียน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

จานวนเงิน
1,300

7 นางพจนี ย ์ ถนอมศักดิ์

015785 น.ส.ชานันทินี ถนอมศักดิ์

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

8 นายอภิชาติ ประสารศรี

019254 น.ส.อรพิชญา ประสารศรี

1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

9 น.ส.ลาเพย แก้วเกตุ

014427 นายพาโชค โกโจระ

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

10 น.ส.สุทธิ รักษ์ ลุ่มลึก

015600 นายภูบดินทร์ สิ งพา

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

11 นางณัฐฐิ ญา อัครจรัญรัตน์

011424 นายปุณยวีร์ อัครจรัญรัตน์

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

12 นายโสภณ พิลามาศ

011159 นายภูมินทร์ พิลามาศ

1001050 ร.ร.แนะนาราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

13 นายภูวนารถ มัทวรัตน์

010136 น.ส.รภัทร มัทวรัตน์

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

14 นางนุชนาถ เพชรรัตน์

013595 น.ส.สุ พิชญา เพชรรัตน์

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

15 นางสมทรง เทพแสน

015410 นายคุณชั ญ์ เทพแสน

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

16 นายองอาจ อ่อนฤทธิ์

006995 นายชนกันต์ อ่อนฤทธิ์

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

17 นางสุภาวดี เริ งชัยภูมิ

015681 นายวิชชากร เริ งชัยภูมิ

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

18 นางเนาวรัตน์ ภูโสดา

014324 น.ส.นุจธิ ฌาพร ภูโสดา

1001078 ร.ร.นิคม 1

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

19 นายสุ ประวัติ วงศ์ธนบัตร

016143 น.ส.สุ วภัทร วงศ์ธนบัตร

1001087 ร.ร.บ้านวังทอง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

20 นางอัจฉรา กงบังเกิด

010725 นายเจษฏา กงบังเกิด

1002003 ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

21 นางมานิดา กีรติวศิน

010437 ด.ญ.ศิรดา กีรติวศิน

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

22 นางพัชรี หายหัดถี

017411 นายพัชรดนัย หายหัตถี

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

23 นางสุริพร กิติโยธี

017704 นายกฤตนรา กิติโยธี

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

24 นางศุภลักษส์ น้ าสังข์

018209 น.ส.จุรณิ ตา น้ าสังข์

1002018 ร.ร.บ้านลานสะเดา

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

25 นางนวลจันทร์ มณี เขียว

012661 นายชัชยกริ ช มณี เขียว

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

26 นางวนิสรา จันทร์แดง

013949 น.ส.สุ ภทั รา ไพโรจน์

1002033 ร.ร.บ้านทุง่ น้ าตก

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

27 นางชนิดาพันธุ์ จงกลรัตน์

018407 น.ส.ปัณฑารี ย ์ จงกลรัตน์

1002043 ร.ร.บ้านห้วยน้ าใส

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

28 นางจีรัตน์ พิทยรังสรรค์

017626 นายเกียรติภูมิ พิทยรังสรรค์

1002051 ร.ร.บ้านทุง่ รวงทอง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

29 นางสุชญั ญา บัวผัน

015393 นายชิษณุพงศ์ บัวผัน

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

30 น.ส.รื่ นฤดี อินทรสารี

018640 นายบัญญพนต์ แสงนาค

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

31 นายขวัญชัย พวงไธสง

015945 น.ส.นิ ภทั ร์ สิริ พวงไธสง

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

32 นางณัฐณิ ชา อึ้งธี รกุล

014378 นายวงศธร อึ้งธี รกุล

1003014 ร.ร.บ้านโนนใหญ่

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

33 นางรุ่ งทิพย์ ยอดคา

013937 นายอัครพงศ์ สนามทอง

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

34 นางสาเภา ศรกองแดง

015339 น.ส.พัสวี ศรกองแดง

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

35 นางพวงเพ็ชร อินโพ

015909 นายภาณุวฒั น์ อินโพ

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

36 นายโกวิทย์ คาบุญ

012827 นายวิทยพงษ์ คาบุญ

1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระกา อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

37 น.ส.ณิ ชกานต์ เวชกรณ์

018873 นายพัธกานต์ เวชกรณ์

1005007 ร.ร.บ้านดงซ่อม

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

38 น.ส.ชนัญพร ชัยอุตม์

014713 นายธนโชติ กล่าทอง

1005008 ร.ร.บ้านคลองเมือง

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

39 นายมนตรี แสงท้าว

008904 น.ส.มัณฑนา แสงท้าว

1005009 ร.ร.บ้านหนองวัวดา

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300 เอกสารอยูท่ ี่สนง.ใหญ่

40 นางเกสร กสิ การ

013250 นายบุญมา กสิ การ

1005010 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

41 นายธิ ติ วัชรภัทร

017940 ด.ญ.บุตรณิ ชา วัชรภัทร

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

42 นางฉันทนา คงคารัตน์

010269 น.ส.กุลภรณ์ คงคารัตน์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

43 นางทิพวรรณ สุ วรรณ

011178 น.ส.นุสสริ ยากร คชฤทธิ์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

44 น.ส.ประภัสรา ธาราศรี

018189 น.ส.ปิ ยพร หาญพจมาน

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

45 นางปาณิ สรา แหวนวิเศษ

017294 นายศุภกร ศิลากุล

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

46 นายไพโรจน์ ชนะภัย

010145 นายนวภูมิ ชนะภัย

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

47 นางอุบล หงษ์ชุมแพ

013999 น.ส.อรพิน หงษ์ชุมแพ

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

48 นายอนันต์ นกน้อย

014706 นายณัฐพล นกน้อย

2001037 ร.ร.บ้านสระตาพรม

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

49 นางทัศวรรณ มณี กุล

018867 น.ส.กนกพชรวรรัตน์ เพียงตาธนรั
2001043
ตน์ ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

50 นายสมบัติ ทอดเสี ยง

012849 น.ส.สรัญรัตน์ ทอดเสี ยง

2001071 ร.ร.บ้านหัวเสลา

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

51 นางกัลยา น้อยมาลัย

011495 น.ส.ณัฐณิ ชา น้อยมาลัย

2002030 ร.ร.บ้านบึงลาด

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

52 นายวัชระ บุญจันทร์

013566 น.ส.กฤตพร บุญจันทร์

2002032 ร.ร.บ้านทุง่ หันตรา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

53 นางราจวน ยอดเกตุ

012956 นายวรปรัชญ์ ดีสุข

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

54 นางวัชรี พร อภัยภักดิ์

013273 นายปารเมศ อุทยั สา

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

55 นางอรทัย รัชตะ

011190 นายวิชยุตม์ รัชตะ

2002048 ร.ร.บ้านห้วยน้อย

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

56 นางจันทร์ฉาย สิ นธุ บญ
ุ

013026 น.ส.ภัทรศยา สิ นธุ บญ
ุ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

57 นายบุญชม ติ๊บบุง่

014353 ด.ญ.ณัฏฐณิ ชชา ติ๊บบุง่

2004010 ร.ร.บ้านท่าข้ามสามัคคี

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

58 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ

010843 นายรายรวี พินิจทะ

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

59 นายชัยลพ มระกรณ์

011807 นายชัยวิทย์ มระกรณ์

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

60 นางนิภาพัทร ฉิ มพาลี

014735 นายอนัฐพล ฉิ มพาลี

2004016 ร.ร.บ้านท่าช้าง

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

61 นางรัชนี เอี่ยมรอด

018465 นายศุภกิตต์ เอี่ยมรอด

2004016 ร.ร.บ้านท่าช้าง

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

62 นายประดิษฐ์ วันแจ้ง

010971 น.ส.ปริ ยากร วันแจ้ง

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

63 นายเพย มะลิวลั ย์

012510 น.ส.ถิรดา มะลิวลั ย์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

64 นายประเสริ ฐ สงวนศักดิ์

004425 น.ส.ประภาภรณ์ สงวนศักดิ์ 2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

65 นางลลิตภัทร พะยอม

014938 นายพลกฤษณ์ พะยอม

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
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มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

66 นางรุ จิรัตน์ ชูเตชะ

018750 น.ส.ณิ ชกานต์ ชูเตชะ

2004033 ร.ร.บ้านปางลับแล

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

67 น.ส.ไพรัตน์ พิมพาสอน

013525 นายธนธัช ลิขิต

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

68 นางนงนุช คิดการ

013976 นายบุณยกร คิดการ

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

69 นางนงค์นุช ช่วยเพ็ญ

016908 น.ส.ปรี ยาภัทร ช่วยเพ็ญ

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

70 นายกาพล นิลรัตน์

006592 น.ส.ธนพร นิลรัตน์

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

71 นางสุนนั ท์ สิ งหเดช

015357 นายปารณัท สิ งหเดช

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

72 นายสุ เทพ เขม้นกิจ

013339 ด.ญ.ญาดา เขม้นกิจ

2006005 ร.ร.บ้านระหานประชาศึกษา อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

73 น.ส.สมปรารถนา คล้ายอ้น

007405 น.ส.กุลธิ ดา คล้ายอ้น

2007000 เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

74 นายสมเกียรติ มาลา

014096 น.ส.วิชญาภรณ์ มาลา

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

75 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม

014478 น.ส.ภัทริ กา ดิลกคุณธรรม

3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

76 นายเพิ่ม บดีรัฐ

011383 น.ส.ณัชชา บดีรัฐ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

77 นางจุฑารัตน์ เนวะมาตย์

012875 น.ส.ณัฐธิ ดา เนวะมาตย์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

78 นายอัศวิน ด้วงช้าง

012922 น.ส.อริ สรา ด้วงช้าง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

79 นายณรงค์ ตระกูล

014652 น.ส.ชนม์นิภา ตระกูล

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

80 นางอัจฉราพร คาพุฒ

011010 ด.ญ.ญาณิ น คาพุฒ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

81 นางชาลี ตระกูล

013590 น.ส.ชนกนันท์ ตระกูล

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

82 นางบุษบา เหมือนวิหาร

014461 น.ส.อัญมณี เหมือนวิหาร

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

83 นางสี ฟ้า วุฒิ

018621 น.ส.สุ ทินา วุฒิ

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

84 น.ส.ประไพรสาร รักษาบุญ

018729 นายนราทิตย์ สุ ชาติธรรม

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

85 นางจิดาภา น้ าสมบูรณ์

013619 นายภูมิพชั ร บุญยะกา

3003011 อุทยานประวัติศาสตร์

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

86 นายวีระศักดิ์ พิมพา

013636 น.ส.พัชรวี พิมพา

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

87 นางพิมพ์พรรณ คาภิระยศ

014137 น.ส.ศิรดา จรัสวรสุ นทร

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

88 นายสาเริ ง ประเทศ

008896 นายสรวิชญ์ ประเทศ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

89 นายประภาส ธารเปี่ ยม

006674 นายภารวี ธารเปี่ ยม

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

90 นางนิภาวดี น่วมอินทร์

014056 น.ส.ธนาภรณ์ น่วมอินทร์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

91 นางชลธิ ชา ตรงสกุล

018435 น.ส.พิชชาภา ตรงสกุล

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

92 นางดาราพร ชินาวลี

009874 นายวัชริ ศ ชินาวลี

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

93 นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์

010106 น.ส.วิมพ์วิภาพร จงสวัสดิ์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

94 นางทิพวัลย์ นาคอ้น

011607 นายวรรณพงษ์ นาคอ้น

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

95 นายนิวา จิระประภูศกั ดิ์

015200 น.ส.นิ รามัย จิระประภูศกั ดิ์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

96 นายคิมหะ หมื่นพรม

013967 นายไชยวัฒน์ หมื่นพรม

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

97 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

012979 น.ส.นิ ศารัตน์ แสนใจวุฒิ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

98 นางจรรยา วงษ์อยู่

015865 น.ส.จุติกาญจน์ วงษ์อยู่

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

99 นายนพพร บัวคลี่

017435 นายศิวชั บัวคลี่

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

100 นางภานุรัตน์ เดชะผล

013944 นายธี รภัทร์ เดชะพล

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

101 นายสุ รสิ ทธิ์ ลาภอินทรี ย ์

015879 นายลาภน์ ลาภอินทรี ย ์

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

102 นางคนึงนิ จ ไชยชโย

013729 นายณัฐพล ไชยชโย

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

103 นางรุ่ งนะภา กิจสุ วรรณ

013476 นายชาญวิทย์ กิจสุ วรรณ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

104 นายฉัตรพงษ์ วิไลมงคล

010080 นายพลพงศ์ วิไลมงคล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

เขตพื้นที่ 2

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

105 นางเรณู กิตติวฒั นากูล

018057 ด.ญ.กรรภิรมย์ กิตติวฒั นากูล 8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

106 นางนริ นทร์ มิตรสิ นพันธุ์

013913 นายพรพัฒน์ มิตรสิ นพันธุ์

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

107 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ 014202 น.ส.พรรษวรรณ เหมือนสุวรรณ์8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

108 นายมานัด คาดา

017179 น.ส.กุลนันทน์ คาดา

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

109 นางศรี ประไพร เจาะขาว

013412 น.ส.นัฐฐากุล เจาะขาว

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

110 นางปฐมรัตน์ จารัส

011896 นายนวพล จารัส

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

111 นายสาราญ ศรเลี่ยมทอง

012694 น.ส.ณัฐณิ ชา ศรเลี่ยมทอง

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

112 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล

013812 นายอัษฎาวุธ จันทรสกุล

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

113 นางวาสนา ปิ่ นทอง

016567 นายจิรายุ นครกัณฑ์

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

114 นางเรณู ชมอุต

019104 น.ส.สิ รีธร ชมอุต

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

115 นางเฉลิมพร เพชรประดับ

014307 น.ส.พรรณวรา เพชรประดับ 9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

1,300

116 นายอนันต์ คงชุม

015585 นายอัครวิชญ์ คงชุม

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 4
รวม

1,300
150,800

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
1 นางลัคนา กระต่ายทอง

016206 น.ส.จิตตาภา กระต่ายทอง 1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

2 นายเพชร ชมภูรัตน์

016757 น.ส.พลอยชมพู ชมภูรัตน์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

3 นายบรรณวิชญ์ โยมป้อม

011101 นายกษิด์ ิเดช โยมป้อม

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

4 นายอนุวงศ์ ฐิตินนั ท์เมือง

009984 น.ส.กชพร ฐิ ตินนั ท์เมือง

1001006 ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

5 นายณรงค์ชยั บุญหนุน

017544 น.ส.ธมลวรรณ บุญหนุน

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

6 นางณัฐกรณ์ สารปรัง

016316 น.ส.รัตตัญญู สารปรัง

1001011 ร.ร.วัดพระบรมธาตุ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

7 นางจารุ วรรณ คงเผ่าพงษ์

013503 น.ส.ชาคริ ยา คงเผ่าพงษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

8 นางไพนอง ศิลาเงิน

008716 นายหัตถแพทย์ ศิลาเงิน

1001020 ร.ร.ประชารัฐพัฒนา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

9 นางสาวิตรี ล่องชูผล

014915 น.ส.อติกานต์ ล่องชูผล

1001020 ร.ร.ประชารัฐพัฒนา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

10 นายจริ นทร์ วงษ์ทิพย์

006609 นายสุ ภมิตร วงษ์ทิพย์

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

11 นางรุ่ งฟ้า เจนทัศนเอกจิต

014375 น.ส.ภูสุดา เจนทัศนเอกจิต

1001024 ร.ร.บ้านเกาะสะบ้า

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

12 นางประภา นวมเพ็ชร

015394 นายภานุพงศ์ นวมเพ็ชร

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

13 นายคารณ บุญมีมา

016198 นายพงศกร บุญมีมส

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

14 นายประจักษ์ ปิ่ นจุไร

013039 นายฐธนกฤต ปิ่ นจุไร

1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

15 นางเสริ มสวย ยาหอม

015803 น.ส.เสาวภาคย์ ยาหอม

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

16 นางนันทภัค อ่อนฉาย

016032 นายภัชราเชษฐ์ อ่อนฉาย

1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

17 นางมัตตรี ญา ท้าวภู่

014297 น.ส.ปรี ญาณัฐ ท้าวภู่

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

18 นางหฤทัย เกิดมีโภชน์

016344 น.ส.จิดาภา เกิดมีโภชน์

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

19 นางลาพึง พุม่ เพชร

015185 นายกันตพงศ์ พุม่ เพชร

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

20 นางสุพิชชา พันธุ์มี

016702 นายธรรมธัช พันธ์มี

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

21 นางกานดา ทาแกง

011727 น.ส.สุ ปรี ยา ทาแกง

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

22 นางสุนิทรา อุดมรัตนศิริชยั

015094 น.ส.กัญญาณัฐ อุดมรัตนศิริชยั 1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

23 นางสุวรรณา จันทร์สุวรรณ์

010777 น.ส.นิ ศารัตน์ จันทร์ สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

24 นางอังคสุดา บารุ งสุ ข

016953 นายวสวัตติ์ บารุ งสุ ข

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

25 นางอารี มีชยั

014025 น.ส.ณัฐกานต์ มีชยั

1001060 ร.ร.บ้านน้ าโท้ง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

26 นายประกิต บูชาบุญ

017786 นายรัตธนากร บูชาบุญ

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

27 นางจันทรัตน์ อ่อนฤทธิ์

014099 น.ส.อัญญารัตน์ อ่อนฤทธิ์

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

28 น.ส.อารี ย ์ วงษ์มณี

017210 นายจิรพัฒน์ มีภกั ดี

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

29 นางศิวารัตน์ ปะตังทะสา

012285 น.ส.ธนภรณ์ ปะตังทะสา

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

30 นางชนิกาพร ทองเดช

014950 น.ส.ชวัลลักษณ์ ทองเดช

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

31 น.ส.จิตรา พันพิพฒั น์

013551 นายอัครเดช สาราญดี

1001082 ร.ร.นิคม 5

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
สังกัด

ชั้น

32 นางธัณวรัตน์ ภูขาว

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

017205 นายสิ รภพ กันยะมูล

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

รหัส

โรงเรียน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

จานวนเงิน
1,300

33 นายถวิล พละทรัพย์

008414 นายพงศกร พละทรัพย์

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

34 นายมานิตย์ ขอนทอง

010422 น.ส.อธิ ษฐาน ขอนทอง

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

35 นางพิศมัย ช่างคา

015241 นายพีระพัฒน์ เกิดสุ ข

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

36 นายพรชัย หุ่ นเที่ยง

012316 น.ส.นรัฐดา หุ่ นเที่ยง

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

37 นายพยุง แจ่มหม้อ

015473 นายนันทวัฒน์ แจ่มหม้อ

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

38 นางธนาภรณ์ เทพสกุล

011363 นายกิตติเมธา เทพสกุล

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

39 นายศราวุฒิ ถาวร

012991 น.ส.ชลธาชา ถาวร

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

40 นายไพรโรจน์ สาลี

017897 น.ส.ปิ ยะฉัตร สาลี

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

41 นางพะเยาว์ ทองคา

015575 น.ส.จิราพร ทองคา

1002041 ร.ร.บ้านคุยประดู่

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

42 นางกมลลักษณ์ ชัยรัตนสุวรรณ 013413 น.ส.จิดาภา ชัยรัตนสุ วรรณ

1002050 ร.ร.บ้านหนองโสน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

43 นายสุ บนั พรเวียง

014294 นายดลวัต พรเวียง

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

44 นางเอมอร ไกรศร

015212 นายธนชัย ไกรศร

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

45 นางปิ ยวรรณ วงศ์แสน

012821 นายพุทธิ พงศ์ วงศ์แสน

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

46 นายขวัญชัย พวงไธสง

015945 นายพัสกร พวงไธสง

1003012 ร.ร.สิ ริแก้วเจริ ญ

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

47 นางบรรเจิด เจริ ญบุญ

015698 น.ส.บุญสิ ตา เจริ ญบุญ

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

48 นางสาเภา ศรกองแดง

015339 น.ส.พัชรพร ศรกองแดง

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

49 นางกาญจนา เกตุดว้ ง

012151 นายกมลชัย เกตุดว้ ง

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

50 นายประสูติ ชูจิ๋ว

004846 น.ส.กฤติญาณี ชูจิ๋ว

1003032 ร.ร.บ้านทุง่ มหาศาล

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

51 นายโกศล พุทธวงค์

013382 นายชลนที พุทธวงค์

1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

52 นายโกวิทย์ คาบุญ

012827 นายวรวิช คาบุญ

1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระกา อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

53 นางวิจิตร ประยูรพันธ์

016076 นายอุกฤษฎ์ ประยูรพันธ์

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

54 นายดิเรก องอาจ

012782 นายนิ ติภทั ร์ องอาจ

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

55 นายจรัญ พะโยม

012983 น.ส.นิ มารัตน์ พะโยม

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

56 นางนิภาภร สงฆ์คุม้

014433 น.ส.สิ ริสกุล สงฆ์คุม้

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

57 นางณัฐชาพร อ้นอิน

017215 นายณัฐชาวัฒน์ อ้นอิน

1004028 ร.ร.บ้านประดาเจ็ดรัง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

58 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ถาวร

011643 น.ส.ดวงพร ถาวร

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

59 นางเกศิณี น่วมเจริ ญ

014677 น.ส.สุ พรรณิ การ์ อินนารา

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

60 นายสมนึก อ้ายง้าว

008163 น.ส.กนกกร อ้ายง้าว

1005007 ร.ร.บ้านดงซ่อม

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

61 นางฉันทนา คงคารัตน์

010269 น.ส.กุลปรี ยา คงคารัตน์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

62 นายณรงค์ชยั ธรรมปัญญา

013832 นายฉัตรดนัย ธรรมปัญญา

2001021 ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

63 นางจุรี ห่อมณี รัตน์

017762 น.ส.วรฤทัย เสื อสิ งห์

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

64 นายกวี อิทธิ วฒั นะ

011036 นายอิทธิ อิทธิ วฒั นะ

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

65 นางปัทมา ต๊ะเรี ยน

015162 นายจิรกิตติ์ ต๊ะเรี ยน

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

66 นายธี ระศักดิ์ บุญเกตุ

015520 น.ส.ณิ ชาภัทร บุญเกตุ

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

67 นายประสงค์ อรุ ณมณี

009182 นายณัฏฐ์ อรุ ณมณี

2001066 ร.ร.วัดพัฒนราษฎร์ บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

68 นางอุษา นิ่มตรง

014080 นายคงกระพัน นิ่ มตรง

2002006 ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

69 นายประสาน จริ ยภิวฒั น์

013988 นายทัตพงศ์ จริ ยภิวฒั น์

2002013 ร.ร.บ้านหนองทองหล่อ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

70 นางชเอม สุ ทธี

017788 นายชลสิ ทธิ์ สุ ทธี

2002013 ร.ร.บ้านหนองทองหล่อ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

71 นางสายสมร คชภูมิ

011194 น.ส.จณิ ตสา คชภูมิ

2002020 ร.ร.บ้านท่าพุทรา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

72 นายประสิ ทธิ์ พร คาก้อน

015863 น.ส.วนัชพร คาก้อน

2002025 ร.ร.บ้านสามแยก

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

73 นางเพ็ญศรี อินทร์ แพง

013568 นายพิชานนท์ อินทร์ แพง

2002026 ร.ร.บ้านป่ าเหี ยง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

74 นางราตรี ครุ ฑะกะ

016967 น.ส.นภัสสร ครุ ฑะกะ

2002030 ร.ร.บ้านบึงลาด

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

75 นางรัศมี อ่วมน้อย

012139 นายภัทรพงศ์ อ่วมน้อย

2002031 ร.ร.บ้านวังหันน้ าดึง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

76 นางเพชรัตน์ ขันกสิ กรรม

014077 นายพชรกูล ขันกสิ กรรม

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

77 นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า

013653 น.ส.พิมพ์มาดา แจ่มฟ้า

2002049 ร.ร.บ้านแม่ลาด

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

78 นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า

013653 น.ส.พิมพ์ชนก แจ่มฟ้า

2002049 ร.ร.บ้านแม่ลาด

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

79 นายทองม้วน มิตมาต

013077 น.ส.ปัทมวดี มิตมาต

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

80 นางเมธิ วรรณ ถ้วยอิ่ม

015474 น.ส.สวรรณญา ถ้วยอิ่ม

2003014 ร.ร.บ้านไผ่ยาวสามัคคี

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

81 นางนงคราญ จันทร์ดีร้อย

012599 นายภควัต จันทร์ดีร้อย

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

82 นางใกล้รุ่ง พุม่ ซ่อนกลิ่น

013607 นายอภิวฒั น์ พุม่ ซ่อนกลิ่น

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

83 นางลาดวน เนียมคล้าย

006871 น.ส.ชุติมา เนียมคล้าย

2004005 ร.ร.บ้านคลองเตย

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

84 นายธงชาติ แซ่ยา่ ง

018938 นายดง แซ่ยา่ ง

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

85 นางบุษบา เย้ยโพธิ์

014267 น.ส.ณัฐธิ ดา เย้ยโพธิ์

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

86 นางถนอมขวัญ อยูป่ าน

011667 นายศิวกร อยูป่ าน

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

87 นายประวิทย์ รอดรักษ์

015570 นายศุภวิชญ์ รอดรักษ์

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

88 นายสมยูร หลอดทอง

007955 นายอุดมศักดิ์ หลอดทอง

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

89 นายสวัสดิ์ ยมเกิด

007792 นายภาณุพงศ์ ยมเกิด

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

90 นางวิภา ชาหว้า

012948 นายธี รดนย์ ชาหว้า

2006003 ร.ร.บ้านคอปล้อง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

91 นายประมวล จันทร์ อ่วม

012542 นายปรเมษฐ์ จันทร์อ่วม

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

92 นางเรวดี ศิลาโชติ

016012 น.ส.ณัฐวดี ศิลาโชติ

2006009 ร.ร.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

93 นายสมนึก หาบุญพาส

013926 น.ส.วันทิกา หาบุญพาส

2006011 ร.ร.บ้านดงเย็น

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

94 นางครองชนก วงษ์สารักษ์

013799 นายณฐพร ฤทธิ์ อุดม

2006013 ร.ร.บ้านวังเจ้า

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

95 นางอัจฉรา พงษ์พรต

016311 นายปรัชญา พงษ์พรต

2006014 ร.ร.บ้านโพธิ์ เอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

96 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

015815 นายธนาวุฒิ เย็นใจราษฎร์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

97 น.ส.อุไรรัตน์ พลขันธ์

016216 น.ส.ธนวัฒน์ ชื่นชอบ

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 นางพนม สมโภชน์

016218 น.ส.อภิชญา สมโภชน์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

99 นางศรี รัตน์ วงษ์วิรัตน์

017714 น.ส.ศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

100 นางทักษกร กรุ ณวงค์

018580 น.ส.บุญพิทกั ษ์ กรุ ณวงศ์

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

101 นายอุดม เสื อดอนกลอย

007945 น.ส.ขวัญเรื อน เสื อดอนกลอย 3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

102 นายวีระชัย พวงทอง

009958 น.ส.พรชนัน พวงทอง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

103 นางสุนีรัตน์ ศรี สงั ข์

013262 น.ส.พิณจ์ตราษ์ ศรี สงั ข์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

104 นางปราณี แสงจันทร์

019281 น.ส.ณัฐชยา เอี่ยมไผ่

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

105 นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร

011242 นายกันตเมศฐ์ ชินวัชร์ยงั กูร 3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

106 นางกัญญา คงอรุ ณ

012283 น.ส.เมธาวี คงอรุ ณ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

107 น.ส.ศุภรดา วาอุทศั น์

017135 น.ส.คัมภิรดา วาอุทศั น์

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

108 นายวิรุฬ เมฆา

010665 น.ส.พิริยา เมฆา

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

109 นายโยธิ น ป้อมปราการ

016962 นายภูมิรพี ป้อมปราการ

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

110 น.ส.สุขสิ ริ อินจันทร์

019034 น.ส.ภูสิริ ชีวสิ ทธิ ยานนท์

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

111 นางประสพสุข กันภัย

015500 น.ส.สรัลพร กันภัย

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

112 นางณัฐวีณ์ นิธิจินดาวัชร์

013403 น.ส.ธันยพัต การเที่ยง

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

113 นางโชติรส แตงดารารัตน์

015324 น.ส.สิ รยา แตงดารารัตน์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

114 นางศักดิ์ศรี นามนาค

011307 นายศิรวิทย์ นามนาค

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

115 นางศิริรัตน์ คุม้ ชาติ

013479 น.ส.จิดาภา คุม้ ชาติ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

116 นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุ ข

013814 น.ส.ชนกน่าน สมสาราญกุล 8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

117 นายแสงทอง น้อยเกิด

013977 นายวชิรวิชญ์ น้อยเกิด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

118 นางสุวารี ยอดศรี

014336 น.ส.ทักษพร ยอดศรี

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

119 นางชนิศา จิระเดชประไพ

014575 นายกิตติพิชญ์ จิระเดชประไพ8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

120 นายพิธพงศ์ ยิม้ เปรม

012494 น.ส.ภัทรชนก ยิม้ เปรม

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

121 นางอรชร แจ้งเอี่ยม

012937 นายรัชมงคล แจ้งเอี่ยม

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

122 นางสุดใจ วัฒนศิริ

015850 น.ส.ธญมน วัฒนศิริ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

123 นายนคริ นทร์ ทาลายา

012207 นายประภัธพงศ์ ทาลายา

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

124 นางทัศนี อ่วมโพธิ์

015472 น.ส.ธณัฎฐา อ่วมโพธิ์

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

125 น.ส.ยุวดี ฮามคาฮัก

016347 นายสิ รวิชญ์ คาตรง

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

126 นางอโณทัย กมุทชาติ

013610 นายสกรรจ์ กมุทชาติ

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

127 นายทรงกลด สรรพค้า

012242 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

128 นางวิยะดา เซี่ ยงหลิว

014614 นายกฤษฎา เซี่ ยงหลิว

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

129 นายสอิ้ง กันยะมูล

007539 นายจิตวัต กันยะมูล

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

130 น.ส.วิยะดา อินทพงษ์

016883 น.ส.ชญานันท์ จอมทอง

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

131 นายดิเรก สระเกตุ

014449 นายพีระพัฒน์ สระเกตุ

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

132 นางพนิ ดา เกตุวงษ์

015866 นายธนดล เกตุวงษ์

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

133 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์

018113 ด.ช.ธี รพัฒน์ ไฝสัมฤทธิ์

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

134 นายกวีศิลป์ สายคาทร

017022 นายกิจโกศล สายคาทร

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

135 นายสมพร เวชพันธ์

012519 นายภราดร เวชพันธ์

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

136 นายวิโรจน์ ยศพรมราช

013598 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

137 นางวาสนา อินทะเรื องศร

013835 น.ส.จิตติมา อินทะเรื องศร

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

138 นายสุ เทพ ภูกาม

011236 น.ส.ธัญเรศ ภูกาม

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

139 นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพฒั น์

012219 นายธันยพงศ์ ฉวีพฒั น์

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

140 นายชาคริ ต ตุงคะศิริ

015884 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

141 นายสุ พิน โจ้กุล

016011 น.ส.วชิราภรณ์ โจ้กุล

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

142 นางศิริลกั ษณ์ เลขะวัฒนะ

016442 น.ส.รังสิ นี เลขะวัฒนะ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

143 นางเกสร ชตาเริ กษ์

012696 น.ส.สุ ภาพรรษ ชตาเริ กษ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

144 นายพัฒนพงษ์ พูนผล

013571 นายธนพนธ์ พูนผล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

145 นายถวัลย์ จันทร์ตน้

013743 นายหัสวรรษ จันทร์ ตน้

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

146 นายมานัด คาดา

017179 น.ส.กัญญาณัฐ คาดา

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

147 นางธนพรรณ ปรางโท้

018127 นายชยุตพงศ์ ปรางโท้

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

148 นางบุษยา นิจโกรทม

016557 น.ส.ณัฐนรี นิ จโกรทม

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

149 นางมลฤดี โสภานุสนธิ์

013682 น.ส.อภีษฎา โสภานุสนธิ์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

150 นางพรทิพย์ หลาพรม

015176 นายยุทธพงษ์ หลาพรม

9801001 หน่วยกลางหักสหกรณ์

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

151 นางนภาวรรณ ฉลาดธัญกิจ

007461 น.ส.ชนัญญา ฉลาดธัญกิจ

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

152 นายกิตติพฒั น์ อธิ วฒั น์ธนาวงศ์ 017072 น.ส.สลิลทิพย์ อธิ วฒั น์ธนาวงศ์9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

1,300

รวม

197,600

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1 นายชะอ้อน บดีรัฐ

011893 นายปุณณวิทย์ บดีรัฐ

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

2 นางพณิ ตา เงินทอง

012402 น.ส.ณัฐชรี ยา เงินทอง

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

3 นางอิสสริ ยา สิ ทธิ โสภณ

015392 นายปณพล สิ ทธิ โสภณ

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

4 นางสุภาณี แสงแก้ว

016317 น.ส.วรรณสิ ริ แสงแก้ว

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

5 นางกนกพร แร่ เพชร

014585 นายปิ ยชาติ แย้มพจนา

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

6 นางเมตตา ไพโรจน์

012894 นายศุภณัฐ ไพโรจน์

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

7 นางสุวรรณี ปกเกษ

017758 นายพงศกร ปกเกษ

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

8 นายสันติ กิจพฤกษ์

012809 นายกรกช กิจพฤกษ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

สังกัด

ชั้น

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

10 นางกนกพร ชุ่มวงษ์(วิทยาจิตรเกษม)
015221 นายวัชรพงษ์ วิทยาจิตรเกษม 1001017 ร.ร.บ้านเขาน้ าเพชร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

11 นายบังเอิญ หมัน่ เขตรกิจ

008766 นายเกียรติศกั ดิ์ หมัน่ เขตรกิจ 1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

12 นางจันทนา มัน่ คง

012448 น.ส.ณัฐรัตน์ มัน่ คง

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

13 นางกนกวรรณ เปรมแฉ่ง

015034 น.ส.ภัทรกันย์ เปรมแฉ่ง

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

14 นางรัชนีย ์ ศรี ศกั ดา

010242 น.ส.นภิสรา ศรี ศกั ดา

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

15 นางสมภักดิ์ โชติสกุล

013035 น.ส.สิ ริวิมล โชติสกุล

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

16 นางพิศมัย พิลึก

010963 นายธนพงศ์ พิลึก

1001033 ร.ร.บ้านไร่

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

17 นายอภิชาติ ประสารศรี

019254 น.ส.พชรพรรณ ประสารศรี

1001036 ร.ร.บ้านบ่อตาโพธิ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

18 นางสะท้าน ขวัญมุข

007177 นายสรวิชญ์ ขวัญมุข

1001038 ร.ร.บ้านคลองเรื อ

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

19 นางภัททิญา ไม้หอม

016973 นายธี รวัฒน์ ไม้หอม

1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

20 นายพินิจ จันตาวงค์

006896 นายพัฒนกริ ช จันดาวงค์

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

21 นางพรพิมล สมจิโน

005585 น.ส.สุ พรรษา สมจิโน

1001048 ร.ร.นารี ราษฎร์ สามัคคี

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

22 นางสุวรรณา จันทร์สุวรรณ์

010777 น.ส.ดวงรัตน์ จันทร์ สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

23 นายเกียรติศกั ดิ์ บุญธรรม

013969 น.ส.ธิ ติมา บุญธรรม

1001058 ร.ร.หนองบัวราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

24 นางกันต์กนิษฐ์ บุญเสริ ม

017223 น.ส.ภัทรานิ ษฐ์ บุญเสริ ม

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

25 นางกันต์กนิษฐ์ บุญเสริ ม

017223 นายภัทรพงศ์ บุญเสริ ม

1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

26 นายกวีพจน์ บรรจง

013600 นายภาณุพงศ์ บรรจง

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

27 นางสุทธิ นี โฆษิตานนท์

015615 น.ส.พิมพ์อปั สร โฆษิตานนท์ 1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

28 นางสุริพร กิติโยธี

017704 นายกีรติโยธิ น กิติโยธี

1002007 ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

29 นาย พัทธิ พงศ์ พลอาจ

016826 น.ส.อมลณัฐ พลอาจ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

30 นายอาคม ชัยรัตนสุวรรณ

016926 น.ส.ณิ ชากร ชัยรัตนสุ วรรณ 1002016 ร.ร.บ้านสมอโคน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

31 นายพงษ์ธร สันติกุล

011557 นายบุริศร์ ธรรศ สันติกุล

1002027 ร.ร.บ้านเมืองพาน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

32 นางจีราภา เกตุวงษ์

019173 นายศาสตรัฐ คุม้ สุ วรรณ

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

33 นายชัยชาญ สงคุม้

011228 น.ส.นภัสกร สงคุม้

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

34 นายชัยชาญ สงคุม้

011228 นายณัฐชัย สงคุม้

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

35 นายศราวุฒิ ถาวร

012991 น.ส.กนิษฐา ถาวร

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

36 นายอนุสิงห์ กลิ่นเกษร

013462 นายอภิสิทธิ์ กลิ่มเกษร

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

37 นางจารัส กนกสิ งห์

015236 นายภัทร กนกสิ งห์

1002040 ร.ร.บ้านวังตะแบก

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

38 นายทวี หนองหลวง

009812 น.ส.กชกร หนองหลวง

1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

39 นายสุ ระพันธ์ มาน้อย

011809 น.ส.ปราณปริ ยา มาน้อย

1002047 ร.ร.บ้านคุยแขวน

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

40 นายอดุล พุม่ ภัทรพงศ์

006122 น.ส.สวรส พุม่ ภัทรพงศ์

1002049 ร.ร.บ้านไร่ ดง

อ.พรานกระต่าย

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

41 นางสุมาลี ขุนทอง

015180 นายวิชยุตม์ ขุนทอง

1003003 ร.ร.บ้านเนิ นสาราญราษฎร์ พฒั นา
อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

9 นางภัทริ ยา ชาติพดุ ซา

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

019169 นายวิชญ์พล ชาติพดุ ซา

รหัส

โรงเรียน

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

42 นายลมูล ปานสมบัติ

008124 นายณัฐวัตร ปานสมบัติ

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

43 นางศิวชั ญา มัทยา

011558 นายกษาปณ์ มัทยา

1003018 ร.ร.บ้านจิกคันช้อน

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

44 นางบรรเจิด เจริ ญบุญ

015698 นายณรงค์ศกั ดิ์ เจริ ญบุญ

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

45 นางกฤษณา แก้วมณี

017287 นายจตุพงษ์ แก้วมณี

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

46 นางไพเราะ มาตอุดม

014402 นายรัชชานนท์ มาตอุดม

1004011 ร.ร.บ้านคุยมะม่วง

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

47 นายบุญชัย โคกลือชา

006051 น.ส.ธิ ติมา กิตติศาสตรา

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

48 นางวิภาพร พุทธรักษา

013279 น.ส.พิชญ์กวิน พุทธรักษา

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

49 นางพจนี อ่อนน่วม

014698 นายปฏิพทั ธ์ อ่อนน่วม

1005003 ร.ร.บ้านมะเดื่อชุมพร

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

50 นายวาสนา ลมไธสง

010477 นายณัฐชา ลมไธสง

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

51 นางวัชรา ธรรมบุตร

012954 น.ส.ณุตรญาดา ธรรมบุตร

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

52 นายศรี คราม บัวผัน

014105 น.ส.วาสิ ฏฐี บัวผัน

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

53 นางทิพวรรณ สุ วรรณ

011178 น.ส.พิมลวรรณ คชฤทธิ์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

54 นายชัยเลิศฤทธิ์ แก้ววิเศษ

012791 น.ส.วรกมล แก้ววิเศษ

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

55 นายทินกร หมวกแก้ว

012910 น.ส.รวิชา หมวกแก้ว

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

56 นางชญาภา เขียวมณี

012995 นายจิตรภณ สงพิทกั ษ์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

57 นางอรัญญา แก้วประไพ

015145 นายนัฐพันธ์ แก้วประไพ

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

58 นางฉัฐวีณ์ ภาวัตธนเศรษฐ์

015192 น.ส.กัญจน์ชญา ภาวัตธนเศรษฐ์1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

59 นายนเรศ ผูกโพธิ์

010888 น.ส.ธนธิ ดา ผูกโพธิ์

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

60 นางกนกวรรณ เนียมหุ่ น

016902 น.ส.สุ จิตรา เนี ยมหุ่ น

2001007 ร.ร.บ้านหนองปล้อง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

61 นายวิวฒั น์ เจริ ญวงษ์**

005076 นายรณชัย เจริ ญวงษ์

2001014 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

62 นายพิชิต แช่มชื่น

013290 นายนิ ติศาสตร์ แช่มชื่น

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

63 นางวันเพ็ญ แก้วสว่าง

013808 นายโสภณวิชญ์ แก้วสว่าง

2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

64 นางราตรี ประฏิสิทธิ์

013795 นายสรวิชญ์ มาเนตร

2001030 ร.ร.บ้านช่องลม

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

65 นางมยุรี อุดม

016634 น.ส.สุ วิมล กระจายสี

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

66 นายดิลก เกตุแก้ว

010018 นายสุ ทธิ กานต์ เกตุแก้ว

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

67 นายนิพนธ์ เหลืองทอง

016166 นายชินธั เรส เหลืองทอง

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

68 นางอุบล หงษ์ชุมแพ

013999 นายธรรมนูญ หงษ์ชุมแพ

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

69 นายอนันต์ นกน้อย

014706 นายรัชชานนท์ นกน้อย

2001037 ร.ร.บ้านสระตาพรม

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

70 นางกิตติมา อึ้งอิสรานุกูล

013516 นายธนดล อึ้งอิสรานุกูล

2001038 ร.ร.ดงดามิตรภาพที่88

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

71 นายอารี ย ์ ฉิมพุฒ

018468 น.ส.นภัสวรรณ ฉิ มพุฒ

2001039 ร.ร.บ้านโคกเลาะ

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

72 นางพิมพ์ใจ เจริ ญเวชรักษ์

018854 นายพัฒน์อนิ ษช์ เจริ ญเวชรักษ์ 2001043 ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

73 นางนวลทิพย์ ปานเงิน

011035 น.ส.วริ ศรา ปานเงิน

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

74 นางสถาพร แก้วสอาด

006576 น.ส.สุ พรรษา อินทะสิ ทธิ

2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

75 นางอาทิ ผ่องใส

018019 นายกุลชาติ ผ่องใส

2001067 ร.ร.บ้านเกาะฝ้าย

อ. ขาณุฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

76 น.ส.มาริ ษา นุ่มเดื่อ

007875 น.ส.ประภัสสร สะใบบาง

2002004 ร.ร.ทุง่ น้อยพัฒนา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

77 นางพยงค์ ฉิ มสุพร

011314 น.ส.จุฑามาศ ฉิ มสุพร

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

78 นายสหศักดิ์ ศรี บญ
ุ เรื อง

014078 น.ส.ชนกนันท์ ศรี บญ
ุ เรื อง

2002006 ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

79 นางเตือนใจ เนตรทอง

012444 น.ส.สุ ณิตา เนตรทอง

2002011 ร.ร.บ้านกระโดนเตี้ย

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

80 นางสายพิน ประภาวงค์

012381 น.ส.ธนภรณ์ ประภาวงศ์

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

81 นางสุภาศรี อนุสรณ์ประดิษฐ์

011493 นายสุ ทธิ พงษ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์2002018 ร.ร.บ้านหนองจอก

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

82 นางอัธยา จันทร์ศิริ

013783 น.ส.นภสร จันทร์ ศิริ

2002021 ร.ร.วัดคลองเจริ ญ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

83 นางอภิชสิ รี คงไทย

015487 นายจิรัชกาญจ์ เกิดลาภ

2002021 ร.ร.วัดคลองเจริ ญ

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

84 นางอัจฉราพร ดีใจงาม

012662 นายวัฒนพงศ์ ดีใจงาม

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

85 นางมาลี เพชรสี โชติ

008603 นายมติ สุ ดวิลยั

2002026 ร.ร.บ้านป่ าเหี ยง

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

86 นางสมคิด ผิวลออ

016639 น.ส.ปริ ณดา ผิวลออ

2002036 ร.ร.วัดฤกษ์หร่ ายสามัคคี

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

87 นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์

014107 นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์

2002038 ร.ร.บ้านวังตะล่อม

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

88 นายสุ กรี คงบุญ

011193 นายชัชวาลย์ คงบุญ

2002041 ร.ร.บ้านถนนงาม

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

89 นางวงเดือน ร่ มโพธิ์

015692 นายณัฐชนน ร่ มโพธิ์

2002043 ร.ร.บ้านมาบคล้า

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

90 นางจินดา พุกสุ ข

012744 นายชลกานต์ พุกสุ ข

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

91 นางสังวาลย์ ศรี สมบูรณ์

005795 นายทศมงคล ขวัญพงษ์

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

92 นางวาสนา แสนงาม

013789 นายนวมินทร์ แสนงาม

2003002 ร.ร.บ้านหนองหิ น

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

93 นางบัวหลวง วิชยั คา

008799 นายสรสิ ช วิชยั คา

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

94 นายภาธร ดวงรัตน์

010870 น.ส.ณัฐพร ดวงรัตน์

2003016 ร.ร.บ้านโพธิ์ ทอง

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

95 นางวิภาพร มิตรญาติ

012629 นายเขตตะวัน มิตรญาติ

2003017 ร.ร.บ้านหนองหล่ม

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

96 นางปัทมา มิง่ แสง

008609 น.ส.แสนแก้ว มิง่ แสง

2003018 ร.ร.บ้านคลองขุด

อ.ปางศิลาทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

97 นายยงยุทธ์ แสงแสน

007969 นายจิรศักดิ์ แสงแสน

2004003 ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

98 นายชัยลพ มระกรณ์

011807 น.ส.ประทานพร มระกรณ์

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

99 นางศิริพร จงกลรัตน์

013281 น.ส.ณิ ภาพร จงกลรัตน์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

100 นางนงนุช คิดการ

013976 น.ส.บุณยาพร คิดการ

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

101 นายภูวดล ประภาวิชา

014573 น.ส.เพชราวดี ประภาวิชา

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

102 นางลาเพย ภูคลัง

009018 นายธนพงศ์ ภูคลัง

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

103 นางปิ ยรัตน์ กรมพันธุ์

016532 นายขัตติยะ กรมพันธุ์

2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

104 นางทองอยู่ อันทะราสี

009075 นายพีรพัฒน์ อันทะราสี

2005012 ร.ร.บ้านคลองสุขใจ

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

105 นางวันเพ็ญ สายเพชร

016042 น.ส.พัชรพร สายเพชร

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

106 นางทัศนีย ์ มาลาศรี

006221 น.ส.ภัทรวรรณ มาลาศรี

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

107 นายมงคล เล็กกระจ่าง

005660 น.ส.ณัฐฐิ นนั ท์ เล็กกระจ่าง

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

108 นางบุญศรี วัชรขจร

005772 น.ส.ชยอร วัชรขจร

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

109 นายพยอม ใยดี

013070 น.ส.รัชดากาญจน์ ใยดี

2006008 ร.ร.บ้านทุง่ ซ่าน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

110 นายณรงค์ สิ งห์ผาสุ ข

007794 น.ส.อาทิตยา สิ งห์ผาสุ ข

2006014 ร.ร.บ้านโพธิ์ เอน

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

111 นายสุ เทพ วงศ์สว่าง

003892 นายศุภกร วงค์สว่าง

2006016 ร.ร.บ้านโนนพลวง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

112 นายบุญรวม พรหมณี

008487 น.ส.รุ จิกาญจน์ อิสระชัยเสาวกุล2006016 ร.ร.บ้านโนนพลวง

อ.บึงสามัคคี

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

113 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบลู

012002 นายจักรพรรดิ์ ธนาเกียติวิบลู 2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

114 นางเรณา สุวรรณ

015763 นายณัฐภูมิ ขุทะกะพันธ์

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

115 นางนัทที เทพยุหะ

014458 นายปภาวิน เทพยุหะ

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

116 นายวิทวัส วิศาลศักดิ์

016880 น.ส.โสภิดา วิศาลศักดิ์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

117 น.ส.นาฏอนงค์ พลขันธ์

017510 น.ส.ณัฎฐภัทร พลขันธ์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

118 นายชยุตม์ กระต่ายทอง

016215 นายธุวพันธุ์ กระต่ายทอง

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

119 นายมานิตย์ ศรี ตะลา

006509 นายวรภพ ศรี ตะลา

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

120 นางปฏิมา พุฒตาลดง

015057 น.ส.ปรี ยาณัฐ พุฒตาลดง

3003002 วิทยาลัยสารพัดช่าง

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

121 นายเอนก บัวนาค

015196 น.ส.ฐาปกาญจน์ บัวนาค

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

122 นายสมเกียรติ หะยาจันทา

015875 นายณัฐพงษ์ หะยาจันทา

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

123 นางปราณี แสงจันทร์

019281 น.ส.นันท์นภัส เอี่ยมไผ่

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

124 นายเสถียร ทีทา

015151 น.ส.รักษิตา สุขเจริ ญ

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

125 นายพิทยา แย้มดี

014479 นายพิริยะ แย้มดี

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

126 นายศุภชัย คณานันท์

010742 น.ส.ณัฐกานต์ คณานันท์

4002003 บานาญ อ.โกสัมพีฯ

บานาญเขต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

127 นายวีระศักดิ์ พลขันธ์

009203 น.ส.สุ ภาวดี พลขันธ์

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

128 นายประพันธ์ พรหมมาศ

004934 น.ส.อิสริ ยาภรณ์ พรหมมาศ 5002007 บานาญ อ.บึงสามัคคี

บานาญเขต2

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

129 นางอมรรัตน์ สิ งห์คาร

014153 นายธรรมรัตน์ สิ งห์คาร

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

130 น.ส.ชญาน์นนั ท์ เลิศอมรวัชร์

015741 น.ส.ชยาภัสร์ เลิศอมรวัชร์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

131 นางอภิญญา ชาญเชี่ยว

016088 นายธนา ชาญเชี่ยว

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมัยาคม
ธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

132 นายสาเริ ง ประเทศ

008896 นายทยุติธร ประเทศ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

133 นางธิ ดามาศ สถิตย์อยู่

014182 น.ส.ชญานิษฐ์ สถิตย์อยู่

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

134 นางไพรวรรณ คาสุ วรรณ

010603 นายจากร คาสุ วรรณ

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

135 นางนุสรา สุกระ

014690 น.ส.ปทิตตาภา สุกระ

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

136 นายนิวา จิระประภูศกั ดิ์

015200 นายพฤกษ์ จิระประภูศกั ดิ์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

137 นางสายชล ปิ่ นชัยมูล

013300 นายศุภวิชญ์ ปิ่ นชัยมูล

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

138 นางฐิ ติรัตน์ แสนทิ

017551 น.ส.ชัชฎา แสนทิ

8008008 ร.ร.หนองกองพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

139 นายสวาท โชติ

005449 น.ส.อภิญญา โชติ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

140 นายวรวุธ บุดสี ทา

013526 นายอิสยาห์ บุดสี ทา

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

141 นางสาลี่ อุตมา

015190 นายฐิ ติพนั ธ์ อุตมา

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

142 นางรัตนา สุบิน

018018 น.ส.นรี พฒั น์ สุบิน

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

143 นางนันทิยา บุตรดี

018674 นายอภิชยั บุตรดี

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

144 นางศิริพร มัน่ เกษตรกิจ

012887 น.ส.ณัฏฐณิ ชา มัน่ เกษตรกิจ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

145 นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ

014055 น.ส.นันทกา ปฐมธรรมการ 8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

146 นายสุ รสิ ทธิ์ ลาภอินทรี ย ์

015879 น.ส.สุ ภคั สร ลาภอินทรี ย ์

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

147 นางพนิ ดา เกตุวงษ์

015866 น.ส.พรพิมล เกตุวงษ์

8008012 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

148 นายวันโชค วาริ นิน

013614 นายธนัญญ์ภณ วาริ นิน

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

149 นายอาคม มูลสา

015335 นายชาคร มูลสา

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

150 นายศรายุทธ ศรี พิทกั ษ์

015337 นายตั้งปณิ ธาน ศรี พิทกั ษ์

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

151 นายเสกสรร รุ่ งศรี

013773 น.ส.ปาณิ ศา รุ่ งศรี

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

152 นางรัชณี รักนาค

018431 น.ส.ยลดา รักนาค

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

153 ส.อ.หญิงอรพิน แจ้งเจน

017206 นายพงษ์สุพรรณ แจ้งเจน

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

154 นางยุพดี อ่อนฤทธิ์

014674 นายธิ ติ ทิพย์เคลือบ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

155 นายวจนะ แพ่งสภา

011226 นายพรพจน์ แพ่งสภา

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

156 นายสมศักดิ์ แต้วฒั นาสกุล

011597 นายจิรายุ แต้วฒั นาสกุล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

157 นายวิรัตน์ น้อยม่วง

013414 น.ส.ธัญวรัตม์ น้อยม่วง

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

158 นายวิฑูรย์ พานชัย

013887 น.ส.จิราภา พานชัย

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

159 นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี

014998 นายกิตติเชษฐ์ ขุนภักดี

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

160 นางรังษินี แก้วคง

018990 น.ส.ภาวริ นทร์ สุ ขสวัสดิ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

161 นายปริ ญ กระต่ายทอง

013848 นายภัทระ กระต่ายทอง

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

162 นางละเอียด โชตินอ้ ย

017950 น.ส.ศุภสุ ตา ยอดศรี

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

163 นายธนกร ฟักทอง

009737 นายคณภัค ฟักทอง

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

164 นางพัชริ นทร์ อ่วมสถิตย์

015561 น.ส.อัจจิมา อ่วมสถิตย์

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

165 นายนพดล แวงอุบล

015273 น.ส.พิมพ์นภัส แวงอุบล

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

166 นางอาริ ยา รัตน์เถลิงศักดิ์

015320 น.ส.ชญากาณฑ์ รัตน์เถลิงศักดิ 9801005
์์
โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

167 นายทะยาน จงณรงค์ชยั

013225 น.ส.พิชชากร จงณรงค์ชยั

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

168 นางจงกลรัตน์ เกิดเทพ

009926 น.ส.จิรพรรณ เกิดเทพ

9801015 บานาญไม่สงั กัดเขตฯ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

1,300

หน่วยกลาง

รวม

218,400

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นปวช.1
1 นางรุ่ งราวัลย์ พุม่ ริ้ ว

016588 นายวงษกร พุม่ ริ้ ว

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ปวช. 1

1,300

2 นายณรงค์ชยั บุญหนุน

017544 น.ส.มนรดา บุญหนุน

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

ปวช. 1

1,300

3 นายวิโรจน์ กมลวิบลู ย์

004547 นายวัชรากร กมลวิบลู ย์

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

ปวช. 1

1,300

4 นางอมราวดี ขยันเยีย่ ม

018170 น.ส.ศศิภรณ์ ยิง่ คิด

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

ปวช. 1

1,300

5 นายคมกฤต ดิสกุล

003473 นายประดิพทั ธ์ ดิสกุล

1002018 ร.ร.บ้านลานสะเดา

อ.พรานกระต่าย

ปวช. 1

1,300

6 นายปรี ชา จันเนตร

008699 นายนคริ นทร์ จันเนตร

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

ปวช. 1

1,300

7 นางณัฐชญา สุ ขประเสริ ฐ

014456 นายอนุสรณ์ ยลพันธุ์

1004003 ร.ร.บ้านปลักไม้ดา

อ. ลานกระบือ

ปวช. 1

1,300

8 นางฉัฐวีณ์ ภาวัตธนเศรษฐ์

015192 นายปารเมษฐ์ ภาวัตธนเศรษฐ์ 1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ปวช. 1

1,300

9 นางจีระนันต์ ทรัพย์สิน

014354 นายนันทวัฒน์ ทรัพย์สิน

2001045 ร.ร.บ้านศรี ไพศาล

อ. ขาณุฯ

ปวช. 1

1,300

10 นายไพรัตน์ นิลเกษม

010823 น.ส.อารากร นิ ลเกษม

2005014 ร.ร.บ้านดงเจริ ญ

อ.ทรายทอง

ปวช. 1

1,300

11 นายมานิตย์ ศรี ตะลา

006509 นายพรรษิษฐ์ ศรี ตะลา

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 1

1,300

12 นายเทอดพล เพชรจันทร์

013542 นายพีรพงศ์ เพชรจันทร์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 1

1,300

13 นายสุ ชาติ หรั่งแจ่ม

007909 น.ส.ณิ ชา หรั่งแจ่ม

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ปวช. 1

1,300

14 นายเอกลักษณ์ ผลพระ

014496 นายเอกสรา ผลพระ

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ปวช. 1

1,300

15 นางอัญชลี สุ่มนิล

013674 นายอรรฐพล ใจภักดี

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ปวช. 1

1,300

16 นางพิรญาณ์ ฆารไสว

018217 นายปฏิภาณ ฆารไสว

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ปวช. 1

1,300

17 นางภาธิ ณี พลีใหญ่

017059 นายนวกรณ์ พลีใหญ่

9801013 หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น หน่วยกลาง

ปวช. 1

1,300

รวม

22,100

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นปวช.2
1 นายบุญเทิด ธรรมกรณ์

010430 นายวรันธร ธรรมกรณ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

ปวช. 2

1,300

2 นางรติพร พรมนิล

014680 นายธนสาร พรมนิ ล

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

ปวช. 2

1,300

3 นางบุญญดา โฮนทุมมา

016872 นายสิ ทธิ พงษ์ กิจพฤกษ์

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

ปวช. 2

1,300

4 นางพรรณี รักษ์ศรี สุข

015960 นายพันธ์เทพ รักษ์ศรี สุข

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ปวช. 2

1,300

5 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์

013775 นายภูมิปวีร์ บุญเพ็ชรัตน์

2001011 ร.ร.บ้านหัวรัง

อ. ขาณุฯ

ปวช. 2

1,300

6 นายธี ระศักดิ์ บุญเกตุ

015520 นายจิรภัทร บุญเกตุ

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

ปวช. 2

1,300

7 นางอารี รัตน์ จันทร์เพ็ง

012128 นายพีรพัฒน์ จันทร์ เพ็ง

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

ปวช. 2

1,300

8 น.ส.ถิรนันท์ สุ ดไทย

013048 น.ส.ชญานิศ สมโภชน์

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ปวช. 2

1,300

9 นายสุ รศักดิ์ แสนสุ วรรณ

014091 นายศุภกร แสนสุ วรรณ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 2

1,300

10 นายชุน ประสงค์ดี

011698 นายชาคริ ต ประสงค์ดี

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 2

1,300

11 นายภาคภูมิ ปทุมธามรงค์

013655 น.ส.สรวงศิริภา ปทุมธามรงค์ 5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

ปวช. 2

1,300

12 นางจันลดา สังข์ยก

018969 นายจิรพัชร์ วิเวกวินย์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

ปวช. 2

1,300

13 นางณิ ชาพรรณ ชนะบุญ

017482 นายชินภัทร ชนะบุญ

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ปวช. 2

1,300

รวม

16,900

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นปวช.3
1 นางชนิดา กระษาปณ์เลิศ

014314 นายเขษมศักดิ์ กระษาปณ์เลิศ 1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

ปวช. 3

1,300

2 นางศิริพร บุญยัง

003180 นายชากังราว บุญยัง

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

ปวช. 3

1,300

3 นางจรุ งรัตน์ เสริ ฐศรี

014216 นายวิศวะ เสริ ฐศรี

1001029 ร.ร.วัดกัลปพฤกษ์

อ.เมือง

ปวช. 3

1,300

4 นางนพวรรณ สุ ขศรี

012682 นายพัชระ สุ ขศรี

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ปวช. 3

1,300

5 นางมัลลิกา นาคน้อย

013687 นายปริ วฒั น์ นาคน้อย

1001080 ร.ร.นิคม 3

อ.เมือง

ปวช. 3

1,300

6 นายจิรันรารุ วฒั น์ พลาพล

012053 นายระย้า พลาพล

1002003 ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

ปวช. 3

1,300

7 นายอนันต์ สามงามยา

006146 นายจิรเวช สามงามยา

1003032 ร.ร.บ้านทุง่ มหาศาล

อ.ไทรงาม

ปวช. 3

1,300

8 นายสุ รพันธ์ มะลิลา

008815 นายวันพิชิต มะลิลา

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

ปวช. 3

1,300

9 นางกรันฑรัตน์ ผลประดิษฐานนท์ 019132 นายภคิน ผลประดิษฐานนท์ 2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

ปวช. 3

1,300

10 นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พมุ่

014208 นายบูรณิ น อุ่นประเสริ ฐพงศ์ 3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 3

1,300

11 นายปาน เนตรโสภา

010517 นายบุญช่วย เนตรโสภา

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวช. 3

1,300

12 นายอุดม สระทองฑา

011980 นายอภิสิทธิ์ สระทองฑา

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

ปวช. 3

1,300

13 นายวิโรจน์ ชูแผ้ว

003232 นายวรศักดิ์ ชูแผ้ว

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

ปวช. 3

1,300

กรมสามัญ กพ.

ปวช. 3

1,300

รวม

18,200

14 นางกรรณิ กา ประสิ ทธิ์ อุดมโชติ 014908 นายกิตติวรา ประสิ ทธิ์ อุดมโชติ8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นปวส.1
1 นายวิโรจน์ กมลวิบลู ย์

004547 นายวราเทพ กมลวิบลู ย์

1001041 ร.ร.บ้านสระสิ งห์โต

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

2 นายบุญทัน วงศ์เครื อ

014249 นายไอยวิทย์ วงศ์เครื อ

1001048 ร.ร.นารี ราษฎร์ สามัคคี

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

3 นางมาลี คาภิระยศ

010999 นายตฤณจร คาภิระยศ

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

4 นางศุณฐั ชา เกตุเกล้า

017492 น.ส.จิรชญา บุญทาวงศ์

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

5 นายชาติชาย มัน่ แก้ว

012930 นายหลักชัย มัน่ แก้ว

1001058 ร.ร.หนองบัวราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

6 นายกมล ขอบเหลือง

018231 นายจักราชัย ขอบเหลือง

1001060 ร.ร.บ้านน้ าโท้ง

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

7 นางสุภา วงษ์พานิ ช

009256 นายทิวตั ถ์ ประทุมนาค

1001089 ร.ร.หนองรี

อ.เมือง

ปวส. 1

1,600

8 นายปรี ชา เที่ยงอยู่

009901 นายดารงค์เผ่า เที่ยงอู่

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

ปวส. 1

1,600

9 นายอาคม ชัยรัตนสุวรรณ

016926 น.ส.ณัฏฐณิ ชา ชัรัตนสุ วรรณ 1002016 ร.ร.บ้านสมอโคน

อ.พรานกระต่าย

ปวส. 1

1,600 ประทับตราโรงเรี ยน

10 นายสายันต์ จีนเพชร

011211 นายณัฐวุฒิ จีนเพชร

1002021 ร.ร.บ้านลานกระทิง

อ.พรานกระต่าย

ปวส. 1

1,600

11 นายสุ เทพ คาบ่อ

008545 น.ส.พัชชา คาบ่อ

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

ปวส. 1

1,600

12 นางโชติกาญจน์ พงษ์ประวัติ

011654 นายณัฐพงษ์ พงษ์ประวัติ

1002033 ร.ร.บ้านทุง่ น้ าตก

อ.พรานกระต่าย

ปวส. 1

1,600

13 นางละออง นันตะเวท

012848 นายกฤตกมล นันตะเวท

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

ปวส. 1

1,600

14 นางอรัญญา แก้วประไพ

015145 นายนัฐพนธ์ แก้วประไพ

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ปวส. 1

1,600

15 นายยุทธนา หงษ์ยนต์

017986 นายกิตตินนั ท์ หงษ์ยนต์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ปวส. 1

1,600

16 นางอุไร ติดติปานะ

009409 นายวนัส ติดติปานะ

2001035 ร.ร.บ้านวังตาช่วย

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600

17 น.ส.อิสรา วงษ์จีน

018601 นายตะวันชัช สวยเกตุ

2001043 ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600

18 นางบุญรวม นิ คมขา

012658 นายนิ ชนันท์ นิ คมขา

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600

19 นายสมเกียรติ บุญหนุน

006693 น.ส.ฐิ ติมา บุญหนุน

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600 ขาดใบเสร็ จ

20 นางสมศรี บัวพันธุ์

009888 นายวีรภัทร บัวพันธุ์

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600

21 นางราตรี ประสาทเขตการ

014800 นายกิตติทตั ประสาทเขตการ 2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

ปวส. 1

1,600

22 นางกัญญาภัค เรื่ อศรี จนั ทร์

005796 น.ส.นภัสสร เรื่ อศรี จนั ทร์

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

ปวส. 1

1,600

23 นายบุญมี แสงโชติ

003528 นายภัคพงศ์ แสงโชติ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวส. 1

1,600

24 นายถวิล จะวรรณะ

012618 นายณัฏฐ์ธนัน จะวรรณะ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 1

1,600

25 นางสาวิกา จันทน์หอมประดิษฐ์ 014305 นายธัญธาร จันทน์หอมประดิษฐ์8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 1

1,600

26 นายสุ ชาติ สอนแก้ว

012368 นายศิพนันทน์ สอนแก้ว

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 1

1,600

27 นายมานัด มิลามัย

015380 นายณัฐสิ ทธิ์ มิลามัย

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 1

1,600

28 นายมณฑล นิ ยม

014255 น.ส.ประภานิ ช นิ ยม

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ปวส. 1

1,600

29 นางจินตนา น้อยพันธ์

018620 นายสุ รสิ ทธิ์ น้อยพันธ์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

ปวส. 1

1,600

30 นายบัณฑิตย์ มณี พนั ธ์

006586 นายวรรธนัย มณี พนั ธ์

9801014 หน่วยกลางโอนย้ายหักต้นสังกัดหน่วยกลาง

ปวส. 1

1,600 ไม่มีหลักฐาน

รวม

48,000

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 1
1 นายดารงค์ มีขนั หมาก

006914 น.ส.ณิ ชา มีขนั หมาก

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

2 นางพิสมัย กงจักร์

007000 น.ส.เมธาวี กงจักร์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

3 นางชุติมา จันทร์ อ่อน

015017 น.ส.สุ ธาสิ นี จันทร์ อ่อน

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

4 นางพวงแก้ว บุนนาค

009813 น.ส.ชัญญาพิชญ์ พุม่ แพง

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

5 นางยุวนุช สมศรี

011564 น.ส.ศิรประภา สมศรี

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

6 นายสิ ทธิ พงษ์ คัชพงษ์

013798 นายพงศ์พิพฒั น์ คัชพงษ์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

7 นางเพียงตะวัน เครื อยา

014612 นายธนวัฒน์ เครื อยา

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

8 นางวิจิตรา ศรสาลี

016980 น.ส.กานต์พิชชา ศรสาลี

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

9 นางวันเพ็ญ เลี่ยมสกุล

017003 น.ส.อรวรรณ เลี่ยมสกุล

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

10 นายกิตติศกั ดิ์ กระต่ายทอง

009279 น.ส.เมธาวี กระต่ายทอง

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

11 นางชนิดา กระษาปณ์เลิศ

014314 น.ส.วริ ศรา กระษาปณ์เลิศ

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

12 นางวรรณศิริ โนจิตร

016982 นายวชิรพงษ์ โนจิตร

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

13 นายอนุวงศ์ ฐิตินนั ท์เมือง

009984 น.ส.จินต์จุฑานันท์ ฐิ ตินนั ท์เมือ1001006
ง
ร.ร.บ้านหนองสะแก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

14 นายวัลลภ วิจารณ์

014007 น.ส.จตุพร วิจารณ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

15 นางฐิ ติพร อินทรสูต

007628 น.ส.ณัฐวดี อินทรสู ต

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

16 นายสาธิ ต อยูส่ ุ ภาพ

013054 นายนรพนธ์ อยูส่ ุ ภาพ

1001014 ร.ร.บ้านโนนม่วง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

17 นางวนัสนันท์ นาคนาม

004725 น.ส.กัญญ์ตลา นิทธาศิริรักษ์ 1001015 ร.ร.บ้านทุง่ สวน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

18 นางภัทรา พามี

013424 นายวรพันธ์ พามี

1001016 ร.ร.บ้านยางเลียงฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

19 นางบุษบา บัวพันธุ์

007022 นายภควัต บัวพันธุ์

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

20 นางอัมพร คงสิ น

012356 นายภัทรภณ คงสิ น

1001020 ร.ร.ประชารัฐพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

21 นางคัทลียา บัวแย้ม

013451 นายรังสิ มนั ตุ์ บัวแย้ม

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

22 นางลาพูน แก้วจันทร์

005899 น.ส.ณัฐพร แก้วจันทร์

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

23 นายวิสูตร อนุศาสตร์

018088 น.ส.อมรรัตน์ อนุศาสตร์

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

24 นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์

016159 นายกษิติพงศ์ ชูสุวรรณ์

1001024 ร.ร.บ้านเกาะสะบ้า

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

25 นายปริ ญญา นุตจรัส

015566 นายธิ ติธาดา นุตจรัส

1001025 ร.ร.บ้านบ่อสามแสน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

26 นายเจนชัย พิลึก

007085 น.ส.อารี ยา พิลึก

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

27 นางจันทร์แรม เข็มนาจิตร

011384 นายปริ นทร์ เข็มนาจิตร

1001029 ร.ร.วัดกัลปพฤกษ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

28 นางจรุ งรัตน์ เสริ ฐศรี

014216 นายวิศรุ ต เสริ ฐศรี

1001029 ร.ร.วัดกัลปพฤกษ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

29 นางวิภาทิณี ฉิ มพาลี

011375 น.ส.รมณ ฉิมพาลี

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

30 นางวรุ ณี แรมไธสง

006281 น.ส.ภัทรพร ยาเสน

1001034 ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

31 นางภัสรา พิลึก

010995 ด.ช.ภูภิชย์ พิลึก

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
สังกัด

ชั้น

32 นายเฉลิม กันยะมูล

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

010753 นายพงษ์วิทย์ กันยะมูล

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

รหัส

โรงเรียน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

จานวนเงิน
1,600

หมายเหตุ

33 นางปรานอม แสนใจกล้า

013819 น.ส.ธี รนุช แสนใจกล้า

1001046 ร.ร.บ้านปางขนุน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

34 นายชัยภูมิ จันทร์ตยุ ้

005190 นายธนวิทย์ จันทร์ ตยุ้

1001048 ร.ร.นารี ราษฎร์ สามัคคี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

35 นายจรัญ ทองเขียว

011391 น.ส.พจริ ญ ทองเขียว

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

36 นายสมหมาย สิ นมา

013946 น.ส.รัฐติกาล สิ นมา

1001052 ร.ร.บ้านเขาวังเยีย่ ม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

37 นางกาญจนา อนุเพชร

010049 น.ส.ปิ ยะธิ ดา อนุเพชร

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

38 นายจรัส ชะอ้อน

006670 น.ส.จินตปาตรี ชะอ้อน

1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

39 นายสมจิตร ยศสาย

006872 นายวรพจน์ ยศสาย

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

40 นางลาดวน เสนชุ่ม

007222 น.ส.ศุภณัฐ เสนชุ่ม

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

41 นางวรรณี หงษ์สามสิ บเจ็ด

015746 นายพีชญ์ หงษ์สามสิ บเจ็ด

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

42 นางวจีรัตน์ กลับดี

008431 น.ส.ฐิ รชญา กลับดี

1001058 ร.ร.หนองบัวราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร/ยังหาที่เรี ยนไม่ได้

43 นางจันทร์รอน ช่างน้อย

011315 น.ส.นภสรณ์ ช่างน้อย

1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

44 นางกุลปิ ยาภรณ์ สายคา

015479 น.ส.อิทธิ ญา ขันคาตา

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

45 นางสุภาวดี เริ งชัยภูมิ

015681 น.ส.ธัญพิชชา เริ งชัยภูมิ

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

46 นางมาลิน นาคเกิด

005521 นายกิตติศกั ดิ์ นาคเกิด

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

47 นางนพรัตน์ กองพันธ์

013117 นายชิติพนั ธ์ กองพันธ์

1001079 ร.ร.นิคม 2

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

48 นางเพชรรัตน์ ท้าวจันทร์

015951 นายสิ ทธิ พงศ์ ท้าวจันทร์

1001081 ร.ร.นิคม 4

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

49 นายสมพงษ์ สุขอู๊ด

012465 น.ส.ดวงกมล สุ ขอู๊ด

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

50 นายไพรัช งามประดับเลิศ

007615 นายนภัส งามประดับเลิศ

1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

51 นางกิตติมา บุญเอี่ยม

008618 น.ส.พิชญานิ น บุญเอี่ยม

1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

52 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน

014946 น.ส.วิมลศิลป์ แย้มโกเมน

1001095 ร.ร.บ้านดงตาจันทร์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

53 นางพเยาว์ แก้วนิ คม

004573 นายเสริ มพันธ์ แก้วนิ คม

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

54 นายธงชัย จันทร์ อ่อน

007816 นายจักรพงษ์ จันทร์ อ่อน

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

55 นางผกามาศ บุตรสนาม

014643 น.ส.ศุพิรา สาโท

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

56 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี

018172 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี

1002012 ร.ร.บ้านท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

57 นางวันเพ็ญ องอาจ

016091 นายธนสิ นทร์ องอาจ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

58 นางทิวา เมืองหลวง

018179 น.ส.อภิญญา เมืองหลวง

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

59 นายประทีป แก้วจีน

006839 น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วจีน

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

60 นายอุดม พลกล้า

007044 นายภัทรณัฐ พลกล้า

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

61 นางรวงทอง แสงสว่าง

014086 น.ส.กุลกานต์ ศรี บวั จับ

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

62 นายสุ ชาติ ขอนทอง

012349 น.ส.สุ ภารัตน์ ขอนทอง

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

63 นายวันชัย โพธิ์ ไกร

011716 น.ส.ณิ ชกานต์ โพธิ์ ไกร

1002037 ร.ร.บ้านลานช้างท่าว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

64 นายวีระชัย ภู่จีน

005171 น.ส.วัชราวดี ภู่จีน

1002039 ร.ร.บ้านแคทอง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

65 นางวันเพ็ญ โกวิทปาลกุล

006902 น.ส.กัญญาพัชร โกวิทปาลกุล 1002040 ร.ร.บ้านวังตะแบก

66 นายถนอม เงินทอง
67 นายลมูล ปานสมบัติ

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

010769 น.ส.สมัชญา เงินทอง

1002042 ร.ร.หนองแขมประชาสรรค์ อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

008124 น.ส.ศกลวรรณ ปานสมบัติ

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

68 นายลมูล ปานสมบัติ

008124 น.ส.ปัทมวรรณ ปานสมบัติ

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

69 นายสมหวัง น้อยม่วง

011205 นายจิรพัฒน์ น้อยม่วง

1003019 ร.ร.บ้านหนองหัวควาย

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

70 นายนิติณฐั นวลอยู่

014822 น.ส.ณัฐนิ ชา นวลอยู่

1003022 ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

71 นางศรี สุดา ศรกองแดง

012056 น.ส.ณัฐนรี ศรกองแดง

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

72 นางรัตนา สุขมุ พานิ ช

014931 นายรัฐพงศ์ สุ ขมุ พานิ ช

1003028 ร.ร.ห้วยใหญ่ยางงาม

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ลงทะเบียน ส.ค.59

73 นางพรทิพย์ อยูเ่ กษม

013380 น.ส.ทิพย์ลดา อยูเ่ กษม

1004002 ร.ร.อนุบาลลานกระบือ

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

74 นางณัฐชญา สุ ขประเสริ ฐ

014456 นายยศกร สุขประเสริ ฐ

1004003 ร.ร.บ้านปลักไม้ดา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

75 นางสายฝน ลอรักษา

014455 นายพิชิตชัย ลอรักษา

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

76 นางสุนิสา จรวุฒิพนั ธ์

015762 นายณัฐวุฒิ จรวุฒิพนั ธ์

1004018 ร.ร.บ้านลานตาบัว

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

77 นายพงศ์ศรณ์ พัชระธนาโชติ

009334 น.ส.พิมพ์ธนรัฐ พัชระธนาโชติ 1004020 ร.ร.บ้านหร่ ายการ้อง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

78 นายสมชาติ จูจนั ทร์

007364 นายชยุตย์ จูจนั ทร์

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

79 นายกมล หอมบุปผา

013565 น.ส.ณัฐวดี หอมบุปผา

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

80 นางสุวิมล มีแป้น

015841 นายปิ ยณัฐ มีแป้น

1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

81 นางสมบัติ สุภาสู รย์

012563 น.ส.สุ ภารัตน์ ไชยมงคล

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

82 นายเอนก ไกรกิจราษฎร์

004509 น.ส.ศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร์

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

83 นายเดิน รัตนะ

010576 น.ส.วัชราภรณ์ รัตนะ

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

84 นายไพศาล เพียรหล่า

013473 น.ส.ฑิตฐิตา เพียรหล่า

1005003 ร.ร.บ้านมะเดื่อชุมพร

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

85 นางภมรรัตน์ อินไผ่

012224 นายอิสระพงศ์ อินไผ่

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

86 นายวรพล พละทรัพย์

015018 น.ส.พิมพิมล พละทรัพย์

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

87 นางวราภา ปานทองคา

011081 น.ส.ภัทรนันท์ ปานทอคา

1005008 ร.ร.บ้านคลองเมือง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

88 นางจินตนา ยศปัญญา

010382 น.ส.บงกช ยศปัญญา

1005016 ร.ร.ยอดประชาสรรค์

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

89 นางนิลุบล สกุลขา

015377 น.ส.ปรี ชญา สกุลขา

1005018 ร.ร.บ้านเกาะพิมลู

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

90 นางวาสนา อินทรสู ตร

015120 นายพัชรดิษฐ์ อินทรสู ตร

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

91 นายสุ วิทย์ ศรี เริ งหล้า

016465 น.ส.นันทกร ศรี เริ งหล้า

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

92 น.ส.สุมาลี แย้มยิน

018975 น.ส.ณันทัชพร แย้มยิน

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

93 นายประสาร เสื อแดง

011334 น.ส.ฐิ ติมา เสื อแดง

2001004 ร.ร.บ้านหนองชะแอน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

94 นางวิไลพร ว่องธัญญการ

011004 นายพงศ์พฒั น์ ว่องธัญญการ 2001020 ร.ร.บ้านหนองบอน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

95 นางปรี ยาภรณ์ มีแจ้

011763 นายศุภกร มีแจ้

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

96 นายชาตรี ศรี เดช

012090 น.ส.ทักษพร ศรี เดช

2001035 ร.ร.บ้านวังตาช่วย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

97 นางสุภา บุญล้ าเลิศ

012745 น.ส.ภษร บุญเลิศล้ า

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

98 นายสวัสดิ์ ตั้งแต่ง

008753 นายพรสวัสดิ์ ตั้งแต่ง

2001051 ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

หมายเหตุ

99 นางอุไร พรหมตัน

010607 นายธี รพัฒน์ พรหมตัน

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

100 นางวงเดือน แสนบุญมา

013351 น.ส.ปาลิดา แสนบุญมา

2001057 ร.ร.บ้านหนองกระทุม่

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

101 นายประสงค์ อรุ ณมณี

009182 นายนฤนาท อรุ ณมณี

2001066 ร.ร.วัดพัฒนราษฎร์ บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

102 นางมาริ นทร์ พลอาจ

012832 น.ส.สาธิ มน พลอาจ

2001069 ร.ร.วัดปรี ชาราษฎร์บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

103 นางวัชรี ไชยศรี ย ์

015171 นายวัชรศักดิ์ ไชยศรี ย ์

2002002 ร.ร.วัดอุเบกขาราม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

104 นายเพชรแกร่ ง เกียรติทวี

013927 น.ส.สุ ธีรา เกียรติทวี

2002004 ร.ร.ทุง่ น้อยพัฒนา

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

105 นางจันทรา นาควังไทร

005788 นายนันทวัฒน์ นาควังไทร

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

106 นายนิคม จันทรศรี

010499 น.ส.ลัดดาวัลย์ จันทรศรี

2002007 ร.ร.บ้านหนองผักหนาม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

107 นายสมควร สุขเกิด

014854 น.ส.ศุณิสา สุ ขเกิด

2002014 ร.ร.บ้านช้างคับ

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

108 นางปรานี พูลพันธ์ชู

014762 นายพงศ์ภรณ์ พูลพันธ์ชู

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

109 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์

011811 นายณภัทร นุสนธิ

2002020 ร.ร.บ้านท่าพุทรา

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

110 นางสังวน พุม่ หมอก

013103 นายสุ ทธิ กุล พุม่ หมอก

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

111 นายวิรัด วันคา

007258 น.ส.นิ ศารัตน์ วันคา

2002028 ร.ร.บ้านไร่ ใหม่

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

112 นายสุ เชษฐ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์

013073 น.ส.ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002031 ร.ร.บ้านวังหันน้ าดึง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

113 น.ส.นงเยาว์ อุตโมงค์

014598 น.ส.รักษิณา บัวสกุล

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

114 น.ส.ณัฐฐกา มัน่ เขตต์วิทย์

018354 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย

2002041 ร.ร.บ้านถนนงาม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

115 นางชุตินนั ท์ เลิศวิริยะนนท์

010776 น.ส.พัทรพร เลิศวิริยะนนท์ 2002042 ร.ร.บ้านร้อยไร่

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

116 นายสุ รสิ ทธิ์ ย่านสากล

012507 น.ส.วัจนิ นทร์ ย่านสากล

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

117 นางวาริ นทร์ สุวรรณรัตน์

010135 น.ส.จินดารัตน์ สุ วรรณรัตน์ 2003009 ร.ร.บ้านไพรสวรรค์

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

118 นางจันทร์ฉาย สิ นธุ บญ
ุ

013026 นายคณัสนันท์ สิ นธุ บญ
ุ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

119 นางรุ่ งทิพย์ พิลึก

006799 น.ส.อินทุกร พิลึก

2004007 ร.ร.บ้านคลองน้ าไหลใต้

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

120 น.ส.กฤศณา น้อยนวล

017969 น.ส.ภัทรพร ยาตรา

2004007 ร.ร.บ้านคลองน้ าไหลใต้

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

121 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ

010843 นายธนธรณ์ พินิจทะ

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

122 นางศุวดี ชมพูวณิ ชกุล

013107 นายธนบดี ชมพูวณิ ชกุล

2004014 ร.ร.บ้านบึงหล่ม

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

123 นางนุชนาถ วงษ์ปี

017627 นายรชต วงษ์ปี

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

124 นายเฉลิมชาติ ยศนันท์

012059 น.ส.อัจฉราพรรณ ยศนันท์

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

125 นายวสันต์ ปานทอง

013166 น.ส.วริ นทรา ปานทอง

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 เรี ยนตปท.ลงทะเบียน ต.ค.ของทุกปี

126 นายสุ ทธี ชุดนอก

011668 นายศุภวิทย์ ชุดนอก

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

127 นายไพโรจน์ ฉิมทวี

008247 นายกิตติธชั ฉิ มทวี

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

128 นางรัตติยา อิ่มพิทกั ษ์

019121 น.ส.บุศรา พึ่งเงิน

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

129 นางขวัญจิต พรเวียง

013349 นายธนพัฒน์ พรเวียง

2005013 ร.ร.บ้านทุง่ ทอง

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

130 นางศิริวรรณ จันดีศรี เจริ ญ

016613 นายศีลวัตร จันดีศรี เจริ ญ

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

131 นางวิภา ชาหว้า

012948 น.ส.จุไรรัตน์ ชาหว้า

2006003 ร.ร.บ้านคอปล้อง

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

132 นายประสิ ทธิ์ การภักดี

010257 น.ส.นราธิ ป การภักดี

2006015 ร.ร.บ้านกระบวยทอง

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

133 นายสิ ทธิ พงษ์ พิรุณ

008131 นายกิตติพิชญ์ พิรุญ

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

134 นางแสงจันทร์ ศรี มงคล

011418 น.ส.ฐิ ติรักษ์ ศรี มงคล

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

135 น.ส.สาลินี ชนาพงษ์จารุ

013464 น.ส.พิมพ์ชนก ภูมิภูถาวร

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

136 นายธัญ สายสุ จริ ต

017728 นายธนกร สายสุ จริ ต

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

137 นางระวีวรรณ วรรณมณี

016217 นายรัมภ์รดา วรรณมณี

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

138 นางพนม สมโภชน์

016218 น.ส.ปวิตรา สมโภชน์

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

139 นางวิณฐั ตา จันทร์รอด

017773 น.ส.พันธ์ธีรา จันทร์ รอด

3002001 ร.ร.เทศบาล1(เกริ กกฤตยาอุปถัมเทศบาลเมื
ภ์)
องกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

140 นางธันยพัฒน์ สอนเสื อ

016252 นายธนกฤต สอนเสื อ

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

141 นางกัญญชลา ศิริชยั

015301 นายณัฐนนท์ ศิริชยั

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

142 นางศศิมณฑ์ โพธิ์ สิ ตวรุ ฬห์

019056 นายชติญพนธ์ โพธิ์ สิ ตวรุ ฬห์ 3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

143 นายรชต ดิลกรัชตสกุล

018692 น.ส.พมลชนก ดลกรัชตสกุล 3003002 วิทยาลัยสารพัดช่าง

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

144 นายณราชัย แสงพันธ์

011382 นายวิษณุพร แสงพันธ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

145 ว่าที่ร.ต.สาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์

012067 น.ส.ฉัตรสุ ดา เถกิงสรคันธุ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

146 นายประหยัด แช่มจุย้

013192 นายจามิกร แช่มจุย้

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

147 นางสุนีรัตน์ ศรี สงั ข์

013262 นายพงษ์สุวฒั น์ ศรี สงั ข์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

148 นายยุทธพิชยั กล้าหาญ

016713 น.ส.วิภาวี กล้าหาญ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

149 นางกัญญา คงอรุ ณ

012283 นายธงชัย คงอรุ ณ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

150 นางมณฑา ตะติยะ

010199 น.ส.เกศิณี ตะติยะ

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

151 นางอมรา ครองแก้ว

011122 นายธนพงศ์ ครองแก้ว

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

152 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

015340 น.ส.ดารารัตน์ จันทร์ อินทร์

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

153 นายชัชชัย พวกดี

016850 น.ส.ธัญยาภรณ์ พวกดี

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

154 นางสุวรรณ ลวดลาย

017397 นายพิริยะ ลวดลาย

3003010 พิพิธภัณฑ์

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

155 นางจิตภา ถมอินทร์

009955 น.ส.สุ รีภรณ์ ถมอินทร์

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

156 นางจันทรา กุลนันทคุณ

013183 น.ส.ฤทัยชนก หอมคาวะ

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

157 นายสมศักดิ์ นิ ลสนธิ

002819 นายเฉลิมภิเษก นิ ลสนธิ

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

158 นายกิตติศกั ดิ์ พรมบุรินทร์

010656 นายรัฐภูมิ พรมบุรินทร์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

159 นางทัศนีย ์ เจริ ญสิ งห์

015670 ด.ญ.ภรณ์พรหม เจริ ญสิ งห์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

160 นายธนโชค น้อยนารถ

001965 นายกริ ช น้อยนารถ

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

161 นางยุวดี เจริ ญศิลป์

012103 น.ส.ภัทราภา เจริ ญศิลป์

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

162 นางนิชาพัฒน์ พัฒนาวงศ์วรกุล 012440 นายภัทรดิษฐ์ อินทเนตร

5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

163 นายสุ พจน์ พลไชยเศรษฐ

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

009437 นายเลิศพงศ์ พลไชยเศรษฐ์

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

164 นางมาลินี บ่อน้อย

013637 นายกิตติกานต์ ทองสิ งห์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

165 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา

014441 น.ส.วรรณภา กลางนภา

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

166 นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต

016570 นายพงศ์พล ธวัชบัณฑิต

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

167 นายณัฐพงษ์ อิ่มทอง

011781 นายบุรินทร์ อิ่มทอง

6006002 บานาญร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคมสามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

168 นายเกรี ยงศักดิ์ คงไทย

008009 นายปรัตถ์ คงไทย

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

169 นายสมศักดิ์ สิ งห์เผ่น

012036 น.ส.วรัญชนา สิ งห์เผ่น

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

170 นายประเซ็ม สัง่ แก้ว

013739 น.ส.เจริ ญศรี สัง่ แก้ว

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

171 นางจันทนา สนิ ทพจน์

017452 นายศุภวิชญ์ สนิ ทพจน์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

172 นางจันลดา สังข์ยก

018969 นายจิราวุฒิ วิเวกวินย์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

173 นายเฉลิม ทองเพชร

005012 นายกิตติชยั ทองเพชร

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

174 นายสัญญา อุนพานิ ชย์

008059 นายณัฐชนน อุนพานิ ชย์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

175 นางรัตนา สะสม

013358 นายณภัทร สะสม

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

176 นางชนิศา จิระเดชประไพ

014575 นายเพชรพิษณุ จิระเดดชประไพ8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

177 นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์

010106 น.ส.พราวภัสสร จงสวัสดิ์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

178 นางวานิดา บุญญาสิ ทธิ์

012211 น.ส.ชุติกาญจน์ บุญญาสิ ทธิ์ 8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

179 นางธิ ดามาศ สถิตย์อยู่

014182 นายญาณวรุ ตย์ สถิตย์อยู่

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

180 นายสมพร คุม้ นาคนพคุณ

006657 น.ส.ปภัชญา คุม้ นาคนพคุณ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

181 นางดรุ ณี คาสี สงั ข์

011543 นายปริ ญญา คามีสงั ข์

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

182 นางณิ ชาพรรณ ชนะบุญ

017482 น.ส.พิชามญชุ์ ชนะบุญ

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

183 นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล

012249 น.ส.กานต์ธิดา เกียรติสุดาเกื้อกู8ล008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

184 นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทยั

016798 นายณัฐกฤต อ่อนอุทยั

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

185 นางฉายนันท์ อินทรสู ต

010635 น.ส.ปัณฑารี ย ์ อินทรสู ต

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

186 นางวาสนา วิชชุวรนันท์

014582 น.ส.กานติมา วิชชุวรนันท์

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

187 นางละมัยรักษ์ ก้องเกรี ยงไกร

015427 นายภูมิภทั ร์ ก้องเกรี ยงไกร

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

188 นางจิตติมา เปี ยมาลย์

012897 น.ส.ดนุนุช เปี ยมาลย์

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

189 นางรุ จิรา อุ่นกาศ

018047 นายรัฐพล อุ่นกาศ

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

190 นายสมาน ปลัง่ กลาง

014120 นายรัฐกานต์ ปลัง่ กลาง

8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

191 นางคนึงนิ จ ไชยชโย

013729 นายภัทรพล ไชยชโย

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

192 นายศุภสิ ทธิ์ มรกฎ

013445 นายเมธากฤษฎ์ มรกฏ

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

193 นายมานัส อยูแ่ ก้ว

012916 น.ส.ศกลวรรณ อยูแ่ ก้ว

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

194 นางโสภิญญา ดารา

017019 นายอธิ บดี คาฟั่น

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

195 ว่าที่ร.ต.เพียงฤทัย เพิ่มผล

011563 นายกษิดิส เพิ่มผล

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

196 นางราตรี พงษ์เสื อ

014844 นายธี รภัทร พงษ์เสื อ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

197 นายเสริ ม คันศิลป์

014160 น.ส.ศิริลกั ษณ์ คันศิลป์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

198 นายวิชาญ เขียวสวาท

009589 น.ส.หรรษมน เขียวสวาท

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

199 นางอารดา อินทรมงคล

011793 น.ส.ณิ ชารี ย ์ อินทรมงคล

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

200 นางคนึงนิ จ ชัยมี

014191 น.ส.ชัญญานุช ชัยมี

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

201 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ 014202 น.ส.ณิ ชกานต์ เหมือนสุ วรรณ์ 8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

หมายเหตุ

202 นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข

014224 นายวงศกร ทิพย์สุข

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

203 นางสุภาภรณ์ เกตุมี

016067 น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง 8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

204 นางพิมผกา ครุ ฑสุวรรณ์

011895 นายณัชพล ครุ ฑสุ วรรณ

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

205 นางมลฤดี โสภานุสนธิ์

013682 นายนภัทร โสภานุสนธิ์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

206 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล

013812 นายทักษ์ดนัย จันทรสกุล

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

207 นางดวงเดือน ชูโชติ

014846 นายณัฐสิ ทธิ์ ชูโชติ

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

208 นายเสริ ม พลอาจ

011349 นายสิ ทธิ นนั ท์ พลอาจ

8008032 บานาญ สพม.กพ.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

209 นางอาริ ยา รัตน์เถลิงศักดิ์

015320 น.ส.ชนิกานต์ รัตน์เถลิงศักดิ์ 9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

210 นายธนาเดช โพคทรัพย์

013585 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ใบเสร็ จ

211 นางนงนุช อัดโดดดร

018434 นายวัฒพงษ์วลั ย์ อัดโดดดร

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

212 นางนงนุช อัดโดดดร

018434 น.ส.เจษฎาภรณ์ อัดโดดดร

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

213 นายประภาส เกตุไทย

011742 น.ส.วริ ยา เกตุไทย

9801009 บานาญส่ งหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600

214 นางภาธิ ณี พลีใหญ่

017059 นายณัฐปกรณ์ พลีใหญ่

9801013 หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 1

1,600 ขาดเอกสาร

รวม

342,400

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นปวส. 2
1 นายสรศักดิ์ นอพันธ์

011625 นายอโนชา นอพันธ์

1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์ วิทยา

2 นายโกวิทย์ คาบุญ

012827 นายธรรมวิทย์ คาบุญ

3 นางฐิ ติมา อินเกตุ

012931 นายสรภาคย์ สมโภชน์

4 นางนิภาภร สงฆ์คุม้
5 นายเอกรัฐ ราชบุรี

อ.ไทรงาม

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

1004005 ร.ร.นิคมสร้างตนเองบางระกา อ. ลานกระบือ

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

1004007 ร.ร.บ้านเด่นพระ

อ. ลานกระบือ

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

014433 น.ส.สิ รินภา สงฆ์คุม้

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

012161 นายอภิวฒั น์ ราชบุรี

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

ปวส. 2

1,600 ขาดทะเบียนลูก

6 นางจุฑารัตน์ สี นวล

013800 นายพัทธพล สี นวล

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

ปวส. 2

1,600

7 นายชาตรี เพชรสุ วรรณ

011787 นายพุฒินนั ต์ เพชรสุ วรรณ

2001017 ร.ร.บ้านเปาะสวอง

อ. ขาณุฯ

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

8 นางศิริ ดีกงั

015160 นายสิ รวิชญ์ ดีกงั

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

ปวส. 2

1,600

9 นายศักดา ลมลอย**

005077 นายอนันตศักดิ์ ลมลอย

2001066 ร.ร.วัดพัฒนราษฎร์ บารุ ง

อ. ขาณุฯ

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

10 นายวิรัตน์ วิเศษ

008302 น.ส.วิภาวี วิเศษ

2002009 ร.ร.บ้านสามเรื อน

อ.คลองขลุง

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

11 นางทองอ่อน สุวรรณ์

011446 นายจีรพงษ์ สุ วรรณ์

2005003 ร.ร.บ้านหนองนกชุม

อ.ทรายทอง

ปวส. 2

1,600

12 นางเฉลิมศรี วังนาค

015987 นายธนพล วังนาค

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ปวส. 2

13 นายวินยั ตาลเมือง

013587 นายวัฒนกุล ตาลเมือง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวส. 2

1,600

14 นายสาราญ เพชรรัตน์

012639 น.ส.สิ รารัตน์ แสนศรี

3003009 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวส. 2

1,600

15 น.ส.สรรชนี ย ์ อยูส่ ุขสวัสดิ์

005160 นายอรุ ณสวัสดิ์ กลิ่นเอี่ยม

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

16 นายสมชาย เสาว์กุน

010120 นายทศพล เสาว์กุน

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 2

1,600

17 นายวิพล กันทะสอน

010079 นายภูรินฐั กันทะสอน

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

ปวส. 2

1,600 ขาดหลักฐาน

18 นางวิไลวรรณ สมัตถะ

010344 นายพงษ์เทวัญ สมัตถะ

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

ปวส. 2

1,600

19 นางสุวคนธ์ อินทร์ สาเภา

006746 นายเทอดพงศ์ อินทร์สาเภา

9801015 บานาญไม่สงั กัดเขตฯ

หน่วยกลาง

ปวส. 2
รวม

1,600 ขาดหลักฐาน

1,600 ขาดหลักฐาน
30,400

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 2
1 นางพิสมัย กงจักร์

007000 น.ส.มยุรกานต์ กงจักร์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

2 นางชุติมา จันทร์ อ่อน

015017 นายสุ เมธ จันทร์ อ่อน

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

3 นางอิสสริ ยา สิ ทธิ โสภณ

015392 น.ส.สิ ริศรัทธา สิ ทธิ โสภณ

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

4 นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์

017110 นายปิ ยพัทธ์ ศิริไพบูลย์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

5 นางประทิน เล้าหะชัย

006151 นายธนภัทร เล้าหะชัย

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

6 นางบุญญรัตน์ น้าคณาคุปต์

014215 น.ส.วริ นธร น้าคณาคุปต์

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

7 นางสกาวเดือน แก้วแท้

015087 น.ส.สโรชา แก้วแท้

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

8 นางยุพิน บุบผาวรรณา

019041 นายพีรณัฐ ปันอ้าย

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

9 นายสมควร ชูชีพ

012471 น.ส.ณิ ชาภัทร ชูชีพ

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

10 นางวรรณศิริ โนจิตร

016982 นายวชิรวิทย์ โนจิตร

1001005 ร.ร.บ้านลามะโกรก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

11 นายสันติ กิจพฤกษ์

012809 นายกรกริ ช กิจพฤกษ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

12 นางอรุ ณรัตน์ มาลีนอ้ ย

008820 นายอัตชัย มาลีนอ้ ย

1001008 ร.ร.บ้านโพธิ์ สวัสดิ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

13 นายอานวย พรหมมินทร์

015768 น.ส.ศุภลักษณ์ พรหมมินทร์ 1001008 ร.ร.บ้านโพธิ์ สวัสดิ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

14 นางปรี ยาพร ยะย่าเป้า

014232 นายพรพิพฒั น์พงศ์ ยะย่าเป้า 1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

15 นายเนตร พิบลู นฤดม

015376 น.ส.ภัคจิรา พิบลู นฤดม

1001015 ร.ร.บ้านทุง่ สวน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

16 นางสมบุญ ศรโยธา

012430 น.ส.ชุติมา ศรโยธา

1001016 ร.ร.บ้านยางเลียงฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

17 นายภูตี อินทรเกษม

011428 น.ส.ตรี คนึ ง อินทรเกษม

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

18 นางศศิวิมล อินมล

008191 น.ส.ชญาณี อินมล

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

19 นายประพัฒน์ อินทรสู ต

005965 น.ส.มนัชญา อินทรสู ต

1001022 ร.ร.บ้านน้ าดิบ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

20 นางเกษร พรหมรักษา

016069 นายคุณากร พรหมรักษา

1001025 ร.ร.บ้านบ่อสามแสน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

21 นายสมคิด สาระนิต

009586 น.ส.ณัฐญา สาระนิ ต

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

22 นางเตือนใจ จันทวี

018282 น.ส.ณัฐทิตา จันทวี

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

23 น.ส.ลาเพย แก้วเกตุ

014427 น.ส.พิมพ์ฤทัย โกโจระ

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

24 นางพิมล ยศสมุทร์

007777 น.ส.ธนวรรณ ยศสมุทร์

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

25 นางเครื อวัลย์ ทิพย์พิมพ์วงศ์

011579 นายไพรวริ นทร์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ 1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

26 นางยีส่ ุ่น นาคนาม

005954 น.ส.กมลพรรณ นาคนาม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

สังกัด

ชั้น

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

010777 น.ส.สตรี รัตน์ จันทร์ สุวรรณ์ 1001056 ร.ร.บ้านไทรย้อย

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

013633 นายจิรายุส คาพวงเพชร

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

30 นางณัฐมน จันทร์ พรหม

015078 นายอนันตชัย จันทร์ พรหม

1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

31 นางอัญชัน ขอนทอง

013353 น.ส.รัชนี กร ขอนทอง

1001066 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

32 นายอุดม อานวย

010887 นายอกนิ ษฐ์ อานวย

1001068 ร.ร.บ้านเทียมเจริ ญ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

33 นายสละ เสื อยิม้

011546 นายสุ รพงศ์ เสื อยิม้

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

34 นางสวรรยา กรองทอง

009979 นายสรัล โตจอ

1001075 ร.ร.บ้านวังตะเคียน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

35 นางเนาวรัตน์ ภูโสดา

014324 นายณรงค์ชยั ภูโสดา

1001078 ร.ร.นิคม 1

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

36 นางกัญญานันท์ พิมขาลี

014548 นายวัชรวิทย์ พิมขาลี

1001078 ร.ร.นิคม 1

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

37 นางนพรัตน์ กองพันธ์

013117 นายรัตนพงษ์ กองพันธ์

1001079 ร.ร.นิคม 2

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

38 นางสุภาวิณี ลุสมบัติ

016597 น.ส.บัวชมพู ม่วงไม้

1001079 ร.ร.นิคม 2

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

39 นางอภิรักษ์ สิ บรัมย์

008748 นายอุกฤษฏ์ สิ บรัมย์

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

40 นางบารุ ง ไกรสอน

013006 นายนคริ นทร์ ไกรสอน

1001085 ร.ร.จารู ญชัยพฤกษ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

41 นางประภากร ทองคุม้

016438 น.ส.ดวงพร พินทอง

1001090 ร.ร.บ้านนิ ยมราษฎร์วิทยา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

42 นางเรณู ชูทมุ่

016139 น.ส.มัณฑนา ชูทมุ่

1001091 ร.ร.คลองใหญ่วิทยา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

43 นางเยาวนาถ จุ่นทอง

009802 น.ส.จุฑามาศ จุ่นทอง

1001096 ร.ร.บ้านโนนโก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

44 นางพเยาว์ แก้วนิ คม

004573 นายพาสันต์ แก้วนิ คม

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

45 นายทองหล่อ ทองสุ ข

009337 น.ส.ฐิ ติชญา ทองสุ ข

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

46 นางจินดา ฟักแก้ว

012758 น.ส.มนัสนันท์ ฟักแก้ว

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

47 นางฐิ ติรัตน์ หงษ์ยนต์

012312 นายภูมิภทั ร หงษ์ยนต์

1002009 ร.ร.บ้านหนองตากล้า

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

48 นางศศิเพ็ญ ทองทับ

012549 น.ส.แทมมารี น ทองทับ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

49 นางมธุรส ไวยวงศ์

018286 นายเมธัส ไวยวงศ์

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

50 นายวิโรจน์ เขาค่าย

013574 น.ส.ชลธิ รศน์ เขาค่าย

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

51 นายประดล เพชรวงษ์

017263 นายพัทธดนย์ เพชรวงษ์

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

52 นางปราณี องอาจ

011286 น.ส.ณัฐวีร์ องอาจ

1002045 ร.ร.บ้านคุยบ้านโอง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

53 นางรัตนา แผ่ทอง

012362 นายณัฐภัทร แผ่ทอง

1002047 ร.ร.บ้านคุยแขวน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

54 นางสุทิน เนียมประยูร

010389 นายวัศยศ เนียมประยูร

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

55 นายสะอาด ตากาพร้า

011496 นายสุ ทธิ กณฑ์ ตากาพร้า

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

56 นางประพันธ์ สุ ขหมื่น

011945 นายวีรภัทร สุ ขหมื่น

1003002 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

57 นายมานพ สัปทน

009028 นายทัศนัย สัปทน

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

58 นางนิตยา บัวบุญ

010169 น.ส.นรวรรณ บัวบุญ

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

59 นางศรี ไพร เสื ออุดม

011760 นายปฏิพทั ธ์ เสื ออุดม

1004010 ร.ร.บ้านอินทรานุสรณ์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

27 นางกัญญาณัฐ เพ็งสวย

014812 นายณัฐพงศ์ อภิรัชตานนท์

28 นางสุวรรณา จันทร์สุวรรณ์
29 นางวรรณี คาพวงเพชร

รหัส

โรงเรียน

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

60 นางธัญมน สงขัย

017958 นายปิ ยวัฒน์ สงขัย

1004024 ร.ร.บ้านบึงมาลย์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

61 นางพัชราภรณ์ สุขดี

010398 นายวัชรพงศ์ พรมจันทร์

1005002 ร.ร.บ้านโกสัมพี

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

62 นางกรรณิ กา ฟักแฟง

010746 นายชเลศวร ฟักแฟง

1005003 ร.ร.บ้านมะเดื่อชุมพร

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

63 นางลัดดา ดีพา

007380 น.ส.ณัชชา ดีพา

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

64 นายสาคร กุไธสงค์

011426 นายวันเฉลิม กุไธสงค์

1005018 ร.ร.บ้านเกาะพิมลู

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

65 นายวิจารณ์ เทียนสันต์

004376 นายจิรายุ เทียนสันต์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

66 นายสถาพร รามสู ต

009222 น.ส.มานิ ตา รามสู ต

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

67 นายไพโรจน์ ชนะภัย

010145 นายธนกาญจน์ ชนะภัย

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

68 นายประยูร น้อยเผ่า

015512 น.ส.ศศิธร น้อยเผ่า

2001006 ร.ร.บ้านหนองช้างงาม

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

69 นางอนุรักษ์ สมัครเขตรการ

012437 นายชัยชาญ สมัครเขตรการ

2001010 ร.ร.บ้านวังโป่ งพัฒนา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

70 นายธี ระพงษ์ ขาขาว

006376 น.ส.ขนิษฐา ขาขาว

2001014 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

71 นางวรรณวิมล ปัญญาสุ

012133 น.ส.ชฎากานต์ ปัญญาสุ

2001014 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

72 นายพิชิต แช่มชื่น

013290 นายนิ ติศกั ดิ์ แช่มชื่น

2001018 ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเส็จ/สาเนาบัตรนิสิต

73 นายมนัส เมืองบุญ

015161 น.ส.แพรพลอย เมืองบุญ

2001024 ร.ร.วชิรสารศึกษา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

74 นางปรี ยาภรณ์ มีแจ้

011763 นายณัฐกร มีแจ้

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

75 นายนริ ศร์ ยอดวันดี

006183 นายจิรวิทย์ ยอดวันดี

2001035 ร.ร.บ้านวังตาช่วย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

76 นางสุภา บุญล้ าเลิศ

012745 น.ส.ฐิ ติมา บุญเลิศล้ า

2001036 ร.ร.บ้านโป่ งดู่ประชาอุทิศ

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

77 นายสาอางค์ ทองอ้น

005872 น.ส.อรวี ทองอ้น

2001038 ร.ร.ดงดามิตรภาพที่88

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

78 นางศิริลกั ษณ์ จันทอง

015164 นายสันหวัช จันทอง

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

79 นางสุดาพร มีฉ่ า

005882 น.ส.สิ ริสุดา มีฉ่ า

2001045 ร.ร.บ้านศรี ไพศาล

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

80 นางเรณู แก้วสุขโข

018771 นายชัยรัตน์ แก้วสุ ขโข

2001055 ร.ร.บ้านปางมะนาว

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเส็จ/สาเนาบัตรนิสิต

81 นางสนม ศิริวฒั น์

010660 น.ส.จิราภรณ์ ศิริวฒั น์

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

82 นางวรารัตน์ พันธุ์ป้ ัน

017760 นายเสฎฐวุฒิ พันธุ์ป้ ัน

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

83 นางลาวัลย์ บุตรจันทร์

013455 น.ส.อชิรญา บุตรจันทร์

2001061 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

84 นางสุรียพ์ ร จานองกาญจนะ

014669 น.ส.สิ ริญาพร จานองกาญจนะ2001062 ร.ร.บ้านหาดชะอม

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

85 นางวัชรี หงษ์อนุรักษ์

017780 น.ส.ณัฐณิ ชา หงษ์อนุรักษ์

2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

86 นางเชาว์เลขา ลมลอย

013337 น.ส.รชานันท์ ทิพยนนท์

2001069 ร.ร.วัดปรี ชาราษฎร์บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

87 นายสมบัติ ทอดเสี ยง

012849 น.ส.สรวรรณ ทอดเสี ยง

2001071 ร.ร.บ้านหัวเสลา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

88 นางพวงรัตน์ มีมขุ

014266 นายวรุ ตม์ มีมขุ

2001071 ร.ร.บ้านหัวเสลา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

89 นายมงคล ชาญรังสฤษดิ์

011549 นายธนดล ชาญรังสฤษดิ์

2002003 ร.ร.บ้านหนองโมก

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

90 นางพยงค์ ฉิ มสุพร

011314 นายปรัชญา ฉิ มสุ พร

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

91 นายรังสรรค์ แสงแก้ว

017076 น.ส.รังสิ มา แสงแก้ว

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

92 นางพิศมัย แก้วเจริ ญผล

007920 นายพัฒนชัย แก้วเจริ ญผล

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

อ.คลองขลุง

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

93 นายจารอง พินิจสุ ริยะ

009321 นายกรวิก พินิจสุ ริยะ

2002018 ร.ร.บ้านหนองจอก

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

94 นางมาลี เพชรสี โชติ

008603 น.ส.ณัฐอาภา สุ ดวิลยั

2002026 ร.ร.บ้านป่ าเหี ยง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

95 นางจุไรรัตน์ เลาหศักดิ์ประสิ ทธิ์ 006972 น.ส.ศศิมล เลาหศักดิ์ประสิ ทธิ์ 2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

96 นางวัชรี พร อภัยภักดิ์

013273 นายสุ ทธิ นนั ธ์ อุทยั สา

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

97 นางปานทิพย์ บุญโกมล

005027 น.ส.ณัฐวรา บุญโกมล

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

98 นางอรวรรณ ธรรมเจริ ญ

005839 นายปริ ตต์ ธรรมเจริ ญ

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

99 นางสานันท์ น้อยสาย

008333 นายวุฒินนั ท์ น้อยสาย

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

100 นายเมธี นาคบัณฑิตย์

011923 นายหฤษฏ์ นาคบัณฑิตย์

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

101 นางศศิวิมล สารกาศ

019225 น.ส.พิมพ์อปั สร หอยแก้ว

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

102 นายนภสิ นธุ์ เจริ ญเชื่อมสกุล

008945 นายธนกร เจริ ญเชื่อมสกุล

2003003 ร.ร.บ้านเขาน้ าอุ่น

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

103 นายสหัส แก้วยัง

013118 น.ส.เจนจิรา แก้วยัง

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

104 นางสาคร ตั้งโต

012449 น.ส.นันทิชา ตั้งโต

2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หิ นชะโงก) อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

105 นางเตือน กัลยาณธรรม

005642 น.ส.ประภาภัทร กัลยาณธรรม2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

106 นางระภา เอี่ยมสุ ธี

012746 นายสรรเสริ ญ เอี่ยมสุ ธี

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

107 นางกาไร อินทยะ

014570 นายธนวัฒน์ อินทยะ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเส็จ/สาเนาบัตรนิสิต

108 นายสมิง วรรณปะโพธิ์

013456 น.ส.กชกร วรรณปะโพธิ์

2004021 ร.ร.บ้านสุ ขสาราญ

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

109 นายเพย มะลิวลั ย์

012510 นายวรวิทย์ มะลิวลั ย์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

110 นางศิริพร จงกลรัตน์

013281 นายสิ ริพงษ์ จงกลรัตน์

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

111 นายประเสริ ฐ สงวนศักดิ์

004425 นายประวุฒิ สงวนศักดิ์

2004026 ร.ร.บ้านคลองมดแดง

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

112 นายบุญจันทร์ นาก้อนทอง

016131 น.ส.เบญจมาพร นาก้อนทอง 2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

113 นางสายทอง แก้วอ่อง

018738 น.ส.นัตลดา แก้วอ่อง

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

114 นางสายทอง แก้วอ่อง

018738 น.ส.ทัตลดา แก้วอ่อง

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

115 นางวนิชา คุรุธรรมานนท์

012628 น.ส.วิชุดา คุรุธรรมานนท์

2005009 ร.ร.บ้านบึงสาราญ

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

116 นายชุมพล โอภาโส

009527 นายอติวณั ณ์ โอภาโส

2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

117 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล

012869 นายกฤตยมงคล ชัยมงคล

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

118 นางเรณู ไชยหงษ์

014894 น.ส.ภัทรพร ไชยหงษ์

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

119 นายศิลป์ วิชยั คา

018369 น.ส.ชยากร วิชยั คา

2006004 ร.ร.บ้านไผ่งาม

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

120 นายกิตติชยั สว่างเรื องฤทธิ์

011051 น.ส.ภัทรพร สว่างเรื องฤทธิ์ 2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

121 นายเดช ปราสาททอง

014131 น.ส.ดาปนี ย ์ ปราสาททอง

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

122 น.ส.วรัญตรา แก้วสิ นชัย

017645 น.ส.ศรัชชา แก้วสิ นชัย

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

123 นางพรจิตร นาคนาม

010930 นายณัชพล นาคนาม

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

124 นางวันเพ็ญ วงศ์คาจันทร์

014583 น.ส.ปภัญญา วงศ์คาจันทร์ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

125 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม

014478 น.ส.กนกภรณ์ ดิลกคุณธรรม 3002004 ร.ร.ชากังราววิทยา(อินทร์ -ชุ่ม ดีเทศบาลเมื
สารอุปถัมอภ์งก
) าแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

126 นางเฉลิมศรี วังนาค

015987 นายธี รุตม์ วังนาค

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

127 นางพรไพลิน เอกสิ ริพงษ์

017095 น.ส.ภาริ ตา เอกสิ ริพงษ์

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

128 นางศรี รัตน์ วงษ์วิรัตน์

017714 น.ส.ศิญารัตน์ วงษ์วิรัตน์

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

129 นางเบญจพร นาคยศ

017043 นายนรภัทร นาคยศ

3003002 วิทยาลัยสารพัดช่าง

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

130 นายไพรฑูรย์ พิลึก

012921 นายธนกฤต พิลึก

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

131 นางสุดใจ ยาละ

015485 น.ส.ณัฐวรรณ ยาละ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

132 นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

011540 น.ส.ปิ ยาภัทร รอดกาเหนิ ด

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเส็จ/สาเนาบัตรนิสิต

133 นางวรรณภา ทัพมงคล

008922 น.ส.วิชยา ทัพมงคล

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

134 นางพรลภัส จุฑามาศ

002202 น.ส.กัลยพร จุฑามาศ

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

135 นายสมนึก อุบลสว่างวงศ์

003524 น.ส.มนลดา อุบลสว่างวงค์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

136 นางวิไลวรรณ ชาญเชี่ยว

004236 น.ส.พจมาลย์ ชาญเชี่ยว

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

137 นางวิไลวรรณ ชาญเชี่ยว

004236 นายบัญชา ชาญเชี่ยว

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

138 นายทวีป สังข์ทอง

011281 นายโยธิ น สังข์ทอง

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

139 นายธนพล แจ่มหม้อ

003941 น.ส.อรณิ ชา แจ่มหม้อ

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

140 นายสมชาย อาไพวัชรากุล

011453 น.ส.ชัชสุ ชา อาไพวัชรากุล

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

141 นายสมบุญ วิเศษวงษา

003442 น.ส.ธนาภรณ์ วิเศษวงษา

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

142 นายจานงค์ บุญมา

010924 น.ส.อัจฉริ ยา บุญมา

5002011 บานาญ อ.คลองลาน

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

143 นางสมทรง พันธ์ศรี

013407 น.ส.พัณณิ ตา พันธ์ศรี

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

144 นางนิภาวดี น่วมอินทร์

014056 นายธนาธิ ป น่วมอินทร์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

145 นางนิสรา วงษ์บญ
ุ มาก

015948 น.ส.ณิ ชาภัทร วงษ์บญ
ุ มาก

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

146 นางชลธิ ชา ตรงสกุล

018435 น.ส.พิชชาพร ตรงสกุล

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

147 นายสุ วิน คันธชุมภู

008314 นายธี รยศ คันธชุมภู

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

148 นางพรทิพา วรรณสมัย

013520 น.ส.ชฏาภรณ์ วรรณสมัย

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

149 นางอัจฉรา ไชยโย

013745 น.ส.กัญญาณัฐ ไชยโย

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

150 นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์

015083 นายอริ ยะ ด้วงทรัพย์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

151 นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์

014177 นายฐิ ติวฒั น์ ธวัชสานนท์

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

152 นางสุวิมล กาแก้ว

012940 น.ส.ปุณยาพร อินทรวิชยั

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

153 นายคิมหะ หมื่นพรม

013967 น.ส.ศศิมาพร หมื่นพรม

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

154 นางฉายนันท์ อินทรสู ต

010635 น.ส.รดาณัฐ อินทรสู ต

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

155 นางศศิธร ปรมะ

015450 นายปรเมศวร์ ปรมะ

8008009 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรี ฯ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

156 นางเตือนใจ หงษ์ยนต์

004825 น.ส.กิ่งกาญจน์ หงษ์ยนต์

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

157 นายประทาน เสื อแก้ว

013577 น.ส.จุฑามาศ เสื อแก้ว

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

158 นางวัฒนา วิโรจน์โยธิ น

018345 น.ส.ปาลิดา วิโรจน์โยธิ น

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

159 นายชูสิทธิ์ แนวราช

011619 น.ส.อัฏลาพัศ แนวราช

8008014 ร.ร.บ่อแก้ววิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

160 นายวีรศักดิ์ ชาญสุข

011869 นายวราวุฒิ ชาญสุข

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

161 นายเสกสรร รุ่ งศรี

013773 น.ส.จักรี วรรณ รุ่ งศรี

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

162 นางสายใจ ใฝ่ จิต

012985 น.ส.ทักษพร ใฝ่ จิต

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

163 นายสุ เทพ ภูกาม

011236 น.ส.ธัญวรรณ ภูกาม

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

164 นางจารุ วรรณ เชี่ยวชาญ

016684 นายชญานับ เชี่ยวชาญ

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

165 นางกชกร ศรี วิชยั

011348 น.ส.รสกร ศรี วิชยั

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

166 นางปณิ ดา พนมวัน

013081 น.ส.ภควรัญญ์ พนมวัน

8008024 ร.ร.วังแขมวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

167 นายสุ จิตร ต๊ะศรี

010147 น.ส.อพิยดา ต๊ะศรี

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

168 นางวาสนา ศักดิ์ศรี พาณิ ชย์

010175 นายนภัทร ศักดิ์ศรี พาณิ ชย์

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดเอกสาร

169 นางวิภาดา ทองเสน

011694 น.ส.ปัณณวดี ทองเสน

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

170 นายมนู อุดม

002994 น.ส.วริ ศรา อุดม

8008032 บานาญ สพม.กพ.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600

171 นายประดิษฐ์ พุม่ งาม

014299 น.ส.วรารักษ์ พุม่ งาม

9801001 หน่วยกลางหักสหกรณ์

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จ/สาเนาบัตรนิสิต

172 นายวิรัตน์ ลังการ์ พินธุ์

009759 นายเมธาสิ ทธิ์ จรัสไพรัตน์

9801015 บานาญไม่สงั กัดเขตฯ

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 2
รวม

1,600 ขาดเอกสาร
275,200

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 3
1 นายคมธัช นิ ลาพันธ์

006148 นายพคภัทร นิ ลาพันธ์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

2 นางพิสมัย กงจักร์

007000 นายมัธยันห์ กงจักร์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

3 นางสิ รปภา ธรรมสอน

010954 น.ส.สุ พิชญา ธรรมสอน

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

4 นางรตวรรณ ทองไมตรี

016946 น.ส.จิตสุ ภา ทองไมตรี

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

5 นายน้อย ป้อมภา

011389 น.ส.กัญญารัตน์ ป้อมภา

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

6 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์

011656 น.ส.ชนิกานต์ เต็มศิริรักษ์

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

7 นายดุสิต บูชาเกียรติ

011909 น.ส.ศดานันท์ บูชาเกียรติ

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

8 นางภัทราวดี พลพุทธา

015728 นายปรเมศร์ แก้วหล้า

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

9 นางสุนีย ์ สุพฒั น์

006290 นายวัชรากร สุพฒั น์

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

10 นางวิภาทิณี ฉิ มพาลี

011375 น.ส.รติมา ฉิมพาลี

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

11 นายบรรลัง บุญแตง

012949 นายณัฐพงษ์ บุญแตง

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

12 นางสมภักดิ์ โชติสกุล

013035 น.ส.สุ ธาสิ นี โชติสกุล

1001032 ร.ร.บ้านเทพนคร

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

13 นายวิโรจน์ พลขันธ์

011772 น.ส.ศิรประภา พลขันธ์

1001034 ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

14 นางสุปิยา จรรยาวัฒน์

005249 นายชยากร จรรยาวัฒน์

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

15 นายวันชัย ภู่สุวรรณ

009322 น.ส.หทัยชนก ภู่สุวรรณ

1001039 ร.ร.บ้านโขมงหัก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

16 นางสาอางค์ วัชรพัฒนกุล

007057 นายณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล

1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
สังกัด

ชั้น

17 นางนันทภัค อ่อนฉาย

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

016032 น.ส.ภิรดา อ่อนฉาย

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

รหัส

โรงเรียน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

18 นายโกวิท ศิริเมืองมูล

008350 นายภาสกร ศิริเมือง

1001045 ร.ร.บ้านศรี ไกรลาศ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

19 นางระเบียบ สมหารวงศ์

012513 นายเฉลิมพันธ์ เสชัง

1001048 ร.ร.นารี ราษฎร์ สามัคคี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

20 นางปวีณา บังควร

011955 น.ส.ณิ ชนันท์ บังควร

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

21 นางวรรณี หงษ์สามสิ บเจ็ด

015746 น.ส.พราวดารา หงษ์สามสิ บเจ็ด1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

22 นางอารี มีชยั

014025 นายศุภณัฐ มีชยั

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

23 นายสมยศ ประสิ ทธิ์ เขตกิจ

010943 นายณัฐวัตร ประสิ ทธิ์ เขตกิจ 1001076 ร.ร.บ้านหนองขาม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

24 นางหทัยรัตน์ อินกรัด

019026 น.ส.สุ ดารัตน์ นาทองรัตน์

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

25 นายเชาวน์ รอดเกตุ

010809 น.ส.โชติรัตน์ รอดเกตุ

1001093 ร.ร.บ้านไตรตรึ งษ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

26 นายยงค์ เภาโพธิ์

016831 น.ส.วิสสุ ตา เภาโพธิ์

1001094 ร.ร.บ้านวังประดา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

27 นายวิเชียร จันที

008028 นายศุภชัย จันที

1001099 ร.ร.บ้านธามรงค์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

28 นางเพลินพิศ กลัน่ ตา

014239 น.ส.วีรภัทร กลัน่ ตา

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดทะเบียนบ้าน

29 นางวันนา ขอนทอง

006332 น.ส.วรัชยา ขอนทอง

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

30 นางน้ าทิพย์ แสงสิ ริปรี ชา

009566 น.ส.อรอุษา แสงสิ ริปรี ชา

1002008 ร.ร.วัดโพธาราม

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

31 นางฐิ ติรัตน์ หงษ์ยนต์

012312 น.ส.กันต์กมล หงษ์ยนต์

1002009 ร.ร.บ้านหนองตากล้า

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

32 นายเลี่ยม บัวบาน

005428 น.ส.กรรณิ การ์ บัวบาน

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

33 นายนิรันดร์ เรื องศิรรักษ์

012630 นายกฤษฏิ์ เรื องศิรรักษ์

1002018 ร.ร.บ้านลานสะเดา

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

34 นายดิเรก ฟักบัว

015173 นายภาณุพงศ์ ฟักบัว

1002019 ร.ร.บ้านนานอก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

35 นายสายันต์ จีนเพชร

011211 น.ส.พณิ ดา จีนเพชร

1002021 ร.ร.บ้านลานกระทิง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

36 นายฉลอง เฉยบัว

017912 นายธารา เฉยบัว

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

37 นายจาเนียร พละทรัพย์

005523 น.ส.ปภัสสร พละทรัพย์

1002032 ร.ร.บ้านหนองหัววัว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

38 นางนงค์นอ้ ย ใจกองคา

014168 นายปัทมวัฒน์ ใจกองคา

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

39 นายพงษ์ศิริ คงสุ ข

011321 นายณัฐพงษ์ คงสุ ข

1002041 ร.ร.บ้านคุยประดู่

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

40 นายชนธี ร์ สุขแซม

011055 นายพงธพันธ์ สุ ขแซม

1003003 ร.ร.บ้านเนิ นสาราญราษฎร์ พฒั นา
อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

41 นายประกอบ สาระไกร

011407 น.ส.ปาณิ สรา สาระไกร

1003003 ร.ร.บ้านเนิ นสาราญราษฎร์ พฒั นา
อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาอใบเสร็ จ

42 นายสุ บนั พรเวียง

014294 นายศาศวัต พรเวียง

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

43 นางราพูน ศรี สว่าง

013766 น.ส.พรพิมล ศรี สว่าง

1003009 ร.ร.บ้านตอรัง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

44 นางอัคราวรรณ บุญประกอบ

011808 นายวัชรพล บุญประกอบ

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

45 นางรัชดาวัลย์ ธิ ติกุลธรณ์

017489 นายสรฐวัชร์ ธิ ติกุลธรณ์

1003011 ร.ร หนองลวกราษฎร์ บารุ ง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

46 นายวีรยุทธ คุณสุ ทธิ์

015002 นายเสฐี ยรพงษ์ คุณสุ ทธิ์

1003015 ร.ร.บ้านเนิ นกรอย

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ,

47 นางนิตยา บัวบุญ

010169 นายเขตติพงษ์ บัวบุญ

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

48 นางศรี สุดา ศรกองแดง

012056 นายณัฐนันท์ ศรกองแดง

1003025 ร.ร.บ้านวังโขน

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

49 นายกฤษดา เจียรมาศ

013986 นายเกริ กวิชช์ เจียรมาศ

1003030 ร.ร.บ้านทุง่ มหาชัย

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

1001060 ร.ร.บ้านน้ าโท้ง

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

50 นายชลอ วัตตเสรี

009163 น.ส.ชนาภัทร วัตตเสรี

1004003 ร.ร.บ้านปลักไม้ดา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

51 นางนวภัสร์ ดานุ่ม

011040 น.ส.สิ ตานันท์ ดานุ่ม

1004010 ร.ร.บ้านอินทรานุสรณ์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

52 นางศิริพร จุลมุสิ

014298 น.ส.ชลดา จุลมุสิ

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

53 นางเฉลา มาทอง

009368 นายนภัทร พลอยสมบูรณ์

1004017 ร.ร.บ้านบึงกระดาน

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

54 นางสมถวิล จูดว้ ง

010545 น.ส.ณิ ชนันทน์ จูดว้ ง

1004017 ร.ร.บ้านบึงกระดาน

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

55 นายบัวไหล จินะรักษ์

009945 น.ส.สุ ดารัตน์ จินะรักษ์

1004019 ร.ร.บ้านประชาสุ ขสันต์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

56 นายธราธร จารุ ฑีฆมั พร

013582 นายศุภณัฐ จารุ ฑีฆมั พร

1004019 ร.ร.บ้านประชาสุ ขสันต์

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

57 นางรัตนา ประสิ ทธิ์ วิเศษ

012911 น.ส.จิตตานันท์ ประสิ ทธิ์ วิเศษ 1004021 ร.ร.วัฒนราษฎร์ ศึกษา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

58 นางสิ ริพร จันคง

014820 นายธี รพงศ์ จันคง

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

59 นางจันทร แพงแก้ว

009219 น.ส.อรวรรณ แพงแก้ว

1004031 ร.ร.บ้านจันทิมา

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็จ,สาเนาทะเบียนบ้าน

60 นายอุทยั มาทอง

012004 น.ส.พลอยสิ รินทร์ มาทอง

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

61 นายวรพล พละทรัพย์

015018 นายเกษมศิลป์ พละทรัพย์

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

62 นางสิ ริณฏั ฐ์ ชลิตมงคลกุล

006067 น.ส.ภัทร์ สิริย ์ ชลิตมงคลกุล 1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

63 นางสุวนี ย ์ บดีรัฐ

015452 นายฐิ ติพงศ์ บดีรัฐ

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

64 นางอรัญญา จินตกสิ กิจ

013983 นายอรรถชัย จินตกสิ กิจ

1005014 ร.ร.บ้านท่านา

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

65 นายภคิน เนื่องกันทา

009872 น.ส.สุ ภาภรณ์ เนื่ องกันทา

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

66 นางสุพตั รา เมืองเงิน

009987 นายมณฑล เมืองเงิน

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

67 นางวาสนา ขาสกุล

011715 นายเนวิน ขาสกุล

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

68 นางศุภกานต์ คุม้ สุ วรรณ

012298 น.ส.ศรัณย์พร พรหมศิริรัตน์ 1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

69 นางกัญญาณัฐ ปานคา

012834 นายธนภัทร ปานคา

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

70 นางปทุมรัตน์ สายหยุด

013617 นายธนาวุทธ สายหยุด

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็จ,สาเนาทะเบียนบ้าน

71 นางวีระวรรณ หัดไทย

013774 นายธนดล หัดไทย

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

72 นางฐิ ติกุล อุไรพันธ์

014069 น.ส.ปาณิ สรา อุไรพันธ์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

73 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว

016263 นายนิ พิฐพนธ์ ชาญเชี่ยว

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

74 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว

016263 นายณัฏฐ์นนท์ ชาญเชี่ยว

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

75 นางกัลยาณี ผิวผ่อง

009066 น.ส.ชัญญา ผิวผ่อง

2001009 ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

76 นายชลอ เงินเมือง

009731 น.ส.วชิราภรณ์ เงินเมือง

2001020 ร.ร.บ้านหนองบอน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

77 นางภาวินี หงษ์บญ
ุ

005694 นายรัชตะ หงษ์บญ
ุ

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

78 นางเรณู แมตสี่ **

013596 นายวิษณุลกั ษณ์ บุญเรื อง

2001035 ร.ร.บ้านวังตาช่วย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

79 นางกิตติมา อึ้งอิสรานุกูล

013516 นายธนกฤต อึ้งอิสรานุกูล

2001038 ร.ร.ดงดามิตรภาพที่88

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

80 นายสัญชัย แสงมณี

006438 นายจตุรพัฒน์ แสงมณี

2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

81 นายอุดม ธาระณะ

010736 นายสิ รวิชญ์ ธาระณะ

2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

82 นางรัชดาภรณ์ เขียวนิ ล

011397 นายรัฐพงศ์ เขียวนิ ล

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

83 นางศิริลกั ษณ์ จันทอง

015164 น.ส.ปุญชรัสมิ์ จันทอง

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

84 นางบุญรวม นิ คมขา

012658 น.ส.ศศิ นิคมขา

2001047 ร.ร.บ้านส่ องตาแล

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

85 นางสานิ ลกั ษณ์ พรหมฮวด

010808 น.ส.นภัสสร พรหมฮวด

2001049 ร.ร.บ้านวังน้ าพัฒนา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

86 นางอุไร พรหมตัน

010607 น.ส.ณัฐณิ ชา พรหมต้น

2001053 ร.ร.บ้านศรี สมบูรณ์พฒั นา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

87 นางราตรี ลีมา

007123 น.ส.รัชดาภรณ์ ลีมา

2001058 ร.ร.บ้านอุดมสามัคคี

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

88 นางนวลทิพย์ ปานเงิน

011035 นายปฐมพงษ์ ปานเงิน

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

89 นายอุทิศ สุวาส

013699 นายชญาพัฒน์ ภู่เกตุ

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

90 นางรัตนา ชะวาลา

015020 นายสิ รวิชญ์ ทองช้อย

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

91 นางราตรี ประสาทเขตการ

014800 น.ส.รติพร ประสาทเขตการ 2001064 ร.ร.วัดหนองเหมือด

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

92 นางสุรกัญญา วิไลมงคล

015800 น.ส.จิราภา วิไลมงคล

2001068 ร.ร.บ้านบึงเสื อเต้น

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

93 นางนิตยา อ่อนเขตร์

013018 น.ส.นิ รัชพร อ่อนเขตร์

2001069 ร.ร.วัดปรี ชาราษฎร์บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

94 นางฐิ ติกานต์ วังนาค

016168 นายภาณุเดช วิเชียรวรรณ

2002001 ร.ร.วัดพิกุลทอง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

95 นายวุฒิพร หนูหน่าย

011195 นายสุ ทธิ พงษ์ หนูหน่าย

2002002 ร.ร.วัดอุเบกขาราม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

96 นายมงคล ชาญรังสฤษดิ์

011549 นายชญานิ น ชาญรังสฤษดิ์

2002003 ร.ร.บ้านหนองโมก

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

97 นายประสิ ทธิ์ สื บวงษ์รอด

005090 นายภัทรชนน สื บวงษ์รอด

2002008 ร.ร.อนุบาลวังไทร

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

98 นางกาญจนา นิ่มนวล

005444 น.ส.เมทินี นิ่มนวล

2002008 ร.ร.อนุบาลวังไทร

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

99 นายทรงศักดิ์ เงินเมือง

019060 น.ส.ฉัตรฑริ กา เงินเมือง

2002009 ร.ร.บ้านสามเรื อน

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

100 นางอรุ ณ แก้วกล้า

016057 นายเกียรติศกั ดิ์ แก้วกล้า

2002018 ร.ร.บ้านหนองจอก

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

101 นายสุ วฒั น์ ทองก้อน

008935 น.ส.ณัฐกาญจน์ ทองก้อน

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

102 นางทองพูน พิลึก

010084 น.ส.รักษิณา พิลึก

2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

103 นางรจนา ชมภูศรี

004890 นายธนัช ชมภูศรี

2002024 ร.ร.วัดแสงอุทยั

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

104 นางทวีพร เขียวสุด

005503 นายภูบดินทร์ เขียวสุ ด

2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

105 นางสุวรรณา สมทรัพย์

005217 น.ส.กุลสิ ริ สมทรัพย์

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

106 นางวาสนา สวนนิ ตย์

015207 น.ส.สุ วกาญจน์ สวนนิตน์

2002040 ร.ร.พิบลู วิทยาคาร

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

107 นางนิชนันท์ มัธยา

009359 น.ส.ธนาภา มัธยา

2002043 ร.ร.บ้านมาบคล้า

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

108 นางสังวาลย์ ศรี สมบูรณ์

005795 น.ส.ภิชากรณ์ ขวัญพงษ์

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

109 นางสมาพร สุขตระกูล

006313 นายวรวิช สุ ขตระกูล

2003001 ร.ร.บ้านหิ นดาตราษฎร์ บารุ ง อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

110 นางกิ่งทอง ใจแสน

012847 นายธนโชติ ใจแสน

2003004 ร.ร.บ้านมอเจริ ญ

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

111 นางวาสนา ลัดดาพันธ์

008932 นายเอกพงษ์ ลัดดาพันธ์

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

112 นางวาสนา ลัดดาพันธ์

008932 นายเอกวุฒิ ลัดดาพันธ์

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

113 นางสุดารัตน์ อุทยาน

012136 น.ส.รตา อุทยาน

2003009 ร.ร.บ้านไพรสวรรค์

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

114 นายทองอาน จ่าทอง

008768 น.ส.ปทุมมา จ่าทอง

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็ จ

115 นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช

012134 น.ส.ปภัสสิ ริย ์ โรจน์วรวิช

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

116 นางนงนุช เพชรสังฆาต

006901 นายภัทคม เมนไทสง

2003016 ร.ร.บ้านโพธิ์ ทอง

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

117 นางพรสวรรค์ วินิจสร

011520 นายจักรพรรดิ วินิจสร

2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หิ นชะโงก) อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

118 นางสาคร ตั้งโต

012449 นายภัทรภณ ตั้งโต

2003019 ร.ร.อนุบาลปางฯ(หิ นชะโงก) อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

119 นางพัชรี มหาสุ วรรณ

004666 นายคณิ ศร มหาสุวรรณ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดสาเนาใบเส็จ/สาเนาบัตรนิสิต

120 นางวิภาพร รักษาสิ ทธิ ชยั

008940 นายวิศรุ ต รักษาสิ ทธิ ชยั

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

121 นายณรงค์ฤทธิ์ อินพระยา

012193 น.ส.พงษ์ลดา อินพระยา

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

122 นางระภา เอี่ยมสุ ธี

012746 น.ส.ปวรวรรณ เอี่ยมสุ ธี

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

123 นางบุญมา ทับเจริ ญ

013163 น.ส.พรธี รา ทับเจริ ญ

2004006 ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

124 นายพิภพ เสวกวรรณ์

015835 นายพลาดิศยั เสวกวรรณ์

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็จ,สาเนาทะเบียนบ้าน

125 นายสมชาย พุฒทอง

005638 น.ส.ทัศนี ย ์ พุฒทอง

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

126 นางกันยาวีร์ เรื องระยับชัย

016244 น.ส.ลีลาวดี เรื องระยับชัย

2004016 ร.ร.บ้านท่าช้าง

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

127 นายลภัส เอ็นดู

012511 น.ส.พิชามญชุ์ เอ็นดู

2004024 ร.ร.บ้านคลองไพร

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

128 นายเกียรติศกั ดิ์ ทันจันทร์

006192 น.ส.อมรรัตน์ ทันจันทร์

2004031 ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

129 นางบุษบา เย้ยโพธิ์

014267 น.ส.จิรัชญา เย้ยโพธิ์

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จ

130 นางรัตติยา อิ่มพิทกั ษ์

019121 น.ส.พิมลรัตน์ พึ่งเงิน

2005004 ร.ร.บ้านหนองไผ่

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

131 นายทิวตั ถ์ คงใหม่

008509 น.ส.วีรินทร์ คงใหม่

2005011 ร.ร.บ้านชุมนาก

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

132 นางศิริวรรณ จันดีศรี เจริ ญ

016613 น.ส.สมาวรรณ จันดีศรี เจริ ญ 2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

133 นายวันชัย โมกขศักดิ์

014388 น.ส.ณิ ชกานต์ โมกขศักดิ์

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

134 นางชลธิ ชา วรชินา

005868 นายธนเทพ วรชินา

2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคี(ทุง่ สนุ่น)อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

135 นางสารภี เมาเกตุ

009184 นายอมรเทพ เมาเกตุ

2006014 ร.ร.บ้านโพธิ์ เอน

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

136 นางสุพิศ นาคเมือง

009010 นายภัทรศักดิ์ นาคเมือง

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

137 นางแสงจันทร์ ศรี มงคล

011418 น.ส.ธันยพร ศรี มงคล

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็ จ/สาเนาบัตรนิสิต

138 นางศิริรัตน์ บรรลือ

018241 น.ส.ณฐพร บรรลือ

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

139 นางอุบลรัตน์ ประสงค์ทนั

016229 นายอนุพล ประสงค์ทนั

3002003 ร.ร.เทศบาล3(อินทรัมพรรย์ บุญเทศบาลเมื
ประคองพิอทงก
ยาคม)
าแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

140 นายณัฏฐชัย รามสูต

011120 นายณัชพล รามสู ต

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

141 นางศศิมณฑ์ โพธิ์ สิ ตวรุ ฬห์

019056 นายพิชญภูมิ โพธิ์ สิ ตวรุ ฬห์

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

142 นายมานิตย์ ศรี ตะลา

006509 น.ส.ศรัญญา ศรี ตะลา

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

143 นางปฏิมา พุฒตาลดง

015057 นายปราการ พุฒตาลดง

3003002 วิทยาลัยสารพัดช่าง

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

144 นายอุดม เสื อดอนกลอย

007945 น.ส.เฉลิมขวัญ เสื อดอนกลอย 3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

145 นายณราชัย แสงพันธ์

011382 น.ส.พิราวรรณ แสงพันธ์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดเอกสาร

146 นายชานนท์ นาคทอง

013123 น.ส.สุ ชานุช นาคทอง

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

147 นายสมเกียรติ หะยาจันทา

015875 นายณัชพล หะยาจันทา

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

148 นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร

011242 นายกิติเมศวร์ ชินวัชร์ ชยังกูร 3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดสาเนาทะเบียนบ้าน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

149 นางศรี เมือง โตยิง่

017967 น.ส.พัฑฒิดา โตยิง่

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

150 นายสมชาย วัฒนการุ ณวงค์

015552 น.ส.เกศรา วัฒนการุ ญวงค์

3003011 อุทยานประวัติศาสตร์

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

151 นายสมรัก ภูมิภูติกุล

014169 น.ส.วรพรรณ ภูมิภูติกุล

4002009 บานาญ อ.พรานกระต่าย

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

152 นายวัลลภ ทองศรี

000608 น.ส.ฌลาทิพย์ ทองศรี

5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน/ลายเซ็น ผูร้ ับรอง

153 นายณัฐวุฒิ กาหา

012944 น.ส.ณัฐวดี กาหา

5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

154 นายวินยั พุม่ จันทร์

008827 น.ส.พรรณนิ ภา พุม่ จันทร์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

155 นางนิภาภร วาดเขียน

009301 นายปุริม วาดเขียน

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

156 นางเอื้อมพร วรรณเหวก

011381 น.ส.คุณาทัย วรรณเหวก

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

157 นายพิษณุ ศิริวฒั น์

011469 นายพัฒนพงษ์ ศิริวฒั น์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

158 นางศิริวรรณ กันศิริ

012616 น.ส.โชษิตา กันศิริ

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

159 นางบุษบา เสี ยงสุขสันติ

013011 น.ส.กัญญาพัชร เสี ยงสุ ขสันติ 6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

160 นางปรี ยา เทียนทอง

012743 นายภัทรพล เทียนทอง

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

161 นายประเซ็ม สัง่ แก้ว

013739 นายเจษฎา สัง่ แก้ว

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

162 นางทัศนีย ์ เต็กสุวรรณ

015065 น.ส.บาลา เต็กสุวรรณ

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

163 นายแสน ถอสุ วรรณ

003056 นายสิ ปาง ถอสุ วรรณ

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

164 นายประภาส ธารเปี่ ยม

006674 นายสุ กริ ช ธารเปี่ ยม

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

165 นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

007944 นายศาศวัต ธรรมบุตร

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

166 นายปฏิญญากร กาเนิ ด

011572 นายนัปการ กาเนิ ด

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

167 นางสมทรง พันธ์ศรี

013407 น.ส.พรรณวดี พันธ์ศรี

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

168 นางสุวารี ยอดศรี

014336 น.ส.ภัณภร ยอดศรี

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

169 นางชนิศา จิระเดชประไพ

014575 น.ส.พัทธนันท์ จิระเดชประไพ 8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

170 นางรุ่ งศรี พิมพ์สอน

014658 นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

171 นางดาราพร ชินาวลี

009874 น.ส.นริ ศรา ชินาวลี

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

172 นางวิมลสิ ริ มุสิกะปาน

010791 น.ส.ภัคพิชา มุสิกะปาน

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

173 นางนวพรรษ ฟักนาค

015673 นายภัทรวรรธน์ ฟักนาค

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

174 นายเสรี สิ นสิ งห์

016211 นายสขิล สิ นสิ งห์

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

175 นายสมพร คุม้ นาคนพคุณ

006657 นายวีระจักร์ คุม้ นาคนพคุณ 8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

176 นางสุวิมล กาแก้ว

012940 นายเจษฎา อินทร์ วิชยั

8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

177 นางพิมพ์ขวัญ สุ วรรณชุติกุล

011567 นายภูเมธ สุ วรรณชุติกุล

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

178 นางพิมพ์ขวัญ สุ วรรณชุติกุล

011567 นายธนพล สุ วรรณ

8008007 ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

179 นายชัย ไพโรจน์

012898 น.ส.พิชชาพร ไพโรจน์

8008011 ร.ร.พิไกรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

180 นายทวินทร์ อุดมสุ ข

010706 น.ส.กัญญารัตน์ อุดมสุ ข

8008016 ร.ร.พัชรกิติยาภา2กาแพงเพชร กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

181 นายสุ ทธิ นยั โนรี

017214 นายชิษณุพงศ์ โนรี

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

กรมสามัญ กพ.

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส
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ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

182 นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ

011548 นายจัตุพฤทธิ์ อุสส่ าห์กิจ

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

183 นางราตรี พงษ์เสื อ

014844 น.ส.สุ ภาวดี พงษ์เสื อ

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

184 นายวิทลู บินชัย

012485 น.ส.ทิพยมาส บินชัย

8008022 ร.ร.ระหานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

185 นางเกสร ชตาเริ กษ์

012696 น.ส.อมลพรรษ ชตาเริ กษ์

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

186 นางดารณี กัลป์ ธนวงศ์

013851 นายประภวิษณุ์ กัลป์ ธนวงศ์ 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

187 นางนันทวัน จิตตางกูร

015856 น.ส.ภัทราพร โสภณโภไคย 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

188 นายนภดล ที่ปรึ กษา

011138 น.ส.ณัฐญา ที่ปรึ กษา

8008025 ร.ร.วังไทรวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

189 นายถวัลย์ จันทร์ตน้

013743 นายปรเมษฐ์ จันทร์ตน้

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

190 นายรังสรรย์ ไพฑูรย์

013721 น.ส.กรณิ ศ ไพฑูรย์

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

191 นายประคอง เหล่าจันทร์

012061 น.ส.กนกพร เหล่าจันทร์

8008032 บานาญ สพม.กพ.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

192 นางดารารัตน์ โคเพ็ชร์

009789 น.ส.พาณี โคเพ็ชร์

9801001 หน่วยกลางหักสหกรณ์

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 สาเนาใบเสร็จ/สาเนาบัตรนิสิต

193 นางเฉลิมพร เพชรประดับ

014307 น.ส.พันไมล์ เพชรประดับ

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

194 นายประทีป สุวรรณาภัย

014522 น.ส.ภัทรกันย์ สุวรรณาภัย

9801002 หน่วยกลางหักธนาคาร

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

195 นายธนาเดช โพคทรัพย์

013585 นายภัควัฒน์ โพคทรัพย์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

196 นางอุษณี ย ์ สุจริ ตจันทร์

014410 น.ส.เปรมกมล สุจริ ตจันทร์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

197 นางพรรณี กางเกต

017574 นายธรนินทร์ แย้มสุข

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600 ขาดใบเสร็ จ

198 นางมณฑิรา ศรี งาม

006198 น.ส.ศศิระวี ศรี งาม

9801013 หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

199 นางสุทศั น์ ภักดีการ

009121 นายโชคพิพฒั น์ ภักดีการ

9801013 หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 3

1,600

รวม

318,400

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 4
1 นายดารงค์ มีขนั หมาก

006914 น.ส.บุริมนาถ มีขนั หมาก

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

2 นางจรัสศรี สังวรสุ วรรณ

008411 น.ส.นลินรัชต์ คงต๊ะ

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

3 นางณันท์ขจร กันชาติ

009343 น.ส.เกศวารี ย ์ กันชาติ

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

4 นางพวงแก้ว บุนนาค

009813 นายวิชญ์พล พุม่ แฟง

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

5 นางดลนภา มีฐานะ

003935 นายกีรติภทั ร มีฐานะ

1001004 ร.ร.บ้านหนองกรด

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

6 นายวัลลภ วิจารณ์

014007 น.ส.นิ รมล วิจารณ์

1001007 ร.ร.ประชาสันติภาพ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

7 นายอานวย พรหมมินทร์

015768 น.ส.ศศิภา พรหมมินทร์

1001008 ร.ร.บ้านโพธิ์ สวัสดิ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

8 นายสุ พจน์ ลูกอินทร์

011992 นายศศิพงษ์ ลูกอินทร์

1001010 ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

9 นางปรานอม ศรี วรรณ

013776 น.ส.ปานวาด ศรี วรรณ

1001012 ร.ร.สาธิ ตฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดทะเบียนบ้าน,ใบเสร็ จ

10 นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์ พฤกษ์

006703 น.ส.ณฐพรรษภรณ์ โพธิ์ พฤกษ์ 1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

11 นางพิมลรัตน์ เชิญขวัญ

006875 นายพงศกร เชิญขวัญ

1001019 ร.ร.อ่างทองพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58ขอทุนปี 4)มีใบรับรอง

12 นางรัชนี จันทร์ อิ่ม

007775 น.ส.เพชรรัตน์ เพ็ชร์ ประยูร

1001020 ร.ร.ประชารัฐพัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

13 นางศิริพรรณ เพ็ญศรี

010507 น.ส.ธันยพร เพ็ญศรี

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดทะเบียนบ้าน/ใบเสร็จลงทะเบียน

14 นางจินตนา เสาร์ทอง

012868 นายขจรพงศ์ เสาร์ ทอง

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

15 นางคัทลียา บัวแย้ม

013451 นายนคริ นทร์ บัวแย้ม

1001021 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

16 นางวิไล หม่องมะลิตะ๊

006502 น.ส.กรุ ณา หม่องมะลิตะ๊

1001025 ร.ร.บ้านบ่อสามแสน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

17 นายสลัน่ เสื อนิ่ ม

014073 นายนิ รันดร์ เสื อนิ่ม

1001027 ร.ร.บ้านเกาะน้ าโจน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลทะเบียน

18 นางจตุพร ดิษฐบรรจง

011701 นายพงษ์สิทธิ์ ดิษฐบรรจง

1001028 ร.ร.บ้านลานหิ น

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

19 นายสุ รชาติ เกิดศรี

007091 น.ส.รัสญา เกิดศรี

1001033 ร.ร.บ้านไร่

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

20 นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร

015187 นายอภิวิชญ์ โรจนวิเชียร์

1001033 ร.ร.บ้านไร่

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

21 นางณฐมนต์ เสื อคารณ

004629 นายพีรวิชญ์ เสื อคารณ

1001034 ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

22 นางวรุ ณี แรมไธสง

006281 นายทศวรรษ ยาเสน

1001034 ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

23 นางพัชรี นุ่มน้อย

005733 นายขัตติยะ พิริยะพันธุ์

1001048 ร.ร.นารี ราษฎร์ สามัคคี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จลงทะเบียน

24 นายโสภณ พิลามาศ

011159 นายวีรพล พิลามาศ

1001050 ร.ร.แนะนาราษฎร์ บารุ ง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็จลงทะเบียน

25 นายอภิวุฒิ กระจ่างพุม่

009215 น.ส.ราชภัฏ กระจ่างพุม่

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

26 นางมาลี คาภิระยศ

010999 นายอานนท์ คาภิระยศ

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

27 นางทิพวรรณ สายด้วง

012932 น.ส.อภิศรา สายด้วง

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

28 นางลาพึง พุม่ เพชร

015185 นายนิ ติธร พุม่ เพชร

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

29 นางพิศมัย นุชเทียน

015037 น.ส.นภัสวรรณ นุชเทียน

1001052 ร.ร.บ้านเขาวังเยีย่ ม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

30 นางทัศนีย ์ ปิ่ นประภา

003273 นายณัฐจักร ปิ่ นประภา

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58= ปี 4)ขาดใบลงทะเบียน

31 นายรุ่ งอรุ ณ บุษย์ศรี เจริ ญ

010475 น.ส.รติมา บุษย์ศรี เจิรญ

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
สังกัด

ชั้น

32 นางภาริ ณี โชยรัมย์

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

012588 นายกชราช เกิดพันธ์

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

รหัส

โรงเรียน

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

จานวนเงิน

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

หมายเหตุ

33 นางนพวรรณ สุ ขศรี

012682 นายธี รวุธ สุขศรี

1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

34 นางกัญญาณัฐ เพ็งสวย

014812 นายอัครพงศ์ อภิรัชตานนท์ 1001054 ร.ร.บ้านทรงธรรม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

35 นายภราดร นาคพงษ์

010189 นายนพดล นาคพงษ์

1001057 ร.ร.บ้านสุ วรรณภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

36 นางกนกวรรณ แย้มสอาด

010806 น.ส.นภสร แย้มสอาด

1001062 ร.ร.ชุมชนบ้านคณฑี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

37 นายสมพงษ์ เกษี

016121 นายภาณุมาศ เกษี

1001064 ร.ร.บ้านท่าเสลี่ยง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

38 นางสนม พรหมเมตตา

014200 น.ส.ประภัสสร พรหมเมตตา 1001065 ร.ร.บ้านโพธิ์ พัฒนา

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนใบเสร็ จลงทะเบียน

39 นายองอาจ อ่อนฤทธิ์

006995 นายอรรถพล อ่อนฤทธิ์

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

40 นางณัฐพร ชารวย

012786 น.ส.ณัฐฐิ นนั ท์ ชารวย

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

41 นางอุษณา ท้าวทอง

013723 นายอชิตพล ท้าวทอง

1001070 ร.ร.บ้านท่าเสากระโดง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

42 นางมณิ ตา โพธิ์ พุทธ

010543 น.ส.รัฐกานต์ โพธิ์ พุทธ

1001071 ร.ร.ทุง่ ตาพุก

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

43 นางกัญญานันท์ พิมขาลี

014548 น.ส.รังสิ ญานันท์ พิมขาลี

1001078 ร.ร.นิคม 1

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

44 นางสรัชฌา จุฬพันธ์ทอง

008384 นายศิราพัทธ์ จุฬพันธ์ทอง

1001089 ร.ร.หนองรี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

45 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน

014946 น.ส.วิมลสิ ริ แย้มโกเมน

1001095 ร.ร.บ้านดงตาจันทร์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

46 นางพะเยาว์ ธู ปบูชา

006797 นายศุภชัย ธูปบูชา

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

47 นายทองหล่อ ทองสุ ข

009337 น.ส.ศุภางคณา ทองสุ ข

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

48 นางยุพา กลิ่นชัย

012461 นายณัฐพล กลิ่นชัย

1001097 ร.ร.บ้านวังน้ าขาว

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

49 นายธี ระศักดิ์ จันทรานุสรณ์

004989 นายวัชรา จันทรานุสรณ์

1001099 ร.ร.บ้านธามรงค์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

50 นางภาศิมาส ยอดวันดี

004302 นายกาญสิ ฐ ยอดวันดี

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

51 นางโนรี รักษ์ ทีปะนะ

007383 น.ส.ณัฐนรี ทีปะนะ

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

52 นางสุวิมล ภูมิภูติกุล

009569 นายสิ รภพ ภูมิภูติกุล

1002005 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

53 นางวันเพ็ญ องอาจ

016091 นายธนภัทร องอาจ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

54 นางจานงค์ แจ่มหม้อ

016566 น.ส.ฏิชิรา แจ่มหม้อ

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

55 นางทิวา เมืองหลวง

018179 นายวัชรพัฒน์ เมืองหลวง

1002013 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็จลงทะเบียน(มองไม่ชดั )

56 นายบรรพต กัลพฤกษ์

007320 น.ส.ภัทราภรณ์ กัลพฤกษ์

1002015 ร.ร.บ้านวังไม้แดง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

57 นางมธุรส ไวยวงศ์

018286 นายวสวัตติ์ ไวยวงศ์

1002017 ร.ร.บ้านน้ าดิบมะพร้าว

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

58 นายดิเรก ฟักบัว

015173 น.ส.นพเก้า ฟักบัว

1002019 ร.ร.บ้านนานอก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลทะเบียน

59 นางนวลจันทร์ มณี เขียว

012661 นายธัชยกริ ช มณี เขียว

1002023 ร.ร.บ้านหนองทราย

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลทะเบียน

60 นายฉลอง เฉยบัว

017912 นายสุ ชล เฉยบัว

1002028 ร.ร.บ้านบึงลูกนก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

61 นายยุทธ สุขศิลป์ วิทยา

015049 น.ส.พัชรธารา สุขศิป์วิทยา

1002029 ร.ร.บ้านบึงพิไกร

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

62 นายชาติชาย เมฆี

010627 นายชนสรณ์ เมฆี

1002034 ร.ร.บ้านบางลาด

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

63 นายอนุสิงห์ กลิ่นเกษร

013462 น.ส.พิมพ์จนั ทร์ กลิ่นเกษร

1002035 ร.ร.บ้านลานไผ่

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

64 นางวันเพ็ญ โกวิทปาลกุล

006902 นายปุณยวัจน์ โกวิทาลกุล

1002040 ร.ร.บ้านวังตะแบก

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก
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สังกัด

ชั้น
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65 นางวิภาพันธ์ เพชรอ้อน

005621 น.ส.ศิรดา เพชรอ้อน

1002045 ร.ร.บ้านคุยบ้านโอง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

66 นางประไพร เจริ ญธรรม

007001 นายชยานนท์ เจริ ญธรรม

1002050 ร.ร.บ้านหนองโสน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

67 นางประนอม เปลี่ยนแปลก

012825 นายปฐวี เปลี่ยนแปลก

1002050 ร.ร.บ้านหนองโสน

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 5)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

68 นางมารยาท ปิ่ นทอง

008017 น.ส.ธันยพร ปิ่ นทอง

1003004 ร.ร.บ้านหนองไม้กอง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

69 นางรัชนีย ์ สุขขา

007050 นายพิชยั วัต สุ ขขา

1003005 ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์ วิทยา

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 กาลังฝึ กงาน

70 นางแสงเทียน แก้วนคร

010271 น.ส.กัญญาวรรณ แก้วนคร

1003008 ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

71 นางกฤษณา แก้วมณี

017287 นายสันติ แก้วมณี

1003020 ร.ร.บ้านพานทอง

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

72 นางพรพรรณ คงสุ จริ ต

008973 น.ส.พนิ ดา คงสุจริ ต

1004011 ร.ร.บ้านคุยมะม่วง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

73 นางจิรกานต์ แก้วมีชยั

014270 นายไชยวัฒน์ แก้วมีชยั

1004015 ร.ร.บ้านเกศกาสร

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

74 นางนฤมล พะโยม

017726 นายเชิดพงษ์ พะโยม

1004027 ร.ร.บ้านหนองหลวง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 56,ปี 57=ปี 5,)ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

75 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ถาวร

011643 น.ส.ตวงทิพย์ ถาวร

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

76 นายสมชาย เนื้ อนิ่ม

009249 น.ส.รักษมน เนื้ อนิ่ ม

1005004 ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

77 นางภมรรัตน์ อินไผ่

012224 นายรัฐพล อินไผ่

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

78 นายวรเดช ตื้อยศ

013061 นายวิทวัส ตื้อยศ

1005005 ร.ร.บ้านไร่ ลาปาง

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

79 นายมงคล คาส่ง

009093 นายวีระชัย คาส่ง

1005009 ร.ร.บ้านหนองวัวดา

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

80 นางวรรณา โชคประเสริ ฐถาวร 006599 น.ส.ปิ ยดา โชคประเสริ ฐถาวร 1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

81 นางประพันธ์ศิลป์ แป้นปราณี ต 016377 น.ส.ธนพร แป้นปราณี ต

1005012 ร.ร.บ้านเกาะรากเสี ยด

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

82 นายวิสุทธิ์ รักพ่วง

003961 นายอิศเรศ รักพ่วง

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดหลักฐาน

83 นายปรี ชา อบเชย

010547 น.ส.ศดานันท์ อบเชย

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

84 นางปราณี โสพันธ์

007857 น.ส.เพชรนภา พุกชื่น

1005015 ร.ร.บ้านใหม่พฒั นา

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

85 นายไพฑูรย์ มะณู

008123 น.ส.ภัทรพร มะณู

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

86 นางจันแรม พงษ์สิงห์

010088 นายนราวิชญ์ พงษ์สิงห์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

87 นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก

009137 น.ส.อรดาริ น มีขวัญรัก

2001005 ร.ร.บ้านเขาพริ กอนุสรณ์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

88 นางพัชริ นทร์ ขุนภักดี

007140 นายทัตพงศ์ ชูประเสริ ฐ

2001020 ร.ร.บ้านหนองบอน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

89 นางสุวคนธ์ จันทรี

016193 นายศุภจิต จันทรี

2001023 ร.ร.บ้านรังแถว

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

90 นางจุรี ห่อมณี รัตน์

017762 น.ส.ฐาปนี เสื อสิ งห์

2001032 ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

91 นายนิวฒั น์ เขตวิทย์

004606 นายณัฐพล เขตวิทย์

2001034 ร.ร.บ้านวังน้ าซึ ม

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

92 น.ส.พชร นักดนตรี

014486 น.ส.ธมลวรรณ ลาธิ บญ
ุ ธรรม 2001035 ร.ร.บ้านวังตาช่วย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

93 นายสราวุฒิ บุญราศรี

005282 น.ส.วรรณวิมล บุญราศรี

2001037 ร.ร.บ้านสระตาพรม

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

94 นายอุดม ธาระณะ

010736 นายสุ ธีนนท์ ธาระณะ

2001041 ร.ร.อนุบาลปางมะค่า

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

95 นายวิทลู เหล่าทอง

010474 นายวรุ ณ เหล่าทอง

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

96 นางศิริลกั ษณ์ จันทอง

015164 นายกฤตชญ์พงศ์ จันทอง

2001044 ร.ร.บ้านเขาพริ กไทย

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

97 นายไชยยงค์ คาลา

012797 นายวสวัตติ์ คาลา

2001048 ร.ร.บ้านโป่ งแต้

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่
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98 นางจุฑารัตน์ ศรี ศกั ดิ์เพชร

012802 นายภานุวิชญ์ ศรี ศกั ดิ์เพชร

2001059 ร.ร.บ้านวังพลับ

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

99 นางวรารัตน์ พันธุ์ป้ ัน

017760 นายศุภกร พันธุ์ป้ ัน

2001060 ร.ร.บ้านหนองตะเคียน

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

100 นายศักดิ์ณรงค์ สถาพรพิทกั ษ์

008788 น.ส.สุ ธิดา สถาพรพิทกั ษ์

2001063 ร.ร.วัดน้อยวรลักษณ์

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

101 นางนิตยา รักสุข

017761 นายอินทัช พงษ์เกษตร์ กรรม์ 2001066 ร.ร.วัดพัฒนราษฎร์ บารุ ง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

102 นางวัชรี น้ านุช

013130 น.ส.ณัฏฐ์ธิดา น้ านุช

2001071 ร.ร.บ้านหัวเสลา

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

103 นายประยูร ว่องธัญญการ

006817 นายรุ่ งระวิน ว่องธัญญการ

2002003 ร.ร.บ้านหนองโมก

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

104 นายจานงค์ ต่ายเทศ

011279 น.ส.สกาวเดือน ต่ายเทศ

2002005 ร.ร.บ้านหนองปรื อประชาสรรค์อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

105 นายทรงศักดิ์ เงินเมือง

019060 นายนิ ธิพฒั น์ เงินเมือง

2002009 ร.ร.บ้านสามเรื อน

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

106 นางวิภาวี ชมภูศรี

013584 น.ส.ณัฐยาพร ชมภูศรี

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

107 นางพิชชาภา ศรี สุข

014362 นายพงศธร ศรี สุข

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

108 นางปรานี พูลพันธ์ชู

014762 น.ส.กมลลักษณ์ พูลพันธ์ชู

2002017 ร.ร.อนุบาลคลองขลุง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

109 นางสมทวี ทองแทน

006774 นายณัฐวิทย์ ทองแทน

2002020 ร.ร.บ้านท่าพุทรา

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

110 นางสายสมร คชภูมิ

011194 นายจิรภัทร คชภูมิ

2002020 ร.ร.บ้านท่าพุทรา

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

111 นางสุรินทร์ วินิจสร

006010 นายกชกร วินิจสร

2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

112 นายวิรัด วันคา

007258 นายพิษณุพงศ์ วันคา

2002028 ร.ร.บ้านไร่ ใหม่

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

113 นายประเสริ ฐ ด่านตระกูล

009237 นายกัมปนาท ด่านตระกูล

2002036 ร.ร.วัดฤกษ์หร่ ายสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

114 นายวีระยุทธ จันทร์ ผง

009429 น.ส.พิมลพรรณ จันทร์ผง

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

115 น.ส.นงเยาว์ อุตโมงค์

014598 น.ส.เบญจรัตน์ บัวสกุล

2002037 ร.ร.บ้านนิ คม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

116 นางธิ ดารัตน์ เผือกเหลือง

011674 น.ส.รัตนาวดี เผือกเหลือง

2002038 ร.ร.บ้านวังตะล่อม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

117 นางสานันท์ น้อยสาย

008333 น.ส.อริ สา น้อยสาย

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

118 นางพรทิพย์ คนสูงดี

013459 น.ส.นภัสกร คนสู งดี

2002039 ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

119 นายธวัชชัย ภูเลาสิ งห์

005671 นายกิตติภณ ภูเลาสิ งห์

2002043 ร.ร.บ้านมาบคล้า

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

120 นายวีระศักดิ์ ขุนพิลึก

010376 นายสิ ทธิ กร ขุนพิลึก

2002043 ร.ร.บ้านมาบคล้า

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

121 นายกฤษณะ เอี่ยมอาจ

012713 นายณวภัทร เอี่ยมอาจ

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

122 นางจินดา พุกสุ ข

012744 น.ส.ณัฐวดี พุกสุ ข

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

123 นายสุ ชิน ช้างจัน่

016997 นายรักกิจ ช้างจัน่

2002046 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

124 นางอุไรรัตน์ บุษบา

009930 นายวสุ รัตน์ บุษบา

2002049 ร.ร.บ้านแม่ลาด

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

125 นายปรี ชา สัตยะคา

010731 น.ส.นฤมล สัตยะคา

2002049 ร.ร.บ้านแม่ลาด

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

126 นายสุ รสิ ทธิ์ ย่านสากล

012507 น.ส.กนกวรรณ ย่านสากล

2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

127 นายกิตติชยั ไชยเมืองชื่น

017275 น.ส..พลอยขวัญ ไชยเมืองชื่น 2003006 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

128 นายสหัส แก้วยัง

013118 นายณัฐพงษ์ แก้วยัง

2003008 ร.ร.บ้านเพชรมงคล

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

129 นายวิชาญ เหมมะณี

013154 น.ส.วิริยา เหมมะณี

2003015 ร.ร.บ้านท่าขึ้น

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

130 นางทันตวัน พรมสุทธิ์

008743 นายสิ ริพงษ์ พรมสุ ทธิ์

2003018 ร.ร.บ้านคลองขุด

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

131 นายสุ รศักดิ์ รุ่ งคีรี

011898 น.ส.สมหญิง รุ่ งคีรี

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

132 นางกาไร อินทยะ

014570 นายณัฐธพงศ์ อินทยะ

2004001 ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

133 นายธงชาติ แซ่ยา่ ง

018938 น.ส.เวธนี แซ่ยา่ ง

2004008 ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

134 นางสุนนั ทา เงินแจ่ม

009675 นายชิษณุพงศ์ เงินแจ่ม

2004014 ร.ร.บ้านบึงหล่ม

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

135 นางนิภาภรณ์ ยอดคา

018073 นายกษิภานุ ยอดคา

2004021 ร.ร.บ้านสุ ขสาราญ

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

136 นายถาวร ปักกาโถ

013580 น.ส.จุฑารัตน์ ปักกาโถ

2004025 ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

137 นางสุพตั รา ขันกสิ กรรม

009376 น.ส.สุ จาริ ณี ขันกสิ กรรม

2004029 ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่1อ.คลองลาน
89

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

138 นายศักดิ์ชยั บางพาน

016352 นายศิวรัฐ บางพาน

2004032 ร.ร.สักงามประชาสรรค์

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

139 นางสมปอง ขุนพิลึก

010948 น.ส.อริ สรา ขุนพิลึก

2005001 ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

140 ส.อ.สุพีร โสทะ

015776 นายณัฐดนัย โสทะ

2005002 ร.ร.บ้านวังน้ าแดง

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 กาลังฝึ กงาน

141 นายไพศาล วิวะโค

004662 น.ส.ณัฐวิภา วิวะโค

2005006 ร.ร.บ้านศรี อุดมธัญญะ

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

142 นายธงชัย เพิ่มธัญกรณ์

009625 น.ส.ศศิวิมล เพิ่มธัญกรณ์

2005008 ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

143 นายสุ ทธิ กลางสุพรรณ์

015434 นายธนิ สพงษ์ กลางสุ พรรณ์ 2005010 ร.ร.บ้านถนนน้อย

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 กาลังฝึ กงาน

144 นายอนันท์ จันทร์ศิริ

008330 นายศรัณย์ จันทร์ ศิริ

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

145 นายมงคล เล็กกระจ่าง

005660 นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง 2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

146 นายจาเนียร ติ๊บกาวิน

007950 น.ส.ณัฐวดี ติ๊บกาวิน

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

147 นางอารี รัตน์ จันทร์เพ็ง

012128 น.ส.ศุภิสรา จันทร์ เพ็ง

2006006 ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกาแพงเขต อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

148 นางพรนิภา ขาอ้วม

004798 นายอภิสิทธิ์ ขาอ้วม

2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคี(ทุง่ สนุ่น)อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

149 นายสุ คล อนุสุริยา

009407 นายเทอดเกียรติ อนุสุริยา

2006010 ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคี(ทุง่ สนุ่น)อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

150 นายเสถียร จารุ จิตร

009408 นายนรเศรษฐ์ จารุ จิตร

2006011 ร.ร.บ้านดงเย็น

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

151 นางสุพิศ นาคเมือง

009010 นายภูมินทร์ นาคเมือง

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

152 นายกฤษฏิ์อธิ ป ชุตินธรากร

010014 น.ส.นภกมล ชุตินธรากร

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

153 นางภาวิณี กระแสร์ ญาณ

010980 น.ส.ณภัทร กระแสร์ ญาณ

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

154 นางสาราญ จิตต์ชนะ

006362 น.ส.ปัญชานาฏ จิตต์ชนะ

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

155 นางวันเพ็ญ วงศ์คาจันทร์

014583 นายพิชชาญุตร์ วงศ์คาจันทร์ 3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

156 น.ส.วิราภรณ์ เกิดเทพ

016219 นายบัณฑิต มาลัยลอย

3002002 ร.ร.เทศบาล2(วัดทุง่ สวน)

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

157 นางสุพตั รา ตาทิพย์

016102 น.ส.วราภรณ์ ตาทิพย์

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

158 นางฐิ ตินาท อินทิพย์

017243 นายณัฐพล เกษประทุม

3002006 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

159 นายสมใจ วิชยั ยา

010063 นายชาคร วิชยั ยา

3003001 ศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

160 นางมะลิวลั ย์ งามจันทราทิพย์

006677 นายวิศรุ ต งามจันทราทิพย์

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

161 นายกฤษฎา ชูกลิ่น

007108 นายชัยวิชิต ชูกลิ่น

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

162 นายสุ พล จันปอภาร

008853 น.ส.วรกาญจน์ จันปอภาร

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

163 นายเดโชวัต ทักคุม้

011239 นายพงศ์ปณต ทักคุม้

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

2006001 ร.ร.บ้านชายเคือง

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

164 นางสุดใจ ยาละ

015485 น.ส.ศุภทั รศิริ ยาละ

3003005 วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

165 นางสมปอง ฉายอรุ ณ

017311 น.ส.วารุ ณี ฉายอรุ ณ

3003007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ

1,600

166 นายธี ระ ภักดี

004794 น.ส.บงกชรัตน์ ภักดี

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)มีใบรับรอง

167 นายสุ รชัย โกศิยะกุล

012475 น.ส.พิมวนัช โกศิยะกุล

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

168 นางรัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล 012534 นายอภิวชั ร์ จองไพจิตรสกุล 3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

169 นายสฤษณ์ พรมสายใจ

013389 น.ส.อิศเรศ พรมสายใจ

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

170 นายพิพกั ตร์ สุ ขทรัพย์

015014 น.ส.พัชรี ยา สุ ขทรัพย์

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จ

171 นายสมศักดิ์ ณ ลาพูน

011472 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ ลาพูน

3003011 อุทยานประวัติศาสตร์

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

172 นางวรรณภา ทัพมงคล

008922 น.ส.สุ พิชชา ทัพมงคล

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

173 นางขวัญใจ พิรุณ

014273 น.ส.ชนม์ศิริ พิรุณ

3003013 สกสค.

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

174 นายสวัสดิ์ ป้องเหลือบ

006087 น.ส.กุลรัตน์ ป้องเหลือบ

3003015 บานาญศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

175 นายวิทยา เทพสุ วรรณ

008554 น.ส.ทิพยา เทพสุ วรรณ

3003015 บานาญศูนย์การศึกษา

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

176 นายสมศักดิ์ นิ ลสนธิ

002819 น.ส.สนธิ พร นิ ลสนธิ

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดทะเบียนบ้าน/ใบเสร็ จ

177 นายรัศมี ภู่ทอง

012076 นายรุ จิภาส ภู่ทอง

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

178 ส.อ.ทัศนะ โตมงคล

016320 นายทศพร โตมงคล

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

179 นายสมนึก เพชรพิพฒั น์

016664 นายบดีศร เพชรพิพฒั น์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดคารับรอง/ใบเสร็ จ

180 นายจาเนียร นันเต๋

011002 นายยุทธนา นันเต๋

4002003 บานาญ อ.โกสัมพีฯ

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

181 นางวิภารัตน์ หิ งห้อยทอง

003844 นายภัทรดนัย หิ งห้อยทอง

5002006 บานาญ อ.ขาณุฯ

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 (ปี 58=ปี 4)ขาดใบเสร็จลงทะเบียน

182 นายวิชยั งามสม

003491 น.ส.กาญจนาภรณ์ งามสม

5002007 บานาญ อ.บึงสามัคคี

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดคารับรอง/ใบเสร็จลงทะเบียน

183 นายสุ ชิน ธงชัย

007261 น.ส.แก้วตา ธงชัย

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

184 นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ

007757 นายภัทรกร บดีรัฐ

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

185 นายพิษณุ ศิริวฒั น์

011469 น.ส.พัชยา ศิริวฒั น์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

186 นางบุษบา เสี ยงสุขสันติ

013011 นายธี รภัทร เสี ยงสุ ขสันติ

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดเอกสาร ปี 58ขอมาปี 4

187 นางอมรรัตน์ สิ งห์คาร

014153 นายวทัญญู สิ งห์คาร

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

188 นางอุ่นเรื อน ร่ มพยอม

014247 น.ส.พัชราภรณ์ ร่ มพยอม

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

189 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา

014441 น.ส.อรนภา กลางนภา

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

190 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา

014441 นายเอกพัฒน์ กลางนภา

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน

191 นายอดิศกั ดิ์ โกศิยะกุล

017708 น.ส.พิชญา โกศิยะกุล

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

192 นางศักดิ์ศรี นามนาค

011307 น.ส.ชุติกาญจน์ นามนาค

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

193 นางโสภนา ปรักมานนท์

012288 น.ส.เมธาวี ปรักมานนท์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

194 นางจันลดา สังข์ยก

018969 น.ส.จิราวรรณ วิเวกวินย์

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

195 นายสุ ดใจ จารุ จิตร์

014179 นายกิตตะธี จารุ จิตร์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

196 นายเอกลักษณ์ ผลพระ

014496 น.ส.สราลักษณ์ ผลพระ

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

197 นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

014942 น.ส.สุ วิตตา ชัยแสงแก้ว

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

198 นางศุภชลา เพชรแกมทอง

015492 น.ส.ภัทราพร เพชรแกมทอง 8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

199 นางนิสรา วงษ์บญ
ุ มาก

015948 น.ส.นิ สิตา วงษ์บญ
ุ มาก

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

200 นางพรทิพา วรรณสมัย

013520 น.ส.คณิ ตา วรรณสมัย

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

201 นายสุ ทธิ พงษ์ ธรรมสอน

016008 นายศุภณัฐ ธรรมสอน

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

202 นางสุดใจ วัฒนศิริ

015850 นายนวกร วัฒนศิริ

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลทะเบียน

203 นายพงษ์เทพ นาคอ้น

011097 น.ส.วิชุดา นาคอ้น

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

204 นางชุติกาญจน์ หงสาภินนั ทน์

015720 นายก้องเกียรติ ยีห่ วา

8008005 ร.ร.ทุง่ โพธิ์ ทะเลพิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดใบลงทะเบียน

205 นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล

012249 น.ส.ณัฐธิ ดา เกียรติสุดาเกื้อกูล 8008006 ร.ร.นครไตรตรึ งษ์

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

206 นางเกษร น้อยระแหง

014505 นายกรวรรษ น้อยระแหง

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

207 นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ

018306 นายสิ ทธิ พร แสงเทียนประไพ 8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

208 นางปาณิ ศา ศรี เมือง

011632 น.ส.ณิ ชากร แสนสนิ ท

8008018 ร.ร.โกสัมพีวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

209 นายอานวย คาดี

011213 น.ส.ฉวีวรรณ คาดี

8008019 ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

210 นางจันทนา ป้อมลอย

011828 นายเสฎฐวุฒิ ป้อมลอย

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

211 นายสมนึก มูลกะกุล

017924 น.ส.วิศลั ย์ศยา มูลกะกุล

8008020 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

212 นายธี ระ เสื อสิ งห์

015883 น.ส.กัญญารัตน์ เสื อสิ งห์

8008021 ร.ร.สลกบาตรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

213 นางทิพย์พาที วิชาพร

011494 น.ส.มุขสุ ดา วิชาพร

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

214 นายวิทวัส แสงแก้ว

018940 น.ส.ฐิ ติกาญจน์ แสงแก้ว

8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

215 นายมานพ นาคชาตรี

011555 น.ส.ชนนิกานต์ นาคชาตรี

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

216 นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต

011886 น.ส.กชกร ผ่องจิต

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

217 นายสมภพ ท่าพริ ก

009362 น.ส.ฑิฆมั พร ท่าพริ ก

8008027 ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

218 นางพิมผกา ครุ ฑสุวรรณ์

011895 น.ส.จรรยาพร ครุ ฑสุ วรรณ์

8008028 ร.ร.คลองลานวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

219 นายวิทลู เขม้นเขตวิทย์

014473 นายวิทวัส เขม้นเขตวิทย์

8008030 ร.ร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

220 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง

011215 น.ส.สุ พิชชา ศรเลี่ยมทอง

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

221 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง

011215 นายพงศ์พล ศรเลี่ยมทอง

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

222 นางรุ่ งทิพย์ ศิรินทร์ วงศ์

015409 น.ส.สุ ขธารทิศ ศิรินทร์ วงศ์

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

223 นางรุ่ งทิพย์ ศิรินทร์ วงศ์

015409 นายสุ ทธิ พงษ์ ศิรินทร์ วงศ์

8008031 สานักงาน สพม.41

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

224 นายชุมพล กันธิ วาท

007078 น.ส.รุ่ งรวิน กันธิ วาท

9801005 โอนย้ายต่างจังหวัด

หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600

225 นายสาคร ศิริวฒั นาโรจน์

008501 น.ส.ศุภิสรา ศิริวฒั นาโรจน์

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

226 นางเกษรา นาคทอง

010532 น.ส.วีรีรีน นาคทอง

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

1,600 ขาดสาเนาใบเสร็ จลงทะเบียน

227 นายอนันต์ คงชุม

015585 นายอารยวิชญ์ คงชุม

9801006 โอนย้ายต่างจังหวัดหักธนาคาร หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 4

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

รวม

1,600 ขาดใบเสร็ จลงทะเบียน
363,200

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก
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ชั้น

จานวนเงิน
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รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 5
1 นางเรณู ฉิมพานิ ชย์

011127 น.ส.พรยมล ฉิ มพานิ ชย์

1001002 ร.ร.วัดคูยาง

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

2 นางเตือนใจ มุสิกะปาน

011498 น.ส.รมิดา มุสิกะปาน

1001003 ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

3 นางผ่องศรี สาระถี

006952 นายปิ ยณัฐ สาระถี

1001042 ร.ร.บ้านหนองเต่าสามัคคี

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

4 นายวิศิษฎ์ ดีจิ๋ว

014325 นายนภัสพงศ์ ดีจิ๋ว

1001051 ร.ร.ผินฯ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐานปี 59 (ปี 58 อยู่ปี 3)

5 นางทัศนีย ์ ปิ่ นประภา

003273 นายณัฐจักร ปิ่ นประภา

1001053 ร.ร.สหวิทยาคม

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

6 นายไพศาล ก้อนจันทร์ เทศ

013898 น.ส.ศิริลกั ษณ์ ก้อนจันทร์ เทศ 1001073 ร.ร.บ้านดาดทองเจริ ญ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐานปี 59 (ปี 58 อยู่ปี 5)

7 นายนิพนธ์ วจีสจั จะ

011387 น.ส.สุ ภาภรณ์ วจีสจั จะ

1001084 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

8 นายสมพงษ์ สุขอู๊ด

012465 น.ส.สาธิ ดา สุ ขอู๊ด

1001086 ร.ร.บ้านมอสมบัติ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐานปี 59

9 นางอัมพร จอมมาวรรณ

005816 น.ส.ยุวรัตน์ จอมมาวรรณ

1002004 ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

10 นายคนอง เงินทอง

012144 นายสรศักดิ์ เงินทอง

1002039 ร.ร.บ้านแคทอง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

11 นางทัชพรรณ ทองสุก

006382 นายศิรวิทย์ ทองสุก

1002045 ร.ร.บ้านคุยบ้านโอง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

12 นางสุนีย ์ พรมมาก

015390 นายภาณุ ปาพันธ์

1002046 ร.ร.บ้านนาป่ าแดง

อ.พรานกระต่าย

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

13 นายประสิ ทธิ์ เรื องอุไร

015852 นายประสิ ทธิ์ เรื องอุไร

1003019 ร.ร.บ้านหนองหัวควาย

อ.ไทรงาม

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

14 นายแม้น บุญล้ า

006053 นายสธน บุญล้ า

1004004 ร.ร.บ้านหนองแขม

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

15 นายเดิน รัตนะ

010576 นายวัชรพงษ์ รัตนะ

1004035 ร.ร.บ้านทรายทอง

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

16 นางเฟื่ องฟ้า สุขเจริ ญ

015157 นายรพีพฒั น์ สุ ขเจริ ญ

1005007 ร.ร.บ้านดงซ่อม

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

17 นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์

014748 นายพิชญพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 1005017 ร.ร.บ้านลานดอกไม้

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

18 นายคงฤทธิ์ อภิวฒั น์ปญ
ุ ญบาล

007020 น.ส.อรจรรยา อภิวฒั น์ปญ
ุ ญบาล1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

19 นางศรี วรรณ สื บวงษ์เหรี ยญ

014906 นายภูมิ คุม้ หรั่ง

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

20 นางกัลยาณี ผิวผ่อง

009066 นายโชติวตั ิ ผิวผ่อง

2001009 ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

21 นายมงคล อินสอาดพล

014831 นายวิษณุ อินสอาดพล

2001021 ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

22 นางศิริ ดีกงั

015160 น.ส.ศศิวิมล ดีกงั

2001033 ร.ร.บ้านไร่ ดอนแตง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

23 นางพิมพ์ใจ เจริ ญเวชรักษ์

018854 น.ส.ศมนพรรณ เจริ ญเวชรักษ์ 2001043 ร.ร.บ้านหนองน้ าแดง

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

24 นายสุ เทพ ศรี มว่ ง

011917 น.ส.สุ ธิดา ศรี มว่ ง

2001070 ร.ร.บ้านบึงหล่มสามัคคี

อ. ขาณุฯ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

25 นายนพดล สื บวงษ์รอด

016014 นายนวดล สื บวงษ์รอด

2002008 ร.ร.อนุบาลวังไทร

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

26 นายชัยพฤกษ์ พึ่งพุม่

009444 นายชยากร พึ่งพุม่

2002022 ร.ร.บ้านคลองแขยง

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

27 นางอัมพร ดวงปัญญาสว่าง

003618 นายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง 2002027 ร.ร.บ้านวังแขม(สว่างชัยวงศ์) อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

28 นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์

014107 น.ส.แวววรรณ ลอยบัณฑิตย์ 2002038 ร.ร.บ้านวังตะล่อม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

29 นางศิริพร ใจแสน

009449 น.ส.ปฐมา ใจแสน

2002041 ร.ร.บ้านถนนงาม

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

30 นายวิชิต แพงทอง

015010 น.ส.ชนาภา แพงทอง

2003013 ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา

อ.ปางศิลาทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

31 นายสุ รันต์ ทอดเสี ยง

012608 นายชัยณัฐ ทอดเสี ยง

2004013 ร.ร.อนุบาลคลองลาน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
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32 นายประดิษฐ์ วันแจ้ง

010971 นายภาณุพงศ์ วันแจ้ง

2004023 ร.ร.บ้านโป่ งน้ าร้อน

อ.คลองลาน

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

33 นางรุ จิรา ขุมทรัพย์

009076 น.ส.ปภัสรา ขุมทรัพย์

2005001 ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา

อ.ทรายทอง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

34 นางรัชนีวนั รังมาตย์

007916 นายอภิสิทธิ์ รังมาตย์

2006002 ร.ร.บ้านวังชะโอน

อ.บึงสามัคคี

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

35 นางชุติมา อินสุ วรรณ

015619 น.ส.ปาริ มา อินสุ วรรณ

2007000 เขตพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ 2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

36 นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม

012367 น.ส.ภาสิ นี ศรี ทบั ทิม

3003008 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

37 นางจิตภา ถมอินทร์

009955 น.ส.วรางคณา ถมอินทร์

3003012 สนง.วัฒนธรรม

เขตไม่สงั กัดพื้นที่ มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

38 นายรวน ปริ สาวงค์

002859 นายภูวภัทธ์ ปริ สาวงค์

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

39 ส.อ.มานพ ศรี เทียม

014401 น.ส.นภัสวรรณ ศรี เทียม

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 ใบรับรองบุตร

40 นายสมบุญ วิเศษวงษา

003442 นายนภัทร วิเศษวงษา

5002008 บานาญ อ.คลองขลุง

บานาญเขต2

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

41 นางชื่นจิตต์ ทรัพย์สุริต

007985 น.ส.คคณันต์ฑิตา ทรัพย์สุริต 7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

42 นายสมศักดิ์ สิ งห์เผ่น

012036 น.ส.จิตวดี สิ งห์เผ่น

7007001 ร.ร.ขาณุวิทยา

สามัญขาณุวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

43 นางมาลินี อินจันทร์

006174 นายสรสิ ช อินจันทร์

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

44 นายวิเชียร ยอดนิ ล

009394 นายธนวัฒน์ ยอดนิ ล

8008001 ร.ร.วัชรวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

45 นางสมสุข พิมพ์แดง

008355 นายกษิดิศ พิมพ์แดง

8008002 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

46 นายขยายศักดิ์ชยั อนุสนธิ์

006604 นายทักษ์ดนัย อนุสนธิ์

8008003 ร.ร.คณฑีพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 ทะเบียนบ้าน+หลักฐาน

47 นางดรุ ณี คาสี สงั ข์

011543 นายเจษฎา คาสี สงข์

8008004 ร.ร.นาบ่อคาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

48 นางทองสุก ศิลปศาสตร์

013965 น.ส.ชุติกาญจน์ ศิลปศาสตร์ 8008013 ร.ร.ไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

49 นายอุดมศักดิ์ ไตรวาท

010102 น.ส.ชวัลลักษณ์ ไตรวาท

8008015 ร.ร.ลานกระบือวิทยา

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐานปี 59

50 นายสังวาลย์ ชูจิ๋ว

013488 น.ส.ศิริรัตน์ ชูจิ๋ว

8008017 ร.ร.ราษฏร์ ปรี ชาวิทยาคม

กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

51 นายวิฑูรย์ พานชัย

013887 น.ส.กาญจน์ประภา พานชัย 8008023 ร.ร.คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ กรมสามัญ กพ.

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600 หลักฐาน

52 ว่าที่พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์

017319 น.ส.อวลี ดุลยสุริเยนทร์

8008026 ร.ร.ทุง่ ทรายวิทยา

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

53 นายบัณฑิตย์ มณี พนั ธ์

006586 นายวันชนก มณี พนั ธ์

9801014 หน่วยกลางโอนย้ายหักต้นสังกัดหน่วยกลาง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 5

1,600

รวม

84,800

กรมสามัญ กพ.

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นอนุบาล 1
ที่

ชื่ อ - สกุล

เลขสมาชิก

ชื่ อ-สกุล บุตรสมาชิก

รหัส

โรงเรียน

สังกัด

ชั้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559
รายชื่ อสมาชิกทีย่ ื่นขอรับทุน ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปี ที่ 6
1 นางสาอางค์ วัชรพัฒนกุล

007057 น.ส.นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล 1001040 ร.ร.บ้านวังโบสถ์

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

2 นางณัฐฐิ ญา อัครจรัญรัตน์

011424 น.ส.เมธี ณฐั อัครจรัญรัตน์

1001049 ร.ร.บ้านชัยภูมิ

อ.เมือง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

3 นางสมถวิล จูดว้ ง

010545 น.ส.กนกพร จูดว้ ง

1004017 ร.ร.บ้านบึงกระดาน

อ. ลานกระบือ

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

4 นายวาสนา ลมไธสง

010477 นายอนุชา ลมไธสง

1005013 ร.ร.บ้านวังชมภู

อ.โกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

5 นายไพฑูรย์ มะณู

008123 นายพิชิตโชค มะณู

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

6 นางจันแรม พงษ์สิงห์

010088 น.ส.จินต์จุฑา พงษ์สิงห์

1007000 เขตพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600

7 นายวิชาญ อนุสรณ์ประดิษฐ ์์

006170 นายธี รภัทธ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์ 2002023 ร.ร.บ้านวังบัว

อ.คลองขลุง

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

8 นางมณฑารพ สุ รเดชา

013007 น.ส.ตติญยา สุรเดชา

4002002 บานาญ อ.เมือง

บานาญเขต 1

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

9 นางณัฐวีณ์ นิธิจินดาวัชร์

013403 น.ส.ญภา นิธิจินดาวัชร์

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

10 นายประทวน เข็มเพชร

014561 น.ส.ปัทมพร เข็มเพชร

6006001 ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม

สามัญกาแพงเพชรพิทมหาวิ
ยาคมทยาลัย ปี ที่ 6

1,600 หลักฐานปี 59

11 นางจิตติมา เปี ยมาลย์

012897 นายศตายุ เปี ยมาลย์

8008010 ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา

กรมสามัญ กพ.

1,600 หลักฐานปี 59

มหาวิทยาลัย ปี ที่ 6
รวม

17,600

รวมสมาชิกยื่นขอรั บทุนการศึกษาบุตรทั้งสิ้น 3,058 ราย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 3,757,000 บาท (สามล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)

